
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    1

    

آزاد افغانستان –افغانستان آزاد   

AA-AA 
بدين بوم وبر زنده يک تن مــــبادـــاد       ـچو کشور نباشـد تن من مبـــ  

تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم به سر ه سرھم   

www.afgazad.com                                                                                                    afgazad@gmail.com 

 Political سياسی

  

 وریــمورشاه تيمــــــتي
  2012 براکتو 29ــ  المان

 

 

 و طالبان کرزی مداح

 شد و يک نفری پيدا. خطرناکی در محاصره ديوان افتادند ۀدر در گانزاداز آدميگويند گروھی 

اين جماعت پيشنھاد راھنمائی کرد و تعھد سپرد که ھرگاه پيشنھادش پذيرفته شود ھمه را به 

از سابقه اش بی اط0ع و به فھم و دانشش مشکوک  را نميشناختند، با آنکه او. نجات خواھد داد

چون ظاھر خود را آراسته بود طرف قبول عده ای از آن گروه محصور واقع شد و به  بودند،

راھنما پيش و ديگران در عقب دسته جمعی حرکت . ن گروه پذيرفته شدصفت راھنمای آ

و در . و در منطقه صعب العبور سنگ0خ رسيدند طراوت گذشتندھای سبز و با جلگه از. کردند

بعداً معلوم شد که آن راھنما . مله کردند و ھمه را نابود ساختندبه آنھا ح ھمينجا بود که ديوان

 .است خود ديوان بوده ھم يکی از

اين راھنما ھمان حامد کرزی است که خودش طالب و از متحدان ! ملت شريف افغانستان

سال ھمه را فريب داده و سالھای متمادی ديگر نيز فريب  11طالبان ميباشد و درين مدت 

خارج غرض ه را تحفه ميدھد و ب آنھا ؛نان انتحاری طالب را عفو ميکندانوجو او. خواھد داد

ما درين راه بايد ضربات بيشتری «: ميگويد ،برادرش را ترور ميکنند وقتی .تحصيل ميفرستد

به آنھا  ،که در حال موجوديت فرزندانش ص0حيت ندارد و خون برادر را» .را متحمل شويم

که  را کسی: درعلم روانشناسی گفته شده است. ميکند را برادر خطاب و ھميشه آنھا .بخشدمي

ھا چون دوستان نزديک کرزی طالب. سيدستان نزديکش بشناروی دو از ،شناخته نتوانستيد

زن ستيزی و . را به صفت يک طالب ميشناسيم نه شخص مبارز عليه طالب ما او ھستند،

 .يکی ديگر از دFئل طالب بودنش ميشماريم محبوس کردن خانم خودش را در ارگ کابل
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و موجوديت خود  رپا کندب امريکا خواست جنگ را در افغانستان 2001سپتمبر  ۀبعد از واقع

را  برای اين کار حامد کرزی را انتخاب کرد و او .بخشدمملکت مشروعيت ن آينده دري را در

و  چپن کشال .از او تعريف و توصيف نمود. جمھوريت اس0می افغانستان قرار داد در صدر

رئيس  را کشمش صفت با تقلب و نيرنگ جھان گفت و او سالبک0ه بی قالبش را بھترين 

سال ھميشه مفاد  11پول و قدرت بود در ھمين مدت  ۀص که تشنشخاين  .ھور ساختجم

از ھمسايه ھا باFعتراف پول زراندوزی کرد و  .را بر مفاد ملی ترجيح داد شخصی خود

آب را گل آلود کرد و . پارچه کرد پارچه وحدت ملی را با سپردن قدرت به اين و آن. گرفت

خوران بزرگ را رشوت. پاشان کرد مين نکرد و نظم اداری راأتعدالت را ھيچگاه . ماھی گرفت

ً اغکه  يب نکرد و در انتخابات گرفتند تعق ھای ميليون دالریوزيرانش بودند و ھستند و رشوت لبا

 .غيره غيره و دومش کابل بانک چور شد و ۀتقلبی دور

قدرت ھت نيز بر ھمين جه او ميدانست که امريکا ميخواھد جنگ در افغانستان ادامه يابد و ب

داده معلوم انتقال جنوب به شمال توسط طياره ھای نا ھا ازاو گفت که طالب .بود مانده باقی

ھا بزودی در ريکائی ميباشند و به اثر آن طالببرای او معلوم بود که آن طياره ھا ام. ميشوند

 عيد دينی و عنعنوی که خورد و تمام مملکت فراگير شدند و اکنون در روز عيد اضحی،

انتحاری  ۀيمنه دريک  مسجد جمع ميشوند، حملدر شھر م عيدی کردن بزرگ به شوق عيد و

ھمين تعداد ه جوان و اطفال تباه ميشوند و تقريباً ب نفر از پير و 50حدود  صورت ميگيرد و در

 گانکشت نيز به اثر بی توجھی صحی به ديگر نيز زخمی ميشوند که يقيناً يک تعداد از آنھا

از مملکت از اوليای امور جناب رئيس  لو دور من به صفت يک فرد افغان و. پيوستد نخواھ

ميکنم که آيا شماھم درين  الؤات مربوط سول و مقامؤمھور و معاونينش و ديگر وزراء مسج

 ياخير؟ و داريد و وجدانیو وليت وظيفوی ؤحادثات جانکاه و خونريز کدام  مسچنين واقعات و 

 .يا گوش دھيد يا مخبر تماشا کنيد و ه به حيث مشاھد وشما اين است ک ۀيا و ظيف

داريد و ازھمين بابت معاشات  دوشه جامعه را بفرد  حفاظت و س0مت فرد ۀشما وظيف !يانآقا

درين . افراد جامعه زندگی شاھانه داريد آور ميگيريد و ھرکدام تان به تناسب ديگر سرسام

عيش و نوش خود مشغول ه د و شما بنيشونفر کشته م 10الی  5حد وسط روز  ھر چندين سال

را   يا اينکه کماکان خود ال وجدان تان گاھی جواب داده ايد؟ وؤمقام و يا س کدامه بآيا  .ھستيد

ه ای را در انترنت ديدم که تمثال خون چکان طفل پنج سال ميدانيد؟ وليتؤبی تفاوت و بی مس

  .ن خنجری بود که در جگرم فرو رفتآ ۀمشاھد

 ؟ که ايندر صبر ميکنيد؟ چقدر تحمل ميکنيدق چه !شريف افغانستانملت ! ملت قھرمان

 را فريب دھند و ھای ناگرفته سالھا شماصفت با وعده دادن فرداھا و گنجشکک0ه شيطان چھار
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احتياج شما استفاده نموده به به نمايندگی شما از خوشباوری و  داشته از آرای شما وبا سند دست

تان سوار باشند و در سالھای  ھای شانه وزراء بر و وک0ء ،نامعاون  ،صفت رئيس جمھور

و دختران گردند جوانان تان معتاد  ،طالبان بميرند ۀحمل يا از اوFد تان يا از گرسنگی، طوFنی

را باز  وليتی که داريد حق تانؤحکم وجدان و مسه رخيزيد و بب .گيرند تان مورد تجاوز  قرار

آبرو و  ،به اميد عزت .دارد را بر شما روا اعمال ناروا ستانيد و نگذاريد کسی بيش ازين

 !!!س0مت ملت شريف افغان

 

 


