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  آزاد افغانستان–ان آزاد افغانست
AA-AA  
  ک تن مــــبادين بوم وبر زنده يچو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بد

 ميم        از آن به که کشور به دشمن دھيھمه سر به سر تن به کشتن دھ
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  زيم عزيرعبدالرحيداکترم
  ٢٠١٣ ی م١۴

  

  :عکس العمل به مضمون

   ی  حامد کرز–احمد شاه مسعود : ھن فروشي مۀدو اعجوب
  

در مجموع .  افت کردمي دری متعددی، عکس العمل ھا" آزاد افغانستان–افغانستان آزاد  "بعد از نشر مضمون باال در پورتال

 یتعداد.  د کردنديئأ آن را تی و زبانیف و صادق به کشور صرف نظر از تعلقات قومي، شری وجدان سالم انسانیافراد دارا

 از فرد خاص خود ی و زبانیحات قوميجداشت تر با نظر ی  استعماری شعور و وابسته با دستگاه ھایل وبي ذلیاز انسان ھا

  . مضمون اعتراض نمودندۀيدفاع نموده و به روح

  

تک يھن فروش مانند مرحوم خان وردک به تي مۀن دو اعجوبيان ايک تعداد از حامينشر مضمون فوق الذکر باعث شد که 

ن دو اعجوبه در مقام دفاع ي ایانند از ناموس فروشتو ی میفونيليا تي و یده اند که خواه کتبين عقين خفاشان به ايا. نديدرآ

 ی میشتر در مرداب احمد شاه مسعود و حامد کرزيدانند که خود را ب ی رسد و نمیکه زور عقل شان نم یزند، در حاليبرخ

ً .  اندازند ده کرده اند که ي عق اظھارین خفاشان، کساني ایدر پھلو.   کلمه احمق و لوده اندین لوده ھا به مفھوم واقعي که اواقعا

، از ھر ی و خرد بشری از شعور کامل انسانی ناموس فروش دارند اما با برخوردارۀ با دو اعجوبی و قومیروابط خون

 از تعصب، اعمال یب و عاري نجیک تعداد از انسان ھاي یبرا.  ده اندين دو ناموس فروش ابا ورزي از ایگونه طرفدار

  .       ت آن  قابل نکوھش و سرزنش استي رذالت در کلانت وي خۀن دو اعجوبيشرم آور ا

  

س است يناموس که جمع آن نوام. صد مثبت استي ناموس فروش بوده اند؟  جواب ھزار فیا احمد شاه مسعود و حامد کرزيآ

ه مردم و کشورش قرار ي که علیکس.   را داردین معني ھم ھمیس ملينوام.  رديگ ین را در بر ميک سرزمين و آسمان يزم

برد،  یغما مي است به ی کشور را که ثروت ملی که مواد معدنیکس.   بندد، ناموس فروش استی با تجاوزگران میداد مخف
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 را که یکس.  دھد، ناموس فروش است یگانگان قرار ميار بيھن خود را در اختي که خاک میکس.  ناموس فروش است

گانه ي بی کشور ھای استخباراتی که از سازمان ھایکس.   شخص ناموس فروش است شاند، آنی قدرت مۀکي در اریاجنب

 سازد، ناموس یگانه را در خاکش مستقر مي بی که در بدل پول، مراکز نظامیکس.  رد، ناموس فروش استي گیپول م

 کشاند، ناموس ی میک کشور را به تباھيات مردم ي ورزد و حی که به قاچاق مواد مخدره مبادرت میکس.  فروش است

 ناموس فروش حق ندارند که ۀن دو اعجوبيان ايستند؟  حامي ناموس فروش، ناموس فروش نۀن دو اعجوبيا ايآ.  فروش است

  .  ک سکه انديفه دو رخ يھر دو طا.  ندي و مسعود انتقاد نمایان ھمسلک کرزيان و پرچمياز خلق

  

  ."دھد ی نمی معن فروشینز صرفاٌ یوشناموس فر"د گفت که يبه تمام لوده ھا و احمق ھا با


