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  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
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 چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم وبر زنده يک تن مــــباد
 همه سر به سر تن به کشتن دهيم        از آن به که کشور به دشمن دهيم
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یاسيس  Political  

 
 

  ميرعبدالرحيم عزيز

۵/١٠/٢٠٠٩ 

 

 به واشنگتنبچه  احضار دو غالم 
 

 به ی آرزضي و مری آانگستر زرداریعنيدر جهان   ی حكومات مستعمراتی روساني و خوارترني ترليدو تن از ذل

 نكهي ااي ده،ي نرسشاني به اري ادعا نكنند آه دساتندهي شوند تا در آمي را شخصًا تسلیگتن خواسته شدند آه اوامر  استعمارواشن

 ی آه امر و نهتوانستياوباما م.  دو غالم بوده استني آردن و معذب ساختن اري هم تحقگري دليدل.  در ُپسته مفقوط شده است

به اطالع دو   مطمئنۀ  فرستادكي ۀلي بوسايو    افغانستان استۀ مرآز ادارقتيآه در حقا امريک سفارت قي را از طركايامر

 ني شان آمتری و براردي به تمسخر بگی را در سطح جهانی آوآی دو گدني برساند، لكن عمدًا خواست آه اخودۀ بچ غالم 

 ني قدرت نشاند و ای را در مسند آرسهي دو فروماني بود آه اكاي امرني به جهان ثابت ساخت آه ااوباما.   نگذاردیآبرو باق

   . خواهد گرفتمي تصمندهي خواهد بود آه در مورد شان در آكايامر

 در هر دو آشور به اوج خود ی انسان آشزدند،ي بوسه به رآاب اوباما می و شرف باخته آرزی آانگستر زرداركهي آواندر

 تن ١۴٠ از شي بكاي امری قواۀانيبلوك در فراه، به نسبت حمالت وحش باال ۀ خونبار در منطقۀ حادثكيصرف در .  ديرس

 آشتار  ني آه اند ای دوست ما در جائهنيمردم م.    آن زنان و اطفال بودندصدي آه هفتاد فدندي به هالآت رسگناهيمردم ب

 نيآمترو حاميان وی  یرز مانند آیرتي غی وجدان و بی بكي ی را به شدت محكوم آرده اند، اما براگناهاني بۀرحمانيب

واشنگتن .   بودكي  اوباما هم شری تاثر وني اظهار تاسف و تاثر نمود آه دری آرزب،يصرف با مكر و فر. كندي نمیتفاوت

 را كاي  امریمرگ مردم ملك" نوشت آه ی  م٨ خيبرخور دار است، بتاردر امريکا  هي صاحبان سرماتيپوست  آه از حما

 ی مرگ و تباهني چنی مانند آرزی اجنبۀ فروش و دست پروردهني مكي ی  الآن برا".سازديواجه م مكي مشكل ستراتژكيبا 

 .گردديمهم  ی باال رفتن ارزش اش نزد مقامات استعمارعث ندارد، بلكه بای ارزشنيها نه تنها آمتر

  :گفت  Brookings  یقاتي تحقۀ در صحبت خود در موسسی  غالم بچه آرزكا،ي امری در پی پی هاري نظر از تحقصرف

 و بشريت  دشمن افغانني ااي آ ". محكم استاري بسار،ي و افغانستان بسكاي روابط امری هاهي پار،يبا وجود اختالفات  اخ"
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  اگر د؟ي آه او را بقدرت رسانرديگي قرار می آشورني  و توهري مورد تحقی آه تا چه حدداندي است و مدهين را مكشير انسا

   . است و بسی فقط و فقط خودآشی وی راه براني بهتر،باشد برخوردار یس و وجدان انسان احسانياز آمتر

 خود را آه در سمت راست و چپ اش استاده بودند، ۀ اوباما هر دو غالم بچ،ی م۶ خي بتاری آنفرانس مطبوعاتكي در

 ني در جنگ با مخالفیمر آرد آه روش تندتر و به آنها ادهندي انجام نمكاي منافع امریبراکاری   شتريسرزنش نموده آه چرا ب

 افغانستان مستقل ی آشور های ـ  رهبران  انتخاب )؟ (مرد  دوني استم آه اوشمن خ": اوباما با تمسخر گفت.  ندياتخاذ نما

 با ی درك نموده و تعهدات خود را به هر نوع همكارم،ي خطر را آه ما به آن موجه استتيو پاآستان ـ  طور آامل جد

  را به اوباما یشخدمتي هر گونه پۀ آامل وعدی با سرسپردگی و آرزی زرداركيغالم بچه ها هر   ". ابراز داشتندتيطعق

 خي و مذاآرات در تاری امر و نهنيچن ". اعتماد آامل بر ما داشته باشدتواندي مكايامر":  گفتشرمانهي بیآرز.    دادند

 ی اتفاق م٢١اول قرن ۀ  و افغانستان در دهكايدر روابط حاآم و محكوم امر دارد، اما ري آشور ها آمتر نظیاسيروابط س

  .افتد

با .   برسندی هم نتوانند به گرد آرزی و احدی جاللديشا.  ابدي را بیگري دی دو تن آسانني تر ازهي فروماتواندي نمسمياليامپر 

 تحصل كي فكر آند آه كاي امرديشا.   نگهداردی مدتكي ی را باز هم برای آرزكايوجود همه سوء نظر ها، ممكن است امر

  بازهم  بقا خواهد آرد و او و "مرد" یپس آرز.   فاقد وجدان استۀ فروخته شدكي از آتر خطرنااري با وجدان بسمهي نۀافتي

   . ادامه خواهند دادهنيباندش به تاراج آشور و فروش خاك م


