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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

 
  :يادداشت

که " رحيمه توخی"با سپاس فروان خدمت ھمکار گرامی ما شاعر و نويسندۀ درد آشنا و مبارز کشور خانم 

برای پورتال انتخاب را " ناتور رحمانی" آقایآشنای کشور  مشاعر، نويسنده و مبارز نانوشتۀ پرمحتوا و کوبندۀ 

  :د بيفزائيمي، باو ارسال داشته اند

افتتاح پورتال نوشتيم که پورتال از آن تمام آزاديخواھان و ترقی پسندان جامعۀ افغانی و آغاز ما از ھمان 

ما می بينيم که ھمکار گرامی اينک وقتی . آنھائيست که خود را با خط و روند حرکی پورتال موافق می يابند

" ساوو"يک تن از رفقائی را که زمانی ھر دو در سازمان پر افتخارنوشتۀ پا پيش گذاشته و " توخی"خانم 

د، جا دارد به ن، برای پورتال می فرستعضويت داشتند و ھريکی به نحوی زير نام آن سازمان افتخار آفريده اند

  .نيز خوش آمديد بگوئيم" رحمانی"به آقای  "توخی"عالوۀ ابراز امتنان خدمت خانم 

ما اعتقاد راسخ داريم، ھمان طوری که تکيه روی اصوليت ھای مبارزاتی در دفاع از آزادی کشور و بھروزی 

 در  روشنبينان و عناصر مترقی، آزاديخواھان،مردم آن، پورتال را محراق تجمع سازمانھای مبارز داخل کشور

و " توخی"ه است، من بعد ھم اين سنگر با آمدن گردان و تھمتنانی از سنخ خانم گردانيدبسياری از کشور ھا

  .استحکام بيشتر می يابد" رحمانی"آقای

  به اميد ھمکاری ھای بيشتر فرزندان رنج و مبارزه با پورتال خودشان

 AA-AAادارۀ پورتال

  

  ناتور رحمانی: نويسنده

  رحيمه توخی: فرستنده

 ٢٠١٢ فبروری ٢۶

 

 ؟!ردم اب ميدرغ
 

م يستيی که ما نئخاطر ما در آنجاه م ؟ ھرآنچه به نام ما و بي قرار دارألهآخرما در کجای مس: د يکسی به ما بگو

 است داخلی و خارجی کشور بدونيار مسخره است ، درواقع ھرکاری را که در راستای سيگردد بس یصله ميف

ش ملت می بندند ، آنھم يرا به ر بادی ُملک تمام شود آنمت برينکار به قيدارند ، حتا اگر ا ی مء ملت اجراۀمشور
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ون ھا ، نشست ھا و به اصطالح دھھا نام يجرگه ھا ، شوراھا ، کمس( رنام ھای بی معنای من درآوردی مثل يز

نه نظر خواھی شده و يعنی نه ازآنھا در زميست ، يه ای ني افغانستان را ازآنھا ماۀه مانديکه مردم درحاش....) دگر 

دار يخود کوزه و خود کوزه گر و خود ِگل کوزه و خود خر« : ان مشھور ياند ، به ب نه دعوت ، ھمه کاره خود بوده

 ...و» !!! آن کوزه ؟

اسی طالبان در قطر به منظور واگذاری سرنوشت يش دفتر سي ای بُن برای باردوم ، گشاۀ سازشکارانجلسۀمثل 

ر ، يانه و تحقيم حکومت تازيی و تحکئن عناصر قرون وسطاياھتري سدسته ھن بي ملت و مۀدھھا بار باژگون شد

م که خود را درشعاع کم يد نوکرک کوچک روانی رژيئأد وتيذان قصرسفيستم و سنگسار ، نادانی و نکبت ، به است

ر يش(ر بغل خودش را يدن باد در زيوی برون شده از بوتل می   پندارد وگھی با دمياست جمھوری دين ريکينور ار

 .اد چندش آور استينامد ز می) !!

ت يھا برای نوع لگر جھانخوار ، بدون در نظر داشت آرای مردم افغانستان و انتخاب آنطان اشغاين شيکا ايامر

ن قماش ، که در يھن فروش تريو م ن عناصريه ترياسی و اجتماعی شان ، با در انحصار داشتن فرومايزندگی س

 دھھا بار فروخته اند  و ھنوزھم ،ن نرخين کشور را  با نازل تريسی شان ااين عمر سيخ ننگيدرازنای تار

 ..و!! ستاده اند يالم وطن ، با شمله و ُدھل و ُسرنا بی تزلزل ايت ليدرمارک

، وجود شان مردم در چنبر گرسنگین مردم افغانستان که ھر روز از نکبت ين قاتليه نا مقدس ، به اين اتحاديما به ا

  :م يئگو یشوند م ی، تفنگ و انفجار تکه پاره و برباد م تجاوز،ري، تحقني، توھماری، بی سرپناھیي، بکاریيب

، دين می بوديرناف زميا الاقل زيرت و ي، با غدين می پنداريرت و ناف زمي کاش ھمانطور که در سخن خودرا باغ

خی يدشمنان سوگند خورده و تار  شما؛ديد و می الفيئگو ید ، صاف و ساده دروغ ميستيد که نيخودتان ھم می فھم

جھانخوار تان آن پرچمدار ضد مردم، ضد دموکراسی، اری بادار يد که با ھميمردم افغانستان بازھم اراده کرده ا

زی را ي دگم و خرد ستۀشياسی چماق اندير اسالم سيشی با استفاده از شمشي، خرد و دگراندتي، ضد انسانضد آزادی

س يم نفوذ پولير و تحريانه و تکفي تازۀيھا با اعمال قدرت در سا د، تا آنيی بدھئن وسطانه ھای قرويدست بوزه ب

ی ئباي، ھنر و زروشنگری، تمدن، آگاھی، به جنگ ھرآنچه !!!ار معروف يالبته بس) امربالمعروف( اسی شان يس

اسی يھای س روھک و انجمنند ، البته با تبانی صدھا حزب و سازمان و گيست و نابود نماياست بروند و ھمه را ن

با کنند ، و  شتر از روز دگر گور ملت را میي افغانستان که ھر روز بۀاست سازش و معاملي سۀغنوده در دامان آلود

خاطر منفعت نژادی، ه ن گروھک ھا بيارند ، اذگ یرا صحه م دی خودشاني، پلت وشرافتي، انسانترور آزادی

ش شان بمالند و خودشان را ھمانگونه متعفن و بد بوی  يُمرداری را به ر، سمتی و زبانی شان حاضراند ھر مذھبی

 .ندي نما)راجستر(ثبت ناماست روز افغانستان ين سيدر دفتر ننگ

است يستم سيژه دخترخانمھا که در ھول وھراس با سيوه ھای وطن ب ان دانشکده ھای دانشگاهيوای به حال دانشجو

  . نی را بخوانندي و روشنبئیت ، روشنگراي نظافت ، نزاکت ، شفافۀدگر فاتحکبار يد ير طالبی بايانه و تحقيتاز

  !گوش استعماره ن سالله ای از نوکرھای حلقه بين و ھشتميای شما ھفتم

د ؟ يئه نماين ُملک و ملت را پارچه پارچه و تجزيخاطرمنفعت شخصی تان اه د بيتوان ید و ميخواھ ی چه مقدار م

 د ؟ ؟يدو یشما تا کجای خط م: د ، خطاب ملت به شماست يا دفتردار انتصابی است تس جمھوريئشما که از ر

د يتوان ی، مگر مديروی نظامی چھل و دو کشور خارجی چپن و دستار و پکول بپوشيم که باز با تبانی قدرت و نيريگ

سادو را ھمه کاره وطن م که باز طالب و چلی و يريد ؟ گيق مردم بپوشانيد دقيرا از د  تانۀطرز خرام وطنفروشان

م يري، گت باشدي، کثافت، درشتی و بربرت آغاز زشتیينسانی، نظافت، ظرافت و ائبايم که باز مرگ زيريد ، گيبساز
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ز وضد زن آتش ي، خرد ستشی پوش مکتب سوز، معلم کشيردريشی پوش و غيکه باز برادران تنی تان طالبان در

، ر دھندييک ملت را تغيشه سرنوشت يتوانند برای ھم مگر نمی. ..اد ھستی مادی و معنوی مردم زنند يبه بن

 سندياب مردم بنويخ را به مرام خود و استعمار جھانخوار در غيتوانند تار نمی

 خواھان ويل سکوت آزاديتواند دل وجه نمی چيساس به ھحن روزگار ياسی در چنيسکوت شما دکانداران س

ران کاغذی اعم از   ياد شما شيده و آتش به بنيور گرد ی شعلهئ جرقه ھاا زود بازير يوطنپرستان واقعی باشد ، د

 که ملت خواب بُرده  و یدر صورت... ش تان خواھد زد يک انديان تاريخلقی ، پرچمی ، جھادی ، طالبی و حام

 و... خواب نما نشده باشند 

 

 

 


