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  ميرعبدالرحيم عزيزداکتر

٣/٢۵/٢٠١٠  

  

  

  ن شاھی و جمھوريت چه ميخواھند؟امامور
  

  

مان نجيب و از نگاه مردو خدمت به اجانب در افغانستان اشغال  شده  مستعمراتی کابل و مزدورھمکاری با نظام 

دست ه بو يا افراديکه به بی ننگی تن در ميدھند و خود را در بدل پول .  ميھن دوست خيانت ملی محسوب ميگردد

  .خود خواھند بودۀ ضد ملی و خاينانآوردن مقامی می فروشند، جوابگوی اعمال 

  

س و به ھر اجنبی می فروشند و از اشخاص نو کيسه و نو به دنيا رسيده زياد گله نيست که خود را به ھر کس و ناک

، سيد مخدوم ، جاللیاگر ھارون امين، عمر صمد.  به ھر پستی و خواری  تن درميدھند تا چيزی نصيب گردند

مرتکب ميھن می فروشند و  در گرو اجنبيان قرار دارند و  خفاشانن  مانند اير  و يا ده ھا تن ديگ احدی و رھين

 ھا برای چنين روزی تربيه شده اند که یاين طفيل.  ازينھا جای گله نيست اعمال ضد کرامت انسانی می شوند، 

ارتکاب شنيع ترين عمل برای اين . بگذارندديگران جسم  خود را در اختيار و روح مورد استفاده قرار گيرند و 

  .تلقی ميشوديک اقدام شرافتمندانه کار ه نابگروه 

  

 که زمانی مغرور جاه و مقام خويش ) عاليرتبه و يا متوسط (ريتن شاھی و جمھواال درينجاست که چرا مامورؤس

مستعمراتی کابل حقير و بی آبرو جلوه مزدور و  نظام مقامات  خود را نزد  وداده بودند، تن به ذلت و خواری 

البته ھر کس به تناسب (حترام ميدھند؟  افراد صادق دوره ھای شاھی و جمھوريت طور نسبی از عزت و ا

مردم خود برخوردار بودند و بايد ھم با حفظ ھمان عزت و احترام مردم به ايشان به حيات بين ) ششخصيت ا

شان خوب خوردند و خوب پوشيدند و به ھيچ مشکل زندگی و زمان در وقت .  نگردند وقارخويش ادامه دھند تا بی 
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حاال  ،و پول و مقاماما خواھشات نفسانی   .برنخوردند و ھمچنان از اعتماد نظام ھای مربوطه برخوردار بودندھم 

نزد سپنتا و يا زلمی .  ميدوندعبدهللا عقب . يک تعداد اين انسان ھا را به افراد  بی خرد و بی وقار مبدل ساخته است

 اين اکثريتسن   که تعجب درين است  .  توجه کندپيش کرزی سر خم ميکنند تا اگر به آنھا.  رسول دو قات ميشوند

ب و دماغ آنھا را وسوسه ميکند تا در واپسين روز ھای  پول و مقام قلص ھفتاد گذشته ولی ھنوزھم حرمردم از

افراد شريف و با تقوا ھم در .  ن گردند و آخرين دستبرد خود را بزنندي تعيمقامیزندگی چند صباح ديگر ھم در 

بعد از تقرر در عبدهللا  .  خود عار ميدانندميان آنھا وجود دارد  که کار کردن با نظام مستعمراتی کابل را برای 

خواھش نمود که با وی نجيب پست وزارت خارجۀ دولت مستعمراتی کابل ذريعه ای يک دوست خود از يک انسان 

اينرا برای خود توھين ميدانم که عبدهللا در مورد من تصميم " آن شخص محترم به جواب گفت که.  ھمکار شود

  .با شدگذشته  بزرگوار ميتواند مثال خوبی برای ره گم کردگان کتر عالی اينکر."  بگيرد

  

 به تا، شرف خود و خانوادگی خويش را پامال نسازند برای اين عده مردم گوشزد ميشود که راه تقوا را بپيمايند

 درجبرای ھميش ند، ورنه اسمای مبارک شان در قطار افراد باال فتن در لجنزار بدنامی نيھانۀ خدمت به وطب

   .خواھد شدصفحات سياه تاريخ کشور


