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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
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 Political سياسی

  

  :يادداشت

احمد شاه " ايست که از طرف ھمکار گرامی و درد آشنای ما آقای باحثهآنچه را در ذيل خدمت تان تقديم می داريم، م

  .افتاده است به اصطالح پارلمان ادارۀ مستعمراتی کابل به راه دوماون مع" احمد بھزاد"داخل کابل با از " وردک

به خاطر ھمگانی آنھا نپرستانۀ ھمکاران قلمی پورتال و تالش پيگير اين نامه صرف نظر از آن که مبين مواضع وط

 وطن که تصميم دارند در" وطنفروش زادگانی"ساختن آن مواضع است، در حقيقت مشت محکمی ھم است بر دھان 

" اکبر"گتر شده ر، اينھا از آن ھم بزه اندشد" کبير" در وطن فروشی پدرانفروشی گوی سبقت از پدر بربايند تا اگر 

اينھا می خواھند ثابت کنند که پسران راستين پدران ميھن فروش خويش اند؛ چه اگر آنھا دريائی از خون به  .بگردند

 اکنون می خواھند شده اند" کبير"ند، فرزندانی که در چنان دامانیخاطر ايجاد پايگاه برای ارتش سرخ جاری ساخت

برای ايجاد پايگاه ھای امريکائی در افغانستان سروصدا به راه انداخته در پناه نھاد ھای استخباراتی غرب بر 

 برای اين ۀ نامقدس جاسوسید تا با برآمد علنی، سھولتی در انجام وظيفنآزاديخواھان کشور تاخته از آنھا می خواھ

  .ميھن فروشان فراھم نمايند

با حرکت از اين نقطه که ميزان خطر در ھمه جا يک " آزاد افغانستان- افغانستان آزاد" افتخارپورتال پر متصديان 

 ريسک  تا اکنون به تمام آنھائی که حرفی برای گفتن داشته اند و نمی خواستند پورتال آغاز ايجادھماناز سان نيست،

خود سينه سپر ساخته و امکان بيان آزاد را برای ھموطنان خويش مساعد و ؛  را قبول نمايندمجازاتو نشناخته شد

از تمام  "وطنفروش زادگان"اين کار را در حالی انجام می دھد که می داند . من بعد نيز مساعد خواھد ساخت

 چه بسا تالشھای آنھا تا -؛ جالد بسپارد شناخت کامل داشته و می تواند ھر لحظه آنھا را به دم تيغ  پورتالمتصديان

   . که ما را از آن ھم در راه آزادی ميھن و بھروزی مردم آن باکی نبوده و نيست- اکنون بی نتيجه مانده باشد

بدون کدام دخل و يا تصرفی آورده شده است، در قسمت بعدی شما با " احمد بھزاد"در قسمت اول اين بحث، نظر 

  . خواھيد شد آشناآقای وردکنظرات ھمکار قلمی ما 

  با عرض حرمت                                                    

 AA-AAاداره پورتال                                                

  

  

 دھد دولت بايد به سياستھای ناکام خود پايان
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دولت. شونتھا در افغانستان افزايش شديدی پيدا کند حکومت به مخالفين باعث شده است تا خۀسياستھای امتيازگيران

  بايد به اينگونه سياستھای خود پايان دھد و بدبينی مردم را نسبت به خود کاھش دھد

   :تاريخ انتشار

١٩:۴۴    ١٣٩٠/٣/٩ 
  نسخه چاپی  : منبع ٢٢٧٧٩: کد خبر

، احمد بھزاد، معاون دوم پارلمان گفت که دولت بايد به )afghanpaper(به گزارش شبکه اطالع رسانی افغانستان 

  .سياستھای ناکام خود به تروريستان پايان دھد

ت تا خشونتھا در افغانستان افزايش شديدی احمد بھزاد افزود سياستھای امتيازگيرانه به مخالفين دولت باعث شده اس

  .پيدا کند

معاون دوم پارلمان اظھار داشت تا دولت افغانستان به اينگونه سياستھای ناکام خود پايان ندھد تلفات غيرنظاميان 

  . حتی کاھش ھم نمی يابد چه رسد به اينکه تلفات به طور کلی از بين برود

 خوبی را برای نفوذ تروريستان در داخل حکومت فراھم ساخته است و  بسيارۀوی ھمچنين گفت که حکومت زمين

  .اين موضوع تنھا بدبينی مردم را نسبت به حکومت فعلی پررنگ تر می سازد

احمد بھزاد، معاون دوم پارلمان بيان کرد که اگر حکومت بتواند برخورد موثری با تروريستان داشته باشد، ديگر 

  . تلفات آنان در سطح کشور باشيمه تاوان سنگين اشتباھات دولت را بپردازند و ما شاھدباعث نمی شود تا مردم بيگنا

 انگشت انتقاد ءاحمد بھزاد ابراز داشت که اگر بخواھيم مقصر اصلی اينگونه حمالت را بيابيم به طور قطع در ابتدا

ولت، طالبان را برادر خود چراکه اگر د... ما به سمت دولت خواھد رفت و پس از آن، به سوی مخالفين دولت

 .نخواند، افراد مخالف دولت اينگونه با بی شرمی تمام دست به کشتار مردم بيگناه نمی زنند

 

 

  !دوست عزيز آقای بھزاد درود برشما

والکترونيکی مشاھده کردم که جناب شما به ی  شمارا ازطريق رسانه ھای تصويرۀ تخار مصاحبۀبعد ازحادث

بايد حکومت ! ما صددرصد باشما موافقيم! تاازسياست ھای ناکام خويش دست برداردحکومت توصيه نموديد 

وحاميان خارجی اش ازسياست منافقانه خوددرقبال صلح دست بکشد چون ازيک طرف اين حکومت مزدور به 

 گزارش اخير آقای پيترائيس به ۀگفته اصطالح شما مخالفين را برادر خطاب می نمايند ولی ازطرف ديگر ب

ين راازبين می برند وچند ماه پيش امريکا تعداد عساکر ف تن ازفرماندھان مخال٣٦٠ درحدود کانگريس که ماھانه

 .خويشرا سی ھزار تن افزايش دادند

  ! مردمۀخوب آقای نمايند

 توسط بمباردمان مھاجمين کشته درھلمند نيز کشته شد چند تن ازھموطنان بی دفاع ما دو درھنگاميکه جنرال؟ داو

 می کدام دين کودکان را در شدند که دربين شان چند کودک معصوم وخانم ھا نيز موجود بود، گناه ايشان چی بود

دھيم يکسان نيست؟ آيا  ما مسلمانان عليه آن شعار می يزيد ويزيديان که سالھا آيا اين کار مھاجمين به کار کشند

  .راگرفتند ويا يانکی ھای مھاجم ومزدوران داخلی ايشان؟بيله جان ايشان قفاشيزم 

  ! آقای بھزاد
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 ما توقع نداريم  ونه خوش داريم .شويم، خانه ھای ما ويران گشته است وروزما شب گشته  ما ھمه روزه کشته می

ون را گوئيد که نسل پشت ويب سايت ھای خويش می که در کنده قسمی که مارا برادر خطاب نمائيد، واضح وپوست

ی توسط آن فرماندھ تخار که درۀ قابل گريه بودند ويا قربانيان حادث"نوازدولسوالی "آياکودکان . کنيم گم می

  مخالفينش دريک جنگ نامقدس  کشته شد؟

  ! آقای بھزاد

دارند  وزاری هی ھا قايم گرفتئت کشور را بگيرند وازپاچه امريکا اگر اينان قھرمانان بودند پس چرا نمی توانند امني

را فدای منافع  ی ھا جانھای خويشئتاکی امريکا. رويم گرنه ماازبين میوکه به لحاظ عيسی ومريم مقدس نرويد 

را توسط ايشان  ند، کشته شدند، برادران ھم دين وھم وطن خويشدپولش را دزدي. فاشيستی وسکتاريستی تان سازند

را ) حق(را رسمی وجزء فرھنگ جامعه ساختند ونام خداوند نه حکومتی ساختند ، نه پارلمانی ساختند وفساد ! کشتند

  .اين است حقيقت حکومت مزدوری که شما به آن توصيه ھاداريد. به رشوت وباج دھی گذاشتند

  ! نه آقای بھزاد

  . داد که کدام جايم راست استگفتند که چرا گردنت کج است، جواب شتر را

سازند که ملت  سازد يک گلبدينی را جاگزينش می ای نظار دور میيستان شورامروز کرزی اگر مھره ای رااز فاش 

وشما آقايان نيز . زنيد شما ھم برايشان کف می و دھد ولی قربانی را قوم پشتون می. ازھردوی ايشا متنفر است

؟ نه توصيه می کنيد که طالب را برادر خطاب نکنيد وباج ندھيد؟؟؟ کدام باج؟ آقای  بھزاد؟ باج برادر خطاب کردن

 اينکه شما . سال گفتيد، نااليقی وبی کفايتی تان رسوای جھان شد٩برای که واضح بگوئيد که طالب وحشی؟ طوری  

  میتادان دنباله رو عبدهللا وامرهللا ھستيد ويگان بوسه ای ھم به آستين اس وھنوز ھمخمی به ابروی خويش نمی آوريد

مدن ی ودريشی که نمادی ازتئجای نکتاه  آيد بھتر بودکه بيد که به روشنفکری تان جور نمیئزنيد باور نما

وبيچه بپو شيد، پاچه بر زنيد ويک دستمال چارخانه ھم دور گردن خويش دور گوروشنفکری درجھان غربی است، 

 .زنيد تا گفتار تان با کردار تان ھمنوا وھمرنگ شوند ومردم فکر نکند که خدا نخواسته شما منافق ھستيد

 وميخ زن عگليم جم نظار وشورای  پوشالی فاسدش که ستون فقراتش را گروه فاشيستی مزدور کرزی وحکومت

ينان ازقدرت دور اازای اگر مھره .  عالم  استهدھد، روی سيا وگلبدينی وچند تن افغان ملتی فاشيست تشکيل می

 ولی  ما می کند؟ ی مید که کرزی حکومت را پشتون سازينز شود ويا ازبين برود بازھمه به يک صدا فغان می

  .يم که مرگ به حکومت  پشتوينيزه شده کرزیئگو

  ! نخير آقای بھزاد

 سال است که مورد تھاجم عصريترين تکنالوژی استعماری قرار گرفته وازنعمت زندگی کردن ١٠ پشتون ھا 

يا درپھلوی جاغوری  کاميابی بزرگ متعلمين جاغوری افتخارکرديد آهشما که ب. وکسب تعليم وحق کار محروم شدند

حيث ه  که شما بايد بی ملي ناراحت شديد؟؟؟ کجا شد آن وجدانبه روز سياه جوانان اندر وقره باغ وشلگر ھم کمی

 که درحکومت مزدور دندان ديگر اقوام باغيرت وطن عار خويش می و پشتون ھا داشتيد؟؟ ،  مردم میۀنمايند

شريف وطن به اين ارعاب کاذب حزبی وتنظيمی پی برده وخط ، وديری نخواھد پائيد که مردم اشتراک نمايند

  .فاصلی رابين مزدوران اجانب ووطنپرستان ازتمام اقوام خواھد کشيد

در گذرند وبه ياری خداوند وتوکل به ايمان خويش   بسيار حساس تاريخ خويش میۀ امروزمردم اين وطن ازمرحل

 اين چند تن مزدوری که دورادور کرزی را.  مالندبزمين به نيز پوز بزرگترين زورگوی عصر را صدد اند تا 

، ھزاره ويا قطاران تان نماينده مردم تاجکھم ،ھمنه  ديگر اقوام وطن نمی کنند و و ند، نمايندگی ازپشتونھاه اگرفت
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اده ن  نه اراينا ند،ه استند که ھيچ درسی ازتاريخ مزدوری گری نگرفتھ یازبک ھستند بلکه مشتی ازفروخته شدگان

  آرامی  وطن را؟ای دارند ونه ھم نيت

 بااحترام

 احمدشاه وردگ

 -کابل

  


