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  :يادداشت 

 لاقتقتل و سر آشور،   در سر تاگناهاني ملت افغان به مناسبت آشتار بی واقعی عمومی مضمون به خاطر عزانيا
 پارلمان و حكومت ی و اقدام اعضای جدیريگي ها و عدم توجه و پی خانمانیان، باطفال و مردم مظلوم افغانست

 بازهم به رد،يگي آه هر روز بر ملت مظلوم افغان صورت می خانمان سوز بشرعيافغانستان در قبال ممانعت از فجا
  !رسدينشر م

  
              

  
   نظام                           ی موسیمالل

                          ٢٠٠٧نومبر،
 
 

 گرددي وابسته مخي در بغالن گذشت، بتارآنچه
  

 "ی ناصرسي ویآقا"  چند با محترمیسخن
 

 ه ای مكاتب آنان و عدیاي قتل عام اوالد معصوم معارف و اولیپهلو  نومبر آه در۶ جانخراش سه شنبه ۀحادث
 افغانستان راهم چنان بار ۀ جرگی ولسیاعضا  نفر از۶، آشتن  با صدهاهموطن زخمی ما افغانگناهيازهموطنان ب

 اطفال مظلوم داز جانگۀ فاجعنيدر.   ساختنيو خشمگ و مغموم  نقاط جهان متاثریاقص آورد، ملت افغان را در
 ها و ی بازی شده بودند، قرباندهي آشاباني چند عضو پارلمان به خشوازي سبب به پی موجب و بیمكاتب بغالن آه ب

 ی از اعضای هر فردی خوش آمد گوئیاگر برا. دندي گردی آدم آشی انسانرياقدام غ  ویاسيس في آثیرقابت ها
 موجب و به اجبار به ی نموده وبليتحصتعليم و  معارف ترك د ناآام تر افغانستان، اوالیحكومت ناآام و شورا

  . آوردیبار م راه نيول را درؤ مقامات مسی و شرمسارتيولؤمس  آنان فرستاده شوند، واقعًاشوازيپ
را از منزل   خود پاج متعدد و مسلح و پر خری بدون گارد ها" ملتۀخان" محترم اري بسی خود وآالگري جانب داز
به » ؟« آامل تيو رضا» !« خاطربي آه ادعا دارند آه مردم ، آنهارا به طی در مناطقیحت  وتوانندي گذاشته نمرونيب

 را در آابل به ی پارلمانی های را نداشته و رخصتشيخو» ؟ «ني موآلداري و دیت پاگذارأپارلمان فرستاده اند، جر
 اي معارف و ري جناب مدلي آه به چه دلستي معلوم نالت،ي تفصنيبا ا. ندينماي می سپری پارلمان، به مهمان دارجخر
 را از ناهگي مصروف بود، امر خروج اطفال بیگري آسان دیرائيخود، همچنان به پذ ن روز آ صاحب آه دریوال

 سابق و خاك به چشم زدن ی به رواج  اتحاد شورواي دنی در آجااصًال.  به آشتارگاه صادر نمودیسصنوف در
   سوق داد؟؟نٱ و ني اتي خاصی بی هایرائي به پذادي اطفال معصوم را، آنهم به تعداد زدي آه باشودي مدهيمردم، د

 
 ی جانب داری ها براوني از تلوزی آن بعضبين و به تعق افغانستاۀ جرگی است آه ولسی مدتی، ناصرسيمحترم و
. باشدي مدي شهري و غدي شهيۀ اند آه همانا قضدهي آشاني را به ميی و باور ناآردنبي خاص، موضوع عجیهاهاز گرو

 دولت و يۀ بلند پای و اعضاء وزرای به جار و جنجال باالايه را ي وقت گرانمانيشتري مدت بني جرگه دری ولسنكهيا
 كيخشك را به   و تر ودينماي می سپر»اي جویمالل«   و منفك نمودن دختر قهرمان ملتني توهلي از قبیزيزن ست
 متنوع در خود ۀ، معاشات شان، خوراآء دسترخوان وآالج خرلياز قب» !«ی موضوعات مهمنكهي ااي و زنديچوب م

 دارد،ي شان را به خود معطوف مزي خاطر عزره،ي و غرهي وغی چالي و هینقل بادام،  ی هالندري پنلي از قبارلمانپ
 كي فراتر گذاشته و به تفكیني صاحبان محترم پا را از مسائل زملي آه وآشودي مدهي دیول. باشدي نمیدي جدموضوع
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»  گوناگون«ديعقا  واتي باشند، نظردهي به قتل رسیخاص آه در شرائط باشدي می انسانهائی واالۀمقام شهادت آه رتب
  آه دردي نمالي تشكی مد ورزي آه مدهدي متي صالحیرزائي می افغانستان هم به آقایاناي آرونيتلوز. ندينمايصادر م

 موضوع آه كي ني در چن، دارندنهي زمر آه دیضي ضد و نقاتيمور دولت آنچه نظرأن از مال تا حقوقدان و مآ
 .ندي نمایاست، حراف رين مخ آدر  ذات پروردگار قادر و توانایابي و ارزی الهۀرادصرف ا

 ی ها، امضای الخصوص  شاهد وطن فروشی آن علري و پنج  سال اخی سخي آه تارراني وۀ افغانستان جنگ زددر
اشغال مملكت  عصر  افغان دروني ملميون كي آشكارا و پنهان با دشمنان، قتل عام ها منجمله شهادت یقرارداد ها
 از شتريشهادت ب  وی جهادی هامي تنظان و پرچم، دوران خونچك احزاب منفور خلقی سرخ و به همدستیتوسط قوا

 ها را بر ملت مظلوم بتي مصني آه ایني فعالۀ از گذشتتواني نمباشد،ي متختي پادفاعي بۀشصت و هشت هزار سكن
  .د را به مقام شهادت باال بریگري داد و دتي جناۀ را رتبیكي و دي منكر گرد،وارد نمودند

 قي حقانيهم، ...آن ذآر به عمل آمد  آه در باال ازیقي حقاني هم!!!قي حقاانيت است از ب عبارخي  تارچونكه
 و مي طماع ما در بوجود آوردن آن سهگاني وغدار وابسته به همسامروتي افغان ب صدها دستآهی تلخ و جگر سوز

  .دينماي م را با خون نقشن افغانستاۀ سه دهاهي سخي آه تاری مبرهنقي حقاني هم،...ه بودليدخ
  
 خاك مضمر و ني از وطن فروشان ای گروهانتي و خی همدستشهيآشور ما توسط اجانب، هم   تجاوز برخي تاردر

اگر . دينماي از هزاران تجاوز نموده و م،ري وابسته به غانتكاراني تعداد خري اخۀ از سه دهشتريدر ب. مشهود بوده است
 همه اي و افغان و مسلمان هم باشند، آرندي نمیعي طبگوشان به مر و ملت سوزان و مملكت فرخبراني از خدا بنيا

 قتل عام افشار و حمله بر مردم مظلوم  ايجاد گورهای دسته جمعی، دركهي آنانشوند؟ي پاك محسوب مۀ خطني ایشهدا
 ا ي وشوند؟ي مدهي دست داشته و فعال بوده اند، چطور؟ بخشخي تارشهادت پوهنتون آابل هم به ني و حوادث خونانيبام
 یدر جا س افسران جوان اردو وي آه بر موتر سرويی انتحارۀ با حمل اخيرًا بوده وني بري آه صرف سیگناهانيآن ب
 محسوب ءشهدان صورت گرفت، با اطفال شان يکجا تلف شدند، در زمرۀ  افغاسيلو جوان پني بر مامورگريد
 .مي داور اندازشي به پرا ا هی داورني ابهتر خواهد بود آه.... انه؟ي گردنديم
 
 از آجا ه گردد آه  آی آورادي خواهد بود آه جاي ، بدي را داشتی ربانعتي جمتي عضوی به شما آه زمان،آقای محترم 

 اند، دهي نائل گردیاراتياخت  به چه مقام و منزلت  وهانيا  ثبات مایده و بيامروز در مملكت ازهم پاش چه آرد و آمد و
 اشخاص ني آه  توسط اديداري بر میشماري باتي پرده از جناروزانه پر بار تان تيخود در ساچون خوشبختانه شما 

شما خود . ، صورت گرفتهخندندي دفاع میدولت و پارلمان بر مردم ب معلوم الحال آه امروز هم مقتدر بوده و در
 ر آه دیني از مضامدي به تائیزمون مل آتي در س فوقتًا وقتًای نام نهاد ملۀ را از گردانندگان جبهیبارها عكس معروف

ست آه در مرآز ثقل ني ی شخصني همی آاظمی مصطفی آقاايآ. دي منعكس نموده اد،ي آن نوشته ایانتقاد به اعضا
     قرار گرفته؟؟دهد،ی  را نشان می و گالب زوی علومم،ي فه،ی آه ربانی عكسنيهم

 
 از یاري با بس طبعًاد،ي ـ مسعود را داشتی حزب ربانتيوض ع آه شمای آه در زمانباشدي نكته ضرور مني ای آورادي

 آه در یدر مضمون.  دوام خواهد داشت آه البته قسمًادي هم بر قرار نموده بودی و ارتباط شخصیكي آن نزدیاعضا
 هۀجب«  حزب ی سخن گوی آاظمی از آقاد، خاصتًاي اشته نوی با ارزش آزمون ملتي خونبار بغالن در ساۀمورد حادث
 با دوستان، ی زمان روش متفاوتني درعتواننديبه شما معلوم است آه اشخاص م. دي نموده افيتوص » ینام نهاد مل

برادر   بای ول، بوده باشدان خود فرزندی برای پدر خوبدي شایالي محمود بر. و همكاران داشته باشندلي فامیاعضا
 نيبنابران ا!!  د بو ملت افغانی دشمن ابدياه تاريخ و روس اشغالگر سرخ ،ی با قوای وطن و همكارروشف درر غدا

 در يی پای آه جای آنانو دينماي منييدر انظار تع  انسان راكي و اجتماع است آه راه و روش طيطرزالعمل در مح
 .گرددي مخي چون و چرا ثبت تاری آنان بۀ دارند، اعمال و گذشتخيتار

 و ی گفت آه شما مراتب وفاداردي دوست سابقه دار، باكي ثي منح،ی آاظمی از آقا هم شمادي و تمجفيدر مورد تعر
  بوده اند و از فصاحت آالم هم آامًالی مانندی پدر خوب و دوست بشاني انيقي به د،ي ادا نمود را آامًالیدوست

 وستني پران،يا  شان دری واضح و آشكارایاسي سی هاتي فعالۀق و سابی آاظمیقسمت آقا  دریبرخوردار بودند، ول
 يۀ نظار در قضی با شورای تا همكاردند،يجنگي آابل می سرارانيو گردري همدهي آه برعلیترك احزاب گوناگون و

 طرف مقابل، بوقوع یاسي حرآت سكي با چند عضو ی مقابله و دشمنی آه صرف براانيافشار و حمله بر بام
  .خوردي در مضمون شما به چشم نمی اشاره اچي هوست،يپ
 
 ري معلوم الحال غنهاد لي تشكني مصائب ملت افغانستان امروز، همنيبزرگتر  ازیكي آه ديداني مشما گري جانب داز

 ،یاسي بردن ثبات سني اجتماع به منظور ازبنيدر.  استی نام نهاد ملۀ جبه»ستي ـ آمونی اخوان «متجانس اجتماع
 حكومت اقدام كي پارلمان بر ضد ی و اعضارتبهيعال ني در آدام مملكت عالم، مامور. باهم گرد آمده اندیچه اشخاص

تو بگو دوست تو ":    ديگوي است معروف آه میمثل.  گرددلي آه از دشمنان سابقه دار تشكندينماي می حزبليبه تشك
 باشد،ي ملت معلوم مۀ آن به همتي آه ماهی جبهه ان اي دری آاظمی آقاني هم!"یستي آه تو آمي تا من بگوست،يآ
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 دوست قتي در حقشانيا!  متجانس آن حزبري غی از اعضاكي كي بودند، همراه و همگام ی گوسخنعضو ارشد و 
 !دنديگردي آن گروه محسوب مۀ متشكلیهمه اعضا

 از هرعضو آن خي به آن اجتماع معجون افالطون آه صفحات تاری و نظردهي شما چه عق،ی ناصرسي ومحترم
 داشت دولت دهي آه عقلي و عضو فعال آن تشكی سخن گو،ی آاظمیآقا چرا د؟ي را رقم زده است، داریاهيداستان س

مشكالت   هي آه چون روسنموديادعا م  ود سوق داده شو، معلوم الحاليۀ به روسیافغانستان هنوز هم به وابستگ
 از ،رديمملكت ما سهم بگ» !؟«ی  در باز سازهي روسدي بای از نگاه اقتصادد،ينمايم» ؟«افغانستان را خوبتر درك 

 ؟؟ بنظر شما او از آنان فرق داشتاي حزب خود، متفاوت بوده باشد؟ آی اعضاهيبق
 ، و هر روز به معرفی بيشتر وی مينويسيدديشناسي م آه شما او را آامًالیا"یربان" نيهم  بای آاظمی مصطفیآقا

 دي شهوني ملمين و كين خو  وی غرامات جنگ و تجاوز خونبار شوروی آه رباندياوري باديب. همراه و همكار بود
با دشمنان وطن جنگيده » !« وی به صفت يک مجاهد است آهني بردهيعق  رایربان.  بخشده استهيافغان را به روس

د، همگام و هم نباش  خلقكيموآراتي حزب د  چطور با همان دشمنانینا متجانس ملاست، ولی نميگويد که در جبهۀ 
 دهه بيشتر از سه ني را در دست دارد آه دری افسار آنانشهي همهي آه روسمينيبی  منكهيمگر ا. ... استدهيراه گرد

  ای شك و شبههچي آه بوده وهست و خواهد بود، هی اهي هم همان روسی جبهه اني در پشت چننكهي ا....داشته است
 ! نيست، تا عقيدۀ جديد شما چه باشد؟دموجو

 

 با آشتار  هر روز ملت افغانآه يی ملیماتم و عزا  واضح است آه در، آقای ناصری،جتًاينت
 رقت ی رفتن سرپناه و امكانات زندگنيب  و ازگناهي منجمله اطفال و آودآان بانينظامريگوناگون غ

 افغان، با آشتار ی و جوانان اردوسيلو با تلفات پ،ی اجباری هایبار آنان، با مهاجرت ها و جابجائ
مرگ بار قوای متجاوز با  و بمباردمان های  های گذارنيم  با،ء و قرا روستاهااطفال در شهر ها و
 آنهم به ،ی ملیعزا بار ني ، صرف استميان در شرق و جنوب و غرب، مبتالنظاکشتار بيدريغ غير

 سه روز اعالم یمملكت، برا  درارداراني پارلمان، از جانب اختی از اعضای بعضتخاطر تلفا
 را نداشته ی ساعت عزاداركي ی بوده است، سزاوار آه خونشان آم رنگ ترهي بقايگو. ...گردديم
  !! اندهآه نداشت...اند

 
 


