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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

  
 دپلوم انجنير نسرين معروفی: نويسنده

   ٢٠١۶ اگست ١۴

  
  ؟که برودداشتند ی ئ آبرو"عبدهللا" و "غنی"، "کرزی"آيا 

  

وطنداران خوب ما، به نوشتۀ يکی ازنويسندگانی که درزمانی   از طريق يکی از سايتھای ٢٠١۶به تاريخ نھم اگست 

  . از نظر می گذشتاندم ، برخوردمیمندی خاصه اشعارش را با عالق

  :نگاشته بودندشان يا

يکی از جنبه ھای بسيار زشت مداخلۀ .  بيشتر می سوزد"اشرف غنی" و "عبدهللا"، "کرزی"من امروز دلم به حال  "
برای سياستمداران ما  یئنستان اين است که امريکا با مداخله ھای قبيح و آشکار خويش ديگر آبروامريکا و ناتو در افغا

  ".عبدهللا" می خواست و نه "اشرف غنی"من يقين دارم که وضع به وجودآمده را نه . است باقی نمانده
ال برانگيز ؤان را، مداخله می دادند، سکه نويسنده بعد از پانزه سال ھنوز ھم، تجاوز امريکا و ناتو در افغانست ـ از اين١

  .است

حدود پانزده سال است که افغانستان در آتش جنگ وحشيانۀ امپرياليستی و ارتجاعی می سوزد و به خصوص در شرايط 

 زمانی.  اين سرزمين به خاک و خون کشيده می شوند و ھمچنان ده ھا فاجعۀ ديگرۀفعلی که روزانه ده ھا انسان ستمديد

 خاين و وطنفروش حاضر می شود بگويد، که افغانستان مورد تجاوز قرار گرفته، وای به کسانی که "کرزی"که حتا 

که تما م مسايل سياسی،  در حالی.  ھنوز ھم حاضرنيستند به افکار خود، تجديد نظر نمايند،بعد از پانزده سال تجاوز

.  کشور ھا را امپرياليسم امريکا تعيين می کنداقتصادی و دفاعی و ھمچنان روابط دپلوماسی افغانستان با ديگر

 که نويسنده به آنھا آبرو قايل است، نه حق حاکميت  را دارند و نه ھم صالحيت و توانائی "عبدهللا" و "غنی"، "کرزی"

 دانستن، برخورديست غير مسؤوالنه نسبت به - حتا مداخلۀ قبيح- به نظر من تجاوز عريان را مداخله . انجام کاری را

  .قضايای کشور و مردم ما

  :ـ نويسنده تذکر می دھد٢

 در بستر فکری و ايدئولوژی و ماکه نويسنده خويشتن را با ذکر کلمۀ  اين. باقی نمانده" ما"سياستمداران "ی برای ئ آبرو

بصره  ھم ھويت می داند، حق مسلم شخص نويسنده است که الزم به ت"عبدهللا" و "غنی" و "کرزی"مبانی اعتقادی با 

  .نيست
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 که از يک "عبدهللا" و "غنی"، "کرزی"ی مانند ئآيا خيانت پيشه ھا: ال کنمؤـ اما  می خواھم از نويسندۀ مضمون س

 را غرض تأمين منافع خود و اھداف مغرضانۀ استعمارگران به شان انۀدورمنشز مزرنگیجانب موقع را مناسب دانسته 

آنھا در قدرت که در حقيقت خيانت به وطن و مردم و تأئيد تجاوز است، آيا کار برده و می برند و از جانب ديگر شرکت 

؟ آيا اين سه انسان خاين و خود فروخته تا به امروز دوش به شتند تا برودی دائ آبروئیباز ھم به نظر شما چنين انسانھا

 اند؟ و ھنوز ھم نمی ورزند؟ سعی و ھمکاری نورزيده" مداخله"دوش امپرياليسم جھت استحکام تجاوز به گفتۀ نويسنده 

  که خدمت به ءی ھستند بی وجدان و بی شرم و بی حيائ، انسانھاشتند تا برودکه آبروی ندا پس اين ھا عالوه بر اين

دارند ، نمی توانند از داشتند و وجدان خود ساخته اند، لذا بنابر خصلت و ماھيت خاينانه ای که   ازیامپرياليسم را بخش

 با مداخالت جناب شانرا به گفتۀ   که امريکا آنشتندی ندائرياليسم و ارتجاع کناره گيری نمايند، لذا آبروھمکاری با امپ

  .خود در افغانستان از بين برده باشد

به " سی، آی، ای" ھنوزھم تمام تالش خود را به حيث انسانھای خودفروخته و تربيۀ دست ی خيانتعجوبه ھاا اين 

 آيا ،با تمام اين کرکتر. ح ديگر عمر ننگين خود را در پای امپرياليسم و ارتجاع، سپری نمايند می دھند تا چند صباجخر

برای  یئبا مداخله ھای قبيح  و آشکار خويش آبرو"، که به گفتۀ شما امريکا داشتند آبروئی "عبدهللا" و "غنی"، "کرزی"

خلق افغان است که امروز در داخل کشورخود و " آبروی"که ی ھم باقی نمانده باشد به يقين ئاگر آبرو". باشد اينھا نمانده

  . دوش ھستنده در و خانه به در خارج از آن به حيث پناھجو، درب

ته و نخواھند داشت، با  ی نداشئمقدار امپرياليسم ھيچ زمانی آبرو دوران بیز به حيث م"عبدهللا" و "غنی"، "کرزی" 

 به داليل مختلف انستان وجود دارد، ھيچ روزی نيست که به ده ھا افغانباری که در کشور ما افغوضع وحشتناک و رقت

کشور ما ھای  تاراج دارائی ، جھان مبدل گرديدهھایامروز افغانستان به يکی از خونين ترين کشور. شودکشته و نابود ن

نه و مکتب و فابريکه  ساختن پل و بند برق و شفاخاجھتکه پولھا را  ليت، در عوض اينوتوسط انسانھای دزد وبی مسؤ

 به زندگانی افسانه ئی دست يافته اند، در حالیاز قبل آن  ھر کدام که ه شده استبه مصرف برسانند، ھمه به غارت برد

دری زندگانی ه  بيکاری، گدائی و درب،  در صد خلق افغان در بدبختی و فقر، بيماری، اعتياد و فحشاء٩۵که بيشتر از 

  . می کنند

 اين فاسدان، از فاسد ترين کشورھای جھان به شمار می رود و در شرايط کنونی متجاوزان !!افغانستان امروز از برکت

 که خلق افغان زندگانی خود را شب و روز ه اند به وسعت تمام کشور زندانی ساخت،و حاميان آنھا از سرزمين افغانستان

  .ن زندان می گذرانندبا ترس و لرز و شکنجه و عذاب و مرگ ومير در اي

 عليه يک ديگر، ايجاد تفرقه و نفاق به خاطر حفظ قدرت، که می خواھند "عبدهللا" و "غنی"تخريب و کارشکنی آشکار

را ھمه  عواقب خونبار آن خلق افغانبا عث می گردد تا د وجود نفاق ميان مردم آشکار بسازنقدرت نمائی خود را در 

  .  است در اين کشوراقعه که چندی قبل اتفاق افتاد يکی از ده ھا و"گمزنھد"قعۀ خونبار چنانچه وا. دنروزه  تجربه نماي

  مرگ بايد تا به حال ھزاران مرتبه تمام اين ھا محکيست بر بی آبروئی اين سه انسانی که عامالن چنين فجايع ھستند و

  ؟ انسانیدند، اما کجاست ننگ و غيرت  می داحرا بر زنده ماندن خود ترجي

ھستند ديگری نيز، کسانی ھا مانند اين افرادی را که نقاط مشرک دارند و شما از آنھا نام برده ايد وبه اضافۀ یاين مثلث

که ھرگز آرزو ندارند تا قالدۀ بردگی را از گردن خود دور نمايند و ھنوز ھم می خواھند که شاھد و شريک کشت و 

غان و صد ھا جنايت ديگرتوسط امپرياليستھا و سازمانھای  خلق ستمکش افه شدنکشتار و به خاک و خون کشيد

و در مرداب حمل به گردن را قالدۀ بردگی آنھائی که  آيا ،به نظر شما نويسندۀ محترم. ارتجاعی دستپروردۀ آنھا، باشند

  ی دارند؟ئاسارت غلتيدند، باز ھم آبرو
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يک، که معاھدۀ استعماری و منافع اشغالگران را تأمين آيا معاھدۀ ستراتيژ: ال می کنمؤباز ھم از شما نويسندۀ محترم س

 نيست؟ و به ھمين ترتيب موافقتنامۀ امنيتی "عبدهللا" و "غنی"، "کرزی"می نمايد، مگر از شاھکاريھای  خائنينی مانند 

کا به امضاء ارادی اين سند  محکوميت کشورما را با دولت اشغالگر امريآگاھانه،  دواطلبانه و  "عبدهللا" و "غنی"که  

رسانيدند تا چھار صباحی ديگر ھم در قدرت نگھداشته شوند تا به چور و چپاول ادامه بدھند واھداف و منافع 

ی باقی ئدارند، که امريکا برای آنھا آبروو تاريخ  جھان ،ی نزد مردمئآيا باز ھم آبرو.  استعمارگران را برآورده بسازند

  ؟.نمانده باشد

ت کشور ما با ي سند محکومیًکه رئيس ادارۀ مستعمراتی کابل بود، وی ظاھرا از امضا  بی آبرو زمانی"کرزی"

وی تا ھنوز ھم . نيستنبود و اشغالگران جھت فريب خلقھا اباء ورزيد، ولی ھرگز از نوکری با اشغالگران دست بردار 

 و با دروغ ياويزدار را به گردن بخواب قدرت را می بيند و در صدد است تا دوباره وھر چه زودتر قالدۀ بردگی استعم

  .گفتن ھای خود مانند گذشته مردم را فريب بدھد، چنانچه امروز ھم ھمين کار را انجام می دھد

ند و می دانند که کشور شان مورد تجاوزقرار گرفته و ه اخوشبختانه امروز اکثر افغانھای ما بيدار شد: نويسندۀ محترم

  .  سم امريکاستنشانده امپريالي دولت، دولت دست

 افغانستان را که امروز مثل آفتاب روشن است، با استعمال رتجاوز بنسبت به اذھان مردم را  پس نبايد در صدد شد تا 

.  آبروئی قايل شد"عبدهللا" و "غنی"، "کرزی"گانی مانند وش ساخت و به خائنين و فساد پيشمغش" مداخله"  مانندیکلمات

شما با قضايا و اوضاعی که در کشور ما جريان دارد، برخورديست غير رخورد از نوع ب یاز ديد من برخورد

  . مسؤوالنه

  : می نويسدینويسنده در مضمون خود در جای ديگر

  ."ميدوارم که بخت خفتۀ اين کشور به دست ملل متحد بيدار گرددا "
  نمی دانم نويسنده چه توقعی از ملل متحد دارد؟

با اوضاع جاری و ." *ان پشتيبانی می کند و دھان ناتوانان را بدون خونريزی می بندداز زورمند" که ی توقع از مرجع

ملل متحد به حيث :  سال است در افغانستان رخ می دھد، می توان اين نظر را کاملتر نمود و گفت١۵ که حدود یوقايع

تنھا بدون خونريزی بلکه با استعمال ه دھان ناتوانان را نمی خواھد يکی از ارگانھای امپرياليسم جنايتگستر امريکا، 

  . راکت و بم و توپ و تفنگ تا ابد خاموش سازد

می ، خود بخت خفتۀ اين کشورستمديدگان را بيدار ستانرا عقيده بر اين است که روزی خواھد رسيد که خلق افغانن م

روشان و حاميان آنھا را به دور  پيگير و مسلحانه، متجاوزان و دشمنان داخلی و خارجی، وطنفۀ با مبارزآنھم  سازند

  .ینه ملل متحد و نه مرجع ديگر. بيندازند

  

    آلبرت آينيشتين* 

 

  :يادداشت

  . در نقل ھای قول، با رنگ سرخ از طرف ويراستاران پورتال مشخص شده استکمبود ھای انشائی
 AA-AA ادارۀ پورتال

 
 


