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   سقفري زیپھلوان پنبه ھائ
   

افغانستان آزاد ـ آزاد " در پورتال مبارز " دفاعاياشغال " را تحت عنوان ی، مضمون٢٠٠٩ مارچ ١٨ خيتاره ب

 راموني و نظرات خود را پ شدهمي مناظره سھني به نشر سپردم و از ھموطنان خواھش نمودم كه در"افغانستان

 دي حاضر شدند كه با شجاعت كامل عقاما از ھموطنان یصرف تعداد اندك.   كشور ابراز دارندیحالت مستعمرات

 ھناني ھم مهي مباحثه نشد، بقۀامً تن كه بعدا ھم از صحنه كنار رفت و حاضر به ادكيبه جز .   دارندانيخود را ب

  و حالت  نمودندحي كه است به شدت تقبه ای خود تجاوز تجاوزگران را به ھر بھانی و علمقي عمی ھالي با تحلريدل

 شي جرئت نكردند كه قدم پار اشغال و استعماني حام. اشغال و مستعمراتی بودن افغانستان را مردود شمردند

 .بر خيزنددفاع علنی به  خود یبگذارند و از باداران اجنب

 كنندي می سقف درفشانري  استعمار  بزدالنه در زاني و دعا گوراني تعداد از اجكي كا،ي امریايني ورجالتي در اًراياخ

 در پروگراف اول ًقاي كردار و گفتار سرسپردگان استعمار را دقنيا.  كشندي قوله سر میو به نفع اربابان اجنب

 شان در ھمه نظام اتي بودند و حري و وزري گروه نابكار كه از ھفت پشت سفنيعمر  ا.  ودممضمون خود نگاشته ب

 گونه چي از ھ پول و مقامآوردن دست ه  بی  برا و ميگذرد، گذشتیائي حی تملق و ب،یسيھا فقط و فقط در كاسه ل

 دهي رساناني ننگ خود را به پای بیان نھاده  و جوشرفتهي پني پا را به سنكهيبا وجود.   نكرده اندغيعمل شرم آور در

 حرف و عمل گونه چي ھم باشد، از ھیدست آوردن مقام و جاه ولو كه چند روزه  بی آنھم صرف برابااند، اما 

بار ھا اتفاق افتاده .   یاسي است و ھم سیھم ماداشان برای عملکرد اين خف ھا زهيانگ.  ستنديخفت آور رو گردان ن

 كه در مقابل مھمان زباني مۀموقف مودبانبھره برداری از   و ی خانگی ناكسان با استفاده از  دعوت ھانياست كه ا

 مجلس ی فضاا ت سعی می نمايند  ويخن ميدرند تند حرف زد، به نفع حالت اشغال و مستعمره بودن افغانستان دينبا

  . چرخانندب استعمار سود را به 
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 به كهينياما ح.    است"یعدالت اجتماع" در قدرت نباشند  به اصطالح كهيرت به كشور در صونيني خاني اشعار

 از شعار گري بچرخند، داي نظام مزدور دور دنري سفثي به حاي گردند و نيي تعی دولت مستعمراتريسمت  وز

 عدالت ني قرار گرفتن ععالی ی ھاست استعمار در پی فضله ھاني ایبرا.  ستي نی خبر "یعدالت اجتماع"

 عمر كي كه دھندي سر شور میبا كسان.   و زننده دارندكي تاراري بسۀ گروه و افراد گذشتنيا.   است وبسیاجتماع

 انسان ني از ھمتيبا حما.  و تجاوز به ناموس مردم مصروف  بوده اندی  وطنفروش،یدر كشتار مردم، جاسوس

البته خود ھم به .   زنندي مهيت و سفارت تك وزاری ھای است كه امروز در چوكردم به ناموس منيكشان و متجاوز

   .دھندي و ذلت تن در میھر گونه پست

 كهيبا وجود.  دي آئروني سقف بري و از زدي شوداني كه بھتر است وارد مكنمي می حالگري دكباري ناكسان ني به امن

پورتال افغانستان آزاد ـ "  د،ي در فرار استشي ھمی و از ترس قھر مردمدي را با مردم خود نداریاروئيشھامت رو

 یقاض.  گزارش دھد  " دفاعاياشغال " را به ارتباط ا شمني  باز ھم حاضر خواھد شد كه مضام"آزاد افغانستان

 .زنندي آنھا دست و پا می و غالمان  داخلگانهيبگران  ستم ستمري مردم ما خواھد بود كه در زمي عظۀ كتلیاصل


