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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
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 Political سياسی

  
.آزاد ل  
٢٠١١ جون ٢٥  

 

 طالبان مدرن
 

تن گروه بی ی دولتی و غير دولتی در سھيم ساخمنفعت جو افرادوه ھا و ر  گاز مدتی به اينطرف شاھد فعاليت ھای

  در قدرت سياسی دولت نامنھاد  آقای کرزی ھستيم که ھر يکی به نوع دلخواه  خودنام طالبانه شاخ و دم وحشی ب

 و خدمتطراح صلح با آنھا بوده و بيچاره کرزی  که خود زمانی در رکاب اين جاھالن از کانال امپرياليسم امريکا 

 تاندارند را يچاره کسی  طالبان بکه اين بيشرمانه ادعا دارد ،کرد و به پابوسی آنھا اشتغال داشت نوحه سرائی می

  .شانرا به گوش ديگران برسانداز آو

يد و آنرا  بو سقندھار چشم مال عمر را در  وبه افغانستان آمد در زمان قدرت مندی اين جانوران يکی از امريکا 

ناجی ا مين طالب ھدران ھبرا( ويديوی به ثبت رسانيد و در اخير آن ويديو وقيحانه ادعا داشت ک. افتخار خود ناميد

 طالبان ديگر آن گروه يله جاری قبلی نيستند آنھا االن ھمه چيز (و آن ديگری بيشر مانه نوشت که  . )افغانستان است

  )...فھمند و  را می

که ھنوز ھم جھالت را پيشه ساخته و در تداوم ريشه کنی  اين ملت با شھامت ی  خواھد بود به آنانآور خيلی ھا شرم 

 و مستقيمی اين دست نشاندگان اجنبی  منافع استعماردوش طالبان و ديگر جنايت کاران و آدمکش ھاشده و از ھم

 نديرا ليسبرای اين ترتيب  چيزی ھم نصيب آنان گردد و استخوانی ه  تا شايد ب؛غير مستقيم به دفاع بر خاسته انديا

  .بياندازند

 ھم است و از جمله طالبانپروفيسور ... و   تاد ا سانه  پيشوند اسم شانسفانه و بد بختأ متمدافع اخير الذکر طالبان 

تند که آگاھانه به نفع طالبان و قانونمند ساختن اين گروه منحيث يک جريان سياسی مردمی در مدرن و نکتائی دار اس

اکستان و امريکا  پ–و ازين طريق گام ھای مشھود و علنی در راه خدمت به انگليس   دنيا در تالش ھستندۀھرگوش

بريت  وحشی وحشت و بردارند تا باشد که منحيث رو شنفکران طالبی در اجتماع پذير فته شده و صدا ھای   بر می

  . بدھندهمدرن به خورد جامع شکله ھای طالبی را در چوکات   کلمات رنگين و دلنشين تھيه ديده و ب

 سياسی نو کر منشی ۀ گام به عرصو کر جديد استعمار نخواستند  منحيث  وقتی که می خانم شھال عطا ھم چنان

 گفتند که افغان خجالت آور است  يک زنبرای واقعا گذاشته و کانديد رياست جمھوری افغانستان بودند با جمالتی که

  . ھستندطالب ھا اوالد ھای او
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الم و مزدور کثافت ھای پاکستان  غ،نوکر بيگانه،  آدمکش،داتش جنايت پيشهيھمه تول مادر که   بنازم به اين! به، به

   ؟؟   زھدانیبه چنين   لعنتاشد ؟؟ب  انگليس و استعمار می-

خواب  و خيالبافی ھا مشغول بوده و توجه دقيق و جدی بر  منافع ملی خود و دشمنان قاطع ه دانم ما تا چه وقت ب نمی

کيب خود را از فرانسه به دفاع از ظات خاص صدای بد تر خاطر ملحوه اگر يکی ب.  ملت نداريم ۀو قسم خورد

طالبان بر می آرد و آن ديگری با افاده ھای بچه ھای کوچه گرد در تلويزيون ھای برون مرزی در دفاع از طالب 

 بوده و سطحی نگری و  عدم عکس العملھای مثبت ما در قبال چنين ءنمايد ما خاموش و بی اعتنا گلو پاره می

ل تنگ شان خواست به   آنچه داز فضای موجود استفاده با سوء افزوده وچو افرادھم أت جررموضوعات خاينانه  ب

  . نمايندشائی کن طالب و گلبدينی ھا عقده ادفاع از آقاي

  خوب و ۀستانه داشته وخواھان راه يابی به يک جامعمصاحبه ھای دو ا نمايندگان جنايت پيشگانی مثل حکمتيارب

ی طالبان را بی کس وقتی کرز. باشند يات آن جانيان میطالب نظر)  خود شانبه فکر(د سياسی ارزشمنيک ساختار 

کند يعنی اينکه طالبان بچه ھای اصيل اين سر زمين بوده و ھيچ گاھی ھم خالف منافع کشور عملی را  خطاب می

عربستان  ،ر يکا ام، نيستند و دم شان زير پای انگلستان آی اس آی و سی آی ایزائيده افکار شوم.  اندانجام نداده

 کار آنھا ، که آنھا در طول اين چند سال  مرتکب شده اندی جناياتتمامو .يم آخوندی ايران نيست ؟؟ژسعودی و ر

 عامل تواند بگويد که کی ھا دھد و کرزی بيچاره از ترس نمی کسانی ديگری اين کار ھا را انجام می ؟؟!!نميباشد

  !!دظلوم و گوشه گير ھم ھستند بدنام ميشونم؟؟ و طالب ھا که بيچاره ھا خيلی آن اند

سی  جناب تان در پا بو،مان شروع خدمتخودت که طالب و طالب زاده ھستی و  از ز ... "قای کرزیآ" بلی 

در دستگاه طالبی وظيفه ای نداشتيد ؟؟ و بين طالبان و نيروی ھای امپرياليستی با ھمکاری آن مگر امريکائی ھا 

ی که نکرديد تا اينکه جناب شما چنانچه ھمه جھانيان شاھد بودند ئيل زاد است چه کار ھاديگر که خلۀ وطن فروخت

اری باداران تان که غرض ز پوشالی افغانستان جلوس  و ھمه خطابه ھای تان را در خدمت گس قدرت دولتأدر ر

شيطانک و ريش بوسی  آن ) پدر شما و طالبان عزيز تان( بيان داشته با دست بوسی ظاھر شاه ،خوشنودی آنھا بود

  سيد ؟؟خواستيد بر  رسيديد به آنجا که مینام ربانیه ب

خاطر بيچارگی طالبان اظھار ه  ھمه گفتار و بيانيه ھای سياه و تاريک تان ثبت تاريخ اين کشور است و امروز که ب

ک کشور نشانده شده نام رئيس جمھور يه که برا کشد تا ھمچو گفتار کثيف کسی  کنيد قلم خجالت می افسوس می

 و چوکره ھای خارج نشين تان مثل ھاشميان و رو ستار از قماش تو و فرو مايگانی تو اما ؛ بر کاغذ بنويسد،است

تباط پيشبرد مرام ھای شوم و سياه ق وردک و ده ھا کثافت ديگر به ارفارو  افغانستانۀتره کی  ورئيس جمھور آيند

  .انگلستان در چوکات بندی سياسی طالبانی کاری را از پيش نخواھد برد عربستان سعودی و –پاکستان و ايران 

 فرشته به طالبان در زنجير امپر ياليسم محکم تر گره خورده  بی وجدان ديگر خوجه ئين ربانی خم چشم که اکنون

کند  می صلح کلمه ای ھم از جنايات طالبان ياد نۀگويد جنا ب کشاف صاحب در روز بر گذاری جر گ  میھای صلح

 نام برادران ناراض ياد میه سانه ببه خاموشی تحمل و از ايشان چاپلو شانرا ھمه ۀو ھزاران جنا يت مرتکب شد

  .ت بسا شرم انگيز اسکند  آنان را نيرو ھای مسلح مقاومت ملی افغانستان ياد می،کنند و آن يکی ديگر

ند و کشتن يازده متعلم را در غزنی از طرف طالبان چه  نميدانم اين بی وجدانان تاريخ به دار زدن جوانی را در ھلم

ر کش و ياد نمی آورند زمانی را که آنھا قدرت سياسی و زور گوئی داشته و آن ياغی ھای سه گذارند؟؟ و ب نام می

سو ختاندن  ، ترور اشخاص ملی،و انفرادی کشتار ھای دسته جمعی.  نکردندناياتی کهجبی بند و بار چه کارھا و 

حالل نمودن ،  قتل ھای دسته جمعی در ناد علی و يکاولنگ، سنگسار زنان کشور ما،ی ھای ملیئب و دارامکات
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 فرو –رزشی وصد ھا جوان آرزو مند وطن وکشتار زنان در ستد يوم )  يدنبا کارد گردن انسان را بريعنی (

رفتند و  مکتب میبه ختران ما که خاطر کشتن ده  مسموم ساختن آب نوشيدنی ب، بودا در با ميانۀريختاندن مجسم

  نھا را ناديده گرفت ؟؟ي اۀآيا ميتوان ھم؛ ھزاران جنايت ديگر

 جنايات و تباھی چنگيز و ،ن و طراحان نقشه ھای کشتار مردم مزار و يکاولنک اين شاخدارامرئینا  جنايات 

 اجمل  در وقتی که،ن اعمال طالبانافع مدایا لعنتی ھدانم اين نمی. سازد را در ذھن ھا زنده میجانسوز الدين ءعال

د وجدان اين نا مردان ش  ساله سنگسار می١٩ صديقه جوان که  زمانی،ندی زير کارد جالدان طالب افتاده بودنقشب

  تاريخ در کدام بستر عياشی استعمار ی خوابيده و يا در خدمت رھنما يا بزرگان جنايات دنيا قرار داشت ؟؟؟؟

 رستاروقای آ ھاشميان و ، فاروق وردک،کشيدند ؟؟ کرزی  اسالمی جنرال حميد گل را میشايد ھم انتظار ھدايات

، دفاع افغانستان به دفاع بر خيزند کی در زمان قدرت داشتن  طالبان فراموش نموده بودند که از حقوق ملت بیه تر

  افغانستان که منظور شان ھمان  دفاع از ملت غيورزير نام اکنون نظر به ھدايات بادران شان ملت خواه گرديده که

  .طالبان است به دفاع بر خاسته اند

 در کنفرانسی  در شھر ٢٠٠٧ اکتوبر سال ٧ سپتمبر نوشته و در ٢٥قای تره کی در آ تيوری قوم گرائی 

 ھم نشر گرديده است و بقيه نوشته ھای جناب شان در  سايت ھای "در راه صلح"فرانکفورت ارائه شده و در سايت 

حال که ملت ما از ھر طرف  مورد حمالت خانمانسوز و کشنده قرار . تلف به نفع طالبان شاھد اين مدعا ست مخ

دھد فکر نکنم مجالی برای تفکر در مورد قاتل و کشنده ھای شان  گرفته و ھر روز فر زندان خود را قر بانی می

 گلبدين و يا ر ؟؟؟ ار گر و اشغال کننده کشو طالب و يا نيرو ھای استعم فر قی ندارد جنايت کار کيست ؟؟،باشد

 ضد آن ه ؟؟ ھر کی باشد جنايت کار و قاتل است و بايد بلقاعدها اجندهللا ي –ر  لشکر طيبه و ياگروه انصا ؟؟حقانی

  .مبارزه قاطع صورت گيرد

 ،زب وحدتح ،يونس خالص ، اتحاد سياف،حقانی ،ن حزب اسالمی گلبدي، شورای نظار،جناياتی را که طالبان 

 نجات استخاره گر و فالبين ۀ جبھ،محاذ اسالمی پير گيالنی،بی وجدانو پر چمی ھای وطن فروش ا و خلقی ھ

 بنيادی  ھمه نمايانگر اساسات،انجام داده اندو غير اسالمی  و ديگر او باش ھای اسالمی کرزی صبغت هللا مجددی

تا امروز ادامه و جنايتکاران تاريخ  ھای  صدر اسالم ر ادامه کشتابوده و درو ديگر افکار ضد مردمی المی اس

  .دارد

 دسته ھای ،ھر نوع  نوشته و حرکت  در ھر چوکات و از ھر عينکی که در دفاع از جنايت و آدمکشی  افراد

 ضد آنھا از ھر تباری که هخواھد و مبارزه ھر ھموطن ب يالنه میذ وجدان رصورت می گيردسياسی و اسالمی 

 .باشد  ھر جوان و ھر فرد با وجدان وطن  ما میۀو کامل و ريشه کن ساختن  اين آيده ھا وظيفباشند تا مح

 

  


