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 یجالل  احمدیعل ۀناني خایجلوه گر
 
 
ارچ  اول مخي آابل بتاری حكومت مستعمراتۀني و عضو سابق آابی عناصر ضد ملني تری از ارتجاعیكي ی احمد جاللیعل

 ني  اريبا تحر.   به نشر سپردمزي در اخبار واشنگتن تا "چطور در افغانستان برنده شد" را تحت عنوان ی، مضمون٢٠٠٩

 سرسپردگان ري اومابا بشناساند و وانمود سازد آه  او نسبت به ساۀ به ادارشتري آه خود را بخواهدي میمضمون، جالل

 هم با ی شده است، جاللكي نظام مزدور افغانستان نزدی جمهوراستي ریجعلچون انتخابات .  استعمار، سرسپرده تر است

 ني تری خود ارتجاعۀ نوشتني دریجالل.   آغاز آرده استیاسي سی های و دلربائی  فرصت  به جلوه گرنياستفاده از

 است آه ی مختلفدي عقاع ندارد،  بلكه مجموی نبوده و  تازگی ابتكاری جاللنظرات قت،يدر حق.   را ارائه داده استنظرات

   . آنرا در قالب آلمات متفاوت درآورده استی شده و جاللدهي شنیكائيقبًال از جانب عناصر جنگ طلب امر

 موفق خواهد شد آه توجه خود را بر افغانها متمرآز یاوباما و اداره اش صرف زمان" آه سدي نوی میائي حی با بیجالل

 گرفته و اعتماد مردم خود را بدست اداره ري آه بتواند قلمرو خود را زندي را بنا نمارداي و پا مشروع حكومت كيساخته تا 

پس به .   آه نهكنمي  فكر مد؟ي داری آشنائ" تيمشروع" و "مشروع" و مفهوم یمنع شما به ايآ: ی  خوب جناب جالل."آورد

 ی  پ"تيمشروع" و مفهوم یلعه نموده تا به معن مطااستي علم سی آتاب در مورد مبانكي آه در قدم اول كنمي مشنهاديشما پ

 مشاجره ضرورت ندارد آه چه نوع ه بادي بحث زنيا.  دي مشروع را از هم فرق آرده بتوانري  نظام مشروع و غآهبرده  

 بدهم چون استي جا به شما درس سني آه درخواهمي  نمشنهادم،يصرف نظر ازپ.   گرددی مشروع تلقتوانديحكومت و نظام م

  تي آه مشروعشومي آور ماديالآن  خدمت هموطنان .  دي از  خود بجا گذاشته ایادي زفاتي و تالدي است"سوريپروف"ما خود  ش

 به هر بهانه  آشور كيدر  اشغالگر ی قواتيموجود.  گرددي آشور منوط مكي ی نخست به استقالل و آزادۀ نظام در مرحلكي

 هموطنان اديبه .  اوردي نظام غالم به اجانب بار مكي و از آن كندي منهدم مشهيز را را آن آشور  نظام تي آه باشد قانونای

 ی و قوادندي آشی خود زوزه مۀ نظام  دست نشاندتيع در ادعا بر مشروی هم مانند جاللارانشيخواهد بود آه ببرك آارمل و 
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 اوباما ۀ تا اگر بتواند مورد توجگذارديك قدم م ببری پای به جانًاي عیجالل.  دانستندي ملت افغان می را ناجیمتجاوز شورو

 ی جمهور مزدور آابل مقرر شود و بر مردم نگون بخت افغان چند صباحسي رئی روزی و مانند بدبخت آرزرديقرار گ

 بر ی حكومت متككي تي مشروعی بعدۀدر مرحل.   افغان بكشدشتري باداران بتي رضای و برادي نمای حكمرائ"مشروع" ريغ

 مبرا باشد تا مردمش ی هر گونه تسلط اجنبدي آه آشور از قابدي ی تحقق می حالت زماننيا.   آزاد مردم آن جامعه است ۀاراد

 حكومت و جهي آه در نتمي آه ما شاهد آن در افغانستان بوده ایانتخابات جعل.    دهندی راهبرش رنشي گزیبتواند آزادانه برا

.   آندتي نظام دست نشانده آابل را تثبتي داد هرگز نتوانست  مشروعهيم ما هد  مزدور و دست نشانده را به مردیشورا

 نظام مزدور آابل خواهد ی جمهوراستي رداني آاندۀ هم از زمری احمد جاللی آه احتماًال  شخص  علندهي آیانتخابات جعل

 نظام كي ۀ   دو شرط عمدیاخل و دی خارجتي حاآمنكهيخالصه  ا.   بار مواجه خواهد شدبتي  سرنوشت مصنيبود، به ع

   .گردديمشروع محسوب  م

 سي به تاسشودي همفكر منوط می بشمول شكست طالبان، القاعده و گروه هاشرفتي پهيآل" آه سدي نوی مگري دی در جایجالل

 آه صرف دي بگوخواهدي می جاللايآ.  دانمي  نم" مناسبیحكومت افعان" را از ی منظور جالل."  مناسبی حكومت افغانكي

 شهي نظام از رخواهدي منكهي ااي نمود و سي را تاس" مناسبیافغانحكومت " كي است آه بتوان ی جمهور آافسي رئضيتعو

 ی آه جاللشودي معلوم می مضمون وۀي و روح ی  از روش ارتجاعد؟ي صحنه آی روی مردمی واقعی نظامكي آند و ريتغ

حكومت " كي توانديم ی جاللیعني آه خودش دهدي مفكوره مني اوباما چنۀ آه به اداری معنني اول است بددي  طرز دیحام

  ی  عمر، ربان،ی جالل،یمشكل افغانستان آرزآه    شوم ادآوري هنانيخدمت هم م ستيبا.   را بوجود آورد" مناسبیافغان

 و شوندياجانب بدور انداخته م ی بوده اند  آه وقتًا فوقتًا از  سوی ارزشی بی گوتك هانهايا.  ستي نبود و نبيببرك و نج

 ی را در طول ده سال اشغال افغانستان توسط قوایخي تاراني جرنيما ا.  دهندي مقرار ی شخص اولی را بجایگريشخص د

 مردم ما مواجه شده رينظي اجانب است آه با مقاومت بی در پی از موانع عمده در افغانستان تجاوزات پیكي.  ميدي دیشورو

 ی دارم آه جاللقني.   بخشندی تداوم میغال اشی قواتي اند آه به موجودی استعماریو القاعده جز طرح هاطالبان  .  اند

 آه ی و همفكران  جاللی در آنصورت از جاللراي گردند زدي ناپدی دو گروه بزودني آه  استعمار هم آرزو ندارد آه ادانديم

  ی ضد ملۀ طالبان  و جبهني هم بی  و تفاوتكننديلذآر احساس نم اشخاص فوق اني بی دوستان فرقهني م . خواهد آردتيحما

 متجاوز و دست ی هاروي بر ضد نی و مردمی مقاومت ملابد،ي تجاوز اجانب ادامه كهيتا زمان.  نندي بی نظار نمیو شورا

   .ستيم ما ن مردی راه عالج درد ها،ی واشنگتن بعوض آرزی از سوی جاللقررت.  افتينشاندگان شان هم شدت خواهد 

   مربوط ی شوروسميالي امپرالي سوسی قواتي و ممات خود را به موجوداتي شرف باخته حاني و خلقاني پرچمكهيطور

 داندي  آن میاسي سۀندي در افغانستان و آكاي امرتي موفقی شرط قبلكي را ی عملی وجدان باخته هم دموآراسی جاللدانستند،يم

  و ببرك آارمل فرق بگذارد؟ی جاللی علني بتواندي میآ.  كندي مجابي المدت را  اليتعهد طو حالت  ني  آه ادارديو اظهار م

  

افغانها از " نگارد آه ی و م زده بر مردم افغانستان تهمت ی وجدانی و بیشرمي با تمام بگري دی در جای احمد جاللیعل

 روني بلي دالاي و لي دلی جاللايآ  ".را بهبود بخشد شان اتي  حنكهي به شرط اكنندي اسقبال می خارجی و حضور قواشيافزا

 بود، اما مردم ی آنوقت افغانستان به مراتب  بهتر از وضع آنونیوضع اقتصاد داند؟ي را افغانستان می شورویانداختن قوا

ول  اصو روش كي تابع ی زمانچي است آه هی مسلك  بودن وی ب،ی جاللاتي از خصوصیكي .  تن  درندادندیبه  بردگ
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 صاحب منصب اردو كي كهيوقت.   رفتیستي سقوط آرد و در آام نی آسانني آه چرا افغانستان به اميدانيحال م.  ستي نیانسان

 گله آرد؟  اني نظاری و شورااني و طالبان و ستماني و پرچماني آشورش باشد، چرا از خلقی و نمك حرام برانيخا نقدريا

 با آمال وقاحت از ،  استعمار مجاهدت آنددي وطنش از قی آزادیو برا  شودی متك خودردم  مۀ به ارادی جاللنكهيعوض ا

 ی چند روزی مانند  جاللی بكشند تا  وجدان باخته اشتري به افغانستان قوا بفرستند و  افغانها را بشتري آه بكندياجانب تقاضا م

 .ردينظام دست نشانده در راس حكومت مزدور آابل قرار گ  جمهور سيرئ ثيمنح

 .افتيادامه خواهد   ندهي صحبت در آنيا

 

   


