
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١
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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

  
  محمودی ودان ميرويس

 ٢٠١٢ نمبر ٢١

 

 !اند افتاده لرز به ترساز  چنگيزيان و  غالمان
 

 .گردد می نابود ھا توده دستانه ب ميزآ تحقير و فجيع  شکله ب سرانجام ظالم و ندارد بقاء ظلم که  استواقعيتاين 

  .است بخشيده خاتمه ننگينش بقای و عمر به انقالبی خلقھای خشم کهبل است نمرده طبيعی عمر به ظالمی ھيچ

 و غالمان طالئی خوابھای متحده اياالت جمھوری رياست دومۀ دور برای»  اوباما بارک« پيروزی از بعد

 داد نشان کرنش پاکستان با رابطه در  Mitt Romney  اوباما انتخاباتی قيبر زيرا گرديد آب بر نقش چنگيزيان

 اختالف مورد مسائل  پاکستان يعنی امريکا ۀديرين دوست با شود موفق جمھوری رياست انتخابات در اگر :وگفت

 حزب از تورسنا يک ھمچنان .نمود خواھند مبارزه » تروريسم«برعليه پاکستان با يکجا و کرد خواھد حل را نظر 

 بناءً  داشت، معطوفبدان  را چنگيزيان و غالمان توجه و نمود ياد قسمت دوه ب افغانستان ۀتجزي از جمھوريخواھان

 شان سياسی ۀرذيالن کرنش و درجه ١٨٠ چرخش با و نمود استفاده طالئی فرصت ينااز چنگيزيان و غالمان

  .نمودند نزديک پاکستان به را خويش

از  آنعده با خواھد می و است داده تغيير افغانستان عليه را خويش سياست آباد اسالم که اند مدعی غربی ھای رسانه 

 به و نداشته خود کشور به ای عالقه و بودند ھمکار و  شامل پاکستان استخبارات در قبالً  که پشتون غير رھبران

 استخباراتی ھای نماينده مناسبت بدان  د؛نماين قائم محکم روابط اند ورزيده مبادرت ملی ھای خيانت و خاکفروشی

 در  پنھانی و علنی ديدارھای وحدت حزب و  متحد جبھه رھبران با کابل در پاکستان سفير و آی  اس  آی  پاکستان

 .اند داده انجام آباد اسالم و  مزار-کابل

 وحدت منفور حزب انرھبر از يکتن و افغانستان بشر حقوق رئيس »سمر«سيما افغانی منابع ارشاتزگ قرار 

 شوونيستی دولت ۀپاي بلند مقامات و آی  اس  آی بادارانش در به را  افغانستان ضد و افغان ضد حزب اين رھبران 

 شوونيزيم منافع خدمت در اش ايرانی باداران به نوکری  پھلوی در وحدت حزب و است نموده معرفی پاکستان

 و  سرعت را افغانستان تجزيه ۀپروس شان زعم به تا است فروخته و  داده قرار خويشرا داوطلبانه نيز پنجابی

  ! بخشندب سھولت
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 از خواھد می و است کرده امتحان و شناخته اينطرف به ١٣۵٢ سال از  را  وناموسفروشان خاکفروشان پاکستان 

 و حقوق به و برساند امضاء به پاکستان نفع به را) ديورند (تحميلی خط معضلۀ آی اس آی اجير مزدوران اين طريق

 ھای مرز و مادری سرزمين از ھای گوشه ھمچنان و کنند خيانت تحميلی خط طرف دو در افغان ميليونھا خون

  !دھند تحفه پنجابيھا برای را افغانھا پدری

 ترس-وحشت يکنوع روند؛ می بيرون افغانستان از ٢٠١۴ سال در که داشت اعالن»ناتو« و  امريکا که ينااز بعد 

 یمافيا اواخر ينادر . ساخت ايجاد گرايان وتجزيه فدراليستھا-پارلمانتاريستھا-سکتاريستھا بين را سيمگی سر و

 مشغول  خارج و داخل در اریذگه سرماي در خارجی کمکھای  غارت و ملی ھای سرمايه  دزدی در که اقتصادی

 تجاوز ۀساي تحت  کرزی مزدور رژيم حاکميت سال ده در  و باشند می فراوانی ھای ملکيت و شھرکھا دارای و اند

 و ھا جايداد ھا روز ينادر تام سيمگی سرا با  ارتجاعی  ھای نيرو اين حاال اما اند؛ گرديده دالر ميليونھا صاحب

 که اند انداخته فروشه ب بودند کرده غضب و تصاحب ساختگی ھای قباله يا و تفنگ زوره ب که را شان ھای ملکيت

 شده وغيره ھرات- پروان- مزار -کابل واليات در زمين و  منازل ھای قيمت کاھش فيصد ۴٠ سبب حرکت اين

 !است

 و افغان نفعه ب  انسانی عملکرد و سياسی مثبت فعاليت گونه ھيچ که عبدهللا عبدهللا غالم »اپوزيسيون رھبر«

 می اجنبيان ھای دروازه بر  حاال از ،ندارد قبلی »انتخابات«از بعد خصوصه ب ننگينش زندگی طول در افغانستان

 بنابر. سازند می آماده را شان فرار شرايط ھمچنان و گردد می کمک طالب آنھا از و  می کند الباب دق و کوبد

   تحميلی خط شناختن رسميته ب و کردن قبول جھت خواست می عبد عبد داکتر اخيراً  کشور داخل از یارشاتزگ

 اوباما پيروزی با .است ورزيد داری خود  ويزه دادن از وی برای امريکا دولت اما  و کند سفری امريکا به ديورند 

 ايجاد شان ميان در وحشت و  وھم - ترس حالت يک و گرديده آب بر نقش چنگيزيان و غالمان خوابھای و ھا خيال 

 و دولت در را طالبان که ددار آرزو طالبان نمايندگان با مخفی ھای ديدار طی اوباما دولت زيرا است گرديده

  .سازد سھيم کابلۀ دستنشاند حکومت

 را  اسلحه  قبضه ھزاران وطنفروش و خونخوار ھای جمعيتی ديگر و قانونی، فھيم،  عيلااسم تورن ديگر جانب از

 می امريکائی ھای کمپنی از حتا سالح خريد مصروف ھم و اند داشته توزيع افغانستان سراسر در شان افراد به

 .باشند

 اين اما زند؛ می دم کند دفاع شان منافع و  آنھا از بتواند ٢٠١۴ از بعد که جھادی نيروی يک ايجاد از خان عيلااسم

 نشده داخل افغانستان قلمرو در طالبان ھنوز که است رفته يادش عنصراز سست و شخصيت بی ،غيرت بی کودن

ه ب و خسپيد اش ايرانی پدر بالين در و گذاشت تنھا را راتھ اش نظامی برگ و ساز ھمه با عيلااسم مال که بودند

 امر کور مالی و شتافت کور مالی پابوسی به آسياب چھار به طالبان رسيدن محضه ب ربانی و مسعود قسم ھمان

 نزد تا گذشت جيحون فراز از  ورھا یمقاومت کوچکترين بدون را کابل ربانی و مسعود کنند؛ رھا را کابل که کرد

 !زدند زانو رحمانف علی امام  شان اصلی رھبر و اءپيشو

 نمی کرده دفاع شان ناموسھای از حتا خارجی کمک بدون آدمکش وطنفروشان اين که است ساخته ثابت تاريخ

    !توانند

 خشم آتش امواج ميان در را  وطنفروشان و آدمکشان- خائنين اين و دشو بيدار بايد  ما ملت که رسيده روزی حاال 

 .بسوزانند نشا
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 سرکوبی درراه و دادبايد ن ھم را کشيدن نفس فرصت حتا آنھا برای ؛ اند افتاده لرز و ترس در چنگيزيان و غالمان

ۀ اجاز افغان انسان به و کرد پاک شان متعفن و نجس وجود لوث از را وطن و گماشت ھمت شان محتوم سرنگونی و

 پامال سرمايه و ارتجاع توسط شان انسانی حقوقھای تمامی که ودش می سال سی زيرا داد را ماندن زنده و زندگی

 .است گشته
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