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 Political سياسی

 
  ميرويس ودان محمودی

 ٢٠١٢ اکتوبر ٢٠

  

  عقل نباشد جان در عذاب است

  !»شفاف«اخطارغالم بچگان شورای نظار در مورد يک انتخابات 

  

برگزاری انتخابات شفاف و عادالنه  ن ھشدار داده اند، اگر حکومت درشماری از احزاب سياسی در افغانستا«

  ».کشور خواھد بود جدی عمل نکند، حوادث تلخ در انتظار اين

در !) مردمی سرنگون شود بايد دولت و حکومت خران توسط انقالب مسلحانۀ( تحت عنوان ه ای در نوشتقبالً 

و » احزاب« شماری از ۀکه اعالمي دادم و حاال زمانی رمورد حاکميت خران بر سرنوشت مردم و کشور ھوشدا

به اين نتيجه  کودن و بيشعور را خواندم) صالح(  و امر هللا عبدهللاغالمبچگان ھمچو عبدهللا ھای" ھوشدار"ھمچنان 

ه يادم آمد که خر يک حيوان زحمتکش بوده ھمچنان ب مقام شرافتمندانۀ حيوانی خر توھين نموده ام وه رسيدم که ب

 کند و تنھا يک کمبود  سبزه را نوش جان میباشد زيرا سر سر نھايت پاک خور می و در پھلوی زحمتکش بودنش

خواھم زيرا مقامش واالتر و بر تر  می بنابر دالئل ذکر شده من از خر معذرت .باشد و بس دارد که ھفته فھم می

  .باشد می  صالح و امرهللا عبدهللاز عبدهللا

  ھا ھستند؟ه کنند مگر اين احزاب ک احزاب صحبت میاز چگان از شماری که غالمب زمانی

عملکرد ھای انسانی و ملی  ھا ھستند و دارای چه کارنامه وه ھا که در رأس اين احزاب اند ک» تشخصي«اين 

  باشند؟ می

که دستان کثيف باشند  شده ای می شويم که اين قيافه و چھره ھای مفلوک ھمان چھره ھای شناخته  متوجه میبعداً 

باشند که در سه  وحشت می خيانت و -بوده و آفريدگاران جنايت خص کابليان رنگينخون ملت افغان بااله شان ب

  !آدمکشی و ويرانی شده اند -ت ملیخيان دھۀ اخير مصدر

 را کيست که نشناسد ٢١ دوستم و غالمبچگان قرن٢١تيمور لنگ قرن  -فاضل سنگچارکی - محقق٢١چنگيز قرن 

چشم  - اما اين جانوران ميکروبی باز ھم با پر روئی .نباشد  از عملکرد ھای ننگين و ضد آدميت شان با خبرو

 احزاب ۀلفاف دارند تا مردم آنھا را نشناسد و در را زير ريگ پنھان می ام سر ھای شانمت گیددري سفيدی و دھن
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اين زودی مردم جنايات و وحشيگريھای اين  نالند؛ مگر به شوند و از انتخابات شفاف می پنھان می...... و

  !باد فراموشی سپرده اند؟ه ب ساديست ھای قدرت طلب و فاشيست را

  .پاالنش تغيير کرده است  خر است مگرورم که خر ھماناشوم که از خر بيچاره مثال بي باز ھم مجبور می

وليت نظامی و امنيتی به خوبی صورت ؤمس طوری که روند انتقال ھمان: "عبدهللا عبدهللا رھبر ائتالف ملی گفت"

   اساس انتخابات سالم صورت گيرد و در اين مورد ھر نوعهمطابق قانون و ب گيرد، روند انتقال سياسی ھم می

  ."تفاوتی و دستبرد به سرنوشت مردم برای مردم قابل تحمل نخواھد بود بی

 عرق و چشم سفيدی عبدهللا عنصری سست - رتیبودند از بيغي  مشھور و رحيم پنجشيری اگر زنده میۀقسم که سبز

 با لجام گسيختگی تمام و بدون کوچکترين زيرا عبدهللا کشيدند ريخت و خجالت می شرم از جبين ھای شان می

از  بيشتربرآن که  در کشوری» سالم«بر اساس انتخابات » قانون«انتقال سياسی مطابق به  شرم و حياء از روند

 درک از قضايا و واقعيات حرف می والنه و بدونؤبی مسرياليستی تجاوز کرده است چھل کشور ارتجاعی و امپ

ليون برای اين قالده يليون نفوس کشور بيست و پنج مي م٣۵که از  کند دھد و وانمود می زند و گويا چنان نشان می

  !دھند؟ ی میأروانی و جاسوس کثيف ر  گردن بيمارهب

تعيين سياست ھای خارجی دولت  ز اعضای سابقه دار دولت مزدور بود ودر منحوس و بيشرافت خود اۀاين دھنپار

 دولت مزدور ۀ سال متواتر وزير خارج۴کرده است و برای  و ھمچنان در امورات حکومتی و دولتی نقش بازی

نساخته و اما  وزير خارجه بود کوچکترين انتقادی را متوجه شخص کرزی و دولت پوشالی اش که در زمانی .بود

که خودش جزء مھم  در حالی انتقاد آغازيد، که از وظيفه اش سبکدوش گرديد از دولت و عملکرد ھايش به مانیز

  ! و غير قانونی بوددست نشاندهاز دولت 

غالمبچگان شورای نظار بر سرنوشت  سر مسعود وه  با رھبر جنايتکارش بز يک گوش و پکول ب عبدهللاعبدهللا

خاطر حفظ قدرت سياسی و ه  بازی گستاخانه نمودند و ب١٩٩۶-١٩٩٢ال مکمل ازمردم و ميھن ما برای چھار س

جھادی اش اعم از  جنگ و مصاف رقيبان سياسی و برادرانه تاجيکيسم با زنجير گسيختگی تمام ب دولت بر مبنای

خاطر ه  ضد مدنی و ضد انسانی مردمی را بۀطريق  نوکر ايران و سنی نوکر پاکستان شتافت و با روش وۀشيع

  ن بود بربري و کوشائیی را که نشانه ھای تمدن و فرھنگ درخشان آرياتاريخي عام نمود و تمدن کابلی بودن قتل

در بيست و چھار ساعت از ...... و ارتش کشور را با تمام تجھيزاتش اعم از تانک و طياره .منشانه منھدم ساخت

ه  فرانسه جايگاه دومين رادر جھان داشت بۀبعد از موزکشور را که  موزيم ملی - قلمرو افغانستان نا پديد ساخت

 ۵۵مبلغ ه ب که ھر دورا  مسافر بری متعلق به شرکت آريانا ۀدو طيار .تاراج و چپاول نمود ه ایشکل وحشيان

ه دالر برای جمھوری اسالمی فاشيستی ايران ب  مليون۶خريداری شده بود به امر ربانی و مسعود مبلغ  مليون دالر

 آنتن تلويزيون افغانستان را که به اسم. بعد از غارت باالی پاکستان فروخت اموال شفاخانه ھا را. اندسفروش ر

فروش ه اختيار داشت باالی پاکستان ب  آسيا درۀھند و چين در قار -شمشاد بود و تنھا افغانستان بعد از روسيه

، و محقق، اکبری، ربانی، سياف، کاظمی، فطرت پليد با مسعودت  شياد وپسۀرسانيد و مھمتر از ھمه اين چھر

  !ديگر؟جنايت  مرقصد ھا .........خونين افشار اند که وجدان بشريت را تکان داد و ۀ  آفريد گاران حادثمزاری

ننگين و ضد ملی اش   سپاری گذشته ھاییفراموشبه شھرت پسند و قدرت طلب با ، شخصيت حاال اين کودن بی

که دلخواھش و  را در دستش بگيرد تا ھر کاری ی قرار گيرد و افسار حاکميتخواھد در رأس قدرت سياس می

 خنده آور تر که امرهللا !.؟»کبير«ستان کو سياسی اش باشد انجام دھد تا ايجاد تاجي مطابق به سليقه و تعلقات مليتی

منحيت رھبر اقشار و کشد و فيلسوفانه و   را مییگرائينقاب مل شرخ زرد مليت پرستی و پنجشيريزمه نا صالح ب
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باشد  شفاف می ھای شان که ھمانا انتخابات گويد که ناديده گرفتن اين خواسته افغانستان می طبقات اجتماعی

  !برد افغانستان را به سوی بحران می

  !گرفت  ملک را میۀدادند سراغ خان يکی را به قريه راه نمی

گفت ناديده گرفتن پيشنھادھای  اين ھمايش حضور داشت، امنيت ملی ھم که در ۀامرهللا صالح رئيس پيشين ادار«

  ."داشت مطرح شده در اين ھمايش، پيامد خوبی نخواھد

ھای مختلف چپی، راستی،  طيف در اين جا گروه و قوم خاصی نظر خود را بيان نکرده، بلکه: "او ھشدار داد

  .اسالمگرا و معتدل ھمه اين جا گرد ھم آمدند

  ».برد ھا افغانستان را به سوی بحران می هناديده گرفتن اين خواست

نه شير می يرا در آئ شان شوند و خود که شير زخمی باشد موش ھای کور از سوراخھای شان بيرون می زمانی

ی ئکنم که در پھلوی ديگر نيرو ھا ال میؤفطرت س پست ين موش کور و بيسواد لومپن و اوباشاحاال از .نگرند

انقالبی   مبارزاتی وۀھا اند و دارای چه سابقه يش را معرفی دارد که ما بدانيم کھا »چپی«که ذکر کرده است اين 

  باشند؟ می

جنرال رفيع و ديگر وطنفروشان  -جان جنرال بابه - نا صالح از برادران دو قلوی مسعود علومیحتمی امر هللا

 حاال بر شمشير خونچکانو  زدند  میسوسيال امپرياليسم شوروی خلقی و پرچمی که زمانی بوسه بر رکاب

  !کند و افتخار می نمايد؟ جھانی بوسه زده اند صحبت می امپرياليسستھای

 وطنفروش ھويت مبارزاتی نمی اتکاء بر خس و خاشاک و کتمان حقايق تاريخی برای غالمبچگان جاسوس و

ز شرف و عاری از ه ھای وجدانباخته و عاری انيرنگھای اين ابل بخشد و مردم افغانستان بزرگ ديگر فريب

  .نخواھند خورد مدنيت را

پراند  را که از دھن نجسش می است و ھر کثافت و لجنی» پادشاه« نا صالح يک چشم در شھر کوران امر هللا

ضاح، باز خواست و يز استچندی قبل بعد ا. گردد واقع می دودی از غالمبچگان جاھلع مۀمورد استقبال عد

ضد پاکستانی  س امنيت دولت دستنشانده در پھلوی احساسات نشاندادنھای دروغينياز مقام رئ برکناری اش باالخره

ولسوالی اش با تکان دادن سر ھای   ھای ھم"اموک" پنجم در دولت مزدور کرزی صحبت نمود و ۀاش از مھر

سواد کم  من . کوھپايه ھای پنجشير استقبال نمودند٢١قرن » سنيتئور« د از درايت و خردمندیيئأ تۀشان به عالم

 نا صالح خواستم تا امرهللا غنيمت شمرده از طرق مختلف و چينل ھای شورای نظار در فيس بوک از ھم وقت را

 وقت وی گردد و اما هارائه دھد تا بر معلومات اندک ما افزود در مورد ستون اول تا الی پنجم دولت معلومات

  !نداشتند که در مورد صحبت نمايد اضافی

 کشور را ۀآرزوی بربادی و تجزي ميھن محبوب و مردم اسير ما در دستان کسانی افتيده است کهامروز سر نوشت 

  !پرورانند تحت عناوين سيستم پارلمانی و فدراليسم درسر می

ھم نيستند با ھمقالدگان جھادی تيپ  مجھول الھويت و بدنام که بيشتر از چند ھزار تن - امروز يک اقليت پرازيتی 

گروگان گرفته اند و خواستھای ه ببه کمک نيروھای اشغالگر معصوم را  ليون افغاني م٣۵انی شان ايرانی و پاکست

 کس نيست که در مقابل اين متأسفانه ھيچ .باالی توده ھا تحميل داشته اند زور تفنگ و پوله را ب ارتجاعی شان

  !د که باالی چشم غالمبچگان ابروستستد و بگويياجانيان و آدمکشان ب

برای غالمبچگان بگويند که شما ھا که   کهرا ندارند  اينی خلق انقالبی تاجيک در سکوت مطلق اند و توانائامروز

   است؟کردهما تحميل بر که شما را منحيث نمايندگان  کنيد و ھستيد که از ما نمايندگی می
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مبچگان به آتش تبديل ھای غال تا ديروز زمين را زير پا) شمالی(خلق دری زبان پروان کھن و کوھدامن زمين 

غالمان بر را،  بردگی ۀاين داغ ننگ و لککه ھم صحبت شوند چه شد  دانستند که حتا با آنھا کرده بودند و عار می

  !حک نموده اند؟ پيشانيھای شان

مگر تجاوز غالمبچگان   مسعود در حق خلق کوھدامن زمين فراموش تاريخ شده است؟ۀمگر تجاوزات بيناموسان

 ۀفرزندان اسطوره ھای فراموش ناپذير تاريخ رزم و حماس  ناموس زنان شمالی از لوح خاطره ھایبر حرمت و

  بچه خان و مسجدی خان زدوده شده است؟ سرزمين مان ھمچو مير

  !پا خيزيد که زمان زمان برخاستن استه ب

ين ا مادر ميھن را ازمطھر پا خيزيد اين لکه ھا و داغ ھای ننگ را ازجبين ھای تان پاک سازيد و دامانه ب

  !ميکروبھای اجتماعی پاک گردانيد

  ! و اين گدايان قدرت را با ھای و ھوی پارلمانی شان به گور بسپاريدبه پا خيزيد

در آسمان   سعادت و ھمدلیۀد پرندناز دامان مادر وطن نابود شوو ھمقطاران شان اگر ھمين ميکروبھای نجس 

  .واھد آمدنيلگون سرزمين آفتاب تابان بپرواز خ

 ميرويس ودان محمودی


