
www،afgazad،com                                                                           afgazad@gmail،com    ١

  
 

  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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  .آزاد ل
 ٢٠١٣ اگست ١۴

  

 ؟؟!!خاکشير 
 

 آدميزاد در طول تاريخ بشريت  ،بی وجدان ترين ،که ھموطنان عزيز اطالع دارند يکی از بی حيثيت ترين طوری

 تصور نکنيد من با او کدام ،باشد  يس جمھور انتخابی  نيروھای استعماری در افغانستان میھمين آقای کرزی رئ

!!  نه ھموطن گرانمايه چنين نيست ،شيدنش  خوشم نمی آيد طرز لباس پوخصومت شخصی  داشته و يا از قيافه و 

 و اين ھم ، داشته باشم  ھمه چيز نظر خودم راۀدھم تا در بار خود حق میه وند  افغان  بفقط منحيث يک شھر

 ؟؟!! جناب آقای کرزی ۀمختصر نظر من در بار

کرد ھای منفی خود  با عملدر بستر زمان بی وجدانھای زيادی خفته و عرض وجود نموده اند که  و يخ در طول تار

 از ھمه شرف تر وجدان تر و بی اند  اما اين يگی ديگر خيلی بی ی سياھی بر  تاريخ اجتماع شان گذاشتهلکه ھا

مل  ببرک کاربوده تنھا رقيب وی در اين عرصه شاه شجاع وبدالرحمن عباشد حتی  پست تر و خاين تر از امير  می

برای انسان دست داده بر ھمان  ، شان ۀ اوراق زندگی گذشتهمختصر تماسی بچنين طرز ديد و قضاوتی با  .باشد می

 ؟ ؟.اساس می توان فھميد که در کجای تايخ قرار دارد

ادت به دربار روس تزاری  سر ارامير عبدالرحمن فقط نوکر انگليس بود و گاه گاھی ھم  : توان گفت طور مثال می 

 ببرک حرامزاده و پيروانش  فقط ،کشت  گرفت  و مردم را می آورد و از ھر دو طرف معاش خود را می فرو می

به ھمه !! ه شوروی معيار قرار داده  بود  اما اين آقا ھا را در احترام ب ارادتمند و غالم شوروی بود  و شرف انسان

 .آی«با  ھای سازشکارانه که در پاکستان زير نام مجاھد  در وابستگی تا زمانی ،ھای نو کر منشی بسته است  رشته

چندان خوبی را دارا وضع نلت انگليس  در کنار ساير غالمان  زندگی داشتند  اطاعت مستقيم از دو  و » آی.اس

 فلھذا با ھمان معاش استمراری دولت ،فتند  قرار گردند چون نه فوق ھمه و رھبر  شدند و نه ھم در صفوف پائينیبو

 و در خدمتگذاری صبغت هللا مجددی و ، ارتجاعی جھاديون عقب نيفتد ۀفلداشت تا از قاپاکستان ساخت اما سعی 

امريکا تشريف بردند و با جلب اعتماد که به  نشيد  تا ايکو خالصانه و صادقانه میراقی عسيد احمد گيالنی 

يکا روی مصلحت ديد خود و ديگر نيرو ھای استعماری و تأمين منافع خويش در چوگی او را امريکا امپرياليسم امر

سعی داشته و ثابت ساخت  در خد متگذاری  افغانستان نشاند و او ھم تا آخرين حد ممکننام رئيس جمھوره شاھی  ب

درد بخور است   و در تملق به ه  ستار سيرت و چند آدمک بی سروپا ی چاکر منش بھتر ب،که به تناسب عبدهللا 

ً امر يکائی ھا  زور مندان و تأمين منافع باداران  بيشتر ارادتمند نيروھای ھای استعماری بين المللی  مخصوصا
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دی در آمريکا زندگی داشته  و آنوقت ھا  به ھدايت آنھا در کمپنی يونيکال ميباشد چون او و فاميلش مدتھای زيا

 اجرای وظيفه نموده ووسيله معامله گری آمريکا با طالبان بود

مريکا خود را غالم و نوکر دولت آخوندی ايران در چوکات اان و ايراز طرفی ھم  با استفاده از تشنج ظاھری 

لب مدد معاشی گرديد تا بتواند وظيفه جاسوسی و اشه و کنار طکا در ھر گو امريۀو ساي» آی . اس.آی«خدمت به 

  ايشان سابقه جھادی ھم داشته  و زمانی پابوس صبغت هللا مجددی  ،سازد) مشروع و مقدس ( خيانت به مردم را 

 بودند

 ً   رھبران رژيم آخوندی  به فکرم آمد که اين موجود مفلوک در سفری که برای پا بوسیچند روز قبل نا آگاه و دفعتا

بت خاکشير که توسط با طمطراق خاص از نوشيدن شرھا   اشتند جلو چشم ھمه مردم و رسانه گذشته دايران سال

احمدی ) محترم(ضا نمود که ھم بيان داشت و نوکر منشانه تقاۀ احمدی نژاد به وی تعارف شده بود تشکر و چند جمل

 ؟؟!!دستدر افغانستان خاکشير بفرشان  نژاد برای

دانستم سعی نمودم با مطالعه و   آن چيزی نمیۀھای مميز اکشير و صفتخبا به ياد آوردن اين موضوع چون از 

 .ھای  آن آگاھی يافته و  رمز کار را بدانم  خاکشير و خصلتۀتحقيق در بار

 ؟!!خوريم  ما علف می: و رئيس جمھور افغانستان سال گذشته گفتند(در نتيجه فھميدم که خاکشير گياھی است علفی 

) باشد  اعضای کابينه وشرکای قاچاق و جنايت کاران اطراف شان می،شد که منظور خود شان که واضحا معلوم می

 برای ، زخم و جراحات است ۀالتيام دھند :باشد باشد و صفاتی ذيل را دارا می و دارای مواد اسيدی گوناگون می

 ،برای دفع کرم  معده مؤثر است  ،باشد   تب بر می،ادرار آور است ،ود ش شحات زنانه استفاده میتررفع اسھال و 

 .چند درد و بيماری ديگر... و شود   برای التيام سنگ گرده از آن استفاده می،کند صدا را باز می

 با خواندن اين خواص خاکشير و تکليف ھای آقای کرزی  يک کمی به حل اين راز پی بردم و فھميدم چرا اين آدمک 

 ؟؟!!!!!ستد خواھد تا برايش خاکشير بفر باب خود میار زاچيز نفھم 

 

 


