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 Political سياسی

 
  رھا .س
 ٢٠١٣ نومبر ٢٠

  ؛» مشورتیۀلويه جرگ«
  طناب داريست بر گردن ملت

  

 چھاردھم ميالدی، ديد اندک چندين سال قبل درتاريخ خوانده بوديم که؛ زمانی که فيليپ چھارم، امپراتور فرانسه در قرن

اندک آن قدرت استبدادی اش روبه زوال است، به خاطر نجات وحفظ سلطنتش وتقويت حکومت مرکزی، اگر حافظه ام 

ھدف از تشکيل . زد» اتاژنرو«يا » مجلس عمومی طبقاتی« ميالدی دست به تشکيل١٣٠٢دروغ نگفته باشد، در سال 

ليغ به نفع سياست ھايش، وضع ماليات جديد باالی مردم عام فرانسه ودرنھايت چنين جلسه ای، توسط فيليپ چھارم، تب

  .حفظ سلطه اش بود

را توسط دولت مزدور » مھندسی شده«:  ايرانی ھاۀدر اين روزھا، زمانی که آدم سرو صدای به شدت ارتجاعی وبه گفت

فيليپ چھارم می  »مجلس عمومی«، به ياد ودست نشانده وچند تکنوکرات غرب زده وخنثا وبه خدمت گرفته شده می بيند

اين است که؛ فيليپ می خواست باتدوير اين مجلس پايه ھای »  افغانستانۀلويه جرگ«با » اتاژنرو«افتد، اما فرق 

ھدفش اين است که تجاوز »  افغانستانۀلويه جرگ«حکومت خود را مستحکم سازد وسلطه اش را تداوم بخشد، اما 

يش از چھل کشور امپرياليستی را در افغانستان تداوم بخشيده وپايه ھايش را مستحکم سازد وکارد  بۀواستعمار بی رحمان

که توسط دولت مستعمره ومزدور، »  مشورتیۀلويه جرگ« اين به اصطالح. استعمار را در بدن مردم ما بيشتر فرو کند

 اير گرديده است، منحيث مثالً نماينده از قانونی بخشيدن به امضای فروش اين وطن وقبولی بردگی دائمی دۀجھت صبغ

 تمام اين به اصطالح نماينده ھا به ۀبعضی نقاط کشور بلی گو ومزدورانی را به کابل فراخوانده است، که سير وپودين

 ۀلويه جرگ«دولت مزدور ومستعمره معلوم است واز اين جھت مطمئن است که، اين افراد به اصطالح نماينده در 

 آمال دولت دست نشانده ومزدور ويا خود اين مزدوران ۀدر مقابل قبل» توبه نعوذباهللا« نيستند که کسانی» مشورتی

  !!حرف بزنند

ری در آن وضعيت به وجود بياورد، مطمئن باشيد که نمی ييدر آنجا که آزادی نيست، اگر رأی ونظر ديگران بتوانند تغ«

ردمان می روند ورأی می دھند، پس مطمئن باشيد که آن رأی ھا ولی اگر به چشم خود ديديد که م. گذارند رأی بدھيد

  )مارک تواين(» ری آورده نمی توانندييفرمايشی ونمايشی بوده وکدام تغ

يل تا وزيرش، ن شده باشند واز وکييزمانی که در يک کشور، تمام حکومت ودولتش توسط استعمار گران خارجی تع

تحان مزدور منشی وجاسوسی خود را باموفقيت سپری نموده باشند، به  برگزيده شوند که امکسانی در آن سمت ھا

راستی، اين خود يک استھزاء وخيانت ديگر نيست که زنجير بردگی واسارت ملت را بادستان خودشان به گردن شان 

 ھائی که  پذيرفته باشد وبپذيرد، واين زينت المجلسھيچ گاھیبيندازند؟ ولی نه، اين ملت نيست که چنين زنجيری را 
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، تا با تشريک مساعی ھم، وطن را به استعمار پيشکش نمايند، نيز ھيچ رابطه نددراين باده نوشی دورھم جمع گرديده ا

پيشاپيش آن، دالوران  ملت استعمار ستيز ومبارز ما ودر!  دشمنی وعداوتۀومناسبتی باملت ندارند، جز رابط

طعيت اين بار نيز استعمار ونوکرانش ابه ق مقابله داده اند و ا مبارزه واستبداد را ب ورزمندگانش ھميشه جواب استعمار و

  .رو خواھند شده با چنين جوابی روب

ديشب لحظه ای به يکی از استخباراتی ترين وجاسوس ترين رسانه، بی بی سی گوش دادم، خنده آور برنامه ای داشت، 

ه ھائی که به چشم وگوش خود اين برنامه را نشنيده اند ونديده  از آن برنامه را با خواننده ایزائد نخواھد بود اگر گوش

  .اند، شريک سازم

نام » وحيد مژده«اين روسپی سياسی و شھوت پرست بی آزرم، ھمراه با يک گوديگک ديگر که » شکريه بارکزی«

  .سخن می گفت، در تقابل ھم قرار داشت»  ملیۀجبھ«از آدرس » سخنگو«دارد ومنحيث 

 ای هبی خبر باشند وتار وپود اين جبھه را نشناسند، جبھ»  ملیۀجبھ«موطنان آگاه ودلسوز ما از ماھيت فکر نمی کنم ھ

بيجا نيست که ھموطنان ما . که به جز خيانت و رقابت برسر جنايت، درھيچ عمل ديگر ملی گرائی ندارد ونخواھد داشت

بين مردمان عزيز کابل ما، جمله ای وجود دارد که بسيار در. ناميدند» لی خيانت مِ ۀجبھ«از بدو تأسيس اين جبھه، آن را 

است وزمانی استفاده می شود که؛ کسی با بی خاصيتی تمام، » لی واری شدی فقط مُ هايستاد«دلچسپ است، اين جمله، 

دست درجيب وبی تفاوت در گوشه ای ايستاده است، وبه خاطر اين که او را از اين حالت بيرون کند ومثالً 

وھم وطن گرامی، اگر می بينيد که نام اين » توره چی کده که ملی واری ايستاده شدی«: کند، می گويد» هآسر«سرش

چيزی ديگری نيست ودر قدم دوم، بدانيد که در » خيانت ملی«دارد، در قدم اول بدانيد که به جز» ملی«جبھه نيز پسوند 

جنايت بيشتر، موفقيت کم تری نسبت به حريفان رقابت ھای وحشی گری وکسب امتياز بيشتر در پيش ارباب وخلق 

به ھرصورت، اين گوديگک، وحيد . »از چوکی وقدرت کنار زده شده اند وملی واری بيرون مانده اند« داشته وافرادش

 خود وجبھه اش شرمی داشته باشد، ادعا ۀخيانت ھای گذشت مژده، بابی شرمی تمام وبدون اين که از آن ھمه جنايت و

  :نمود

  »... امنيتی به سود افغانستان نيست، زيرا مخالفت ديگر کشور ھا نسبت به افغانستان بيشتر می شودۀضای توافق نامام«

دراين که امضای اين بردگی نامه به سود افغانستان اصالً نيست وخود، سند فروش اين وطن وبرده ساختن افغان ھا 

اين  ئی را می کشيد، انسان نمی تواند شکی نداشته باشد وولی در اين که شما چنين زوزه ھا. است، ھيچ شکی نيست

 شماھا در پيش ملت ھويدا است ومردم ما ۀبپذيرد، زيرا گذشت» سود افغانستان«صداقت شمارا با سرنوشت افغانستان و

د، ويک شبه وبه محض اين که شما چنين سخنی را بر زبان جاری ساختي» گاو بخورد«اين گذشته را نخواھند ماند که 

جای تان در آغوش ملت باشد واز سرنوشت محتوم وناگزير تان نجات پيداکنيد، بلکه مردم ما به خوبی ھمه چيز را 

! مژده جان به خودت زحمت نتی، به ما بيش از اين خيانت نکن ومارا تير از خدمت تان«: درک می کنند ومی گويند

وبازھم ھمين » يديت وامتياز بيشتراز اربابان تان استزيرا اين سخنان شما نه به ھدف خدمت، بلکه مقصد کسب کر

 بزک چينی را سالھا قبل تجربه کرديم وديگر فريب شمارا ۀما اين قص«: ملت درد ديده وزجر کشيده خواھد گفت

  »!نخواھيم خورد

» یپست مدرنيست«زمانی که نوبت به روسپی شھوت پرست ودلقک دونمايه، شکريه بارکزی، رسيد، با روش مثالً 

  :به جواب وحيد مژده چنين پرداخت» سوررئاليزم« واستفاده از ادبيات

اجازه بدھيد از آقای مژده بپرسم که؛ شما که ادعا داريد امضای موافقت نامه به سود افغانستان نيست، آيا افغانستان «

کرد؟ واجازه بدھيد که اشاره ای ھم به مخالفت ايران بيست سال قبل را به خاطر داريد که چه روزگارانی را  تجربه می 

وامضای اين موافقت نامه داشته باشم، بعد از روی کار آمدن روحانی، ايران وامريکا به طرف يکديگر چراغ ھای سبز 
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ا با با امضای اين موافقت نامه است، بايد بگويم که آن ھ» سپاه پاسداران«نشان دادند ولی اگر منظور تان از مخالفت 

  »امريکا اختالف آيديالوجيکی دارند

اجازه بدھيد که مشکل اين روسپی شھوتران وتن فروش سياسی را با :  عزيز می خواھم بگويمۀ خوانندۀمنم با اجاز

اگر شوھر قاچاقبر وآدم کشت، ! روشن کنم، روسپی گک بی شرم» پست مدرنيستی «ۀوشيو» سوررئاليزم«ادبيات 

را ارضاء کند، وضرورت به يک جنرال امريکائی می افتد، آيا بھتر تزه ھای ناشی از شھوت عاجز از اين است که غري

نيست که خود تان به يک جای خيلی بھتر از آن، مثالً عربستان سعودی، رحل اقامت گزينيد؟ چون صادقانه وبدون اين 

م، شنيده می شود که بعضی ھای که به توده ھای زحمت کش و مورد استثمار عربستان سعودی قصد اھانت داشته باش

.  سياسی مارا حل سازندۀ اين فاحش وفکر می کنم شايد بتوانند مشکلند تناسلی بسيار بزرگی برخوردار اۀشان از آل

دارم، به اين روسپی بی شرم توصيه کنم که، » ديزميفرو«وبازھم اجازه بدھيد با استفاده از اندوخته ھای اندکی که از 

است، در اين کارتان، يعنی رفتن به عربستان، تأخير وتنبلی نکنيد، زيرا ممکن است که اين اميال تاحددی که مقدور 

کدام مشکل ديگری برای تان » صد خدای ناخواسته«تان سرکوفته شده وارضاء نشوند، و» ناخودآگاه«خود آگاه و

که؛ آيا می توانيد مشخص تر بگوئيد وبازھم اجازه دھيد از اين روسپی وتن فروش وجدان باخته بپرسم !! عارض نشود

د؟ واگراين لفاظی ھای بی پايه وچندش آور را دار} ايدئولوژيک{اختالف آيديالوجيکیبا امريکا چه سپاه پاسداران که 

واليت «داردکه } ايدئولوژی{آيديالوجی  چه نوع سپاه پاسداراناز سر لودگی وبی سوادی تان ندانيم، بايد بپرسيم که؛ آيا 

 کمونيست است يا کدام بالی ديگر که از بابت ايدئولوژی شان با امريکا سپاه پاسدارانآن را ندارند؟؟ » روحانی«و» فقيه

!! ، اين مشکل را ندارند؟؟»روحانی«وبه اصطالح رئيس جمھور ايران، » واليت فقيه«در مخالفت قرار می گيرند ولی 

است وآيا اصالً خود » روحانی«و» واليت فقيه«، »مجمع رھبری«ی  جدا از ايدئولوژسپاه پاسداران ايرانآيا ايدئولوژی 

  است؟؟» مجمع تشخيص مصلحت نظام«و» واليت فقيه« جدا از ديگر ددمنشان ودژخيمان سپاه پاسداران

ولی نه، حرف به اين سادگی ھا ھم نيست، اين مزدوران وروسپی ھای وجدان باخته، بيشتر از اين که به توصيه ھای 

ورنه چقدر درد آور !!  شانۀنديشند وبه بستر گرم شبان اد وياھم به سرنوشت ملت فکر کنند، به جيب خود میماگوش دھن

آمده وباسرنوشت يک کشور » شکريه بارکزی«يا» وحيد مژده«وخجالت آور است که گوديگک ھا ومزدورانی ھمچون 

  .وبيش از سی ميليون نفوس آن بازی کنند

 نندتن ھای ھرزه را سنگسار می ک

 غافل از آن که شھر پر از فاحشه ھای مغزيست

  وکسی نمی داند که مغز ھای ھرزه

  ويرانگرترند تاتن ھای ھرزه

  )فروغ فروخ زاد                       (

  

.....  

از اين ھا که بگذريم، درعجبم از کسانی که ھرازگاھی، اگر زياد غلو نکرده باشم، خود را چپ ھم می نامند وحاضر اند 

ھم پايکوبی کنند وخاک به توبره » يوناما «ۀتا پيش درواز»  امريکاۀکنگر«و»  اروپاۀپارلمان اتحادي« خاطر خشنودی به

مرده باد وزنده «قايم موشک بازی ھای » واليت فقيه«باال کنند وبا » آذان هللا اکبر« وطن مارا بشورانند وۀکشيده شد

ن کسان، زمانی که کفتاران زنده وبرحال، وطن رابه خونريز ترين انجام دھند، به کدام سوراخ می خزند ھمي» باد

  امپرياليزم پيشکش می کنند وچند گزه ورق بردگی نامه امضاء می کنند؟



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۴

کسانی که در برابر وضعيت فعلی وتجاوز بيش از چھل کشور امپرياليستی باالی افغانستان، قد خود را خراب نمی کنند 

 ۀشد» راه جوری«ش می رود، باتأئيد وضعيت فعلی، حاضر اند شيون وزاری ھای واوضاع عجب بروفق مرام شان پي

نيز بکشانند، به راستی اين چپی گرائی شان، سؤال برانگيز نيست؟ زمانی که؛ وطن ما » دیئيھا«خود را تا کوچه ھای 

 جنايت ۀاريخی برپوزانتخابات لگدی ت«: تحت قيادت چھل وھشت کشور امپرياليستی قرار گرفت، اين چپی ھا نوشتند

وزمانی ھم که قدم به قدم اين زنجير ھا برگردن ملت ما محکم تر بسته می شدند، اين ھا باھلری کلينتن عکس » ساالران

پيمان «ھای مشترک وانديوالی می گرفتند وبا عينک ھای دودی به چشم، قھرمان ملت نمائی می کردند، وزمانی ھم که 

 اسارت مردم ما، امضاء می شد، اين چپی ھای خاصيت باخته ۀتن وتنگتر ساختن حلق، يعنی ھميشگی ساخ»کژييسترات

خود را مصروف پيدا کردن سنگ کالن جھت زدن حريف می کردند وحاال ھم که اين زنجير ديگر به گردن ملت ما 

لويه «د وبقيه ھم در آويخته می شود و وطن به حراج می روند، اين حناباخته ھا احتماالً به چکر ھای اروپائی می رون

  !!شرکت می ورزند» جرگه

اما واقعاًھراسم از روزيست که، بشنوم ھمين به اصطالح چپ ھا با قالده بندان امپرياليزم ھالندی وغير ھالندی، حتا چند 

سيت «را تنظيم می کنند وبرای خود در»لويه جرگه«، در آن جا رفته وچوکی ھای »لويه جرگه«روز پيش از تدوير 

؟؟ واز امريکا !! اين کشور تصميم بگيرندۀ آيندۀ جای می گيرند، تا اين بار خودشان مستقيماً ومفصالً دربار»اول

دھد تا اين » افزايش«برای افغانستان ارسال نکنند وکمک ھای شان را » کمک ھای ناکافی وناچيز«بخواھند تا ديگر 

ھا، ھمان قسمی » غيرعمده«و» عمده«، »صدر«ر مورد د. ».خرابی وويرانی وطن، ناچيز نباشند«کمک ھا به تناسب 

» لويه جرگه«که خبرنگار بی نام نيز افشاء کرد، ھيچ شکی ندارم که اين مزدوران تا توان آخر کوشش می کنند تادر 

  !!بيرون لويه جرگه چرخک نزنند، بلکه در داخل تاالر بروند» ملی واری«چوکی ھای بيشتری نصيب شوند و

 مبارزه را ۀا، خيلی درد آور است که ملتی با چنين سرنوشتی، مفعوالن خود فروخته ومزدور از ھالند داعيودر کنار اينھ

، در فروش وجب وجب خاک وطن سھم خود را ادء کرده ودستان شان را »دموکراتيک« بلند کنند وبا لباس به اصطالح

  !!با خون اين ملت رنگين سازند

گان اين وطن، سالح رزم را جانانه به دست گيرند و وطن را از لوث استعمار، به اميدی آن روز که ھمه دربند شد

  !»خس وخاشاک بايد جارو شوند وآنھا به خوديئی خود پاک نمی شوند«: استبداد وپادوھای ارتجاع پاک سازند، زيرا

 

 


