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  جوانشير.  الف:نويسنده 

 ٢٠١٣ اکتوبر ١٧
  

 !وطن فروشی، شاخ و دم ندارد
که به فرمان يک » ورپلو خ« و » معامله گر«   چگونه، چند نفر سران قومی  ملی استۀ، مظھر اراد»لويه جرگه«اگر 

 سی ميليون ۀشوند، مظھر و نمايند با اين تعجيل و شتاب، داخل يک خيمه جمع گردانيده می س جمھور دست نشانده،ئير

  ! کدام کودک اين دروغ رسوا را می پذيرد! افغان شمرده خواھد شد 

 ل کشور، تدوير می شده نه اين دفع خطرات عظيم و صيانت از تماميت ارضی و استقال  ھا، گويا برای»لويه جرگه«

 نھادينه و  اشغال را،ۀفراھم کند و پروس» پايگاه نظامی« تسھيالت قانونی و »  خارجی  اشغالگران« که، برای 

  !گی سازدھميش

سفر رسمی به   مکرر وحتا به تعويق افگندن» مال برادر«ئی تقاضای مکرر کرزی از صدراعظم پاکستان برای رھا

 خصوصی  ، فوکس شدن زندگیئی و پس از رھادستيار سابق مالعمر  ئیاخذ قول مساعد برای رھاکشور ھمسايه تا 

 صوری و ۀھر صورت، حتا به زور سوته و به گونه دھد، که حامد کرزی ب  ارگ کابل، نشان میۀوسيله اين آدم ب

  !کند» تقسيم« بان گويا قدرت را با طال، به مصالحه دست يابد وخواھد با بخشی از سران طالب تصنعی می

  .ين صورت، انتخابات ، مثل انگشت ششم، امری زائد و بيھوده خواھد بودادر

 امنيتی را، سر آغاز يک جنگ طوالنی ديگردر افغانستان ۀش، امضای توافقنامسو، رھبر طالبان در پيام عيداز ديگر 

رجی را، آيا اين دلبستگی به غال خا تداوم اش خواھد و ھم پس کرزی که ھم صلح با طالبان را می دانسته است،

   نيست؟   و اتالف وقت» تناقضات«

تضمين صلح و «  برم چانه زنی ھا ومانور ھا برسر امضای سند امنيتی با امريکا نه به دليل در خواست گمان می

قدرت   و  کومت مداومت ح مسألۀ لفاطی ھا ،ۀ پشت پرد از اياالت متحده است، بلکه گويا در» و شفاف تر امنيت بيشتر

  ! مستقيم يا غير مستقيم سياسی کرزی و خاندان کرزی، مطرح است ،

اما  .ھر حال ، امضای چند آدم بيخبر از زوايای پنھان يک قضيه را با حيله و تردستی گرفتن ، کاری دشوار نيسته ب

اين .  اھريمنی استعمار را آرايش کردن ، يک خيانت ملی استۀ چھر تداوم اشغال اجنبی را رسميت و قانونيت دادن،

  .بر می آيد و بس » گماشته«س جمھورئي ر کار فقط از دست يک

 ، اين روز ھا برای امضای پيمان امنيتی ميان کابل و واشنگتن، سينه چاک می)يامزدور(گان ساده لوح برخی نويسند

از )  جرمن- دائمی افغانۀنويسند( زنند، آقای نعيم بارز فغان جا می خوشبختی ملت اۀ غالمی را نسخ دھند و اين سند

نعيم بارز در مطلبی که عنوان آن کذب محض و متن آن، خواب وخيالی مضحک است ، در پراگراف . ھمين قماش است

  :اخير چنين ميگويد
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سياست مدارھا و ميھن پرستانی  اين توافقنامه را که از لحاظ ديپلماسی توسط آگاه ترين }موفقيت{در پايان مؤفقيت«

} خردمندانۀ{چون محترم دوکتور رنگين دادفر سپنتا و محترم دوکتور اشرف غنی احمد زی و زير نظر خردمندانه 

  ». رئيس جمھور کرزی صورت گرفته به ھمه افغان ھای خواھان امنيت و صلح در افغانستان تبريک و تھنيت می گويم

  :ستعنوان مطلب مضحک ايشان چنين ا

  »!سرانجام رئيس جمھور کرزی خواست ھايش را بر دولت امريکا قبوالند«

ه  عنعنۀچھر) صورت کوتاه مدته حتا ب(اه ھای نظامی به يک کشور خارجی اما واقعيت اين است که سپردن مجدد پايگ

 ای مشروع،  را قيافه  مخالفان مسلح بيرحم و ارتجاعی کند و  افغانستان صلحجو و غير منسلک را عوض میئی

  !دھد انسانی و نجاتبخش می

چين و شرق و غرب ، برای عمران   غالمی کسی را به گوش افگندن، از ھند وۀيک دولت ملی می توانست ، بدون حلق

  ! پايگاه عسکری چه حاجت به پکت و کشور، سرمايه و ساز و برگ، جلب کند ،

  : و اجداد استء آباکار کرزی ، نه صلح و امنيت آوردن، بلکه فروش عريان خاک

  به عشق رياست ، وطن می فروشم

  مـوطن را چو يک پيرھن می فروش

  که اوالد خودرا(!) من آن نره شيرم

  فن می فروشم و ر مکرـاه پـه روبـب

  سه استــھمه تاروپود کالھم ، دسي

  !ه زير چپن می فروشم ـن را بـوط

 

 

 


