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  امريکا–  پورتالوادارھ

  ٢٠١٢ مارچ ١۴

  

  زھره داوود و يک بام و دو ھوا
  

با شخص مورد نظر را پيش بردند و " نگاه" ماه مارچ، خانم زھره داوود به عوض اقای مسکينيار پروگرام ١٢شب 

  تن ١۶قبل از آغاز مصاحبه، زھره داوود برای چند دقيقه در مورد قتل عام  قصدی .  مصاحبه ای به راه انداختند

اما جان . سف نمودأاز ھموطنان ما توسط يک عسکر قوای تجاوز کار امريکا صحبت و از وقوع اين حادثه اظھار ت

  .موضوع در جائی ديگر است

ه باالخص جوانان به خونسردی و برده باری، زھره داوود ھنوز ھم مبلغ تداوم اشغال افغانستان بضمن دعوت مردم 

نبايد فرصت را از دست "وی گفت که البته يک حادثۀ ناگوار است، اما . وسيلۀ قوای تجاوز کار امريکا و ناتو بود

ٌ پشتيبانی از تداوم اشغال افغانستان ." بدھيم سيس پايگاه ھای امريکا در افغانستان أو تمنظور زھره داوود واضحا

در دورۀ گذشتۀ ولسی جرگه، استعمار آقای .  است که به زعم خودش و ساير مزدوران اجنبی به نفع افغانستان است

دارد، اين بار  زيادی را در استخدام چون استعمار نوکران. داوود شوھر زھره جان را به حيث وکيل مقرر نمود

بعد از کودتای خلقی ھا، زھره داوود از .  نوبت وکالت را به کس ديگری داد که فغان داوود و ھم سلکانش بلند شد

ضد ملی مردم ما نمی دانند که چرا زھره داوود به چنين روش . کرد نام نورمحمد تره کی ستايش میه گاوی ب

  زھره داوود متوقع است که اجنبيان برای مردم ما خوشبختی میآيا.  ل شده و مردم خود را فراموش می کندسمتو

ی مانند زھره داوود ئکه انسان ھا تعجب اين.  شود که می گذرد، بر مصيبت مردم ما افزوده می ورند؟  ھر روزیآ

 که اين گروه از مردم با اين سن و سال و گذشتۀ روشن و يا تاريک، وقتی.  نعره می کشند که پس بديل چه است

واضحاٌ .  فرق بين آزادی و بندگی را کرده نتوانند، چطور به حل مسايل غامض سياسی و اجتماعی نايل خواھند شد

،  برای بقاء و تداوم تجاوز استعمارگران  در خاک ما دعا می کنند و نظر می ١٩که اين گروه مانند التيان قرن 

  .گيرند

ه ليسان استعمار ھرگز نمی توانند سخن گوی مردم ستمکش ما  چند تن ديگر از ميھن فروشان و کاسوزھره داوود 

  . اين ھا بايد از تاريخ بياموزند و از زوال زمامداران نا اھل و ضد مردمی کشور بياموزند.  باشند

 


