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  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

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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 Political سياسی

  
  آزاد ل،

  ٢٠١٣ مارچ ٢٢

 

 ؟؟!!نوکر زبانباز
 ن زندگیآمرا مرگ خوشتر از

 د گیـشم  کنم  بناالر باــه سـک

 فردوسی

 

 ۀه لزوم ديد استعمار جھان خوار  به رھبری اياالت متحدکه به ھمه ھموطنان شريف ما معلوم است  نظر ب یطور

  ھای  احزاب و شخصيت، بن سر نوشت  افغانستان  از بين  چند گروه ۀن کننديي به اصطالح تعۀمريکا  در جلسا

  ، چينائی، روسی، انگليسی ، ترکی ،بی عر ، و غالم و نوکر ھای پاکستانی ، خاين به ملت ، وطن فروش ،مرتجع

 نوکر صبغت هللا مجددی  و پا ، ای .آی. و سی  آی. اس.مت به آیخدو ايرانی  آدمی با سابقه    تا جکستانی ،تانی ھندوس

  ، عاشق شورای نظار با وجدان خفته از جمع تمام آنھا  حامد کرزی انتخاب،بوس مال عمر  و دست بوس مال ربانی 

و  يونس قانونی ، عبدهللا عبدهللا ،آقايون  مال ربانی خم چشم  ۀيا تقديم شد  و قيل و قال پشت پرد گوسپرده و تحفه

زد  به  را رنگ می) ظاھر شاه( پرو فيسور عبدالستار سيرت که کمافی السابق  بوت ھای  بابای کرزی صاً مخصو

شان خود  ناعت موقت کردند  ھمهقآنھا  ، ءکاريکا و شروعيد ھای  ار تجاعی از طرف ام  به وعده وی نرسيد اجباراً ئجا

 نمايند و توانائی آن باب قدرت عمل میکه چقدر به نفع ار نانه و اينيکرد ھای خا  عمل،سیخدمتگذاری  و چاپلورا در 

افی السابق در  آورده و را دارند که ملت محروم و قھرمان افغان را سالھای ديگر زير تأثير  ورد و اوراد مقدس خود کم

وجود ه دھند مأيوس از شرايط ب که چنين شانسی را از دست می ديدند و اين ل می اوۀسازند  در درج بيان میمطيع غر

 را به آنچه پستی و سی و احترام به بادار شان خاموشی اختيار و ھمچنان خودآمده و اميدوار  به آينده با دست بو

تی  ھای امپرياليس بار قدرتدرو با کلمات و جمالت مترقی نما  به  متعھد نشان دادند ،الت استعمار بودذبيناموسی و ر

  »کرزی« ،الحقدماندان عبھر صورت بعد از  کشته شدن قوه ب ؟؟!!داری ياد نمودند تجديد پيمان نموده و حلف وفا

 کاری  و خدمتگذاری شان به در بار استعمار  و  تعميل ۀمريکا  با نظر داشت سابقاترين شاخص تصميم گيری  مھم

  با وجدانی که نداشت و يا اگر ھم داشت »کرزی«فت  و بيچاره لبان قرار گردفاع از  طاھدايات  آنھا در پيروی در 

يخ با شاه شجاع سوم تارببرک امريکائی ويا غانھا را منحيث ليت رھبری  افوؤسته و خراب اما با افتخار اين مسشک

 سجده نمودن ،ظاھر شاه ،سی ربانیوپشيمان نشود شروع نمود به دست بکه بادار  احترام زايدالوصفی قبول و برای اين

  نسبی که وعيد ھای بيشماری با اطمينان وعده و وجدان و با کمال اطمينان و به خليل زاد و از ھمين قماش آدم ھای بی
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  ؟؟!!کار نمود ه ن داشت شروع بااز بادار

سال اين ملت زجر  کشيد ه را   وحشی ترين و نا انسان ترين آدمھا  که سالھای ،ين اولين کارش جمع آوری خونخوار تر

 آدمکش و بی وجدان ،ونيت قانوی به آنان با ھمکاری اين ھمه افراد جانی  تا باشد با دادن مصند، بود بودهخون نشانده ب

ھا ھمه از يک قماش اند  و در  دفاع از ھمديگر حتی   دورانی را با ناز و نعمت شاھانه بگذراند  اين،ختهوطن فرو و

 دختر و تمام نواميس ملی ، زن ، مادر ، خواھر ابھا در  مقابل تجاوز اعر اموس خود  ھم بگذرند   اينند از ناحاضر

  و بندگان بی غل و ،موس فروشان افغان  نا، اب غالمکان اعر،نام  رھروان اسالم ه را پيشکش کردند؟؟  و تا امروز ب

 کنند ؟؟ ی ايران و پاکستان  افتخار  م، انگليس ،مريکا ا ،غش اعراب 

يکا  و با وجود خدمات خالصانه اش به امر نحوی از انحاءکه مبادا  روزی  به  نين به تصور ايني خاۀکرزی مثل ھم

مت گذاری  خدۀحم کشور ھای ديگر شد و با سابقرد در صدد جلب توجه وھمکاری و ترھا قرار گي غرب مورد خشم آن

  که با رژيم آخوندی ايران داشت که بعداً  به تماس ھای مستقيم و رو یتباطات آی پا کستان و ھم چنان ار. اس.که به آی

 در قدم اول قرار داشت وتوجه ،تباطات را قايم تر نمود ل موضوعات بين االسالمی  اين ار حۀيا روی شدن به بھان

ف از بل پرويز مشراجزانه ای ھم در مقابيشتر نمود و  در جريان خدمتگذاری و مداحی به واشنگتن احترام مشابه و ع

 ارزشی کمترين ،يانات انگليس بود با آگاھی کامل از جرمتگارا  پرويز مشرف  که خود نوکر و خدداد ام خود نشان می

 و می پوشانيد تحقير کرزی  از طريقکر بودن  خود را نوبا وجود دار و دسته اش قايل نبود و او ھم به آقای کرزی و 

 نه در ، نه در افغانستان ،يث رئيس جمھور افغانستانحی سياست منيت ترين فرد  دنياشخص بیاين ل کرزی   مثیبه آدم

 در بعد داخلی ھم آقای کرزی بايد به ھر سازی ، ھای شان در امريکا احترام  قايل نشد ئیدر گرد ھم آھم پاکستان و نه 

کشور  خود را محفوظ دارد  و به شان و بی وجدانان  ديگر وطن فروت چون مجبور بود  در پھلو و حماي،می رقصيد

 غير انسانی و ،اين ملحوظ  مجبور بود تمام خواسته  ھای چپاولگران ھستی مردم ما را که در مجموع ھمه نا مشروع 

تنھا !!  اجتماعی و اقتصادی و بھره برداری از منافع ملی کشور ،ت سياسی تقسيم قدر،غير عادالنه بود بر  آورده سازد

چون !! لت ھای پا کستان و ايران بود  معاش از دوۀخود و چند يار قديمش اختصاص داد  ھمانا جيره چيزی را که ب

ن  عايدات نا خاطر بقای خود و محفوظ نگھداشتن ھميه ھمه بی وجدانی ھا  و خيانت ھای او به منافع ملی کشور ب

يکا و يا پناه به امرد تا در وقت باز گشت  آی و آخوند ھای ايرانی بو. اس.مت گذار ی به آی به ارتباط خدویمشروع  

کر بودن  داشته يک زندگی نسبتاً مرفه در حدود نودانست حداقل  ی که خود را وابسته میئين کشور ھاابردن به يکی از

و اقتصادی کشور چه چيز ھای در جريان است و کی مشغول چه ه در پھنای سياسی کقی نداشت  فروی برای ،باشد

!! ر فکر زراندوزی خود و ميرو يس جان شان بود برد ؟؟ بيچاره طفلک استعمار د ی میه نفعه اند ازکاری است ؟ و چ

 خواست ھای مھم سياسی شان  پيمان ۀباداران در جمل)  ما بوده ھزار کوه سياه در ميان باشدھای دور از ميرويس (

نيم شب از خواب ناز بر خاستند و با بادار  و ١١ه جناب شان ساعت کژيک و تأمين منافع استعمار در  کشور ياتستر

 بدون وین بود اند و  ھر چه ھدايت بادار فرمودء شب مالقات و اين پيمان را با افتخار امضاۀاصلی اش در بگرام نيم

  .چون و چرا عملی نمود

  نمودءميه ای اکتفا نيرو ھای ائتالف  فقط با اعالۀھای شديد ووحشيان مردم شريف ما توسط بمباردۀحمانبير  در کشتار

 خيرات متجاوزين به باز ماندگان آن ۀاعالم کرد و چند پولی نا چيز از سھمي) شديد(را به اصطالح  و بعضی مواقع آن

يکائی ھا با ھمين چند پول امره فکر و ساده انديش  کردند اين ملت ساد  چون فکر می،بانانه تقديم داشتندشتار ھا مھرک

ھر صورت  ه ب) ستفاد ه از خوشباوری ھای مردم ما اءسو(دارند  يافت میرا  در شانۀ خون بھای عزيزان از دست رفت

يکا ايفای  طالبان در  امرۀ  سالھای سال منحيث نمايند شخصاً ،ئی طالبان پرداختند به برادر گوءجناب شان  از ابتدا

يغ  ھيچ نوع جنايت در حق اين ملت دری ازشرير و جنايت پيشگان محمدان ھای وجد نمودند   و اين بی وظيفه می
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طاب نموده و خشد  و او آنھا را برادر   ملت مظلوم ما  ھنوز ھم برادر کرزی حساب میۀحماننکرده و با کشتار بير

  :داخته و گفتھا پر به دفاع از آن ی در بعضی از بيانيه ھاتح

که ھر کسی ديگر اين  شود در  حالی نام طالبان گفته میه گيرد ھمه ب صورت میی که ئ اين آدم کشی ھا و انتحاری ھا

کشی ھا  و پارچه پارچه ساختن موليت آن ھمه آدؤبيچاره توجه نکرده که مس( کند اما به  نام طالبان است  کار را می

) دوش گرفته انده ی  ھميشه بدشريعت ناب محمخاص  پيروان ، اين گناه و بی پناه ما را خود  طالبان کرام طنان بیھمو

شخصيتی خود را در  شته پرداخته و خواسته است خوش خدمتی و بیکی قدرت داکرزی بيچاره  به آستان بوسی ھر 

خاطر  قدرت گيری ه کرد  طالبان ب تباط   عمل  به اروی موضع گيری جناب ،باب قدرت نشان  دھدخدمت نمودن به ار

؟؟ اما در !!که يک شخصيت ملی  مت طالبان نشان دھد تا اينکه بيشتر خودش را در  خد آنست  ۀاحتمالی آنھا نشاندھند

ی که ئ به تناسب ضرورت ھاءکاکرزی و شر سياست و روش خود را در  قبال ، شيطان بزرگ،ين اواخر بادار اصلی ا

اعث نا ديده گرفتن موجودی ل مذاکره شدند ؟ و اين امر که به و مستقيماً با طالبان داخر داديکردند تغي احساس می

او را مرچ سرخ پر ( ما ۀعث نا راحتی او شده و به اصطالح عاميانوجدانی مثل کر زی  گرديده است باپلوس و بی چا

خود نمائی ( اصطالح  پا کستان و ايران  شروع نمود به يک سلسله  بهۀفتن از مفکوره ھای دلسوزانو با ياری گر) نمود

يند در زمان  گو زی داستانی را که میکرو اين اعمال اخير !! زبانبازی با مالک و صاحب خود و  !!  ھاو مخالفت) ھا

 :يادم آورده   ب،  اتفاق افتادهپادشاه-سليمان پيامبر

 بيرون آمده بودند  نشسته و در  فکر فرو رفته تخمروزی گنجشکی در النه ای خود با چند چوچه ای که تازه از : يند گو

يد که برو تخت و بخت گو شيطان می: خبر از دنيا گفت  ھای مظلوم و بی ن دھن به سخن گشوده و به بچه  نا گھا،بود

 ؟؟!! ھم بزن تا نابود شود ًهسليمان را ب

رف را شنيد و به ح بود  اين پادشاه-  چرنده و يا درنده ای که تابع سليمان پيامبر،ای   پرنده،ی غ مر، کسی ءاز قضا

 ،ضر شد  او حا، سليمان امر به احضار آن گنجشک تنھا و بيچاره داد ، داستان را قصه نمود بار سليمان رفت ودر

  : گفته بود،ئين انداختشرمندگی سر  را به پااز که  مرغک در حالی ،سيد سليمان از او جريان را پر

 سليمان ،يم ھا من ھم از آنزند ؟؟؟؟؟؟؟  آن کيست  که نزد اوالد  خود  خود را بزرگ نشان نداده و الف نمی: ھا  شا

حسنی  ،قزافی ،که صدام  مثلی،ه انداران کرزی او را تا ھنوز نبخشيد؟ اما باد!!معذرتش را قبول و او را بخشيد 

يکا گفتار  ر سياسی اماناندرکار  ھمه دست،ظب خود باشيم  گفتند که ما بايد موا، را نبخشيدند ...و ، ضيالحق،مبارک

 تسليمی زندان بگرام  ساده انديشی و اشتباه گفته و غير مستقيم به ،  واليت ميدان وردک ۀ  تخلياخير کرزی را مينی بر

نه خارج از آن چوکات ؟؟  !! ن شده گفتار و عمل نمايد ي  که برايش تعي ایاو فھماندند که غالم و نوکر  در  حد و اندازه

يعنی غالم نبايد بابادارش !! (ارانش ندارد  و يا بادکرد بادار  غالم است و حق ابراز نظر را در عمل–چون غالم 

  عذر ھا و معذرت ھای فعلی و داليلی که ارايه می،داند  سواد ھمين  را ھم نمی و اين کرزی بی) ؟؟!!د نزبانبازی ک

ی  ملۀستای خدمت گذاری کرزی و  ھمبستگانش به استعمار جھانی  حل  و از او چھرتواند مشکلی را در را دارد نمی

گو ھای پيھم بين امريکا و طالبان  و پاکستان در قطر جريان دارد و دولت  و گفت: يد گو  او می،را به نمايش بگذارد 

يکی )  لی را قايل نشدند ؟که به جناب شان ارزش مُ  يعنی اين(در حاشيه قرار گرفته )  منظور خودش است(افغانستان 

  :از ھمکاران رئيس جمھور گفت

دھد  و کابل اصالً  يکا  به قطر انتقال میگو با امر و ماندھان  طالبان را  برای گفتپا کستان ھر روز  فرا پيما ھای  ھو

کرد با گفتن برادران طالب  و خدمت به اوشان ھمه چيز حل   آقای کرزی بيچاره فکر می،گيرد  يان قرار نمیدر جر

گز چنين اميد و توقعی   کرزی و طرفدارانش ھر!! نيستن کننده و سرنوشت سازيدانست که او تعي است اما بيچاره نمی

کنم   فکر می،گو با طالبان در حاشيه رانده شوند  و ی يعنی گفتئھا  در چنين مجرا را از باداران خود نداشتند که آن
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 یای نوکران؟؟ و اين واقعاً بر!!ين ماجرا حيثيت قھرمان  به او داده شود اآرزوی اين فرزند چند پدره  اين بود که در 

تباط ھمچو موضوعاتی يک بينی خميری داشته باشند  و خواھند در  ار ھا ھم می  چون آن،مثل ايشان نا اميد کننده است 

 ،ھا در ميان گذاشته است  اين نکات را به رسانهکه صبر کرزی بيچاره تمام شده و گنجايش بيشتر نداشت مجبوراً  اين

  :يدگو ی میآقای کرز ،ده اند اکنون خيلی دير شده و ھمه فھميمگر

بايد شما تمام پالن ھای تانرا از (گذاريد ؟؟  چرا مرا در حاشيه می! متگذار که من نوکرم و خد) زبانی البته با زبان بی (

خدمتگذاری ھيد  و مستقيماً با طالبان با ھمکاری پاکستان انجام دکه راساً   نه ايندطريق من و دار و دسته ام عملی سازي

 ھم به وحشت انداخته سان امپر ياليسم راخنان کرزی آن خدمتگذاران و پا بوبلی اين س) يک عمر  من چی شد ؟؟ ھای 

ھا ھم با   حزب متحد شده که در نوکری دست کمی از کرزی ندارند مورد خشم بادار قرار گيرند و آن٢٠يبا  تا نشود تقر

 ين مقطع تاريخ اشتباه مطلق عنوان نمودنداھا را در ن گفتهدستپاچکی  عليه گفتار  اخير کرزی  به پا خاسته و اي

مل ببرک کارھا نشان دھد که او مثل شاه شجاع و  ی خواسته با اين واکنشکرز) ماالً تاح(که ممکن است  با وجودی 

  ویبل اشد بيداری آن خيلی مشکل است  گفتار چند روز قبکنم دير شده است  وجدانی که خفته  نيست  اما االن فکر می

 .ين  باره استاتالشی در

 اگر من ھم زور داشته باشم  يک رئيس ،آنھا زور د ارند :  گفتند "شان" در يکی از بيانيه ھای تلويزيونی "جناب شان"

 بدبخت کرزی و دار  ،يشيند می اندءکا و شر؟؟  اين است آنچه آقای کرزی!!سازم  جمھور دست نشانده در واشنگتن  می

 .سته اشو د

 

 

 


