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 2007  می 31 پاريس ،                   ولی احمد نوری

 

  منحل گرددپارلمان افغانستان
 

  يعنی جمعيتیشماری از هم کيشان او و )ولسی جرگه(  افغانستان پارلمان فرمايشیئيس خود ساختۀردر اين اواخر 
 به سار و پچاری را کندند وافباز اصر پليد احزاب بدنام خلق و پرچم ، عن تعدادی از شورای نظاری ها وها و 

 .شروع کرده اند و تحقير شخصيت های  دانشمند  وپای افغانستانتخريب دولت ن
 

منشور " آوانيکه اين جنايتکاران از ترس آنکه روزی به سرنوشت صدام حسين و همکارانش دچار خواهند شد، 
و آدم کشی های يکديگر را بخشيدند، اگر را با نيرنگ و خباثت تسويد و تصويب کردند و جنايات " مصالحۀ ملی 
نۀ ملت ، اين آتش ديگر در خائيس جمهور در برابر آن ايستادگی ميکرد و آنرا به شدت رد مينمودرحامد کرزی 

 يا به گفتۀ شاعر و نويسندۀ فرهيختۀ افغانستان جناب ردند به ايجاد جبهۀ نامهاد ملیمشتعل نمی شد و جرئت نمی ک
 . دست يازند)1()ۀ ج ج ج جبه(فاروق فارانی 

 ای که در پورتال ملی و پر ، اين کمينه طی نوشته) کمونيستی–ی اخوان (جبهۀ تبهکاراين  به تعقيب اعالن تشکيل
که اگر ايشان از صالحيت نموده بودم   پيشنهادی به جناب حامد کرزی)2(  جرمن آنالين چاپ شد– افغان خوانندۀ 

 بزرگی که افغانستان منصۀ اجرا ميگذاشتند به يقين از پاشيدگی های امروز و خطراتخويش استفاده نموده و آنرا به 
 . را تهديد ميکند، جلو گيری می شدو موجوديت آن

در خون مردم سرخ مونيستی که دستهای شان تا شانه جنگساالران، آدم کش های مسلکی، جنرال های رژيم های ک
جرئت اينرا نميداشتند که ) نی ها، سياف ها، خليلی ها ، محقق ها و غيرهربانی ها، قانو(است، و اخوانی های تبهکار

 در حاليکه . ای دشمنی با دولت خود بنا نهندرا بر) جبهۀ ج ج ج (در صف واحدی گرد آمده و جبهۀ نامنهاد ملی 
ر جبهه يزند و د، بی شرمانه برمی خ در کنار رئيس دولت پوست های عمدۀ دولتی را اشغال کرده اندتعدادی از آنها

 . ت اقدام ميکنندای نامنهادی به مخالفت دول
 

يا دوباره در  ،   کشور عزيز من و تو در لبۀ پرتگاهی قرار گرفته است که اگر بيدار نشويم! بلی خوانندۀ عزيز
در گرو کرد و يا هم خدای نخواسته باز  جهادی سقوط خواهد )باصطالح( اخوانی ها و تيکه داران تنظيم های پرتگاه

 و  شدهم از همه بد تر کشور ما تجزيه خواهدو يا   . شدم و قاتل خلق و پرچم محصور خواهدهمان احزاب بدنا
 نی ها و ُکرد ها برای هميش بیشان خواهند رسيد و ما مانند فلسطيديرينۀ پليد و همسايه های طماع ما به آرزوی 

 .وطن خواهيم ماند
 و به عقل قاصر من برای نجات افغانستان راه ديگری را نموده بودم چنين بودپيشنهادی را که من به جناب کرزی 

  : ندارمنداشتم و سراغ 
 

مشرانو (ن پارلمان هشت رخ ُنه گرد را از صالحيتی که در قانون اساسی برايش داده شده است، ايرئيس دولت  – 1
 . با فرمانی فورًا منحل اعالن کند)جرگه و ولسی جرگه را

ه اعضای اين جبهۀ متحد ننگين را که برای دشمنی کشور ما و بر ضد تماميت ارضی افغانستان صف  آن عد-2
 معاونين رئيس جمهور هم .سازدرکنار بسته اند، و در عين زمان عضويت دولت را دارا هستند، از وظائف شان ب
  .امور دولت را در اختيار دارند و هم در مخالفين رئيس جمهور  نشسته اند

همه عناصر خبيثی را که در راه بربادی افغانستان و تجزيۀ آن داخل فعاليت شده اند، بصورت فوری و عاجل  -3
 .تحت نظارت شديد قوای پوليس و امنيتی قرار دهد تا همه اعمال و حرکات شان تحت مراقبت جدی گرفته شود

 بر بقيه وکالی کار با حيله و نيرنگنايتکاِر ريا چند جرا که توسط" مصالحۀ ملی " نامهاد پيش نويس جبهۀ-4
 .خالی ذهن تحميل و امضاء گرديده است، از اعتبار ساقط و ملغی اعالن نمايد

 . ممنوع اعالن کند منظور خير و صالح کشور عجالتًا احزاب سياسی را به فعاليت همه-5
 . تشکيل هر نوع تظاهرات را برای مدتی غير مجاز قرار دهد-6
ت موجوده شکل يک ديکتاتوری را بخود نگيرد، بايد فورًا شورای عالی رهبری را از اشخاص  برای اينکه دول-7

اغلی کرزی  وطن پرست، پاکنفس و صادق به وطن تشکيل نمايد تا از يکطرف اعمال و امور دولت را در کنار 
 انتخابات جديد برای ولسی رهنمائی نمايد، و از جانب ديگر مطالعات همه جانبه را پيرامون آمادگی جهت راه اندازی

جرگه و مشرانو جرگه، نه مانند انتخابات گذشته با دست بازی ها، تخويف ها ، تطميع ها و استفاده از زر و زور، 
 .و خيانتکاران  و دور از دالر و تفنگ به راه اندازند   از کثافات جنايتکارانلکه انتخابات شفاف، عادالنه و عاریب
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 :در آن اضافه ميکنم وبند هشتم را اکنون 

 
 و دفاع از دست آورد به تبليغات کمونيستی در کشور های اروپائی  مجددًا کهرا   ورود نشرات و جرايد غير ملی-8

را  که مستقيمًا در ) اميد(ديگر مثل هفته نامۀ تفرقه انداز مفسد و  جرايد و شروع کرده اند های حزب ديموکراتيک
 و ممکن هم فدراسيون صورت غير مستقيم در خدمت همسايۀ غربی ما ايرانخدمت جمعيت و شورای نظار و ب

 . ممنوع اعالن نمايدتی برای مد قرار دارد، روسيه 
 

وکالی نامنهاد پارلمان که به جز از تعداد کمی هيچ يک شان با   توسط عد از اعالن تشکيل اين جبههدو سه روز ب
کيل اين جبهه کشور های بيگانه در تشحامد کرزی اعالن شد که ز طرف رای واقعی مردم داخل اين تاالر نشده اند، ا

 . دارنددخالت 
کنفرانس مطبوعاتى در کابل اظهار داشت که در   در هند در يک"سارک"از اجالس کرزى پس از برگشت  حامد

 . دارندبيگانه دست  هاىطرح ايجاد جبهۀ ملى، کشور
 

ى هاکشورهاى ديپلوماتيک با قبل از طريق کانال  اظهار داشت که اين وزارت از مدتهاهسپنتا وزير خارج داکتر
 . هاى بين المللى کوشش دارند تا به حمايت از جبهۀ ملى بپردازند یدليل نگران يى بهکه گروه ها همسايه در يافته بود

روخته ساخت و به نوکران ران را بر افيت تازيانه و دار ايو همين اظهارات داکتر سپنتا بود که دستار پوشان جمهور
تا به توطئه و خباثت شروع نمايند، که هدايت دادند تا برای از بين بردن سپنو خارج آن خود در پارلمان افغانستان 
 در نوشتۀ ديگری بحث بود که در بارۀ آنموضوع استيضاح و سلب اعتماد داکتر سپنتا  يکی ازين توطئه ها همين

 .دخواهم کر
 

  چه اين  دارد، حقيقتکامًال اين موضوع  که گفتجبهه  جى بهو پارلمان درمورد کمکهاى دول خارعض  رنجبرکبير
 از اين  گذشته هادراين عناصر  . شته و به آنها کمک ميکنندارتباط دااين عناصر  سال است که با ٣٠  ازهاکشور

  خارجی ها اين جبهه  نيست که در تشکيلاى شکىکه ج افزودوى .  حاال هم کمک ميشوند .  پول گرفته اندکشور ها
از پدر برايشان نمانده يقينًا دستى  و اين پولها پول هاى زيادى مصرف ميکنند بنيانگذاران اين جبهه  زيرا دارنددست 

 .   ندکار ميک ست کهيابيرونی 
 

 به رهبرى برهان الدين تشکيل جبهه ملى ،ىدر يک کنفرانس مطبوعات رمضان بشر دوست وکيل منتخب مردم کابل
  هردر" :  و افزود دانسته  حمايت خارجى وابسته بهوى اين جبهه را   .خالف قانون اساسى کشور خواند  ،ربانى را

يتواند بدون ند احزاب نمخود فقيرآن  اما در کشوريکه مردم ميشوندتمويل آن  مردم سياسی از طرفب احزار کشو
، ا، از طرف اداره ديدبان حقوق بشر شمارى از اعضاى عالى اين شور . باشدحيات داشته ،تمويل يک منبع خارجى

ين اصل در مورد اتوجه ب  بشردوست، با" . شده است ه و خواهان محاکمه آنهابه حيث ناقضين حقوق بشر شناخته شد
 دست يرست که دامنگيترس ،ه هدف واقعى ساختن چنين جبهم کهمن فکر ميکن": هدف از ايجاد اين جبهه گفت 

را از  چوکى هاى سياسى شان ومقامات  که نه تنها در هراسند شده است واندرکاران تنظيم ها و رژيم های گذشته
 )3(.ده شونديکمه کشانادارند که به تدريج به ميز مح خوف دست بدهند بلکه 

د چنين جبهه قوت های در حاليکه ميدانست که در پشت پرده و در عقب ايجا: من از جناب حامد کرزی سوال ميکنم 
، چرا  مرتکب خيانت ملی شده اندکه در ايجاد اين جبهه دست دارندخارجی و دشمنان افغانستان ميباشند و اين وکالئی 

جناب کرزی بايد . فورًا و عاجًال دست بکار نشد و اين پارلمانی را که آشيانۀ خائنين ملی شده است منحل اعالن نکرد
 .م افغانستان بدهدجواب اين سوال را به مرد

بنا يافته و برای دشمنی افغانستان و کجی به هر حال من به عدالت ايمان دارم و ميدانم که اين جبهه چون با خباثت 
 ولی ما نبايد . به منزل نخواهد رسيدبار اين جبهه نيز) رسدبار کج به منزل نمی (ته اند کمر بسته است، چنانيکه گف

ا ناچيز انگاريم و بايد هميشه با در نظرداشِت محتوای ابيات عالی ذيل بيدار و متوجه دشمن و شيطنت و دسيسۀ او ر
 .باشيم

 
 ز راـيـول انگـان آدم خوار هـۀ گرگـجبه  هـای مردم می شناسيد جبهـۀ چنگـيـز را
 سوی ديگــر بـرۀ محکوم در زوالنـه ای   يکطرف بنشسته گرگ وحشی ديوانه ای

 عهـد و پيمان بسته اند با امر بادار ديگـر  ا بار ديگــرمجمع خرس و پلنگ و اژده
 باز دريائی زخون سازند در اين مرز و بوم  تا کنند بر سرنوشت خلق بازيهـای شوم

                                         

 "عزت آهنگر            "                                                                                      
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 :توضيحات 

 
ناميست که از طرف شاعر، نويسنده و دانشمند افغان ) جاسوسان، جنايتکاران و جالدانيعنی جبهۀ (جبهۀ ج ج ج ) 1(

 جرمن آنالين چاپ –جناب فاروق فارانی به جبهۀ ملی داده شده و من آنرا از مقالۀ عالی ايشان که در پورتال افغان 
خواندن اين نوشتۀ جناب فارانی را به تمام وطنداران توصيه ميکنم چه يکی از بهترين . ذ نمودمشده است اخ

 .مقاالتيست که در اين اواخر در پورتال به چاپ رسيده است، و ميتواند راهگشای پروبليم های ما باشد
  هنوز هم ميتوانيد" يد ميکندخطرات بزرگی بار دگر افغانستان و موجوديت آنرا تهد "اين مقاله را تحت عنوان) 2(

 مطالعه فرمائيد com.german-afghan.wwwجرمن آنالين -در صفحۀ تحليالت پورتال فخيم افغان
(  ) که به تاريح ) چرا وزيران کابينه استيضاح شدند(تحت عنوان " زيمرو "اين سه پراگراف از مقالۀ جناب  در)3(

شما ميتوانيد اين .   استفاده کرده ام جرمن آنالين چاپ شده است– در صفحۀ تحليالت پورتال افغان 2007می 
نوشته را که علل و عوامل داخلی و خارجی اين استيضاح، در آن با اارائۀ اسناد و مطالب فوق العاده دلچسپ تشريح 

 مطالعه فرمائيد com.german-afghan.wwwجرمن آنالين -افغانشده است، در آرشيف تحليالت 
  

 
 
 

 
 


