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   آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

  د تن من مبـــــــاد       بدين بوم وبر زنده يک تن مــــبادـش کشور نباچو
  ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم

  
  
  

  Political  سياسی
  

  نظام                                                                                     ی موسیمالل
  ٢٠٠٨ یجوال

 

 »؟«ی پدرام افغانستانفي استقالل افغانستان و لطمحصل
 !! تازدي امان هللا خان می غازحضرتي براعلی پرچمپدرام

 ی تا مخرب وحدت ملی وحدت ملیازحام
 
 آورد كه باعث تعجب ی ماني را بمی افغانستان مسائلۀ  مزمن در جامعزميه اوضاع نابسامان و انرشمتاسفان 

 اشتغال دارند، متاسفانه ی و ثروت اندوزی كه صرف به قدرت طلبيیگرو ھا. گرددينه، بلكه موجب افسوس م
 اند، مبرھن است زاني، گر باشدمضمر مردم مظلوم افغانستان دران یاي كه منافع علیتياز ھرنوع عمل و فعال

 را دارا بود تاا مروز با ی وی كه افتخار ھمكاربيدوران داكتر نج پدرام ھم كه ازفي چون لطینيكه مرتجع
 .دينماي بدل مافهي قپاشد،ي می كه ارتجاع بر ويیچھره و رنگ ھا

 ی ھمان اوان جوان ناتوان است، ازشي اسم خو)١ (صحيح از نوشتن یپدرام كه حت »  فيعبدلط « فيعبداللط
 ۀشرماني در روزگاران خون و آتش كه به كمك وطن فروشان خلق و پرچم و تجاوز ب»ريپام« كه بنام مستعار 

 راه مودني شھرت و پیتجو بود، در جسدهي وقت بر ملت افغان نازل گرديی ی شوروزميالي امپراليسوس
 ني را بی كه تفرقه اندازیستي حكومت كمونیسينامبرده به اساس پال. نمودي ممكنه تالش مۀلي بھروستيموفق

 به دني رسی برارا ی ملري عمل غني ادانست،ي می و مخرب وحدت ملتي موفقدي افغانستان، كلفياقوام شر
 . مدام العمر انتخاب نمودی ایاھداف شھرت طلب

  اي ی ملۀنج شك مختلفه با طرز كاردستگاهی گوناگون در پوست ھای ھاتي و فعالی پدرام با ھمكارفيلط
 حاصل كرد یكي كه خود از گردانندگان آن دستگاه بود، نزدبي از ھمانجا با داكتر نجاي و گوديآشنا گرد» خاد«

  . ماندی دوران قدرتش باقري تا اخی وفادار واري دستثيو به ح
 از یكي كهي قضاوت نمود كه سال گذشته زمانديعمال آن ازانجا با پدرام را به دستگاه خاد وفي لطیوفادار

 مردم افغانستان، به اسفل ی ملنينيخا سردمدار  برادر ببرك،یالي پرچم، محمود بری ایوطن فروشان نام
ح د «  الحال وابسته به حزب لوم وطن فروشان معگري و دیري پنجشري  دستگی در پھلود،ي واصل گردنيالسافل
 خاوران به سايت  كه دری در مضمونیگ را با افسوس و زار نالشي خوتي و تسلقي، مراتب تاثر عم»خ ا 

 فيلط!!!  دانستی بزرگ ملۀعي را ضای ب،ی ج،ی، عضو كخي تارتكاري نمود و وفات آن جناانينشرسپرد، ب
  !!، بدور انداخت بر چھره زده بوده را كی نقاب تظاھرنعمليپدرام واقعا با جسارت در

 
 مي كه رژیعي وسی ھاسهي بر آورده گشتن دسی براَقتاي و حقلي به منظور تحصَبھر حال پدرام جوان ظاھرا 

 مردم یاي منافع علھهي برعلی افغانستان واستعمال عمال افغانی وحدت ملبي تخری براراني ایك آخوند ھا سفا
 آن كامال موجود رشي پذاستعداد كه يی ی مغزی و با شستشودي گردراني درپالن دارد، عازم اشهيخودشان ھم

 . حقوق بشر درآمدی ھاپي و ناقض مطلق پرنسی ضد بشرمي آن رژی افراطۀر سپرد ستي شخصكيبود،  به 
 و ملت اهي سۀ، چنانچه نامبرده به اساس مفكور بد نام ھم جلو تر رفتمي امورآن رژیاي از اولراني  در اپدرام

 »یافغانستان «به شمول خودش  پشتون افغانستان راري ناكام تفرقه اندازان معلوم الحال، اقوام غتيشكن اقل
 دي افغانستان نمود، بای جمھوراستي درانتخابات رديد را وادار به كانی پدرام افغانستانۀزي چه انگنكهيا. دينام



 ٢

 جستجو نمود كه ی آخوندمي فدرال و ھمان رژۀي روسۀ ماھرانه و مزورانی نقشه ھایموضوع را درالبال
 .  به ھردو داردی ابدی و سر سپردگقي عمینامبرده بستگ

 اعالم ني از ناظری بزرگعتي پدرام در حضورجمفي كه لطدي ازانجا شروع گردی انتخاباتۀ در مبارزیناكام 
 را ھمه )٢( یقانونري مسخره و غی ادعاني اۀجينت. باشديم »یافغانستان « نبوده بلكه» افغان « یداشت كه و

ند، با حمله به جناب بود لب آورده به جان انتيجنگ و تفرقه و خمردم مظلوم افغانستان كه از.....ميديشن
 را  به ی جمھور احتمالسي مسخره از راه عقب عمارت، رئزي گرنيند چنانچه اساخت وادار به فرارراي ود،يكاند
  . نمودی بازشودي ملت واحد افغان نمیاي آشنا نمود كه باافتخارات و منافع علقتي حقنيا
 ی اكبر بای آقاۀي بود، با قضدهي  گردی افغانۀ فراموش جامعباير پدرام كه تقفيرلطي اخی سال ھاني  دریبار 

 حکم  بازھم بهد،ي گردري درانجا دستگخودي نشه و از خود  بَ كامال پدرام ، دوستم كه در ھمان شبديو رش
 ی ب بگذرد چون آن متاعتن گفی از افغانستاندي فھماندند كه بای صحنه آورد ه شد وتفرقه اندازان به وباداران به
 ميرژ « ی ھواخواھان پوشالدي با لباس جدنباري پدرام افيبنابران لط.  نخواھد داشتیداري خرگريارزش د

 .شوديوارد معركه م»  فدرالیاسيس
 يی سرحدات افغانستان رھنماروني كه از بيی ومشكالت گروپ ھایعلل ناكام ازیكي  بايد تصريح نمود که

 مردم افغانستان ی ملی آنان باعنعنات و ارزش ھای تفرقه اندازیھا كه چون مفكوره و پالن نستي اگردنديم
رشده  د صا شوم ی پالن ھا و نقشه ھاضي نقی و اعتقادات مردمیطي محی عكس العمل ھاَ اكثراد،ينمايوفق نم

 » یافغانستان « چي ھی برای و ھوی ھاني آن ھمۀ نمونكي كه باشدي و قابل دوام نمدهياز خارج آنان واقع گرد
  !! نافرجام بوديی یباز
 في كه انگشت كثی وطن فروشكي ني چنھهي بر علاتي مورد عكس العمل مردم افغانستان را در كابل ووالنيدر

 به چشم سر گذارد،ي م شاه امان هللا غازی و محصل استقالل افغانستانی را بر قھرمان ملشيو ناپاك خو
 كشور به عمل اتي مفتن ھزار چھره در اكثر والكي نين كه بر ضد چیو مظاھرات  ھامايدرق. ميمشاھده نمود

 حزب نام ۀ ناكام كنگرسيرئ » یافغانستان«  پدرام في حكم اعدام لطی نفرت و انزجار مردم منجر به فتوامد،ٱ
 ھزاران نوع انزجار، عكس ني ااٱي!!  حرف بس است كي،  اگر در خانه كس استنديگويم. ديگرد« !»ینھاد مل

 اي در سرتا سر دنو مدٱ به عمل ر،ي انداز وابسته به غرقه تفتي شخصني كه از جانب مردم ما ازیالعمل و نفرت
 چون ی وپشتيبان مفکورۀ و»یافغانستان«  پدرامفي لطی را برای عبرت و اسباب خفت ابددرس د،يمنتشر گرد

  فراھم ننمود؟؟   »خراسان«  و ضد وحدت ملی ای ۀ وابستونيزيتلو
 ی و متن قانون اساسهي با روحَ كه كامال ھم»دراليف « ستمي دولت افغانستان به سیاسيل س شكري مورد تغدر

 ی ای واقعۀ جرگهي لوكي مردم افغانستان در ی آراتيقض دارد، تنھا و تنھا با اكثر  تنا)٣ (  افغانستانۀموجود
 تختي درخود پاتي امنني به تامادر قی كه حكومت حتیبانظر داشت شرائط فعل.  بودرخواھدي امكان پذیمل
 دهيمجالس مطرح گردخنده داردر مضحك وشنھادي پكي ثي به حتوانديصرف م  در افغانستانزميدرالي فست،ين
 گروپ ھا مانند ني وابسته به ای از وسائل ارتباط جمعی كه بعضشودي مدهي و  شندهيد...... را بخنداندنيحاضرو

  دھن شرين نمودهھودهي بی حلوا حلوا گفتن ھاني درَ فوقتاَ وقتا ھمان خراس دون سويۀوني و تلوزدي امۀديجر
  .ندينماي م برای اھداف تجزيۀ اين سرزمين مقدسفهي وظیاجرا

  
 از ی قسمتباشد،ي می فوق العاده قوی در مملكت، دران حكومت مركزتي كه درشرائط امندرالي فميرژ
 ی دارای خود در امور داخلۀ ھم به نوباتيوال. دينماي مضي تفواتي به والداند،ي را كه قانون مجاز میاراتياخت

 را با در نظرداشت مواد تيال مھم مربوط به منافع  و شرائط خاص ھمان ومي بوده و تصامیويقدرت اجرا
 ی شخص والیتيدر راس حكومت وال.  آوردی اجرا در مۀ خاص خود به مرحلی حكومتلي با تشكیقانون اساس

 قرار گردد،ي انتخاب متي خود آن والی اھالني  از بی و سرمي انتخابات آزاد، مستق كه باتي گورنر آن والاي
 را حكومت یشماري بمي ملت، تصامیاي و منافع علی اساسنون بازھم بنا بر نص قایمي رژنيدر چن. دارد
 ندگانياالبته رول نم. دينماي جمھور قرار دارد، اتخاذ مسي رئاي هي اجرائی قواسي كه در راس آن رئیمركز

 كه ارگان قانون گزار دولت فدرال را ندگاني نمانيا.  از خاطر دورداشتدي پارلمان نبانيملت را در مجلس
 ملت، از ندگاني نماثي بحد،ينماي مشنھادي جمھور پسي كه رئی فوق العاده ئمي در اتخاذ تصامدھند،ي مليتشك

 .باشندي بر خوردار میاديقدرت ز
 خاص یطي  محجاباتي كه اكاراي امرۀ متحداالتي ایدرالي فستمي ستواني میمروز دول فدرال ای نمونه ھادر
 ۀ درعرصیالتي با تعامل اسي سودرالي فمي آن رژی آنرا بوجود آورده است نام برد كه در پھلوی جامعه انيچن

 فدرال با  دولتكيا بصورت َ و بعداشن باشد كه ابتدا به شكل كانفثدری مني مخصوص آن سرزمَقرن ھا، كامال
   عرض وجود نمودی حكومت مركزكيقوت  

 . 
 ی ھاوني تلوزی ھاكروفوني سرحدات آنھابا دارندگان مروني باني پدرام و حامفي لطۀ اگر دار و دستحال

 نھمهي اتي كه باموجودینيسرزم درخواھندي می و فدرال سازی معلوم حال آنان، با فدرال بازديوابسته و جرا



 ٣

 خود ۀرازي نشده انده، شوردار در سرتاسر مملكت برخی نسبتي امنكي ريھنوز از خ تا ی المللني بیقوا
 ی به صدادي باند،ي نمایزي ری اند، پدهي آن نگردۀ آن قادر به حد اقل اداری ھا ی والی را كه حتاتي والیمختار

 !!! ديبلند خند 
 ۀي قضگري دی رو، اما و مگر.راني وۀزد لجام و جنگ ی در افغانستان بزميدرالي فۀي خنده دار قضۀ بود جنبنيا

  خود مختاری ھای انتخابات والقي به طری وحدت ملشتري ھرچه ببي تخرپالن عبارت است از،یفدرال باز
 تفرقه ی كه پالن ھارسدي به مشاھده م متشنج موجوده حالتدر!!  با تعميل زور وزروابسته به ھمسايگان

چار د سرتيه و امن س، سر پنا ا و لباذ  غۀسخت با معضلفغانستان كه  افي اقوام شرني تر بشري ھرچه بیانداز
 سال است كه در آتش بمباردمان ھا و ی مملكت سی و جنوبی غرب شرقی،اتيوال.....، روی کار استباشنديم

 پس چه بھتر  !كندي مدادي بیتي امنی ھم فقر و بت اي والهيودر بقرق بوده  غن چپ و راست درخویكشتار ھا
  ممكتی  مركزۀ موقع كه ادارني آنان در چنی غدار به كمك عمال داخلگاني شوم ھمسایمان پالن ھاكه ھ
 مال و شراني گشتن به اوستهيھرات با پ.....ردي شدن بخود بگی عملۀ مورد سوال قرارگرفته است، جنبیبكل

 اتحاد وجود است کهشواھد زيای م ، چنانچهاند تاجكستان بزرگ را جامه عمل بپوشلي تشكیھندوكش آرزو
  .دي نمای عملخواستي خودفروخته، می پالن رابا عمال افغاننيھا ار  سابق بایشورو

 
 استقالل و ی به حامی گوئراهي بد و بۀفي وظی حالت طبعاي در حالت نشه و »ديبا«  پدرام فيبنابران لط 

  !!دي اجرا نمایداران خارج ا به نفع باسدار اتحاد اقوام باھم برابر افغان ر  افغانستان و پای وحدت ملبانيپشت
 از یباني پشت،ی وملكي ناتي نرابهي تا ابد ون است كه ملت افغانستایتي شخص،یحضرت شاه امان هللا غازي  اعل
  ی افغانۀ خدمتگار مردم و جامعني صادق ترثي شناختن حق زن افغان و در مجموع بحتي و برسمیموكراسيد

 یاسي سی واالتي شخصكي ني چنۀنيكابوطن پرست   ی اعضاچنانچه.دينماينمھرگز فراموش در طول تاريخ، 
 ۀ چنان دوری و اعتالی داشته اند، ھمچنان در ترقیور رھبر ملت پرني كه به چنی ئی با وفادار،یو مل

 افسوس و درد ا که توطئه ھای استعماربا نسب يک دزد خود فروخته، چنان . بودندكي و شرميدرخشان سھ
 !!ئی را برباد داددورۀ طال

 نو، صداو یو به كمك تكنالوژ  You Tube  قي از طر ھموطن افغان ما در سر تاسر جھانھزارانباری، 
از محصل »  به رسم عادت ديشا«  و دور از عفت كالمكي الفاظ ركی اند كه با ادادهي پدرام را شنفيرلطيتصو

 نكهي ای بوده است، برای بزرگ ویوملت افغان آرز ی  مملكت و آزادی كه آبادیتياستقالل افغانستان و شخص
  نكهي ایچرا ؟؟ برا. دينماي مادي ی عزتی است، به كمال بدهيباعث امتزاج مردم ما  از جنوب به شمال گرد

 في است ، قوم شری و شومني تردي پلۀ نقشزكهي افغانستان عزكري صفحات شمال از پيی نكرده با جدایخدا
 گشته است ر اي تفرقه ملت افغان عی كه برایتين!  ی  بلد؟؟ي گرداھدخو»  مزاحمت درد سر و« پشتون باعث 

 محصل ی ھم ازآمال ارزشمند شاه امان هللا غازدي باگردد،ي محسوب ميی نھاۀي ھدف و غای وحدت ملبيو تخر
  !! و آشفته خاطر گرددمهي وحدت ملت افغان سراسبانياستقالل و پشت

 باشد و چه در حالت دهي رسی شھرت منفني به ايی شراب و سفسطه گوۀ در نشی پدرام افغانستانفي لطچه
 :  كهدانندي افغانستان،  خوب مفي اقوام شرۀ او و امثال او در تفرقۀ الرغم تالش مذ بوحانی عل،یگريد
  

   نفر افغان است     زنده افغانستان ا ستكي تا
 
  كه رسندي ميی به ھمان جاخي شده اند، به حكم تاردهير پروري كه در خدمت به غی افغانۀ جامعی ھایلي طفنيا

 قرار ی كه با موافقات و امضای كسانهي ھا، مال عمر ھا و بقبي ھا، داكتر نجني هللا امظي ھا، ببرك ھا، حفیترك
 . انددهي واصل گردد، شده انانتيداد ھا با دشمنان ملت مظلوم  افغان، مرتكب خ

  
  

 :  نوت
 هي در مورد سوی معروفليرخلي  مضمون محترم  انجن در سايت افغانستان آزادھمين ـ  مراجعه شود به: ١

 .سدينويپدرام م في عبدلط پدرام كه اسم خود رافيو سواد لط
 افغانستان را دارا تي كه تابعیملت افغانستان عبارت است از تمام افراد :  جديدیـ به اساس قانون اساس : ٢

  . چھارمۀ از  مادیقسمت.... شودي اطالق م»افغان « ۀت افغانستان كلمفرد از افراد ملبر ھر . باشند
 . اولۀماد.  باشدی مهي قابل تجزريغ مستقل، واحد و ،ی اسالمیـ  افغانستان، دولت جمھور : ٣

  


