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 Political سياسی

  
 آزاد ل

 ٢٠١۴ اگست ٢١

 

  بی ھويتان زير نامسرھمبندی
 ؟!!وحدت ملی 

 

 ری دشمن ايمان ھمندگـنباطن ـه بـر ب      گـاين فقيھان که به ظاھر ھمه اخوان ھمند

 ان ھمندگرگـده و ـيـشره پوــن بـيــوستــپ     ر خويش و دل ھم ز حسد می خايندگــج

 کاشانی

اھی به نام دولت گی دستگنندرداگ ی پيرامون ساخت و بافت ھای سياسی درئاز مدتی به اين طرف سر و صدا ھا

نمودن چند جنايت   با جمع ردد که گ ما به راه انداخته شده که در مجموع چنين تمثيل میۀنامنھاد در کشور غم زد

 ،به وجود آيد و دولتی زير اين  نام ساخته شود) بايد وحدت ملی ( ر گپيشه و تاراج

 ۀ طبقۀتوان عرض نمود که در کشور ما وحدت ملی در تجمع با شعور و فھميد که به يقين کامل می با وجودی

ساختار  محروم و زجر کشيده  است که ۀو ھمين طبق ردد گمحروم و ستمکش کشور از تمام اقوام شريف تمثيل می

 .دارند نه چند دزد و جنايتکار سيم میی وحدت ملی را تراساس

اد سياسی ھمدستکی و ھمبستکی يک تعداما بد بختانه امروز طرح وحدت ملی در چار چوب شرايط جاری و مسلط 

بختانه باور ردد که شور گ و چپاولکران ھستی مردم منحيث مفکوره وحدت ملی بيان می، غارتکران،از دزدان

 .  ھم دارد،يند گور میگ که خود را روشنفیی  از قشرمندان و پيروان

 ۀروه جمع شده کی ھا  بوده و دارای کدام سابقگشود اينست که اين  الی که به ارتباط اين موضوع مطرح میؤس 

 توانند وحدت ملی را به وجود آرند ؟ باشند که می ملی  انسانی می

 ،ما که در عرصه ھای مختلف تاريخ مورد تجاوز سياسیکنم  مردم مظلوم و خوشباور  ی که من فکر میئتا جا

فته  تا بيچاره و زبونی در خود احساس گريان جھان به انواع و اقسام مختلف قرار گوی زور گاقتصادی و فرھن

 ، ھم مطرح نيستند  نبوده و فعالً گزھر) وحدت ملی  ( ۀردند  شامل اين پروسگھر نوع تحرک انقالبی نمايند و فاقد 

با  زمينه سازی  تطبيقی آن از  ئنانه در چوکات بندی جمع آوری چند جنايتکار خاۀ بينيم که طرح اين مقولپس می

 ، بی خرد،طريق استعمار و کمک و ھمکاری تعدادی از وجدان فروخته ھا به وجود آمده  و مشتی آدم نما ھای پست

) خوش باوری( ضعف ۀين نقطاخوان استعمار از وی و ثنا گخود خواه و دعا  ، جاه طلب،انه گ نو کر بي،بی وجدان



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail،com    ٢

 بيشتر ۀمل نموده اند تا استفادع يا بودن خلق بيشتر تمرکز فکر و مردم استفاده ھای شايان نموده و بر مطيع ساختن و

 .ببرند

!!  ھستی و داشته ھای مارا به يغما بردند اما ،فتگردر طول موجوديت سر زمين ما تھاجمات زيادی بر ما صورت 

و بی ھا خته ل با ھمکاری يک تعداد از خود فرو کشوری که با ھوشياری کام، اين مھاجمين جھانیۀدر جمل

  با  و معناً ذاشته و نه تنھا ما را مورد استثمار مادی قرار دادند بلکه فکراً گثير خيلی منفی أوجدانھای داخلی بر ما ت

 ۀين حلقائی  ازرھاکه   و استعمار چنان در بند کشيدندفتن ھويت اصلی ما و دادن احساس غالم منشی به اعراب گر

 تسلط و تطبيق بی چون و ، اسالمی محمدی ۀباشد و آن ھم ھمين مفکور شوم محتاج به عملکرد ھای زيادی می

 .چرای آن در کشور ما بوده است

 او  ۀحمانشتار بيرک و قصيات يھودی نشين و شھر  ھای بزرک  و  ءبھا از زمان لشکر کشی ھای محمد  بر قراعر

ير و ھمه گ که به شکل پيیرانگر چپاولگ عباسی و دي، خلفای اموی، عثمان و علی،عمر، ابوبکر بعداً ،و باندش 

 ءشان ابتدا او،دست آوردهه  بھره برداری از تمام غنايم بۀعالوه جانبه بر ملت و سر زمين ما تجاوز نموده اند ب

ی صحرائی شان بود که  در ذھنيت گفرھن تحميل اعتقادات و باور ھای  خواستند و عملی نمودند چيزی را که می

بانی مادی و معنوی از ما قر باد يه نشين جنايتکار   ۀو مشتی آوار!  زين سازند و ساختند گيان جايگومردم  مقدس 

 .فتگر

 دس بودن  آنقته و م پذيرش چنين پستی و  اطاعت رامساعد ساختند ؟ و چنين  تجاوزات را احترام داشۀکی ھازمين

ند که دست  بود...مولوی و ،چلی ،کنند ؟؟ ھمان آدم ھای بی ھويت و نوکر منش به نام ھای مال ا تبليغ کرده و میر

 امروزی ۀان و بی ريشان سياسی اسالمی  مطرح شد و اين ريش دار...فتندی ھا راپذيرگندگ ۀبه سينه و احترام ھم

ذشته بوده که امروز در چوکات بندی استعماری وحدت ملی خود را جا گصلتان  فرزندان  و دنباله روان ھمان بی خ

 کنند  خود را تحميل می،جا و بر مردم خوش باور ماه ب

؟ اما با خوش !  محروم ما به چنين پستی ھا در طول تار يخ تن  داده ياشند ۀکنم مردم عوام و زجر کشيد فکر نمی 

 چنان فريبی که ،فتار مال ھا و رھبران مذھبی فريب ھای فاحشی را خورده اند گ  به قلبی و ساده دلی و باور مندی

 خودھائی به چنين مفکوره  وقتیکه  مندی ھا انتقال داده شده است اما  نه آنبه نسل اين باورصد ھا سال است نسل 

اھانه گتن داده اند آاعمالی   چنين ۀنانئي مفکوره ھای شوم دانسته و به اجرای نقش خاۀرا در بند و مطيع و شايع کنند

ی را ئاينھا مردم اصيل و خوش قلب ما نيستند و نبودند که چنين خيانت ھا!  نه ،و با درک و شعور انسانی بوده باشد 

ر بوده است  خورده اند؟ چون اين بی گستمۀ ی را که از قشر بی وجدان طبقئمرتکب شده باشند فقط  فريب آدم نماھا

 ،بی  غالم شيخک ھای عر،حانيون وابستهور ،پلوسان  چا،زور مندان( شرف باخته ھای زمان  اين،يخوجدانان تار

اران جھانی گ قدرت مندان و ستم،ويانگزور ،وجه مشترکی با ھمه ابلھان) نکتائی پوش ھای استعمار در سطح ملی

! ت و نه شرف و عزدارند تجع است که  نه ننک و ناموس  و قشر مرروهگ فقط ھمين ،منحيث نوکر داشته و دارند 

؟ و ھمينھا در سر کوبی تمام قيام !!ی رسند ئدھند تا خود به جامی  مردم را فريب ،دھند  فلھذا به ھر پستی تن می

ند و امروز ما تعدادی زيادی ه اھای ضد متجاوزين  سھم داشته و از موقف  ارتجاع  به نفع باداران شان عمل نمود

  اجتماعی و سياسی کشور مطرح می بينيمۀاريخ  را در صحناز بقايای ھمين فضله ھای ت

زندان و بقايای ھمان تاجران دين فروش ديروزی بوده  امروزی ما فرۀ  و نمودار شده در جامعگاين سياسيون رن

 . بوده و ملتی را به خاک و خون نشاندندپايبندذاری به اوشان گتعظيم به استعمار و خدمتکه در 

صد ھا از  اين بی وجدانان تاريخ می بينيم که اينھا به چه شکلی مردمان خوشباور ما را ۀذشتگر تاه ببا يک نظر کو
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برای تعدادی از اعراب و کشته :  با مھارت و نيرنک ھای مقدس در شرايط فکری قرار دادند که ،سال به اينطرف

را که به دست ھمان اعراب به خاک و   و اجداد شانءوار باشند ، اما آباگ ھا ھمه ساله سونھا روز ھا و ماهآشدن 

 را تاراج و به يغما برده اند دختران و زنان شان  متجاوزين عرب سرمايه ھای زندکی شانو  ،خون کشيده شده اند

و زينت حرمسرا ھای شاھان فروش رسانيده اند و يا ھم زيب ه فته و در بازار ھای مکه و مدينه بگررا به کنيزی 

  را  فراموش نمايند ؟؟؟؟    جنايات شانۀحترام داشته و ھمرديده اند اگاسالمی 

 ؟!!ذاری گيند مھارت در خدمت  گوبه اين می

 - در طول تاريخ اين بی وجدانان سعی و تالش داشته اند که دين و مذھب را تبديل به قانون بدارند و مرعی

 يان دارد صد ھا سال است که جرازا ؟ و اين تالشھ!!ءاالجرا

اما در (ان و يا زور مندان گانگه نوکر منش بوده و استعدادی ندارند به جز چاپلوسی و خدمت به بيی کئروه ھاگ

 .شوند  ھر دوغی میسگمردم خود را عقل کل دانسته و م؟؟ در تقابل با )مقابل دستمزدی

 چون ،دی ندارند  اعتراض انسانی را در مقابل ھيچ زور منأتی اند که وجدان ھای خفته داشته و جرئاينھا ھمانھا  

ی که پول دارند ؟ زور دارند و در ئيرنده کس و کسان ديکری است يعنی آنھاگکنند که تصميم  ھميشه فکر می

 مدعيان عالم دين بودن و خدمت ۀ چلی ھا و خالصه ھم،ک ھاگمال (زنند و اينھا  اجتماع طبقاتی حرف اول را می

  .باشند می!!   بدون چون و چرا از قشر ممتازۀ اطاعت و  عمل کنند،فقط ) ذار عرب گ

 محروم و زجر کشيده  را که چرخ ۀامزاده ھای اجنبی پرست و خصيه مال اعراب طبقاين فضله ھای تاريخ و حر 

فته و بر آنھا به انواع گرکنند نا ديده  ھای زندکی اجتماع را  با زحمت کشی و محروميت بر شانه ھای خود حمل می

 دارند وشی میمختلف فضل فر

ار و شرف  بی ع، موجود بی خصلت ۀ سال١٣ سياه و شوم ۀر از دورگا) وحدت ملی(به ارتباط اين موضوع يعنی 

شويم که ھمه جنايت پيشه و  رو میه ی از ھمين قماش رو بئروه ھاگذريم با اشخاص و گباخته ای به نام کرزی ب

فی دريغ ئی و سمبول بودن از ھيچ نوع بيشرن قدرت کذادست آورده  شان برای بۀبوده و ھستند و ھمگر چپاول 

 کنند و تا حال ھم نکرده اند و امروز دعوای جانشينی کرزی را دارند نمی

ھستند  از )  نيرو ھای استعماری و منفعت جو(م  تصاميۀ کنندءچون عامل و اجرا روه ھاگونه اشخاص  و گاين 

ای باداران و مطابق خواسته ھ ر بودند و ھستند گيشرافتی با ھمدي ساخت و بافت و ب،سالھا به اينطرف در کشمکش 

ر متحد و گاھی ھم در مقطع ديگخونی و آشتی نا پذير ھم بودند و ئی بار ھا دشمن شان فقط غرض منفعت جو

م ؟ و ھمين  اسال!مسلمان بودن شان است !  ؟ فقط وجه مشترکی که آنھا دارند !!!ر گروه ديگقابل ھمکار ھم در م

 چون آنھا! دھد  نوکر منشی و عوام فريبی آنھا را سوق می، خيانت و جنايت،ی گشان است که به ھر حيله و مکار

 دانند ران را حق آبائی و اجدادی خود میگالم سياسی بوده و بھره کشی از ديپيروان اس

ی را می شناسيم که ئا آدم ھهدر سطح ابتدائی و اولی مطرح شده برای احراز چوکی سمبوليک رياست جمھوری ھم

 منتظر ،باشند   مثل کار دستی اطفال می، از خود اراده و تصميمی در ھيج موردی ندارند،خود چندان کاره نيستند

غالمک ھا از خود اراده و تصميمی  (کات بندی آن ھدايات عملکرد ھای خود را عيار سازند تا در چو،ھدايت بادار

اه گی که از نئ در مقابل شريفترين انسانھا حتی آنھا،دانند  ران میگساتير ديود را مجبور به اجرای  دندارند و خ

نانه و ابلھانه با زير پا نمودن وجدان ئيبر خاسته و خا) مردم شريف و زحمتکش(سانی بر آنھا حق و حقوقی دارند ان

 نه تنھا خود را ،دھند  می فريب ميدھند و خود را برتراز ديکران جلوه ،کشند  عربده می،ی می بندندئشان تھمت ھا

د و عاقل  و سر نوشت ساز  دانشمن،انساندوست  ،دارند تا به ديکران بقبوالنند که معبود شان پاک بلکه سعی می
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تا با اين اعمال غير انسانی با بی وجدانی کامل خال ھای اخالقی خود را از انظار پنھان !! باشد  ران میگبرای دي

ند که او خود منحيث يک آله و ابزاری استعمال شده است و اين شرمساری را نصيب کن اما فراموش می!! سازند 

 ؟!!رداند  گخود می

رد ھم آئی و چانه زنی تعدادی ازين قماش را برای  رئيس جمھور شدن در کشور با مداخله و رھنمائی گامروز 

 ،ی بينيم که اينھا چکونه غالم منشانهشاھد ھستيم و م) وزير خارجه امريکا( استعمار جھانی ۀعلنی و مکرر نمايند

 قلب ھای پر طپش و ، چشمان خميده،عی ادعای صداقت و اخالص به در بار بادار اند  ھر دو مدۀدست به سين

الم قبول شده بتواند به غ  و ،يردگورد قبول ارباب ديرين قرار ر مگتا ا!! بات نمودن غالمی و چاکری احساس اث

 !  الفاظ تند و يا ھم لبخند ھای شيادانه مثل ربانی فضل فروشی نمايد،در آمدهحريفش با چشمان از حدقه 

ذريم  و منظور  گ می...ی که انتخابات افغانستان در شرايط اشغال بودن کشور بی مفھوم است و ئحال از صحبت ھا

اين ملت را در خواھند رھبری  ی است که میئروه ھاگرفتن آدم ھا و گمن  از نوشتن اين چند سطر به بررسی 

 .يرندگستعمار به شکل اسالمی آن به دست چوکات بندی نوکری به ا

ری جنايت گمريکا و آن ديا دامان امپر ياليسم ۀاين دو نفر يعنی يکی بی مغز ترين انسان پرورد! ببين ! طن ھمو

 جا سوسی و ۀين ھمه سابقھستند واکنون اين دو نفر با ا!! پيشه ترين فرد کشور و قاتل ھزاران ھموطن خوشباور ما 

 و ، ميتينک ھا،؟؟ اينھا در تما م سخنرانی ھا!!خواھند رھبر ملت ھم باشند   قتل و آدمکشی می،خيانت به ملت 

 ؟؟!!مجالسی که دارند از رھبری ملت سخن زده و ادعا دارند که از پشتيبانی ملت ھم بر خوردار اند 

 روھی شانگی ترکيب گی ھستند که  به سادئ اين  ھا خود فرو خته ھازنند ؟  دانم اينھا از کدام ملت حرف می نمی

 جمع شده اند شناخت که کی ھا یدور  شخصه ظات خاصی ب از  اشخاصی که ھر کدام روی ملحورا که مرکب

 ی در تار يخ کشور دارند ؟ئھستند؟ و چه کار  نامه ھا

هللا اکبر بن عبدهللا اصغر و يا ھم  اشرف غنی بی  شما به افراد جمع شده به دور شخص بی وجدانی مثل عبدلطفاً 

 در  وطن  انسان با وجدان و يا ھم بی وجدانی که اقالً ،دم آمغز نظر اندازيد اکر توانستيد پنج نفر فقط پنج نفر 

 ر بسته باشد به ناموس مردم تجاوز ننموده و چپاول نکردهگکمر نبسته باشد و يا ھم  اان گانگفروشی و يا غالمی بي

 .فی داريد معرباشد ؟؟؟ شناسائی نمائيد  لطفاً 

ز ھمه چيزھستيم و چنين شغاالن و حال ما که چنين ملتی بی خبر اه فت بدا بگتوان شناخت ؟ پس بايد  ر نمیگا

خواھند بر ما حکو مت کنند ؟ نه تنھا حکومت ؟ بلکه حکومت  انی از اوالده ھای ھمان الشخور ھای عربی میگرگ

 ... آی اس آی و ، رژيم آخوندی ايران ، شيخک ھای عرب ،ليسگ ان،ومت اسالمی به نفع امريکا؟ حک!!اسالمی 

 ؟!!!فت حکومت اسالمی گشود  بلی به ھمين طرح  می

ال ع قاچاق و اف، بی ناموسی،چپاول ، آدمکشی، جنايت، بد نامیۀ بی وجدانان تاريخی با ھمه سابق،آيا اين بی ھويتان 

 ی رھبری اين مردم زجر کشيده و مظلوم را داشته باشند ؟؟گتوانند و يا شايست د میبدی که داشته و دارن

 دولت وحدت(را  خواھند ھر دو حکومتی را بسازند و نام آن حال اين دو نفر با ھدايت بادار مشترک شان امريکا می

 ذارند ؟گ؟؟ ب) ملی

 سفيد با در نظر داشت منافع تمام کشور ھای  ما قصرۀذاشت که  رئيس جمھور را در کشور غمزدگفته نبايد گو نا

کند نه مردم شريف و خوش  عربستان و شيخک ھای عربی انتخاب می ، تر کيه، ايران،پاکستان ،امپرياليستی غربی

 ؟!!باور افغانستان 

 هردگ وطن فروش با ھم متحد شوند و بر ، بی وجدان ،رگ چپاول، دو تيم جنايتکار،چه مضحک و خجالت آور است
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 انونی و اسالمی زنند ؟قد گر لگھای ملت ساليانی دي

 چرا چنين شد و چنين است ؟؟ 

رائی گ شديم اما دعوای ملی ه غالم و برد، بی شخصيت شديم، بی ھويت شديم ،م کرديم گکه ما خود را  طر اينخاه ب

 قرار داريم ؟ حق ما چيست ؟  ما بايد اول خود را بشناسيم که در کدام موقف طبقاتی.ين استاداريم ؟؟ تعجبش ھم در

 و چه بايد انجام دھيم ؟

 چپاول کردند ،ی ما را تاراج نمودند گ اخير زندۀ که در سه دھیروه به ھمان اسالمگھر دو !! سفانه و بد بختانه أمت

!!  شده اندفاوتی که ھمه با ھم متحدو بر ھمه چيز تاختند امروز ھم با ھمان نام وارد کار زار سياسی شده اند فقط با ت

دنباله رو احمد و محمود ھستيم !! کت و بی احساس فقط به نام مسلمانی و اسالم و از ما که چون موجودات بيحر

سد و  مردم زحمت کش و ر  جنايت پيشه ھا و استعمار جھانی می،يان اسالمی گودارند و نفعش به زور  استفاده  می

 .ندباش  ابزاری بيش نمی ولتآمحرو م فقط وسيله و 

ر گر به ھمکاری ھمين وجدان باخته ھای مفلوک شده و فريب خورديم و ابانی استبداد و استعما قر،بانی اسالمما قر

 ،چه حقی داريم ،ر ندانيم کی ھستيم و چرا چنينيمگ ا، از خرد و شعور انسانی خود استفاده نکنيم ،به خود تکانی ندھيم

 .تناکی در انتظار ما خواھد بودباز ھم فر يب خواھيم خورد و کابوس ھای وحش

 

 

 

 


