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 Political سياسی

  

 کابل –احمدشاه وردګ 

  ٢٠١١ جوالی ٠٤

 

  راکت زنی پاکستانی ھا وغوغا ھای مزدوران اجانب،

 برای ايجاد لشکرگاھای استعماری امريکا
  

 نظامی پاکستان درھفته ھای اخير واليات شرقی کشوررا ۀ رژيم دست نشاندھموطنان گرامی ما اطالع دارند که

با تقبيح نمودن اين عمل  ما.. جای گذاشته انده  تلفات مالی وجانی رابومورد ھجوم راکت ھای خويش قرار داده 

ناجوانمردانه خويش را اظھار داشته وبه قربانيان اين حمالت  نفرت شديد و  رژيم مزدور پاکستان انزجارۀخاينان

  .يمئی، ابراز تسليت وھمدردی می نمائ رژيم کودتاۀوبزدالن

ابيم که رژيم ھای مزدور  يخوبی درمیه نظری اندازيم بآن آمدن  وجوده  بۀاگر به ماھيت رژيم پاکستان وتاريخچ

ی اين را حکومت پاکستان درزمان جھاد مقدس مردم افغانستان وحوادث بعد. زنند وغالم ھميشه ازعقب ضربه می

ايجاد گران خويش عمل کرده ودراين راه نه به دين مقدس اسالم   بادران وۀبه اثبات رسانيده است که ھميشه به اشار

 ھميشه خلفینا نه ھم به حقوق ھمسايه داری با کشورما، اندکترين پابندی نداشته است ومانند ھر وارزش ھای آن و

  .را ازعقب به خنجر زده است ما

؟ وکی ھا ازين ندران پاکستانی چرادراين مقطع زمانی باالی واليات سرحدی کشور ما حمله کرده اولی نظامی گ

  باشد؟ برند وعواقب آن به نفع کدام کشور ويا کدام گروه داخلی می  پاکستان سود میۀحمل

ل ھای  ودرزمينه احساسات وعکس العمانعکاس دادهرسانه ھای دولتی وغير دولتی حمالت پاکستان را وسيعا 

جرمن  -  ساير رسانه ھای الکترونيکی سايت افغانۀازجمل. ندطور وسيعی منعکس ساخته اه ھموطنان مارا نيزب

حمالت راکتی پاکستان وخاموشی ( ازآقای اعظم سيستانی تحت عنوان دردريچه نظرخواھی مضمونیآنالين ھم

 را ابراز داشته اند درحالی  نظريات خويشرابه نمايش گذاشته است که ھموطنان ما درآن) دولت مردان افغانستان

اينجانب ھم به . به نام دولت مردان کسی را نداريم  اشغال شده وما دانند که کشور ما خوبی میه که آقای سيستانی ب

ويرانی درداخل کشوردرخدمت مردم مظلوم خويش بوده  که درمدت سی ودو سال جنگ و صفت يک افغانی

 کنم واز  میدرکخويش و گوشت  پوست اگ نامقدس امپرياليزم امريکا را بر جنودرحال حاضر تاثيرات ناگوا
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  خويش گرديده است ومثل صدھا وھزارھا فاميل ديگرۀدوماه به اينطرف، فاميلم ھم مجبور به ترک خانه وکاشان

اظھار داشته  "پاکی ھا" حمالت ۀرا دربار ، نظر خويشاندواليت وردگ به کابل ويا واليات ھمجوار مھاجرگرديده 

نوشته ام مورد ! کيد نموده ام که علت اصلی بحران درکشوردرآن سوی اوقيانوس ھا قرارداردأام به يک نکته ت

نوشته اينجانب فعال ھم درسايت ( انتقادات شديد آقای سيستانی، ولی احمد نوری ويک تعداد ديگری قرار گرفت

کور به طرفداری لشکرگاھای امپرياليزم بيرق بلند کرده آقای نوری که قبال ھم درسايت مذ). مذکور موجود است

را که با داليل علمی ومنطقی خويش پرده ازاھداف استعماری امريکا برای ايجاد  بودند وچند دانشمند وطن دوست ما

ه  داداچنين وانمود کرده بودند وحتی فتو اين النه ھای ترور واختناق ابراز نموده بودند نصيحت ھای داشته اند و

ومارا ھمسايه ھای زورگيرما خواھند بلعيد ! بودند که بدون پايگاھای امپرياليزم کشورما ازنقشه دنيا محو خواھدشد

  .به نشر رسيده است) آزادافغانستان- افغانستان آزاد(  آزادگانپورتالکه جوابيه آن توسط ھمين قلم در

 نموده بودند که اذھان مردم را خراب نسازم ورنه آقای نوری مرا به جاسوسی به ايران متھم نموده بودند وتوصيه

نام مستعار پير محمد ه ت ديگری بأويک بی جر) که چنين ھم شد( سايت افغان جرمن نظريات مرا نشر نخواھد کرد

رخم ه ر دھم وآقای سيستانی ھم ضرب المثل مرا بيبابر ازمن خواسته بودند که بايد نامم رابه  چودھری حميد گل تغي

  . ولی احمد نوری را سيلی محکمی برخم ناميده بودندۀبودند که جای استعمالش رانمی دانم، ونوشتکشيده 

نمايم که امپرياليزم درحال مرگ  ازھمه اينھا که بگذريم وبه اصل مطلب رجوع نمايم يک چيزرا احساس ودرک می

 اين ملت  یوخارج کشورباالخواھد که اشغال خويش را توسط مزدوران خويش درداخل  امريکا به ھرقيمتی می

 ای که امروز تياترغم آباد مارئ دموکراسی نام نھاد خويش بپيچانند، وتمام سناريوھاۀبقبوالند وآنرادرھفت پرد

فراگرفته ازقبيل بحران پارلمان پوشالی وقوه قضائيه، افشای فساد کابل بانک، قطع کمک ھای بانک جھانی وصندق 

 فرمايشی آينده وکنفرانس بن دوم وساير غوغاھا ۀمخالفين دولت، لويه جرگتشديد حمالت  ،بين المللی پول

افغانستان دراين روزھا سرخط اخبار قرار گرفته به ھمين ھدف ومنظور صورت ۀ لأی که دراطراف مسئوھياھوھا

  ).به مرگ بگيرش که به تب راضی شود(گيرد می

 نزد اربابان خويش ئیغ گوور يک نوع خجالتی ودالقاعده باحکومت ارتش پاکستان که بعد ازکشته شدن رھبر 

برای ھمين منظور به . خواھند حالل خدمتی نموده وروی سياه خويش راکمی سفيد جلوه دھند قرارگرفته اند، می

ت ھمجوارخويش به خاک ما تعرض نظامی کردند تا وضعيت را چنان جلوه دھند اانگليس باالی والي- دستور امريکا

 ديگر مقامات سياسی ونظامی امريکا ازطرف. تی ھم داريمای اشغال گر ما چنين زور وطاقکه درصورت نبود قو

 که ايران به دست طالبان راکت ھای اعالن داشتھا ازجمله وزيردفاع درحال تقاعد رابرت گيتس دراين تازگی 

اسداران رژيم سفاک وچندين اعتراض واتھام ديگری رانيزعليه سپاه پ! دوربرد وماين ھای پيشرفته گذاشته است

  .آخوند ھای تاريک انديش نيز، وارد ساخته اند

 راکت زنی پاکستان را طوری تبليغ ۀراه انداخته اند وقضيه امريکا ومزدوران قلمی ايشان يک کمپاين بزرگی را  ب

 کابل ۀران ادارنمايند که گويا اين باراول پاکستان باشد که به خاک ما تجاوز می کنند، گروه ھای مزدور جنايتکا می

د که تمام مشکالت ما دروجود ن می کنئیبا مزدوران قلمی امپرياليزم دراروپا وامريکا دراين داعيه طوری قلم فرسا

  خويش می پاشند میرخ يکديگره واين دوگروه متضاد که چتلی ھای زيادی ب. شوند پاکستان وايران خالصه می

نمايد ودرحال   مزدور روزھای واپسين حيات خويش را سپری میۀار پوشالی کابل به مانند ھر ادۀدانند که ادار

کدام  يا  آينده که دربن دوم وۀورزند تا  به امپرياليزم امريکا حالل خدمتی نموده ودرادار جانکندن است، تالش می

سخنان ولی احمد نوری وآقای .  ومقامی داشته باشندئیجای ديگری ازدنيا باالی اين ملت تحميل شوند، جای پا
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خواھند ذھنيت توده ھای  اکادميسن طراز امپرياليزم شوروی با عبدهللا مربع وناصالح واتمرلنگ يک صدا شده ومی

 آقای نوری خو. متوجه ساخته وباالی اصل اشغال پرده اندازی نمايند) ايران- پاکستان(مردم را عليه مشکل فرعی ما

 خاص ارقامی به رخ ماکشيده که ئیگرويده سخاوتمندی ھای امريکا شده ودرنوشته ھای خويش با چشم دراچنان 

؟ وپوليس ملی؟ ساخته، چند شفاخانه وسرک جورکرده ملیدانم امريکا چند مليارد دالر مصرف اردوی  نمی

  . ومعاشات اعضای حکومت وپارلمان را ھم می پردازد

بس کنيد ! کنر وخوست ما  وربه لحاظ خون ھمين شھدای ديروز ننگرھا !ھردم شھيد مابه لحاظ مردم ! به لحاظ خدا

را که پاھای تان درلب گور قراردارد، به صداقت وايمانداری سپری کنيد؟ وراست  وروزھای اخير زندگی تان

  .دئيخودرا بگو

ی  که ازقومندانان ئی ملی؟ اردواين آقايان خود چشم بصيرت ندارند ويا ملت مارا کور وکر فکرکردند؟ کدام اردو

اندشند  تنظيمی ومليشه ھای روسی ساخته شده؟ وتمام روزبه اھداف گروھی وتنظيمی خويش می - بدنام  خادی

کشند  گرند ويا به نام طالب باالی پشتون ھای بی دفاع سالح می را نشانه می  خويشیورقبای دوران سگ جنگی ھا

سازند که عليه خودش وبادارانش دست به  سازند ومجبورش می  خويش میۀنرا مجبور به ترک خانه وکاشا وآنان

  حمالت و انتحار بزنند؟

فرمايند که اين اردو بعداز خروج ما يک ھفته ھم تاب نمی  اقالبه نوشته ھای باداران خويش نگاه کنيد که خود می

آقای نوری ياد کردند . سازد؟ ا دوا میکشد کدام درد مار  که آقای نوری به رخ ما مییپس اين ھمه مصارفات آورد؟

 مليارد را پس کمپنی ٢٠ولی آقای نوری خبر ندارد که اين !  مليارد دالر مصرف اردو نموده است٢٠که امريکا 

گران رانيز از ترکيه، فليپين بردند وحتی کار که ازبحران اقتصادی به سقوط مواجه بودند به يغما ئیھای امريکا

مراکز فرقه وقل اردو ) تريدی پنيل ودرای وال(  وبه اردوی نام نھاد ما ازمواد پالستيکیوساير کشورھا آوردند

روند ودرآن سيستم ھای  ازبين می)  بخوانيد بحران الدين-ان الدينھرگلبدين ويا ب(ک چوب گوگردساخته اند که به ي

شھری ما نيز به استعمال آن چه بلکه مردم  برقی وکاناليزاسيون بسيار عصری  نصب کردند که منسوبين اردو

قفل گرفته تادر  تمام مواد ساختمانی از.  ليتر تيل مصرف دارد٢٠٠٠٠آگاھی ندارد وھر جنراتور آن درساعت 

 خريداری گرديده واين مراکز بعداز تسليمی به اردو ی نام ھای آنه ئ ويا شرکای منطقئیوديوار ازکمپنی ھای امريکا

داده شده ) حفظ ومراقبت( برای مينتيننسئیاروپا -  امريکای دالر به يک کمپنی ديگر مليون ھانھاد ملی ما درمقابل

اين ھم مشتی ازخروار به قول آقای . است وباالی ھر مرکز نظامی کم ازکم الی صد مليون دالرمصرف شده است

  .نوری از سخاوتمندی امريکا به مردم ما

 ازکمک ھای بی شايبه؟ امريکا به ما بيچارگان به زير بنای  به آقای نوری نوشته بودم که لطف نموده يک ارقامی

توانند کمک شان نمايند؟ ولی نتواستند که با داشتن القاب دوکتورا واکادميسنی  کشور ارايه نمايند وآقای سيستانی می

 شرم نيست که آقای. ارايه دارند)  امريکن- جرمن بخوانيد جرمن–افغان (شوروی يک لست را درسايت خودشان

پارلمان که معاشاتش را يک ظالم آن لعنت به ! دھد اورند که امريکا به پارلمان ما معاش می نوری مثال می

کند وھيچ عضوی ازين  ديه میأکشاند، ت را به خاک وخون می خونخوارمتجاوز که روزانه صدھا ھموطن ايشان

 ھای اخيرش داخل وخارج کشور را ئیا بوی  رسوچنانچهپارلمان ازراه مشروع به اين شرمکده راه نيافته است 

آيا برای ھموطنان ما واجب است تا ازمعاشات پارلمان ازامريکا تشکری نمايد؟ وبه پايگاھايش ! متعفن ساخته است 

کنند تا قابليت  گويند که امپرياليزم اوالد مارا واکسين فلج وديگر امراض می لبيک بگويند؟ مردم ما به حق می
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يکا راپيدا کند؟ آيا اينطورنيست؟ روزانه صدھا وھزار جوان ما قربانی سالحھای مرگ بار اصابت مرمی ھای امر

   ما آزمايش نمی شوند؟ ۀامريکا نمی شوند؟ آيا جديد ترين سالح امريکا درکشور ما باالی مردم بيچار

دالر وکشته شدن يک باراين آقايان بايد به گريبان خويش نگاه کنند که بعد ازگذشت ده سال ومصرف ملياردھا 

ن؟ يکبار ازنگاه آ قرار نداريم که بيست سال پيش  قرار داشتيم ويا عقبتر ازئی ما درجا، اين خاکۀھزاران باشند

د که ما درکجا قرار داريم؟ ئيد وبگوئيحکومت سازی ونھادسازی وپيشرفت وترقی وطن خويش را ارزيابی نما

يا  يد که بعد ازخروج امريکا به درد ما بخورد؟؟؟ پس اگر ده ود يک نھاد ويا يک پروژه را نام بگيرئيولطف نما

دست ما نمی آيد وروز سياه ما روشن نمی ه بيست سال ويا ھم برای دايم العمر به فرمان امريکا گوش دھيم؟ چيزی ب

 قسمیی به مشکالت ومصايب ما افزوده خواھد شد وه ئبار جنايتکاران حرف و بلکه درموجوديت اردوی بی بند. شود

 ديگری ھم به ين، روسيه ، ايران ويا کدام کشورکه درنوشته خود ذکر کرده بودم ازامکان دور نيست که فردا چ

شوند وديگران  حريم کشوری ما حمله نکند؟ چون لشکرگاھای شيطانی امريکا برای مزاحمت به ديگران ايجاد می

ايران به صراحت ازافغانستان نام برد که ( قرار دھندنيز به خود حق خواھند داد که مارا مورد فير سالحھای خويش 

  ).به افغانستان حمله خواھند کرد درصورت حمله امريکا به اين کشور،

! اوال خو امريکا ازھيچ کسی اجازه نگرفته ونه باکسی مشوره کرده که به افغانستان تجاوز کرد! ھموطنان گرامی

 ،را درمنطقه  ضرورت ندارند چون امريکا ستراتيژی جديدی خويشوفعال ھم به حالل خدمتی نوری ھا وامثال اينان

 مصارفات گزاف پرداخت معاشات پارلمان ھای پوشالی، خريداری بوت وکمربند عساکر بی روحيه ۀکه دربرگيرند

اين ستراتيژی که برمحور سيستم جاسوسی استوار :  نباشد تدوين ومورد اجراء قرار داده استئیوبی ھدف مليشا

ساخته شده، پنيتای جاسوس را وزير دفاع ! عساکر جاسوس شويد وجاسوسان به جبه برويد: حت شعاراست ت

وآقای نوری مطمن باشند که ديگر جيب ھای سودخواران يانکی خالی شده وتا . وپيترايوس جنرال راجاسوس ساختند

ۀ دارای اراد به نيروی ايمان، تجاوز به يک ملت فقير ولی مسلح ۀگلو درقروض وسود دھی غرق استند واين نتيج

باشد که يک بار ديگرخاطرات اسالف استعماری امريکا   عشق به وطن ودفاع ازنواميس شان میۀحيوآھنين ور

  .رابه جھانيان به نمايش گذاشتند

  ټيت می مه بوله غورځی راباندی مه کړه           زه په دی افتادګی کی لوی کړنګ يم                       

  

  ااحترامب

 
 
  


