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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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  .آزاد ل
 ٢٠١۴ اپريل ٠٨

  

  از کوه ھای ارزکان تا قصر دلکشا

 کرزی چه می گويد؟
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 که مورد تاراج و چپاول  سال است۴٠ کشور ستمديده و رنجکشيده ما در مجموع اضافه تراز صد ھا سال و مشخصاً 

 سال اخير مرموز ترين و بی حيثيت ترين ١٣ين ابانی داده اند اما درفته و قرگروحشی ھای عجيب و غريب قرار 

 اين موجود پليد ۀ با در نظر داشت خدمت ھای صادقانء زور تانک ھای استعمار جھانی يعنی امريکا و شرکاهشخص ب

 .رياست جمھوری در قلب کابل ويران شده نشانده شدان به قصر گارزبه آنھا از کوه ھای 

ً ذشته و می پرگ ايران ،کيه تر، انکليس،از دست نشاندکان و نوکران عرب   ۀناني به کارکرد ھای خا دازيم مشخصا

 .شخصی به نام کرزی البته خيلی ھم به اختصار

واست خودش را سمبول ملی جلوه داده شيدن لباس عجيب و غريب خ جانبه و نوکر مخلص استعماربا پواين جاسوس چند

يا او گودزدان ناموس و شرف ملی افغانستان چنان نمايشی را به راه اندازد که  ،رانگ چپاول،و با جمع آوری آدمکشان

 وحدت ملی را به وجود آورده است و يا ھم می آورد ؟؟

بی شرف  ،رايان افغان ملتیگن و مليت قوم پرستا ، ھای ملی کشورئی داراه ھایافراد شورای نظار يعنی چپاول کنند

روھک ھای کوچک گاشخاص و  ،»چمی ھا و خلقی ھا پر«ترين نسل ناموس فروش يعنی بقايای منفور حزب خلق

عبدالرسول  ،لوم کابل نشين را سبب شده بودظ اضاقه  تر از شصت و پنج ھزار انسان مگلبدين که مرگوابسته به 

 افشار ۀان فاجعگوجود آوردنده جه ئين ربانی که اينھا از فعاالن و عمل کنندکان و ب  خو،انوری ، محقق،خليلی  ،سياف

 که در قالب جسمی آدمی زيست داشتند ھمه را برای سر کوبی اين ی و خون آشامانگرگان تعداد زيادی از ...بودند و

داشت تا خودش و ھمرکابانش  هگنام وحدت ملی جمع و نه  ب، خودۀملت شريف و قھرمان اما خوشباور در در بار شاھان

 ۀ بتوانند ھم، در سی و پنج سال اخير در کشتار ملت مظلوم ما سھم داشتندنحوی از انحاء به ءکه ھمه بدون استثنا

باھی تمام شند و اين عمل را روبااده ھم درا برائت ود را از انظار مردم شريف پنھان دارند و حتی خ  شانۀذشتگجنايات 

 و اجداد  خاين خود يعنی صبغت هللا مجددی به اتمام رسانيد ء سياه از آباۀليس با تاريخچگ مستقيم انۀايند نم،عيار و مکار

 ، آدمکشان، جا نيانۀفی شد؟ و ھم جنايات خدمت معرۀمال شد ؟ ھمي خونھا پاۀفته شد ؟ ھمگر خيانت ھا نا ديده ۀو ھم

ھر ! ھر جنايتی !ھر بی وجدانی! فونمودند ؟ يعنی ھر کاری ر خود را بخشيدند ؟؟ عگھمدي!!! ران گان وچپاولگبی ماي

در ھر وقت و زمانی در ھر محلی انجام داده است؟؟ بخشيده  ! که ھر کسی! ریگھر وحشی  !ھر بی ناموسی ! چپاولی

 ؟؟!!رديد گناه پا مال گانسان شريف و بی فته شد و خون ھزاران گرو ناديده 

بانی اسالم ناب محمدی و آنان بيچاره و آواره شدند ھمه قرزنده مانده ھای  و دادندبانی قر ،اين مردمی که کشته شدند

ران  زمان وه گن شده وزنده با تير بار،دست اندر کاران وپيروان اين انديشه بودند با در نظر داشت ده ھا ھزار زندانی 

 کثيف و ۀچھر ، حفيظ امين،تره کیکر منش و غالم صفت به شوروی به نام ھای ھای نوقدرت داشتن يک تعداد وحشی 

 ؟؟!!!اوگر ھم جالد خون آشام به نام نجيب بد نام تاريخ ببرک و در اخي

ليون ھا سال قبل از عصر حجر را  در وحشت يی از نسل ھای مگی که نمايندئفراموش نبايد کرد که تعدادی از آدم نما ھا

 ھمين آد م بی ، استعمارۀ ھمين دست نشاند،آدمخوری دارد اين موجودات کثيف را  کرزی انسان کشی و ،و بربريت

 حال ...کندو  از آنھا به نام طالبھای کرام ياد می! نمايد و تشويق به آدمکشی می نمايد خطاب می) !!برادر(خاصيت 

انه ھا گ اوامر بيۀ و يک اجرا کنند،  يک جاسوس،ماشتهگدر قالب يک  ی رائ چنين آدم نما،توانيد چنين کسی را خود می

 ؟!!در نظر مجسم داريد ...  واواک و . ب. ج. ک،۶آی . ام ، . آی. اس. آی، . ای. آی.مثل سی

 می نام کرزی عفوه ی بئ اتفاق افتاده زير زعامت نام نھاد آدمک نمای که قبالً ئ جنايات و آدمکشی ھا،ات عھمه واقاينھا 

 !!نام طالب ھنوز ھم ادامه دارد  ه  بیشيان وحۀشوند و کشتار بير حمان

 بی ،پست ترين !! ليون انسانيچطور در کشور ما از بين اضافه تر از بيست م!! ببين انتخاب استعمار را !! طن ھمو

ص و آدم نما ھا را پيدا و در شرايط اشخابی حيثيت ترين  و بی خاصيت ترين   ،بی وجدان ترين  ،شخصيت ترين 
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؟؟ !!ان به ارک کابل می نشاند گفته از کوه ھای ارز گرآنھا را انتخاب و از شانه ھايشاز معين يکی مشخص و زمان 

رت  مشخص و عملی شدن آن را در به قد اين خواست ھا قبالۀچرا ؟؟ چون با استفاده از بی خبری و بی توجھی ما ھم

داند چه کاری غرض  ؟؟ استعمار جھانی می!! موفق ھم شده استو فعالً !! نشانيدن ھمچو شخصی تشخيص داده بودند 

! خوش قلب ! ؟ اين ما ھستيم که خوش باور !!مارد گين راه با را در یمين منفعت خودش انجام و چه نوع اشخاصأت

 موقف ،دوست و دشمن! بوده و به ھر حرفی اعتبار  و بدون تفکر و تعقل تسليم و به دين و مذھبی ايمان می آوريم

 ؟!!د انم   را نمیاز شر دشمنان ئیرھامشخص خود و راه 

 و ، نيرنک ھای عجيب سياسی متوصله نا جايز خود بئی سال حکمروا١٣اين موجود بی غيرت و بی ھمت درين مدت 

 خونين ، ملت را به تباھی سوق داد،دانيد رگ خود را صاحب نانی چاپلوسانن و  دوستا، خود،غالم منشانه به استعمار

ران و دولت ھای استعماری جھانی گچپاول ،يانگو زور ۀ سر تعظيم به ھم،را برادر خواند ترين موجودات ظالم 

 به جمھوری اسالمی دايمی آورده و با خوش خدمتی دآی و آخوند ھای ايرانی فرو. اس.  آی، . ای. آی. سیمخصوصاً 

 ؟!! و افتخار ھم نمود شخصی اش انداختۀ بوجی ھای پول را به خزان،ايران و تعھد در مقابل خدمت به آنھا

 ،تاجکستان ، پاکستانۀرا با زندان شده ھای تبع طالبان وحشی را برادران ناراضی خطاب نمود و زندانی ھای شان

 به ج ممالک عربی  دوباره از زندان رھا ساخته و به ھرکدام شان پول جيب خرۀ عرب و دزدان اعزام شد،ازبکستان

 .ا با ايجاد فاجعه ھای پشت سر ھم مردم ما را به خون بنشاندديه نمود و سبب شد  تا  آنھأدالر ت

 ،اين موجود ذليل و بی مايه با رھبری و ھدايت مستقيم استعمار جھانی درين اواخر خواست به نوعی خودش را ملی

 آن را  و کسی فريب او خيلی ھم دير شده استۀر چھري برای تغيخوشبختانهمردمی و فرد با شھامت افغان جلوه دھد که 

روز  ينتا آخرگذشته از کمر خميده در زير بار خيانت و گرفتن عصای استعمار در دست، نخورده، مردم می دانند که 

 .جاسوسی دست نمی کشدحياتش از 

 ھای متنوع مطابق مد روز دو باره گتا در خدمت استعمار و نيرن!! است ر ازين مشخص شده ھا گنوبت يکی دياکنون 

اه تسلط استعمار و تجاوز  ر،مھره ھای مشخص شدهفته و با رقص ھای جالب سياسی گرباور قربانی ين ملت خوش ااز

 .در ھموار تر سازگرا بار دي شان


