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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

 
  احمد پوپل

  ٢٠١۴ می ١٣
  

  ھستيم؟ آيا واقعاً ما کشور آزاد
  

گرديده جروبحث در فيس بوک نيز بدان عالوه تازگی ھا در کنار ساير تأثيراتی که زندگانی در غرب بر من گذاشته، 

به مشورۀ  صورت گرفته،» قطب زاده«آقای که بين من و يکی از افراد فيس بوک به نام را در اينجا بحثی . است

  .می فرستم، اميد امکان نشر يابيابد» آزاد افغانستان- افغانستان آزاد«دوستان، جھت نشر به پورتال 

  .احمد پ

 

S A. Hadi Qutbzada 

النه خواھد بود که و مسؤري و قضاوت نادرست و غیف انصای بتي نھانيا. ميقضاوت کن نانهي صادقانه و واقع بديما با

 امي قی شوروۀ و حکومت دست نشاندی شوروهي ازجان و مال شان گذشتند و علی در دوران تجاوز شوروکه یکسان

 را وطن فروش خطاب  مقاومت کردند آنھایآ.اس.ی آشکر در دوران مقاومت در برابر ل دادند و بعداً یکردند و قربان

 نيدر.  و آسمان وجود داردني فاصله زممي دوتني اني بمي قلمداد کنی شده اند مساوکجاي ی که با اشرف غنیمي باتايکرد و 

 و ت را با خود داشی جھان اسالم و ممالک غربتي بود و حمای ملامي قکي ی که جھاد در برابر شوروستي نی شکچيھ

 داشت و به تي در آن عضویستي مملکت کمون١۴ وارسا که ماني که در آن وقت با پیو مقابله با شوریاز آنجا برا

 جنگ ومقاومت ميدر آن وقت تصام.  شان جلب شودی و نظامی مالتي نمود تا حمای مجابيکشور ما تجاوز کرده بود ا

ن بود نه  افغانستای راندن روس از خاک و آزادروني بود که ھدف ھمه بیدست ھفت رھبر جھاده  بیدر برابر شور

 ربناي بردن زني و از ببي پاکستان است و ھدف شان تخری جاسوسۀ شان شبکینده و رھبرچون طالبان که مرکز قوم

 . کشور ماستی و معنوی مادی و ثروت ھای اقتصادیھا

********  

 

 احمد پوپل

  :به جواب آقای قطب زاده 

ی نا صادق وغير واقعبين است از منافع طبقاتی انسانھا نشأت قضاوت در مورد پديده ھا که کی صادق  و واقعبين  وک

که وحشيان روسی بر حريم کشور ما تجاوز کردند وطنفروشان خلقی و پرچمی به حيث جاده صافکن  زمانی. کند می

  . در پيشاپيش قوای متجاوز دمار از روزگار مردم ما بر آوردند قوای روسی کمر خدمت را بربستند و
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ادر فروشان روسھا به خاطر دفع جنگ اعالن ناشدۀ غرب و به خاطر دفاع از آرمان ھای انقالب از منظراين م

تا از منافع مردم افغانستان با بذل جان خود دفاع کنند  کمک وھمکاری به کشور ما آمده بودند و "برگشت نا پذير ثور"

  !  ابداً نه؟آيا قضاوت اين زنا زادگان مورد تأئيد مردم آزادی دوست ما قرار گرفت

 و يانکی ھا بر کشور ما به ھمکاری دالالن بين المللی تجاوز دروسھا با سر افگندگی از کشور مرد خيز ما بيرون شدن

  .کردند تا بخت خود را در اين خطه بيازمايند 

وماھيت ھر دو از نگاه تاريخی اگر ما دومتجاوز ودو دوره را باھم مقايسه کنيم تفاوت تنھا از نگاه شکلی وجود دارد 

 امريکائيھا افتخار خدمت و جاده صافکن وحشيان غربی را شورای نظار  ودر مجموع ۀدر تجاوز وحشيان .ھمانند است

متجاوزين وامپرياليست ھای امريکائی . دارند جمعيت اسالمی به دوش داشتند و تمام وطنفروشان ودزدان شمال و

 خود ۀکشور ما را به مستعمر" ه عليه محصوالت فابريکه ھای خودیمبارز"ی زير نام مبارزه عليه القاعده ودزدان ناتوئ

  .تبديل کردند

طا اگر حال ما بنا بر منافع طبقاتی و سرشت خود ادعا کنيم که غرب امپرياليستی  برای تأمين يک زندگی انسانی و ع

گويا اين گربۀ زاھد به رضای خدا  کوشد و با بذل جان ومال خود می" مھوریرياست ج"نمودن ديموکراسی  وانتخابات 

قضاوت ما درست  شويم و  مییگيرد قضاوت ما صادقانه و واقع بينانه است  وما آدم ھای با انصاف موش می

   ! ابداً نه ؟ بازھمومسؤوالنه است

  آيا واقعاً ما کشور آزادھستيم ؟

گويند که  گذرند وبرای خوشی ارباب می ی ببينيد ھمين وطنفروشان ھر کدام برای خدمت به امريکا از سر وجان خود م

توافقنامه وتوافقنامه ھا را مانند شاه شجاع وشاه ) بخوان در صورت لطف ومرحمت ارباب(در صورت برنده شدن 

دوند تا مورد پذيرش قراربگيرند اما  ھرکدام جداگانه در سفارت امريکا بارھا می کينم و ببرک وشاه کرزی امضاء می

ی که از ھمين مردم بدبخت ئليارد ھايتا از قربانيان لغزش زمين در بدخشان پرسان بکنند يا از مشکند  پای شان می

  .  کوچک برای آسيب ديدگان بدھند ۀدزديده اند يک اعان

ليون دالری  انتخابات از جملۀ ي کشور ديگر در دست خود دارد اين نمايش ھای چندين م۴٨کشوری که اختيارش را 

ست که ھرقدر در زرورق ھای رنگی ھم پيچانده شود برای اربابان ونوکران مشروعيت به بار  ه ایطنز ھای بيمز

  . نخواھد آورد

ش  قالده وطنفروش افغانگردد تا چھرۀ اربابان امريکائی را ھشت اين نمايش ھای مسخره برای اين منظور برگزار می

  ."انتصابات " ستيم وانتخابات ما ھم آزادترين ما ھم فارغبال از ھمه چيز گمان کنيم که ما آزادھ آرايش کند و

روسھا يک گلوله به طرف " مع الخير"بعد از بستن معاھده با روسھا تا خروج کامل " قھرمانان جھاد تان " ضمناً ھمين 

تمام غرامات را به ) سرباند ھای جھادی( وسفر تيم ھمراھش ربانی وبعد از به قدرت رسيدن ندارباب روسی فير نکرد

  .گويند اوج دوستی  وخدمت برای روسھا   را می   ايندستان روسی خود بخشيدندو

 .یآ . اس.یآ ھر ھفت تنظيم در دست ۀدانند که قالد شما از دوران جھاد ياد کرديد تا حال نسل ما ھنوز حيات دارند ومی

ظيمھا يعنی جمعيت  را توسط بود  که از آن طريق به استخبارات بين المللی وصل شده بودند وقالدۀ يکی از اين تن

شورای نظار روسی شده روسھا به دست گرفتند که در تقابل با اخوان امريکائی آن ھا اخوان روسی را ساختند چنانچه 

با آغوش بازتسليم داد  فعالً قالده خيل  "مسعود قھرمان"   قدرت را به نمانيده مخفی روسھا وکيل علنی روسھا ۀنمايند

  . و استخبارات بين المللی ومنطقه است. ای. آی. فروشان در دست سیاين ميھناز وسيعی 
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ثروت ھای  طالبان وحشی با جناياتی که در حق مردم انجام دادند در از بين بردن وتخريب زير بنا ھای اقتصادی و

سيافی و وحدتی دزدان ورھزنان گلبدينی  و جنايتکار جمعيتی و مادی ومعنوی ھيچ نقشی نداشتند زيرا دھاره ھای دزد و

  .چيزی باقی نگذاشته بودند تا طالبان وحشی ھم از آن بھره ای ببرند

بقيه  پاکستان و نتيجه مستقيم کار وعملکرد ھای کشور ھای ھمسايه ايران و غير از مسايل زبانی که آن ھم محصول و

اگر به صورت . ديگر ندارندزادگان برای اجانب اين دوتيم ھيچ فرقی با يکور ھای ذيعالقه و جاسوسی اين زناکش

  خالصه  بگويم

  .د که کشور اشغالی نيستند و وانمود بسازن ارباباب را آرايش کنۀد تا چھرنکوش ھر دو می

   اشغالگران را مانند سلف خود کرزی مادر فروش دايمی بسازندۀد تا سلطنھر دو ميکوش

  کنند ل میو جداگانه چای پولی ارگ را وصھر دو وابسته به استخبارات کشور ھای متعدد ھستند  واز ھرکشوری

  ھر دوننگ کشور ومردم افغانستان ھستند

  

 

  

 

 


