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  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

 چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم وبر زنده يک تن مــــباد
 همه سر به سر تن به کشتن دهيم        از آن به که کشور به دشمن دهيم

 
 

 
  Political  سياسی

 
 زي عزميرعبدالرحيم
 

  نايورج
٩/۵/٢٠٠٨ 

 

 
  خاك از من است؟نيا ارياخت: ديگوي میآرز

 
 
 حكومت سي رئی حامد آرز،ی اشغالگران خارجی هوائی توسط قواندندي شی تن در ولسوال٩٠ از شيبعد از آشتار ب 

هنوز .  دي نمای آن حادثه هولناك به اصطالح اظهار همدرداني قربانی هالي به جنوب هرات نمود تا با فامی سفریمستعمرات
 .كندي درآورده  و ناله مجاني او را به هگناهي و آشتار مردم بافتاده به تپش ی آرزی ضد بشر آه چرا و چطور قلبميدانينم
 

 از هفت شيمدت ب.   داشته باشدی و هموطنی او هنوز هم احساس افغاننكهي قبًال آشته شده چه رسا به ای آرزی انساناحساس
 فاقد همه ی آرزنيا.   آنندی مبي آشند و تخری م،زنديري بر فرق مردم ما بم می اشغالی هارويسال است آه شب روز ن

 از هموطنان ما به اثر آتش ی جمعكهيدر هر بار.   ها بوده استیبدبخت خشونت ها و ني نظاره گر همه ای انسانليخصا
  اشغالگری هاروي و به نشوندي میروزي پۀ  سر مست از بادارانشي و ی آرزدهند،ي خود را از دست میاشغالگران جان ها

 ی واقعتي و هویاصل اتي آه نكندي می سعی خجالت آور، آرزی هایاما با حرآات جلف و جمله بند.  فرستندي میشادباش
   . مردم افغان قلمداد آندۀ حقوق از دست رفتبانيخود را از انظار مردم بپوشاند و خود را پشت

 
 و انتي در خی آه آرزكنميتصور م.   شده استدهي د عزتی و بني درجه پائني به ای حكومتسي افغانستان آمتر رئخي تاردر

 آه سال ها در خدمت دستگاه یآس.   استدهي و احمد شاه مسعود را هم خاری سر ببرك آارمل،  شاه شجاع، ربانیوطنفروش
 داشت؟ چه باعث شده است آه تواني می از وی بوده باشد، چه توقعگانگاني بوده و معاشخوار بی اجنبی استخباراتیها

 داندي می  آرزد؟ي بكشاني و متحدكاي امری اشغالی هاروي روز ها رنگ عوض آند و دهن به انتقاد از عملكرد نني دریآرز
 كايمطبوعات امر.   اندی ناراضی از وی غربیآشور ها.   شده استكي خود نزدیاسي ساتي حري اخی به روز هاديآه شا
 ۀ آه بعضًا انعكاس دهندكاستي امری دولتري مطبوعات غنيهم. سندي نوی و برادرانش می بر ضد آرزیاللحندي شدنيمضام

 . استی و جهانی در سطح ملكايخط مش دولت امر
 
در .   داشتی نسبت به آرزیزي آمني به افغانستان روش توهرشي سفر اخني حدني گفت آه سناتور بامي از افراد آگاه برایكي

 مشروع ري غتي و فعالی مواد مخدره و فساد ادار،یتي امنليد مسا در موری از آرزدني صرف طعام، سناتور باانيجر
 ی با بدنيباالخره با.  كردي می و از ارائه جوابات قاطع خودداررفتي مفه فقط طریاما آرز.   آردیبرادرانش دو بار سواالت

 ی گونه آزومندچي هني ازشيب" گفت آه ی طعام را ترك گفت و به آرززي مك،يپلماتي و دیاسي و خالف اصول سیپروائ
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 شدن انتخابات  واقف كي و نزدی و آشور اروپائكاي امریتي از نارضای آه آرزديبدون ترد  ".سوال آردن را از شما ندارم
 ی در جامعه افغانی پائی آه دوباره  جاخواهدي م،ی تصنعیلذا با انتقاد ها.   بقا نخواهد آردني ازشي آه بكندياست و فكر م
 جز همان ندندي شی اشك تمساح هم به ارتباط  آشتار مردم در ولسوالختنير.   شودلي قای خود وجه ملیباز آرده و برا

 . استی ویشگي همیاسي سی هایل ها و فضورنگين
 
 ی آنجاره خواب مري  گاو پ". خاك از من استني اارياخت  " :ديگوي می سپتامبر گزارش داد آه آرز۴ خي بتاری سی بیب
  خود را  مالك افغانستان دانسته و آشور را از آن خود "دولت منم، ملت منم" گفتي آه م١۴ ی گفتار لوئ برسمیآرز.  نديب
 ني دوباره به زمخ،ي آرهء مری بسواحتي و سري  بعد از سنكهي ااي بوده و شه ناي جمله ني اظهار اني حی آرزديشا.  دانديم

 شود،ي پامال و برباد می آرزی تار  موكي مردم ما بخاطر حفظ  از هفت سال است آه مال، جان و ناموسشيب.  عودت آرد
 :نگاردي همچنان می سی بی   ب.كشدي آه نمگانهياز ترس اربابان ب  دار افغانستان اريو اخت  انسان فاقد شرفنيالآن ا

ی از آقای کرزی با اشاره به تلفات سنگين غيرنظاميان در حادثه شيندند گفت از پنج سال پيش برای جلوگير
رئيس جمهور افغانستان به  . چنين حوادثی همواره تالش کرده است اما موفقيتی در اين زمينه نداشته است
" شهرک شهيدان عزيز آباد"بازماندگان حمله هوايی عزيزآباد وعده داد تا برای آنان شهرکی را به نام 

زماندگان قربانيان اين حادثه را به حج احداث خواهد کرد و برای آنان زمين زراعتی نيز خواهد داد و تمام با
پس از حادثه شيندند خراب شده " خارجی ها"آقای کرزی همچنين گفت که روابط دولتش با . خواهد فرستاد

  .است

 كي كهيوقت.  كندي خود اعتراف می در پی پی های به ناآام)؟ ( خاك افغانستاناري صاحب اختی مطالب،  آرزني اظهار چنبا
 دار خاك خود اري اختتواندي شود، چطور مگانگاني آند و مانع تجاوز بني را در آشور خود تامتيواند امن جمهور نتسيرئ

اگر هدف رفتن به  .   را به حج خواهد فرستادكاي امری قواۀ اني حمالت وحشی وعده داد آه بازماندگان شهدایگردد؟  آرز
 ۀ و دارودستیآرز.    گناه اندی وحشتناك اصًال بۀ حادثني اناي جستن از گناهان است، قربانیحج منزه ساختن خود و دور

 و افي سن،ي گلبد،ی بعد از بازگشت از حج مانند رباننكهي به حج بروند به شرط اگراني اولتر از دديحكومت مزدورش با
  . نكنندبي فروشان نكشند و تخرني دريسا
 

  جهت یب.   تو استی است آه آن آس حكمرواگري دی دست آس تو درارياخت.  ی خاك افغانستان را نداراريتو اخت! یآرز
 . در دوزخ استاني دروغ گویالف مزن و دروغ مگو آه جا

   


