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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

 
  ،آزاد ل

 ٢٠١٢ نومبر ٠١

 کاران زير چتر اسالمجنايت

 ؟؟!!کشتار اسالمی
 

  و،انوجد ھای متجاوز غربی با ھمکاری وطنفروخته ھای بی نيروۀحمانکه با کشتار بيرجای تعجب نيست 

بانی  لفات بيشتر انسانی را متحمل و قر اين ملت مظلوم ت،ھای مشخص زمانی جنايتکاران وطنی اسالمی در مقطع

قعات سی سال اخير که باالخره زير نظر با در نظر داشت وا که ،ھای نا مشروع زور مندان گرديده اند  خواسته

ب و نظر داشت منافع کشور ھای استعمار گر  و س اين گروه ھای قدرت مند و قدرت طلأ در ر"، ای، آی،سی"

نام ه گوش ارتجاع و استعمار  به   آدم بی حيثيت و غالمک حلقه ب،تمرين کننده ھای استعمار گری  مثل پا کستان

ھای ديگر جلوه  ھای استثماری جھانی مکيدن خون توده ھا از راه تا باشد که از ديد گاه قدرت،  قرار گر فت"کرزی"

 ،نايات و آدمکشی ھای برادران اسالمیج ۀکر منشی در قبال ھمرايت خاص نو باد"جناب کرزی"ھمچنان  ،گر شود

 جنايت ۀه ملت داشته با اطمينان کامل و پشتيبانی ھمه جانبچ  خالصانه و صادقانه انجام و ھر ،آنچه باداران خواسته

م با کلمات أثر توأ با اصدار ابالغيه  ھا و ابراز تياليسم ريخته است و فقطسالمی و غير اسالمی  در قدم امپرکاران ا

جلوه داده و ) شير( پسنده نموده و گاھی خود را ،گردد پوچ و مغز خالی  ھرچی جنايت در کشور ما عملی می

و  باش ژوليده مغز و دار اين او،خورد  می) علف(و ھم گاھی را بپوشاند حقايقی خونبار جامعه ما خواسته است 

ی اند مثل آدمک ھای ب لمانی تکيه زدهان غربی به کرسی ھای دولتی و پارھمه از طرف قدرت منددسته اش که 

بانه آکرد غالم م نمايند که واضحا عمل  چنان عمل میرسيخته در قلمرو سياسی کشوگ و لجام - بی بند و بار–اراده 

  ،توان مشاھده  نمود شان را می  ھمهۀو چاکر منشان

بافت ھای ملی  موقت افغانستان با ساخت و ۀ بن به حيث رئيس ادارجلسۀماه پيش آقای کرزی در دقيقاً ده سال و چند 

 ن گرديديتعي) دون توجه به منافع ملی افغانستانب(ه و امپرياليستی يالمللی و نظرداشت منافع کشور ھای ھمسا و بين

ھای  گی زمان ظاھر شاه که وابستۀي وزير عدل،فيسور عبدالستار سيرتته بايد در نظر داشت که آقای پروالب(

 و بعد آن حکومت ين محوطه خارج شدااز ) امريکائی و غربی اش بر ارتباطات اسالميک سعودی اش چربی ننمود

 مشخص شد که با ٢٠٠۴مبر  سپت٧ الی ٢٠٠١مبر  دس٢٢ از "کرزی"انتقالی تحت به اصطالح ھدايت و اوامر 
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زی به حيث  آقای کر٢٠٠۴ اکتوبر ٩اد رياست جمھوری افغانستان در برگذاری اولين انتخابات  به اصطالح آز

 استعمار  درنتيجه انتخاب و،ورانيده بودندکه غالم پری خب ؟؟ افغانستان از طرف باداران و آنانترئيس جمھور من

گدی کوکی آقا؟؟ اين  اين ٢٠١٠خدمتگذاران اورا انتخاب نمود و به ھمين منوال در سال از جھانی از بين تعدادی 

 رئيس –ياليسم برای دومين بار منحيث مھره ای در بساط شطرنج سياسی افغانستان منحيث شاه  بی صالحيت امپر

 در جريان اين مدت ما ،صب گرديد نن و ي تعي،سواد در کشور تبارز  بیۀکفايت و سلطان اسالمی خود کام جمھور بی

 ستانی و کار ت رشو، تجاوز به مال و ناموس مردم، اختالس، آدم ربائی، بی وجدانی،که ھمه شاھد ھزاران جنايت

 مسموم ،ی ھای توده ھای زحمت کشئھا و دارا  غصب زمين، قاچاق انسان و مواد مخدر،لتیمورين دوأشکنی م

گناه و مظلوم  ات مردم بیفو تل) مطابق شريعت ناب محمدی( بم ھای انتحاری ،شدن کودکان و دختران ما در مکاتب

ه  ب، که خودیاما جواب!! ول اين اعمال زشت و غير انسانی کيست ؟؟ بلی ؤ آيا از خود پرسيده ايم مس،ايم    بودهما

ھای سياسی  و متوجه بازی!! فته و ر يشه يابی ننموده ايم نزوی بودن تفکر اسالمی ما دور نرايم از حدود  م خود داده

 ،ح"شمول ه  و دارودسته و ھمکارانش ب"کرزی"که  ايننيروھای استعماری در منطقه نبوده و ھر گز ھم به فکر 

توان نام نھاد نوکر و   سياسی و دينی که رقاص استعمار بدانھا میۀ  برادران مسلمان  و ھر گروه و دست"، خ،د

  !!غالم زر خريد اين نيروھای استعماری اند نشده ايم

ی ديگران ئ چپاول دارا، خيانت  ھا وانسان کشی با متحد ساختن تمام نيرو ھای آدمکش و جنايت پيشه  که"کرزی"

ھا    توانسته است که بين تمام آن،ھا ساخته در سی سال گذشته شخصيت نوکر منش و ذباله خوار استعمار را از آن

 َمحبت و برادری و اخوت اسالمی به وجود بياورد؟

عطا  ، احمد شاه مسعود، محقق،دوستم ،ظمی کا،خليلی ، قانونی، عبدهللا عبدهللا،فھيم ،کشاف، مجددی، سياف، ربانی

 ،گلب الدين  ،پھلوان جنرال ملک  ،انوری ، تنی ،گالبزوی ، محسنی، شير آقا، حضرت علی ، ياسينی ،محمد نور 

 ، ثابت،کبير رنجبر ،پدرام ، بھير،غيرت ،مد گيالنیحسيد ا ، مال عمر،مال ربانی  ،اسماغيل خان  ،استاد فريد 

 ، امر هللا صالح ، اتمر ، بسم هللا محمدی، عبدل چريک،مولوی قره ، مال نقيب ،مال برادر  ،السالم ضعيف دعب

 سيد ، انور الحق احدی ،جنرال خدايداد  ، فاروق وردک ، سرور دانش ، عبدالرحيم وردک،ندان حبيب هللا بيگقوم

العلی د عب،سيد محمد علی جاويد  ، ھادی شينواری، امين ارسال ، ضرار احمد مقبل، داد فر سپنتا،حامد گيالنی

 غالم فاروق ، صبغت هللا سنجر ، نعمت هللا شھرانی،اللی ج علی احمد ، مولوی محمد نبی،ونس خالص ي ،مزاری 

 ، سيد نورهللا ، محمد اکبری ،، معتصم با مذھبی ، سيد منصور نادری، احمد ولی مسعود ، رشيد آرين ،نجرابی 

 عبدالھادی ،دين  لو، سيد علی کاظمی، نورالحق علومی ، قر بانعلی عرفانی ،ين فروتن  حاجی ام،حاجی امين وقاد 

وطنفروش ديگر را  صد ھا خاين و ،،،،و ، اعظم دادفر احمد شاه احمد زی محمد موسی ھوتک، چکری ،ارغنديوال

مبستگی ھای شان به نيرو ين وطن  و يا ھا شان درۀبانآخاطر جنايات و خرابی ھای چنکيز مه توان نام برد که ب می

 متحد و ھمان جنايات ، جمع "کرزی" جنائی ۀنام ھای مختلف زير چتر خيمه ھای استعمار و خونخوار جھانی  ب

اينھا ،را فقط با يک تفاوت يعنی در چوکات قانون اسالمی بر ملت ظلم کشيده و قربان شده تحميل داشته اند شان

ر تحقق ھمان نوع اسالم از ملت خاطه  آنھا خود را در آن پيچانيده بودند و بديگر باھم اختالفی ندارند  اسالمی که

ھا   محمدی ؟؟ اين ھمه مسلمانۀنده شدند پيرو ھمان اسالم ناب و برھم!! فتند  ديگر با ھم فر ق نداردگر بانی میقر

 حتی ،قطعه نمودند بدن ھای مظلومين را قطعه ، سينه بريدند، آدم کشتند ،که سی سال مکمل جنايت نمودند 

 ،ی را که الزم دانستند نظر به دساتير باداران شان از کشور خارج نمودند ئ و چيز ھا،ساختمانھا را به  آتش کشيدند

ھا ديگر با پر چمی و خلقی اختالف    اين،ھای آسمانی نجات گرديده اند ھا پيام آور صلح شده و مبدل به فرشته کنون آن
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گيرد  سقف اسالمی ؟؟ زير اين سقف ھمه چيز در توافق  صورت می!!  يک سقف جمع اند ھا در زير ندارند ؟؟  آن

 ايران و ديگر باداران و حکمروايان ، عر بستان ، پاکستان ، انگليس ،وجرو بحث الزم نيست چون وقتی امر يکا 

؟؟ ولو ھر مسأله ای در بين  اختالفی نيست  ستاله خوران و بی ناموسان اجنبی پربزقبلی به نتيجه رسيدند بين اين 

و کاری نمايند و عملی انجام دھند  که دو باره !! را حل بدارند   بايد آن،باشد ؟؟ تنھا اختالف شان با ملت حل نشده 

 رھبری تمام قطب ھای مخالف ديروزی و برادران دينی امروزی را در)  اگر خر مغزی را ادامه دھندير ملت 

ھا  که نيرو ھای مخالف آن لقی و پرچمی تحميل دارند و يا اينخشمول ه کاران بنايتچوکات بندی  اتحاد با ھمه ج

 ايرانی و پاکستانی شان که سالھا مصارف ،باداران عربی ،نظر به خواست استعمار جھانی  از بين بروند چونکه

قعاتی دارند که بايد اين اند ھم تو و امر يکائی متحمل شدهرا با ار تباط به نيرو ھای انگليسی  شخصی و رسمی شان

  ده سازند که مجبور ھم استند ؟ھم بر آور را نوکران بيگانگان  آن

ھا نيز استفاده نموده و حال اين چھره ھای صد   ھای شان از معاشات و الطاف بيکران آن"جناب"سالھای سال 

ری را در قبال اين ھمه تضاد ھا دانند چه موضع گي ای در ميان گير و دار  باداران دست پاچه شده اند و نمی جلوه

 ھا مجبور اند آن گيرد و اين داشته باشند ؟ چون منافع ھر کدام ازين کشور ھای بادار در نقاطی در تصادم قرار می

شبه آن را که ندارند را  یيثيتحپيشخدمتی نمايند ورنه بيچاره ھا را تشخيص و در شرايط مقتضی عرض ارادت و 

  !!دارند  ھا خود را شر مسار احساس می گذاری بيگانهاز دست داده و در خدمت 

يانا رآی که فارغ التحصيل االزھر بوده استاد عبدالرسول سياف در تلويزيون  ئ چند روز قبل  بيانيه و گفتاری از آقا

به دولت و البی که استاد جرا شنيده و  ديده  اند چيزی   زيادی از ھموطنان آنو شنيدم که يقين کامل دارم تعدادديدم 

؟؟  اما کی را ؟؟؟؟؟ ؟!!بکشيد و خوب بکشيد : خواستند تشريح دارند اين بود که  می) شايد ھم به ملتو يا (شر کا 

بادر نظر داشت وجه تشابھی ميان نيروی  ھای اسالمی و سياف و ! و ھموطن !! مخالفان را : مودند جناب شان فر

توان    حقانی و سر خم نمودن پرچمی ھا و خلقی ھا نمیۀنايت پيشج وگروه ، حزب اسالمی ،اسالم مداران با طالبان

 ھا می ھا بھتر از سياف و سياف صفتان و خوبتر از آن عان نمود که آنتوان اذ ھا را مخالف سياف دانست بلکه می آن

 ھا استند ؟؟ پس مخالفان کی! کشند 

ھا را ديده و تجربه نمود ه ايم و فھميديم  اع جنايات آنمن و تو اضافه تر از سی سال است که انو!! ھموطن عزيز 

مورد نظر سياف کيست ؟؟؟ مگر غير از من و تو که کم )  نامخالف(من بگو ه  کنون خودت ب،کی جنايتکار است

شنی آفتاب سر خ و اميد دھنده به پيش  بازو به بازوی ھمديگر در رو،شويم تا متحد گرديم کمک با ھم نزديک می

و واضح  ھا روشن  قف آنتواند باشد ؟؟؟؟؟؟ مو ھا را از ريشه بر افگنيم کسی ديگری می  قيام کنيم و آنبرويم و

  ؟ !!،دانيم که منظور شان ما ھستيم است و اگر  مغز انسانی ما حد اقل فعال باشد می

 شوی ؟؟ شويم؟ می نمی!! راه مبارزه طوالنی است و من و تو نبايدخسته شويم

گری و علوم انسانی شکل ديگری ارزيابی نمائيم تقريبا در خالف آنچه پبشوايان  کاره  خود را بۀمعبيا من و تو جا

البته دوستان اين جمالت را به گستاخی و گردن درازی من در مقابل بزرگان و نخبگان و رھنمايان ( طرح نمودند؟؟

وطنانم صحبت نمايم و سطح فھم تر با ھم دهخواھم سا  چون چنين منظوری ندارم فقط می،جھانی بشريت تلقی ننمايند 

 ۀھا از تضاد ھا در جامع آن) ب در جا ھای مناسب استفاده نمايم نيست که از کلمات مناس ایانش من به آن اندازهو د

مان ر مثبت جامعه به نفع محرويھا با  وسايل توليد و نقش نيرو ھای مولده در تغي طبقاتی به تناسب روابط انسان

 اما من و تو ،والنه و در راه نجات بشر گفتند و حقی بر گردن ما گذاشتندؤ مس،تاريخی  ،فتند که حقاگ سخن می

 و ه در مقابل که و چه چه نوع مبارزه نموده و از ک،ين مقطع مشخص تاريخیايابيم که درتوانيم در بسيار ساده می
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توان در مقابله بر  د و به ھمان  سادگی میتوان دي ھموطن مشکل را به سادگی می!! در کدام وقت دفاع نمائيم 

وجدان در باال نام بردم البته که  اين   و بی، مقلد، بی عقل،يب خورده از يک تعداد ھموطنان فر: ؟؟ مثالخاست 

 ، زبانی ،ی ه ئقبيل ،ارتباط (که  مندانه  بدون اين من شرافته باشد ب ھا می  از آنئیھا نيست فقط جز ھای تمام آن اسم

ئی که کدام يک جنايت نکرده ؟؟ غالم و توانی بگو ھا در نظر داشته باشی می را  با آن) ، خانوادگی، مليتی،ھبی مذ

ھا را  ی و بين المللی استفاده ننموده؟؟؟ و يا يکی از آنه ئھای استعماری منطق  ؟؟ و از نعمتھا نبوده مزدور بيگانه

  ی و شرافت انسانی ھموطنان به دفاع بر خاسته اند ؟؟؟ نشان  دھی که در فالن مقطع تاريخ از نواميس مل

ای   دارند جلوه"کرزی"قعاتی انسانی از ھمچو دولتی به رھبری داد از ھموطنان شريف و خوب ما توکه يک تع اين

دولت آقای " اين دولت يعنی !یلتھای ھمچو دوکرد  دارد از عدم دقيق بودن شان در محتوای موجوديت و عمل

اند ؟؟ او متولد از زد و بند ھای نيرو ھای استعماری   مردمی و انتخابی نيست ؟؟ مردم به او رأی نداده دولت"کرزی

  مال عمر می-  حقانی–حزب گلبدين  ،و امپر ياليسم جھانی و با نظر داشت منافع اقتصادی و سياسی شورای نظار 

آزادانه داشته باشد ؟؟ تمام وقايع و رو يداد ھای تواند يک لحظه ھم خارج از ين ديدگاه عمل انسانی و  باشد که نمی

ين ايان  حاکميت کرزی فقط و فقط روی پياوده نمودن منافع يکی از اجتماعی کشور ما در جر–اقتصادی  –سياسی 

 شان که شکل غالم و برده چند صورتی و "جناب"باشد که   میءکا و شر"کرزی" ۀ کنندتکشور ھای حماي

 .داد ھا بايد انجام می  آنۀ  به نفع ھم،ندباش شخصيتی را دارا می

فتن قدرت تا ی و افغان ملتی ھميشه از زمان گراين آدم نوکر منش با ھمکاری ھمين رھبران اسالمی و پرچمی وخلق

شت افکنی ھارا عليه مردم ھند  و اعمال داکنون از باداران خود که منحيث دشمنان درجه اول مردم افغانستان ھست

نھااز ايشان نام آھا دفاع نموده و به ارتباط قتل ھا و جنايات  باشند مستفيم و غير مستقيم از آن انه میيف ما پشتوشر

نام دشمنان کشور بدون ياد آوری  اسمای ممالک مداخله گر ياد ه  از آنھا بھا اجباراً   و  بنا بر ضرورت،نمی برد 

را   پاکستان و ايران موقف جناب شان–مريکا اچون نموده است  چون  در خدمت بودن و نوکر منشی به دولت ھای 

اند و خواھند داد به نفع ھمين کشور ھا بوده   شان ھر عملی را انجام داده"جناب" تا حال ،ده است آوروجود ه چنين ب

) انجنايت کاران و مخالف  ( !!گوش استعمار جز اين توقعی نبايد داشته و خواھد بود ؟؟ و بايد ھم از غالمان حلقه ب

 بايد کشته شوند و خوب کشته  گفتند که"آقای سياف"که منظور شان از جنايت کاران کيست ؟؟؟ نمی دانم   اين

خواھد ھر چه زود  مده که میين چند سال به تنگ آا؟؟؟؟ آنقدر دل اين بيچاره به اثر آدم نکشتن مستقيم در !!!!شوند

بدنش را پرچه پرچه !! چندين بار زبح اسالمی نمايد  !!! يک کسی را بکشد و خوب بکشد ؟؟ يعنی چند بار؟؟ بکشد

کند و بند از بندش جدا نمايد تا دل اين آدمکش و خاين  به مردم اين خالد بن وليد و سعد بن وقاص کمی از طپش آرام 

ھا   ھمينزمگر تو ھموطن ج!!!!!  آنھم از  مخالفان، بايد خون بريزد و بريزد تا جوی خون جاری نمايد ،گيرد 

به يقين بدان منظور سياف من و تو ھستيم ؟؟ باور کن و ! شناسی  شناسی ؟؟؟ اگر نمی جنايت کار ديگری را می

يانات امروزی اند ؟؟ چون جر ح وطنی راه گم شدهين اواخر دچار سر گيچه شده و به اصطالااين آقا در !!! باور کن 

با آنچه ) طالبان ( ر داخلی ما دارد و عدم پابندی برادران شان  اجانب را در اموۀ  رھبرانۀکشور که پيشينه ای مداخل

دست آنھا آدمی ه  ھموطنان مظلوم ما بۀحمانزدياد بم ھای انتحاری وکشتار بير به تفاھم رسيده اند  با ا"کرزی"با 

بانيھای وده اند سر گيچه ساخته و عدم مھرنام ھای مختلف اظھار موجوديت نمه  را که بءکا  و  شر"کرزی"مثل 

 تا حال با يک صدا ءاين کثافات تاريخ  را که ابتدا مريکا و نيرو ھای ناتو به تناسب سابقاياليسم خونخوار امپر

 را برادر خطاب نموده  است نا اميد ساخته است و  اوشان با " آی.اس.آی" نوکران –بی وجدان  - طالبان خون آشام

 و ھزاران "هللا اکبر" طالبان زير نام ۀدش با وجود کشتار بيرحمانابراز يک نوع احترام خاص و ارادتمندی نوع خو
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 زن و پير مرد ھا و دست –گناه و بی پناه ما اعم از طفل  حمله انتحاری که منجر به کشتن ھزاران ھموطن بی

ی ئبا ديده درا" کرزی"وجدان آنان را برادر خطاب نموده و حتی  شخص   باز ھم اين بیشده،فروشان غيور کشور

     .اند انجام داده) ديگران( انجام شده است ) طالبان (  نام  ه ه بکخاص خودش ادعا داشته که عملی را 

دوش گر فته ه وليت آن ھمه وحشی گری ھا را بؤوجدان مس  وحشی و انسان خور و بیکه خود اين گروه در حالی

 ھا استند ؟؟ ه ک و من و تو بايد بفھميم ديگران )سخن بر سر آن ديگران است( ،اند

 و رھبری نامنھادش درھمکاری با يک تعداد جاسوس و جنايت کار آدمکش و "کرزی" آدمی مثل ۀحاال  در بار

 عاقبت چه سر نوشتی را خواھند داشت ؟؟؟ اين را ءدس زد که جناب شان و شرکاحتوان  کرد ھايشان چی می عمل

 ين مسأله که بايد انتخابات رياست جمھوری افغانستان يکسخنان چند ماه قبل آقای کرزی روشن ساخت؟ و با طرح ا

خواھد  شنی نسبی انداخته و با زبان بی زبانی میکرد خود رو يرد؟ به دور نمای عملسال قبل از موعد معينه انجام گ

 بھره کشند که بتوانند از ايشان ھای استعماری تا آن زمان  ناز ھمچو وطن فروشان را می مردم بفماند که  قدرته ب

 نيست که بتوان با تکيه به او یرسد او آدم که فھميدند که دوران کار اين مزدور به پايان می وقتی برداری نمايند و

 ۀاز ليست قبالً ترتيب شدرا يکی ديگری  و اندازند  متعفن بيرون میۀ بالزاميال خود را بر آورده ساخت اورا چون 

 بيچاره از اقرار به نوکری بيگانگان جلو چشم ملت خجالت می( ند دار  قدرت نصب میۀخود  انتخاب و بر اريک

 )کشد

ادگاه فکری و که بادارانش کشور را ترک نمايند از کشور فرار و دو باره به ز يناخواھد قبل از    می"آقای کرزی"

برادران  و يا ھم   ۀکه مورد گزند نيش عقرب ھای سياه کار و جنايت پيش ينايکا برود قبل از معنوی خود يعنی امر

او بايد ،ه گردد جاز عدم محفوظ بودن سياسی شان موای که ناشی ريشمار قرار گيرد و يابه بالی ديگدشمنان ب

ھای مادی که  مايهين کشور گذاشته  و با سرا ھمکاران و  نيمچه باداران را  با بقيه کثافت ھای تاريخ در ،برادران 

 زيادی از  و ھمچنان تعداد،ی باداران  مشغول باشد ئ گودر محل امنی به دعا ميرويس جان اندوخته است ۀبرای آيند

ار و در صورت مساعد بودن شرايط ھا برده شد  به نزد باداران خود رھسپ  که فوقا نام يک تعدادی از آنیاشخاص

 نمايند) خرسواری ( دو باره بر گردند  تا دو باره ) يعنی مطيع بودن ملت(

 

 

 


