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  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

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

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Political سياسی

  
، از صميم قلب خير مقدم گفته"  آزاد افغانستان -افغانستان آزاد"  را به پورتال"گربز"تشريف آوری آقای: يادداشت

  . بر رونق آن بيفزاينددامه دادهرزومند آنيم تا به ھمکاری ھای شان با پورتال اآ
                                                                                      پيروز وکامگار باشيد

 AA-AA                                                                                        پورتال 
  سير گربزاحمد 
  ١٢.٠۴.٠٩- تورنتو

  

  جلسة افغانهاي تـــورنتو
  يا جرگة حواريون خليلزاد؟

  
ً م اخيرا ٢٠٠٩ دری مؤرخ سه شنبه شب ھفتم ماه اپريل  یقرار گزارش تصويری تلويزيون آريانا در سرويس خبر

اختن زاد در راه اندزلمی خليل"  ابتکار" ر حمايت از زاد وساير راه گم کرده ھا داز پادوھای خليلمحفل کوچکی 

دولت دست خاطر حمايت از کانديداتوری موصوف در انتخابات آيندۀ رياست جمھوری ه و ب" دوبــی " نشست 

  . افغانستان، در تورنتو داير شده بود نشانده

معامله گر و کاسبکار با انگيزه ھای سياسی و به اميد  اين جرگۀ بدنام که توسط عده ای از عناصر فرصت طلب،

راه افتيده بود، به رغم ادعای دروغين ه زاد، بای قدرت گيری احتمالی خليلدر فرد) کاذبشھرت ( نان و نام

ادعای . وجه نسبتی با قاطبۀ افغانھای مقيم کانادا نداشته و از آنھا نمايندگی کرده نميتواند گردانندکان آن به ھيچ

بان و وطنفروشان مبنی بر پشتيبانی واستقبال بيشرمانۀ عده ای دالل وبقال بی آزرم و حاميان آگاه و ناآگاه انقياد طل

، فقط جعل خبری اين )مصوبات جلسۀ دوبــی( افغانھای تورنتو از اشغال کشور شان و قاتلين ھموطنان بيگناه شان

  !بند مطبوعات برون مرزی است و بس قيد و بی ھيچ  عناصر در بازار

نھا در چنان راھی گام گذاشته اند، آنھا مختار اند در مشکل افرادی چون من با آنھا به خاطر آن نيست که چرا آ 

درون ھر مردابی که می خواھند می توانند شنا نمايند، مشکل در آنجاست که ھمچو افراد می خواھند خيانت خويش 

. را به ديگران نيز نسبت داده وبه اصطالح ضمن خود فروشی که ناز شست شان باد، مردم فروشی نيز پيشه نمايند

اشخاص می توانند وصد بار ھم حق دارند از طرف خود وتبار خيانت پيشۀ خود بار ديگر به خيانت دست ھمچو 

نام بردن از افغانھای .  بيااليند، مگر به ھيچ وجه حق ندارند در خيانت وميھن فروشی ديگران را نيز بدنام بسازند

بر  .دندارز چنين شعبده بازی تھوع آوری اطالع دا اھانت وبھتانيست مقابل تمام افغانھائيکه روح شان اامقيم کان
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ھمين مبنا ضمن آنکه خود چنين حرکت ناشايستی را محکوم می نمايم از سايروطن دوستان نيز می خواھم تا با 

  .ھمچو مجالسی نگذارند، عناصر طماع وبيمقدار با آبروی آنھا بازی نمايدنفس شرکت درمحکوم نمودن 

از اشغال کشور شان و مبارک خواندن قدوم نا ميمون سپاه وحشی اشغالگربه نمايندگی اين عدۀ رسوا ضمن استقبال 

 از زلمی افغانھای کانادا، در عين حال پا را از گليم شان فراتر گذاشته مصرانه و چون کاسۀ داغــــتــــر از آش،

 خود را کانديد کند و ،نشاندهًزاد خواسته اند تا حتما در مضحکۀ انتخابات رياست جمھوری رژيم رسوای دست خليل

  .حمايت بيدريغ خودھا را از کانديداتوری اين چھرۀ ضد ملی و نو محافطه کار رسوا اعالم داشتند

ماه ٢٥و٢٤به تاريخ ) تضمين مؤفقيت: افغانستان( شايان تذکر است که نشست دو روزۀ دوبــی تحت عنوان 

لزاد نو ينين ملی و انقياد طلبان به ابتکار زلمی خلييست متشکل از خاخورشيدی، جرگه ای ضد افغان١٣٨٧حوت

در جمع اشتراک کنندگان جلسۀ دوبی مزيد بر وزراء و حاميان دولت پوشالی . ی افغانی تبارمحافظه کار امريکائ

کرزی و تنی چند از بازاريان سود جو و غارتگر، تعداد زيادی جنايت کاران و وطنفروشان خلقی ــ پرچمی از جمله 

  . حوت ھرات شامل بودند٢٤  حق طلبانۀجالد مشھور و سرکوبگر قيام »  نھضت يف هللانظ« 

  :محتويات جلسۀ دوبی چنانيکه از اعالميۀ پايانی آن مستفاد مشيود ،عبارت است از

 به افغانھا به سربازان نيروھای بين المللی:" ــ استقبال از اشغال استعماری و امپرياليستی کشور ما با گفتن اينکه١

  ".عنوان اشغالگر نگاه نمی کنند

ــ تداوم اشغال کشور و ازدياد تعداد سربازان خارجی اين پيام آوران مرگ، نيستی و ترور مردم بيگناه ما را چنين ٢

مت مردان و زنان شرکای بين المللی خود را گرامی داشته و از فداکاری و خد:" استقبال کرده و گرامی ميدارند

جامعۀ بين المللی با سخاوت و فداکاری سعی کرده تا به ما ...استقرار سربازان بين المللی بيشتر استقبال ميکنيم و

  ".کمک و از ما حمايت کند

مادی کشور ما در روند نابود سازی ــ دست اندرکاران و مبتکرين جلسۀ دوبی به ادامۀ تاراج ثروتھای طبيعی و ٣

سکتور عامه و دولتی و خصوصی سازی با منطق نئوليبرالی، بوسيلۀ سرمايه ھای مافيايی و غارتگر خارجی و 

ائتالف " وسيلۀ ه گـــــذاری به امپرياليستی و به منظور چاپيدن ھــــرچه بيشتر اقـــــتصاد ويران کشورما، از سرماي

  .دعوت به عمل می آورد"  المللیمتشکل از مؤسسات بين

 الوصف، عده ای دالل و بقال و خود فرخته که سالھا در نقش پادو اربابان قدرت و جنگ ساالران جنايتکار مع

شورای نظار و اتحاد شمال خوشخدمتی کرده، شب وروز در رکاب آنھا دويده و شرير ترين، کثيفترين وجنايت 

 ميھن فروش اخوان مسعود ــ ربانی را ھمچون تورن اسماعيل جانی، مارشال کارترين چھره ھای ان باند تبھکار و

فھيم نافھيم، قانونی بی قانون، محقق خون آشام وحدتی وغيره شھرگان جنايت و وطنفروشی را خواستند به زعم خود 

  .شان تطھير کنند

نان خاين خلقی ــ پرچمی شان  اينک که باند درمانده و مستاصل جمعيت ــ شورای نظار در اوج بدنامی با ھمگ

گی شده و از فرط استيصال به خس و خاشاک دست ميـــزنند و نميتوانند از دچار چند دست» جـبـھـۀ مــلــی«در

 عرضه کنند، در تکاپو افتيده و در صدد آنند که در واحدیی اکانديد" جبھۀ ضد ملی"تکاران جــــمــع جــنــايـــــ

  .نمايندزاد حمايت ی آينده از کانديداتوری خليلـمسابقۀ انتخابات تـقـلـبـ

گی شان بيشرمانه محفلکی را از جمع  با دستپاچگی و به شيوۀ ھميشاين جمع کاسبکار به اشارۀ باند شورای نظار،

ه ھمگنان خود شان در تأئيد جلسۀ بدنام دوبی در استقبال از اشغال وطن شان و تداوم آن اشغال وتاراج ھستی وطن ب
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دفاع افغانھای ( اخته و تحت ھمين نام  به راه اند تاراجگران خودی و بيگانه، به نام افغانھای تورنتو و کانادا،وسيلۀ

  .آنرا به خورد رسانه ھا دادند) کانادا از جلسۀ بدفرجام دوبی

وسيلۀ ه اين کار اھانتيست بزرگ ونابخشودنی در حق ھزاران افغان شريف، آزاده و ميھندوست باشندۀ کانادا، ب

مله اولی بيدرنگ بايد افزود که لکۀ ننگ اين مع! گان، پادوان و کاسه ليسان قلدران بربادگر وطن و ھموطنتگماش

ُگری، وطنفروشی و زير دھل دشمنان آزادی افغانستان رقصيدن، ھرگز به دامان پاک ھزاران انسان آزادی دوست 

فری افغانھای ندان، فعالين سياسی و کافۀ جامعۀ ھشتاد ھزار نافغان اعم از شاعران، فرھنگيان، اھل رسانه ھا، دانشم

  .دمقيم کانادا نمی چسب

ه به درگاه اجانب و زورمندان تشنۀ خون، نميتوانند و مردم و نھادھای بيدار جامعۀ تاين عناصر معلوم الحال وابس

ساليان مديديست که ..  تجارت سياسی کنندافغانی کانادا به آنان اين مجال را نخواھند داد تا به نام مردم معامله گری و

گان از حساب مردم جدا بوده و افغانھای تورنتو خوشبختانه چھـــــــرۀ کـــــريۀ اين  فروختحساب اين خيل خود

  .را خوب ميشناسند" شريکان دزد"

       داشت قدوم در کمال حيرت و تأثرديده شد که درين محفل استقبال از تجاوز و اشغال کشور محبوب ما و گرامي

ی صدر نشين اين جرگۀ عزيزما، آدم ھای پــر مـــدعـــائميمون اشغالگران و قاتلين بيگناھان به ساحت پاک وطن نا

خود را کاذبانه به " الف در مسافری "  به عنوان غربترسوا و ننگين بودند که روزی و روزگاری در ديار 

منسوب کرده و از سنگرداران راستين مقاومت مردمی ضد روسی بزرگان و قافله ساالران اين سرزمين دربند 

  . نمايندگی ميکردند

ی که ديروز از آرمانگرايی، آدم ھائ! ه استی است، وقت و زمانه عوض شدراستی، عجب دنيائ! اين دنائت ھست

رزش ھای متعالی و انقالب، وفا، تعھد، مردم، کشور و عياری دم ميزدند، امروز دم فرو بسته، با پشت کردن به آن ا

  . به جمع حواريون خليلزاد نو محافظه کار ميپيوندند" حلقۀ احرار" ميثاق وضمن ترک و عھد 

اشخاصی ازين قماش با ترک ادعا گری پيشين شان، ديروز در روند انحطاط فکری، در . اين مرگ ارزش ھاست

رسيده و مـعـيار دوستی و " تاجيک تباری" خط منحط شورای نظار، سکتاريسم و باند وطنفروش پــرچــم به اصل 

امروز باز بر بنياد ھمين اصل روزگار وصل خود را جسته و با پيوستن به خيل  دشمنی را از آن اصل می جستند،

اين قماش افراد چون تاک خميده و دشمن نشين، نماد مرگ معنويت و سقوط اخالقی اند . زاغان با آنھا پرواز ميکنند

  !شمن نشينی شان معرف حالت زار شان نيز ھستوھمين خميدگی و د

  !                                                                                والســـالم

 


