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 Political  سياسی

  
  دپلوم انجنير خليل اهللا معروفی 

    ٢٠٠٩ سپتمبر ١٠ برلين، 
  
  
 
  

  !!!مره از خود اراده نداردـدولت مستع
  

  خوش خدمتی رذيالنۀ حکومت حامد کرزی
  

 حامد زعامت"ه اصطالح به نيم، از وقتی که افغانستان در اشغال اتازونی و ناتو درآمد، دولتی نوکر بچنانکه ميدا
ود کوچکترين آزادی عمل بوده و از خ" دولت مستعمراتی "،و هم چنانکه ميدانيم، چنين دولتی.  نصب گرديد"کرزی

. ا مرعی داردهمان ر" دولت مستعمره"مايد،  اراده فر"بادار جهانخوار"آنچه و نيز ميدانيم، که . و اراده ندارد
. که بکنند و هر جکی را که بزنند، مورد تأئيد حکومت مستعمراتی حامد کرزی قرار دارداستعمارگران هر بدی را 

کيست " خانجان"و همه ميدانيم، که " است ، نه نوکر بانجان" خانجان"نوکر " حامد کرزی"، به گفتۀ عوام الناس ما 
  کدام؟؟؟" بانجان"و 

، دو طيارۀ جت بمب انداز امريکائی بر دو تانکر ربوده  شده در قندوز، حمله ٢٠٠٩ سپتمبر ٤روز جمعۀ گذشته، 
المانی، آن دو تانکر مملو از " گئورگ کلين"طياره ها بدرخواست دگروال . کرده و دريای خون را جاری ساختند

 .ندبمبارد کرده و تعداد کثيری از هموطنان ما را قربان ساخت، ندبنزين را که در بستر دريای قندوز بند مانده بود
 سپتمبر ٧  ، که در صفحۀ"جنايت آفريدندوحشيان ناتو باز " بنده زير عنوان ٢٠٠٩ سپتمبر ٦لطفًا به مقالۀ مؤرخ (

  .)پورتال نشر گرديده، نيز رجوع فرموده شود ٢٠٠٩
 تشويق طالبان برای گرفتن تيل رايگان به محل شتافته بودند،  چون قسمت اعظم قربانيان، افراد ملکيی بودند، که به

موضوع در جهان همهمه برپا کرد و حتی هم پيمانان ناتوئی المان از قبيل فرانسه، انگلستان، هسپانيه، سويدن و 
های مختلف ازينرو کوميسيون. غيره لب به انتقاد شديد کشوده و عمل قوماندان المانی را مورد توبيخ شديد قرار دادند

قوای ناتو ضمن صدور تحقيقاتی امروز کوميسيون . نصب و دست بکار گرديدند، تا موضوع را دقيقًا بررسی نمايند
اعالميه ای، گفت که قوماندان المانی اوضاع را غلط ارزيابی نموده و تصميم غلطی را اتخاذ کرد؛ تصميمی که از 

  .صالحيت او بسيار فراتر ميرود
ام جهان اين بمباردمان وحشيانه را محکوم کرده و حکومت المان زير شالق انتقاد قرار دارد، در اوضاعی که تم

کوميسيون حکومت دست نشاندۀ حامد کرزی می آيد و اعالم ميکند، که تمام کشتگان بمباردمان قندوز طالبان و 
 دقيقًا توجه Berliner Tagesspiegel" تاگس شپيگل برلين"به خبر امروز روزنامۀ معتبر . دستياران ايشان بوده اند

  .، خود چنين مينگارد٢٠٠٩ سپتمبر ١٠فرمائيد، که در صفحۀ اول شمارۀ امروز، 
 امريکائی  المانی مورد حملۀ هوائی دو طيارۀدرخواست قوایی، که به تقريبًا يک هفته بعد از بمباردمان دو تانکر« 

 کوميسيون تحقيقاتيی  نشر ناشدۀقرار راپوربه . ی يافته است"نپشتيبا"و  "پشتوانه" حکومت المان کقرار گرفت، اين
و بوده اند  بدين منظور موظف گرديده بود، تمام قربانيان يا طالب ،که از طرف حامد کرزی، رئيس جمهور افغانستان

" يگلتاگس شپ"نظر به راپوری که از طريق حلقات حکومتی افغانی به . ، و نه اشخاص بی گناهيا دستياران طالب
درين بمباردمان که توسط دو طيارۀ جت امريکائی .  بوده اند٤٠ تا ١٨رسيد، تمام اين مقتوالن، مردان بين سن 

  .صورت گرفت، نه طفلی به قتل رسيده است و نه کدام زنی
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 مگر ناتو بر آن قوماندان المانی Süddeutsche Zeitung" زيود دويچه تسايتونگ"نظر به يک گزارش روزنامۀ  
ی که کوميسيون تحقيقاتی روزنامه نظر به راپور. ه استکه قوماندۀ اين حمالت را داده است، اتهاماتی را وارد کرد

بمانند .  ، از صالحيت خود فراتر عمل کرده استGeorg Klein" گئورگ کَلين"ناتو داده است، نوشت که دگروال 
قسمی که روزنامه از زبان يک صاحب منصب . سلسلۀ مراتب را مراعات نکرده است" لينک"آفتاب روشن است، که 

ناتو نقل قول مينمايد، در تصميم گيريی بدين بزرگی، بايد قوماندان المانی مرکز قوای آيساف را در جريان قرار  
  )خبرختم نقل قول قسمت مهم اين (»....ميداد، چون خود صالحيت چنين تصميم گيری را نداشت

  

  :خوانندۀ ارجمند خوب دقت فرمايد
افراد از ستان بدين نتيجه رسيده اند، که ضمن اين حمالت تعدادی نتمام جهان، به شمول مقامات مسؤول ناتو در افغا
مقامات دولتی المانی، به شمول وزارت جنگ المان، بعد از انکار . ملکی، به شمول زن و طفل به شهادت رسيده اند

.  اولی باآلخره اقرار کردند، که طی اين حمالت تعدادی از افراد بيگناه ملکی نيز تلف گرديده اندهای بيشرمانۀ
روزنامه های غربی عکسهائی را نشر کردند، که جنرال مک کريستل را در شفاخانه بر بستر يک طفل زخمی اين 

 جمعی اين حادثۀ د، که بر قبرهای دستهروزنامه ها عکسهای بازماندگان قربانيان را نشان ميدهن. حادثه نشان ميدهد
 را نشان ايای پيپ و ستل و بوتل و قطی حلبیعکسها بق. ندميگرير نوبهار ببمانند ااده و زار زار ددلخراش نوحه سر 

 بودند، که به تشويق "چهار دره"ی حامالن اين ظروف اهل روستا. ودندميدهند، که حامالن شان به شهادت رسيده ب
از و بيخبر بلی؛ در اثنائی که اين بيگناهان هردم شهيد .  بدست آورندد، تيل مفت شتافته و ميخواستنطالبان به محل

 را منفجر ساختندتانکر  پرداخته و هردو يارات امريکائی به بمباردف گرفتن تيل از آن دو تانکر بودند، طومصردنيا 
  .نددل ساختمب به خاکستر ، را در آن واحدی، که در نتيجه انسانهای بی شمار

هيچ عقل سليم باور نميکند، که بخاطر دو تانکر ربوده شده، اين همه طالب بريزند و خود را در معرض حملۀ دشمن 
طالبان که از کوره های جنگ بدر آمده و قوای ناتو را به سر انگشت خود ميچرخانند، اين قدر احمق . قرار بدهند

ها اخذ موقع کرده متری تانکريررس قوای دشمن، که در يکی دو کيلونخواهند بود، که در روز روشن خود را در ت
  .بودند، قرار بدهند

  

  !آری برادر گل من
تمام جهانيان و تمام نشانه ها حکايت از آن دارند، که ضمن اين فاجعه دهها انسان بی گناه قتل عام گرديده اند و حاال 

چيز ديگری " وقاحت"اين کار را غير از . می درايددر چشم همه ست نشاندۀ کرزی می آيد و حکومت نوکر و د
عجب است، که داکتر سپنتای نوکر نيز از سر کشاد سرنای دميده، بدفاع از جنايتکاران ناتو برخاسته و . نميتوان ناميد
. »در جنگ نان و حلوا بخش نميشود« يعنی که . »جنگ است و در جنگ چنين کاری صورت ميگيرد« ميگويد، که 
ی افغانستان را "سمر قند و بخارا"اسد و مشهور بالرشوۀ کرزی که متشکل ار مفسدين فی االرض ميباشد، حکومت ف

کس چه ميداند، شايد خود حکومت المان از نوکر خود . ، صدر اعظم المان، ميبخشد"انگيال ميرکل"به خال هندوی 
  .ز سر حکومت المان کم نمايداکرزی خواسته باشد، تا با چنين ترفند بيشرمانه، ضربۀ شالق جهان را 

ِ  دلقک، و يا يا به ابتکار خود کرزیک حکومت المان صورت گرفته باشد در هر صورت، خواه اين کار به تحري
" خوش خدمتی رذيالنه"تبرئۀ جنايتکاران ناتو از طرف حکومت دست نشاندۀ کرزی، بايد به حيث يک هردو، 

  !!!!!!شغالگران، قلمداد گردد به پيشگاِه 
  

  "!!!!از خود کشانِ  بيگانه پرست"و لعنت خدا باد بر 
 
 


