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داکترعزیزشمس

وکالی زبان دراز پارلمان ،چرا به نفع دشمنان سخن میزنند؟
بخاطر حوادث درد ناک که درگذشته و حال به وقوع پیوست ،باید توجه عمیق کرد که کی دربرابرآن مالمت است ؟
محاسبه دقیق میتواند گناهکاران اصلی را از حاشیه به متن آورند تا مردم از چگونگی آنها اگاه شوند .با این آگاهی مردم ،دوست ودشمن
شانرا خوب می شناسند و جلو حوادث بعدی راقبل ازوقوع گرفته می توانند  .در غیر آن با فریب وکالی اخالل گر زبان دراز پول اندوز که
از تربیون پارلمان با احساسات مردم شعبده بازی می کنند واز منشاء جنایات پشت پرده ،که در آن خود دست دارند ،از گناهکاران اصلی
اغماض کرده دولت ملی را گناهکار جلوه میدهند .براین حیله گری دشمنان مردم ،که به ضرر مردم و نفع دشمنان تمام میشود باید دقیق
مکث کرد.
بعد ازجنگ دوم جهانی روشنفکران آلمانی با محاسبه دقیق در کنار دولت نیم بند ملی بیشتر به آگاه ساختن مردم تکیه کردند و مردم را دقیق
از توطئه ها آگاه می ساختند .این تبانی شریفانه روشنفکران در کوتاه مدت توانست که آلمان ویرانه را دوباره به آلمان آباد تبدیل کند .این
خصیصه تا کنون دربین جامعه المان مروج است .هر بیگانه وناشناسی که در محل وکوچه ایشان تازه دیده میشود به همکاری محل تمام
جرئیات آن به مقامات نظمیه دولت خبر داده میشود.
دولت ملی کنونی خود ما دچار مصیبت های عایده از جانب قدرت های قاهره خارج وگروه های خائن داخلی است که عناصرشیطانی درخفاء
با آمیزش و زد وبند هابا دشمنان کشور فعال اند ،این آمیزش ها و زد وبندها که با پول گزاف ازجانب دشمنان خارجی تمویل می شود و
زمینه را به خائنین افغانی مزدور مساعد میسازند تا هرنوع تخریب کاریها را بر ضد دولت ملی براه اندازند.
پس واضح می شود که جنایات انجام شده در گذشته وحال محصول افغانهای است که درخدمت بیگانگان قرار گرفته اند(.ضرب المثل درخت
و دسته تبر) در غیر آن اگر بگوئیم از طرف خود دولت صورت میگیرد ،در چنین قضاوت حماقت خود را به نمایش میگذاریم ،چراکه
دولت ،تیشه به ریشه خود نمیزند .چنین ادعائ از عقل سلیم بدور است.
پس هر ابجد خوانی واضح میداند که بوسیلۀ قدرتمندان باز نشسته دولت گذشته که در چور وچپاول مهارت کامل دارند و اکنون با دولت
جدید موافق نیستند تا مبا دا راز شان فاش کردد ،اینها عمدا ً در بطن نظام رول تخریبی را علیه جامعه ومردم بازی میکنند ،یا بوسیله
دشمنان مردم مانند ،عبدهللا غیر ملی شخص قانون شکن که در آئینه استقبال کنونی دشمنان کشور ،پاکستان وایران دو دشمن قسم خورده
نمایان شد و با خوشی استعمار مردم رنج بردند .یا بوسیله همین وکالی مزدور که از خوردن خون مردم به مقام و کالت رسیده اند و بجای
اینکه وظیفتا ً حد اقل اصل منبع و منشاء را به مؤکلین خود افشاء و تشریح کرده باشند ،برخالف دور از آزرم حقیقت را زیر میزنند و دولت
ملی رابه هزار بهانه غیر مؤجه مالمت میکنند .تا مردم را در مسیر نادرست قرار داد ه دست جنایتکاران حرفوی را باز گذارند.
درحالیکه همین عناصر شیطانی مخفی پشت پرده است که دست شان در قتل صدها جوان هموطن بیگناه با طالب و داعش و ا حزاب اسالمی
استعمار ساخته ،پاکستان وایران تحت نظراستعمار جهانی ،شریک و آلوده درخون است .این عنا صر شیطانی که درعیش و عشرت غرق
اند واین عیش را توأم با ثروت گزاف از ناتوانی مردم و نبود یک دولت منضبط ملی صاحب شده بودند آنها نمیگذارند کسی آرامش پیداکند
تا به نفع مردم تمام شود  .ازینرو عناصر تخریبکار دشمن ،هرگز دولت قانونمند منضبط ملی رادر افغانسان نمی پذیرند .چراکه این افراد
خائف در هراس اند تا راه درامد شان مسدود نشده زمینه عیش وعشرت آنها پایان نیابد .قطع نظر از ثروت های بانکی آنها در خارج،
وسایل عیش وعشرت وبی بند وباری آزاد آنها مانند خانه های مجلل ،موتر های قیمتی که داخل شان با ائینه های سیاه پوشانده شده است که
قاچاق ملیون دالری شانرا از دید ملت درداخل موترها پنهان دارند ،در جمله همین قاچاق ها  ،قاچاق افراد انتحاری قیمت گذاری شده  ،قاچاق
اسلحه در بدل ملیون ها دالر ،قاچاق اطفال و زنان مظلوم به خدمت دشمنان  ،قاچاق مواد مخدر  ،قاچاق مواد قیمتی معادن که روزانه به
ارزش ملیارد ملیارد دالر بعد ازمعامله از وطن خارج می شوند .پس چگونه خائنین حاضر میشوند ،چنین امکانات درامد شانرا از دست
بدهند؟
دوباره تکرار میکنم که این اعمال کال ًبوسیله خارجی ها انجام شده نمی تواند بلکه با معامله گران افغانی آنها صورت پذیراست .ازینرو
بیشتربوسیله وکالی پارلمان که تحت مصونیت پارلمانی می توانند بدون هراس در جنایت دست آزاد داشته باشند ،عملی میگیردد.
ازهمینروست که تعداد ازغاصبین پولدار تالش وکیل شدن شان نسبت به آدمهای ملی منور ،بیشتراست .زیرا برای ستر واخفای کردن
جنایات شان خانه ملت ( پارلمان ) را یک امکان بزرگ دیده اند که پارلمان را به گروگان گرفته اند و با گلون پاره کردن ها مانند حبیب هللا
پدرام فربه شده جایند از تربیون پارلمان به نفع دشمنان زوزه وپارس عوامفریبانه میکشند .این ا فراد دقیق میدانند که حکومت قانونمند بالی
جان خائنین خواهد شد ،از خوف آن تالش دارند تا هرچه بیشتر هرج ومرج را در سطوح مختلف براه اندازند وبا این حیله میخواهند دولت
ملی را بدنام کنند و با سخنان دور از واقعیت برای ادامه جنایات شان در صدد ایجاد هرنوع هرج ومرج اند تا از رسوا شدن خود شان قبل
از وقت جلوگیری کنند .در نتیجه عناصر محیل با سؤ استفاده از تریبون پارلمان و امکانان غصب شده مالی که در دست دارند

با تالش شیطانی و حیله عوامفریبانه میخواهند آب را طوری گل الود کنند که فقط ماهی مرادخود شانرا صید نمایند .داشتن توقع
خدمات مثبت وتبلیغات حقیقی به نفع جامعه را ازچنین جنایت کاران حرفوی امریست بسیار ساده لوحانه.
د پاڼو شمیره :له  1تر3
افغان جرمن آنالین په درن ښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

توجه بفرمایید که اعضای کلیدی دولت جان بکف  24ساعته در تصفیه کردن آلودگی ها و هرج مرج اندازی های همین نیروها
با چه مشقت و بی خوابی ها که بعضی اوقات به قیمت جان سربازان باشرف افغان تمام میشود ،گرفتار اند .اعضای کلیدی
دولت ملی  ،شخصیتهای وطندوست اند که ثبات از دست رفته افغانستان را در حال احیاء کردن اند ( .سؤقصد علیه فرزند پاک
کشورامرهللا صالح گواه برحقیقت است).
عناصر شیطانی دیروز و امروز پارلمان بطور مثال خانم های مستهجن زبان مانند پروین درانی  ،فوزیه کوفی  ،فرخنده
نادری و شکریه بارکزی مغالطه کاران عوام فریب اند که جز فحش ودشنام گفتن دیگر هیچ الترناتیف ویا بدیل را پیشنهاد نکردند
تا برای مردم وجامعه ما مفید باشد .اعضای زبان دراز دولت گذشته مانند اسپنتا ننگین با کرزی حیله گر ،متحدالقول دست در
توطئه دارند ،خوشبختانه تمام مردم چهره های اصلی آنها را درپشت نقاب تاجایی شناخته اند .که با تمام ظاهرسازی ها ،
سرتعداد از آنها از زیر لحاف طالب استعماری در مسکو قطر و چند جای دیگر برآمد .افزون برآن تا توانستند علیه دولت ملی
کنونی در حال انداختن هرج ومرج متکی برخواست استعمار مشغول اند.
با چنین حیله ها عناصر خائن توانستند وسیله خوشگذرانی چند روزه خود را در هوتل های مجلل بدون پرداخت پول فراهم
کنند وازجانب دیگرخدمتگزاری شانرا بقوت های خارجی به نمایش گذاشتند که ما دولت ملی را به نفع شما هدف قرارداده ایم .
اما غافل ازینکه مردم آنها را نیک شناختند که به مظلومیت مردم وجامعه پشت کرده اند.
وقتی این افراد در کارجنایی شان ناکام ماندند یعنی دولت ملی خوشبختانه مستحکم وپا برجا باقی ماند .طرح استعمار ساخته
دیگر را به نام « حکومت مسخره مؤقت » براه انداختند .چون مردم در چنین ظلمت مدهش انتظار جرقۀ از نورکوچک را
دارند .حکومت مؤقت مسخره را غرض فریب جامعه همچون دام گسترانیدند.
عناصرشیطانی افغانی تحت حمایت مزدورانی پاکستانی و ایرانی زیر نظراستعمارغربی ،با نامهای  ،طالبی  ،داعشی  ،کلب
الدینی ،و وکالی یادشده ،با اعضای برجسته حکومت کرزی مانند شخص کرزی و دادفرسپنتا رنگین وامثال شان بر ضد ترقی
افغانستان متحد القول خواستار حکومت مسخره مؤقت شدند ،تا نقش منافع مردم را که دردولت ملی درحال شکل گرفتن است از
بین برده باشند .بدتر ازآن کرزی حیله گر با غالمبچه اش دادفرسپنتا ننگین تالش جداگانه را در زمینۀ حکومت مؤقت انجام دادند
که این دونفر به آلمان رفتند تا اگر بتوانند مانند گذشته مثل کانفرانس بن ،امکان را برای بدست آورند قدرت دوباره فراهم سازند
و با ایجاد حکومت مسخره مؤقت گلیم دولت ملی رادر افغانستان برچینند ودوباره دست چور وچپاول را در جامعه آزاد گذارند.
بدون شک با حکومت مؤقت ،افغانستان در اشغال نوکران استعمارغربی مانند پاکستان وایران قرارخواهد گرفت وملت افغان
فجایع بدتر ازگذشته را تجربه خواهد کرد ( .این خنجرهای نامردی است که از پشت به دولت مردمی ملی حواله می شوند)
توجه کنید زمانیکه یکی پس از دیگری تیرنامردی ایشان به سنگ خورد با ایجاد رعب وترس و قتل عام نمودن مردم بیگناه
غرض بدنامی دولت ملی ازهیچ جنایتی دریغ نکردند.
حادثه درناک پوهنتون کابل که ملت درد کشیده ما را در ماتم کبرای شهادت جوانان بی گناه نشاندند تا دولت ملی را بدنام کرده
باشند ،گواه برحقایق شمرده شده فوق است .آنها انعکاس کارهایشان را حتی در نوشته های نویسندگان کوتاه نظر و یا وابسته
وگماشته شده نیز دیدند که دور از آرزم خطاب به رئیس جمهور کنونی ،بی مایگی و بیظرفیتی وبی سویه گی خود را به نمایش
گذاشتد ومسیرگمراهه را باکوبیدن دولت ملی قلم زدند.
برحق بودن دولت ملی کنونی را در عکس العمل و ترس عناصر خائن بوضاحت می توان دید که آنها با قانونمند شدن دولت
ملی زوال خود را می بینند که با دولت مستکم قانونمند پای خیانتکاران صد در صد به میز محاکمه کشانده خواهد شد واندوخته
های دزدیده شده آنها در حضور ملت مصادره خواهد گشت .اصلی که در 13سال گذشته کرزی از آن اغماض شد و در پنج
سال گذشته دوره اشرف غنی که با توطئه استعماری عبدهللا عبدهللا شخص گماشته شده وآزموده شده را که درمعامله فروش دار
وندار و انهدام وزارت دفاع ملی افغانستان نقش کلیدی داشت اینبار بوسیله آن مزدور مانع یکدست شدن دولت پنچ سال قبل شد.
روشنفکران ملی ما اگر فریب سخنان فاقد منطق دشمنان افغانستان را نخورند دقیق متوجه خواهند شد که این دوران جهنمی که
امریکا پاکستان وایران با اشخاص یاد شده روی توافق نظربراه انداخته اند ،تمامی نخواهد داشت .دشمنان میخواهند سقوط دولت
ملی را در افغانستان همصدا پارس و زوزه کشند و برخالف هیچ الترناتیف یا بدیل را که در آن خیر و صالح مردم مضمر باشد
ارایه نکرده اند و نمیکنند ،چراکه آنها موظف اند تا بهر بهانه که شده پارس وزوزه های گرگی عوامفریبانه را علیه دولت ملی
سر دهند .تا اینده ننگین شانرا درکشور تضمین کرده باشند.
توجه بفرمائید که با شعار«دولت ناکاره است باید استعفاء کند » تمام خیانتکاران مزدور دشمن جنایات خود را زیر این شعار
از انظار جامعه پنهان می کنند .خوشبختانه ملت و شخصیت های ملی کشور نیک میدانند که اگر این دولت نیمبند ملی استعفاء

د پاڼو شمیره :له  2تر3
افغان جرمن آنالین په درن ښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

دهد بجای آنها چه کسانی بر سر قدرت خواهند آمد ؟ وآینده به نفع کی ها تمام خواهد شد؟ آیاباز مفاد مردم بیچاره خود ما
قربانی دشمنان نخواهد شد ؟ واضح است که در قانون جنگل باز مردم هست و نبود شانرا ازدست خواهند داد و عناصر یادشده
شیطانی بیشتر فعال شده در خدمت دشمنان برجامعه ما حکمروایی و دیکتاتوری خواهند کرد.
اگردولت موجوده استعفاء کند آیا سناریو یا نمایشنامه استعماری دشمنان افغانستان که بنام "جهاد" آغازشد وبیخ وبـن افغانستان
را برکندند ،دوباره درکشورما ازسرگرفته نخواهد شد؟ نمایشنامه منحوسیکه تمام افغانستان را به ویرانه تبدیل کرد وهزاران
جوان مؤمن مسلمان را بنام "جهاد" فریب داده به شهادت رساندند ودر نتیجه منافع استعماررنگارنگ تأمین شد ،وهزاران خانواده
مظلوم کشور عزادار شدند ،مکاتب ازبین رفتند ،ساختمانها و تاک باغها از ریشه ویران شدند و بیشتر از چهار ملیون هموطن
بی سرنوشت مهاجر گشتند ،بیشتر از دو ملیون کشته بی مورد بجا گذاشت ،بیشتر از هزاران جوان ما معتاد به مواد مخدر
شدند امکان تشکل دولت به نفع مردم از بین برده شد  ،بجای آبادی ،ساختار جامعه در تمام عرصه ها ویران شد .فرهنگ
دیر پای همدوستی ازبین رفت  ،ویرانی ساختار سیاسی و اقتصادی وبی عدالتی ها در جامعه غوغا کرد.
توجه کنید آمدن استعمار وحشی در افغانستان چند مقصد داشت اول مقصد تخریبی دین وعقاید مردم که بعد از نهضت سید جمال
الدین افغان با عناصر بنام اخوان المسلمین تخریب و سرکوب شده بود ولی هنوز در سینه مردم حیات داشت ،که با شدت اسالم
سیاسی استعماری ،اسالم راستین را در جامعه روبه انخفاض و انحطاط برد.
دوم برداشتن امپراطوری شوروی بودکه در کل برداشته شد .سوم سنگر نزدیک داشتن در برابر چین برای آینده بود.
وقت پای منحوس استعمار به افغانستان رسید (بقول شاعر پای خر در گل فروشد گنج پنهان یافتم).ثروت های ملیاردی دستنخورده
را در کشور متوجه شدند .وبرای این غارت بزرگ همچون الشخواران حمله ور گشتند.
آیا در نمایشنامه کنونی باز کلب الدین های دیگر ساخته نخواهند شد ؟ باز مزدوران پاکستانی وایرانی مربوط استعمار بین
المللی بر کشور ماحکمروای نخواهند کرد ؟
استعمار غرب برای غارت کردن معادن افغانستان خود آوازه سر چوک را براه انداخته بود که :ما به پنجاه سال دوام جنگ
(جنگ یعنی قانون جنگل) ،درافغانستان ضرورت داریم .اگر پرسیده شود برای چه ضرورت دارند ؟ جواب روشن است .برای
فروش اسلحه تا مردم کشور مشغول جنگ و نفاق باشند که آنها بتوانند هرچه زودترمعادن قیمتدار آفغانستان را به غارت برند.
این غارت به همکاری افغانهای خیانت کار تا کنون عملی شده و بد بختانه ادامه دارد .درحالیکه اشخاص پاک طینت نیک میدانند
که  :هرجا آبادی را دیدید به یقین گمان کنید که جای دیگری را ویران کرده اند.
پارلمان نشینان معامله گرغیر ملی ،که این نهاد پارلمانی را بزور پول و خیانت بدست آورده اند و خانه ملت را به گروگان
گرفته اند و به جای همکاری با دولت ملی به مذمت دولت ملی می پردازند چرا؟ جواب روشن است که مجریان صادق برقانون،
که قانونی کردن نظام را پافشاری دارند و وکالی گماشته شده با ترس از قانونی شدن نظام  ،زمینه قانون گریزی را در سقوط
دولت ملی می توانند جایگزین کنند.
حبیب هللا پدرام و حامیان استعماری اش ،ازهر وسیله ای برای نفاق افگنی دربین برادران افغان در چنین مقطع حساس از تاریخ
به نفع دشمنان افغانستان سؤ استفاده میکند .چراکه پدرام ها موظف اند تا بخش نفاق افگنی راغرض فریب عوام قلقله کنند .پدرام
ها و امثالش میدانند که با حاکمیت قانون منافع ملت تامین می شود و روزگار آنها سیاه خواهد شد .بنا ً از هر طریق که می شود
حاکمیت قانون جنگل رادوباره درجامعه ارزو دارند (.قانون جنگل یعنی هرکه زور بود خورد ،برخالف قانون اساسی کشور).
در اصل جز جنایت و بی حیایی دیگر چه از سخنان وکالی عوامفریب به نفع مردم حاصل می شود؟ بقول ماللی جویا آنجا
طویله حیوانات است تا کنون چه رهنمایی نیک رابه مؤکلین و جامعه خود تجویز و یا ارائه کرده اند؟ جنایتکاران با چنین پر
رویی است که گذشته وحال جنایی خود را در جامعه پنهان می نمایند و مردم را به آدرس غلط میفرستند تابیشتر پولدار شوند.
ازهمینروست که گلهای بیگناه پاک مردم را دسته دسته پرپر کرده میکشند وحقیقت این کشتار را بیشرمانه از مسند پارلمان (خانه
ملت)  ،برضد دولت ملت از انظار مردم پنهان میدارند  .تا دولت ملی راکه در راه رفاه مردم تالش دارد بدنام کرده باشند.
قدرتمندان و زورگویان و وکالی غیر ملی پارلمان و نویسندگان سطحی نگر که با پاکستان  ،ایران و امریکا  ،همصدا شده
سرشان از یک گریبان ظاهر میشود تا دولت را بد تر از جنایتکاران ،قلمداد کنند .نویسندگان کوتاه نظرندانسته ونویسندگان
گماشته شده که در دوران چپی ها دست در خیانت داشتند اکنون خصلتا ً در جرکه دشمنان ،به نفع خواسته های دشمن موافق
و موازی ،انگشت انتقادی شانرا عاری ازحقیقت و حیاء بسوی رئیس دولت ملی دراز میکنند.
اکنون ملت رنج کشیده ما به یقین میدانند که تکیه صادقانه برخدا و مردم ،در برابر دشمنان رنگارنگ ،با پشتیبانی همگانی
ملت شریف  ،دولت ملی شانرا از گزند عناصرناپاک افغانی وخارجی در امان خواهند داشت .چرا ملت متیقن است که پشت هر
تاریکی امید روشنایی وجود دارد با چنین امیدی دولت ملی شانرا از دل و جان حمایت خواهند کرد.
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