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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

 
  ی ودان محمودسيرويم

  ٢٠١٢ اگست ٠٩

  

  ! اخوان درمصرني بی دستگدو

  .)گري کابل دهيسور (ۀ مقاله بوستهيپ

  

 است و ھم اکنون خانم و دهي رسانانيپاه  بامريکا را در التشي مصر تحصی جمھور اخوانسيرئ) یمرس (محمد

 و قطع کيپلوماتي دۀ قطع رابطلي از قبیئ قبل از انتخابات وعده  ھایو .کنندي می زندگايفورني کلالتيفرزندانش در ا

اما بعد  . مصر را جلب نمودیھاي اخوانتي قاطع اکثریباني  را داده بود و ھمان بود که  پشتليقرار داد گاز با اسرائ

 را ی بودند که انتخاب مرسیئ کشور ھاني متحده نخستاالتي و الي اسرائ،ی جمھوراستي در انتخابات ریروزيز پا

 مصر دي جدمي  را با رژیگونه ھمکار ھری گفتند و اعالم  آمادگکي مصر تبرتي جمھوری جمھورسي رئثيمنح

 رد نمود و دي بشار اسد را با واکنش شدیکي تبرامياما بالعکس پ . جمھور مصر واقع شدسي قبول رئرددادند که مو

  ! شود ی قائل نمی اسد ارزشیکي  به تبراءً  بنباشد ی نمهي مردم سورتي اکثرۀندي نماهي سورميگفت که رژ

 نفر ٦٠ از شتري که منجر به کشته شدن بلي اسرائی مرز ھایکي در نزدناي سی مرگبار پنجم اگست در صحراۀحادث

 ارتش مصر ی ھاروي نرايتکان داد زبه شدت  مصر را ی دولت متزلزل اخواندي مصر گردیسربازان سرحداز 

  .شدند کشته ، بودندلي با اسرائکيپلوماتي دۀ که خواستار قطع رابطیئھايتوسط اخوان

 آوردخشم ه  را بی افراطیھاي بود عمل نکرد اخوانلي از انتخاباتش که قطع رابطه با اسرائشيقول په  بی مرسکه نيا

 . را بکشندی به آتش کشند و سربازان دولتشود ی صادر ملي گاز را که به اسرائی ھاني الپير ساخت تا پاو مجبو

 ني ای الحنديشدبه صورت  وا داشت تا دان مصر را ب»براليل« ی جمھور اخوانسي رئی اخوان افراطنحرکتيا

  . بترساندینون قاگردي و پميحرکت را محکوم کند و چنگ و دندان نشان دھد و از عواقب وخ

 مصر توسط کيموکرات شورش دکه به دنبال آن .کند ی متي اخوان حکایت از دو دستگحضاوه  باين امر

س قدرت أ شد و اخوان در ردهي کشانراھهي به ب آنکيموکرات دري از مسامريکاسم و يوني عوامل صھیھاياخوان

  تا مصر رود یروز کرده است که امکانات آن م بی اخوانی جناح ھاني بديامروز اختالفات شد  قرار گرفت،یاسيس

  . بکشاندی برده و به جنگ داخلیطرف  بحران جده را ب
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 و ضد یلي ضد اسرائمي که رژگذارد ی عنوان نمچي دارد و به ھکيژي و منافع ستراتی در مصر منافع اقتصادلياسرائ

 شده بودند و اما روزيران مبارک پچه در انتخابات مصر طرفداگر .ردي را بگیاسي در مصر قدرت سئیامريکا

 ی که اخوان ملعون زد و بند ھاشود ی معلوم مسپ . مصر اخوان را برنده اعالن نموداني در سازش با نظامامريکا

 ی  بر جامعه می الھني قوانقي تطبني  اخوان المسلی و اساسیچون ھدف اصل . داشته استلي و اسرائامريکا با یقبل

 مصر اخوان با ی سخن زده اند و اما در زمان شورش ھای احکام الھقي بار ھا از تطبء البنا قطب و حسندي و سباشد

قدرت ه  بدني اقدام مسلحانه را در جھت رسۀ داشت که مفکوراني بحاً  در صحنه ظاھر گشت و واضندهبي فرۀافيق

ھمچنان  رھبران اخوان  . باشد ی و اخوان مصر  متعلق به مردم مصر مند کرده اروني شان بۀ از برنامیاسيس

  ! شدند؟کيموکرات دۀ  و جامع»کيموکراتد«کرنشگرانه خواھان انتخابات 

 شده مي تقسئیامريکا یگري و دی قطبدي سیکيدو شاخه ه  که اخوان مصر بميريگ ی مجهي نتني چنی از بحث فوقانپس

  . مصر خواھد گشت دری داخلی باعث بروز جنگھانياطي اخوان الشی دو دستگاي  و نحرکتياند و ا

 مصر با گذار از ی دارم که خلق انقالبماني و ارديگ ی میني نوۀدي کھن را پدۀدي ھر پدیجاکه  کند ی حکم ممنطق

  . موفق خواھند شدني نوۀ جامعکيفرود و فراز ھا در ساختار و ساختمان 

ت و ي، سبعیزيعلم ست ،یزي ستتي ، مدنیزي، زن ستق چھل و پنجاه اختناۀ چه مردم مظلوم افغانستان در دھگر

 و اتيجنا ،اناتي از خه ای که شمدمي الزم دنجايا را تجربه کرده اند، درنياطي اخوان الشی ھایگريوحش

  : کنمري نسل فردا تحری مادون را برای الخلقه ھابي عجني ایھايوطنفروش

- نيگلبد - قي شفی موس-یازين -  الرحمنبي حبی در افغانستان تحت رھبرسشي و تأسشيداي از بدو پنياطي الشاخوان

 دختران مکاتب و ی بر رودني پاشزابيت . گشته اندیفراموش ناشدنو  مي  عظھایتي و جناھاانتيمصدر خ.....  ویربان

 احمد ی علترور ارانش،ي و ني گلبداهي سندستاه  سخندان بدالي سیري محصل انجنري فقۀشھادت دھقان زاد محصل،

 بوتو ی ذالفقار علی استخبارات پاکستان تحت رھبریھمکاره  افغانستان بی ملتي حاکمهي و کودتا علپالن ري وزخرم

  ی از کار نامه ھاري اغتشاش در لغمان و پنجشجادي، ایري پنجشومي و قیربان -نيگلبد - احمد شاه مسعودیاريو 

 را از لوح خاطرش انتھاجنايتھا و خي ني ھرگز اخي که تارباشد ی مطاني شی نطفه ھاني ای ملضد و نيننگ اه،يس

  .کند یفراموش نم

 عقد رانيمند با اير ھیاي آب  درني قرار داد ننگقي شقی موساشي عی گذاشت که در زمان صدارت اخواندي گفته نبانا

 داده شد مندير ھیايآب دراز  عام و تام استفاده اراتي اختراني ای وطنفروشانه براۀ معاھدنيا و درديو امضاء گرد

 مندير رود خروشان  ھی از آب ھاراني اگذردي مني ننگداد از چھار دھه از اخذ آن قرار شتريامروز  بکه تا به 

  !کند ی میاستفاده مجان

-یآدمکش-تيبربر - جز وحشته  بی و افغانستان تا ھم اکنون ارمغانانهي در خاور ممونشي نا مشيداي از آوان پاخوان

  ! ندارداديه را ب  شانرينظبشري خي که تارباشند ی می جانوراننيفور تر و علم نداشته و منی با تعالتي و ضدبيتخر

 ايبي لپيشرفتۀ که چگونه کشور ميدي و دميباش ی مهي و سورايبي اخوان در لیح و ضد انساني وقاتي ما شاھد جناامروز

 و مردمش را کنند ی مراني را وباي زۀي سوره ای بربر منشانۀوي نمودند و چگونه و به چه شلي تبدیا رانهيوه را ب

  !کشند ی و نامردانه مرحمانهيچه ب

 و ی اخوانستاني جاھا از ترورگري بوک و دسي در فی ھائهي اعالمی جالد طنيس آن باند گلبدأ و در ردي پلاخوان

  ! حماقت باطلیزھ کنند،ي شان دعا میابي کامی کرده و آنھا را مجاھدان اسالم خطاب نموده و براديالقاعده تمج

 بي و فرموزنداي افغان  تا بدي مردم در بند و ھردم شھی است برای درس عبرتهي و سورايبي اخوان در لفي کثاتياجن
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  .د  و مردود شان کنندن را نخورطاني شی اوالد ھایھاياغواگر

 در  به اخوان نجس وقت ندھند کهگريرا متحد و منسجم سازند و د  تا صفوف شانباشد ی در داخل موني انقالبۀفيوظ

  .ننديفراي بتي جنایپوشش قرآن و احکام الھ

 متعلمان و ۀي اتحادی جاھا تحت اسماگري و دکيتخني عقرب در پول٨ اي و ٤ تحت اسم ني گلبدی حزب اسالمامروز

 تا نفس دي تنگ و تنگتر سازطاني شی اوالد  ھاني را بر ادني نفس کشۀساح .کنند ی متيفعال....محصالن مسلمان و

  .دي دفن کنان شی و ضد انسانی و در مرداب اعمال و کردار ضد ملديرا بکش شان

 ألۀ مسخورد یچشم مه  بی سگان حزب اسالمی بوک ھاسي ھا و فتي که در ساگري مھم و جالب دۀ نکتکي

 یدر حال.گمارند ی را مترادف با کفر و الحاد مسميونالي و ناسی وطنفروشان ملعون وطنپرستنيا.  استیوطنپرست

  !!!ذکر شده است )حب الوطن( اند بار ھا از ی که مدعیحکام الھ در اکه

 !نياطيشل محتوم اخوان ای نابودیسوه  بشيپه ب

  ٢٠١٣ھفتم اگست 

 امريکا متحده التيا - ی شمالیايفورنيکل

 


