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 Political   سياسی

  
  دپلوم انجنير خليل اهللا معروفی

   ٢٠٠٩ سپتمبر ٢٩برلين، 
  

  

  

  توهين به خون قربانيان قندوز
  

  !!!!! روی خود را سياه کردسرانجام "کرزی"حکومت خداشرماندۀ 
  

واليت قندوز به پرواز " چهاردرۀ" دو طيارۀ جت بمب انداز امريکائی بر فراز ولسوالی ٢٠٠٩ سپتمبر ٤به تاريخ 

قراری که خوانندۀ ارجمند اطالع دارد، . را جاری ساختندستر دريای قندوز،  دريائی از خون افغانان در آمده و در ب

سران چند مملکت غربی، به . جهان مورد انتقاد شديد واقع شداين کشتار نه تنها در سطح افغانستان، بلکه در سطح 

کميتۀ تحقيقاتی ناتو . شمول فرانسه و سويدن و هسپانيه اين عمل را تقبيح کرده و آن را غير قابل بخشايش خواندند

ا کرده راپور تحقيق خود را پيش کشيده و قوماندان قوای المانی مستقر در قندوز را که تقاضای اين حملۀ هوائی ر

به همين صورت تمام آژانس های خبررسانی و مطبوعات غربی، از کشتار مردم ملکی . بود، ملزم و مسؤول دانست

  اما حکومت مستعمراتی حامد کرزی چه کرد؟؟؟. حکايت کردند

 و گويا بدون اثرگذاری از ديگران تحقيق "مستقالنه"حکومت پوشالی کرزی هيئتی را توظيف کرد، تا موضوع را 

  :بعدًا راپوری تقديم کرده و ضمن آن ابراز داشت، که " مستقل"اين هيئت باصطالح . مايدن
  

  ».تمام قربانيان يا طالب بوده اند و يا دستياران طالبان« 
  

اين کمين نيز ضمن نوشتۀ . و خوش خدمتی بدرگاه استعمار دانستند" پوشالی"به يقين که بسا کسان اين گزارش را 

 "انگيال مرکل" خود،  عمل حکومت کرزی را بحيث يک اکت خوشخدماتانه به آستان  خانم ٢٠٠٩ سپتمر ١٠مؤرخ 

 Merkel Angelaدر آن .  ــ صدر اعظم المان ــ دانست که در همان لحظه سخت زير فشار بين المللی قرار داشت

  : مقاله چنين آمده بود

ه ضمن اين فاجعه دهها انسان بی گناه قتل عام گرديده اند و تمام جهانيان و تمام نشانه ها حکايت از آن دارند، ک... « 

چيز ديگری " وقاحت"اين کار را غير از . حاال حکومت نوکر و دست نشاندۀ کرزی می آيد و در چشم همه می درايد

خاسته و عجب است، که داکتر سپنتای نوکر نيز از سر کشاد سرنای دميده، بدفاع از جنايتکاران ناتو بر. نميتوان ناميد
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. "در جنگ نان و حلوا بخش نميشود"يعنی که ".  و در جنگ چنين کاری صورت ميگيردجنگ است"گويد، که مي

ی افغانستان را "سمر قند و بخارا"حکومت فاسد و مشهور بالرشوۀ کرزی که متشکل ار مفسدين فی االرض ميباشد، 

 چه ميداند، شايد خود حکومت المان از نوکر خود کس. ، صدر اعظم المان، ميبخشد"انگيال ميرکل"به خال هندوی 

  ؟؟؟؟کرزی خواسته باشد، تا با چنين ترفند بيشرمانه، ضربۀ شالق جهان را از سر حکومت المان کم نمايد
در هر صورت، خواه اين کار به تحريک حکومت المان صورت گرفته باشد يا به ابتکار خود کرزیِ  دلقک، و يا 

به " خوش خدمتی رذيالنه"ان ناتو از طرف حکومت دست نشاندۀ کرزی، بايد به حيث يک هردو، تبرئۀ جنايتکار

  »!!!!!! ....، قلمداد گرددپيشگاِه  شغالگران

  :از قديم و نديم گفته اند که 
   

  ».دروغگوی حافظه ندارد "   و   »دروغگوی روی سياه دنيا و آخرت است« 
  

روزنامۀ معتبر . و چه خوب شد که حکومت دست نشاندۀ کرزی، با عمل اخير خود، واقعًا روی خود را سياه کرد

 خود از قندوز ٢٠٠٩ سپتمبر ٢٩ در شمارۀ امروز  Berliner Tagesspiegel" تاگس شپيگل برلين"برلين بنام 

  :چنين نوشت

اضای اردوی المان در قندوز صورت گرفت، حکومت افغانی ــ سه و نيم هفته بعد از حمالتی که بر اثر تق:قندوز « 

) ديروز ــ شرح از معروفی(يک نطاق حکومت دوشنبه . به جبران خسارۀ بازماندگان مقتوالن ملکی قندوز پرداخت

دالر امريکائی پرداخته ) دو هزار (٢٠٠٠ ملکی، به هر کدام مبلغ نفر از کشِتگان) سی(٣٠که به فاميل های گفت، 

دالر امريکائی دريافت ) يکهزار (١٠٠٠نفر ملکی مجروح اين حادثه، هر يک مبلغ ) ــُهن (٩ه گفتۀ وی ب. شد

  ».نمودند

برمال ميسازد، کرزی را دست نشاندۀ  حکومت "انکار شرمسارانۀ" و "دروغ شاخدار"صرف نظر ازينکه اين خبر 

  :ددو نکتۀ ذيل را نيز جلی ميگردان

 به فرمودۀ و.  از خود واقعًا اراده ندارند و پيوسته به دهل باداران خود ميرقصندــ يکی اينکه حکومات پوشالی

  :حضرت حافظ 
  

  )١"(آنچه استاد ازل گفت، بگو، ميگويند"
  
به ياد دارم، که چند . قيمت دارد" دوهزار دالر"، " افغان"ــ دوم اينکه برای حکومت مستعمراتی کرزی، خون يک 

" الکربی"بر فراز " پان امريکن" نفر مقتول حادثۀ طيارۀ ٢٧٠هبر انقالبی ليبيا ــ در بدل سال پيش معمر القذافی ــ ر

مليارد دالر پرداخت؛ يعنی برای هر قربانی طيارۀ سقوط داده شده، )  دو اعشاريه هفت ( ٢، ٧ــ آيرلند ــ جمعًا مبلغ 

  :رسيم، کهبا يک محاسبۀ سرراست، بدين نتيجه مي. مبلغ ده مليون دالر امريکائی
  

  !!!!!!!!افغان" زارـپنج ه"اروپائی برابر است با خون خون يک امريکائی و 
      

  :و از نظر من بنده

  !!!!!!را دارد" کون و مکان"و " دو جهان"ارزش " صومـافغان مع"خون يک " رهـيک قط "،از نظر بنده

ه تنها زخم قلوب بيشمار را مداوا کرده نميتواند، در برابر يک قربانی جنايات ناتو، ن" دو هزار دالر"ازينرو پرداختن 

  !!!!مانندۀ تيريست، که در قلب پرغرور  افغانان با احساس  ميخوردتوهينيست عظيم به ملت ما و بلکه 
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  : را چنين تجسيم ميکند"غرور افغانی"مرحوم عثمان صدقی 
  

  گ روزگار سر پرغـــــــــرور مابا سن
  م نشد خونچکان شد و يکبار خصد بار

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :توضيحات
  : ــ اصل بيت حضرت شمس الدين حافظ شيرازی اينطور است١

  ه طوطی صفتم ميدارند          آنچه استاد ازل گفت بگو، ميگويمدر پس آئين

  .ساختم، تا بحال اين مقال بخواند" ميگويند"را " ميگويم"، در مصراع دوم که با طلب پوزش از روحانيت حافظ، 

  :در همين ارتباط دعوت مينمايمبنده  ــ خوانندۀ گرانقدر را به مطالعۀ سه مقالۀ ذيل ٢

  .  سپتمبر پورتال نشر گرديد٧ سپتمبر که در صفحۀ ٦مؤرخ " و باز جنايت آفريدندوحشيان نات"ــ 
  . سپتمبر منتشر گشت١١ سپتمبر که در صفحۀ ١٠، مؤرخ !!!"دولت مستعـمره از خود اراده ندارد"ــ 

 در صفحۀ ، که٢٠٠٩ سپتمبر ١٧مؤرخ " مورال دوگانۀ اشغالگران در افغانستان ، مورال شمالی ــ مورال جنوبی"ــ 

  .افتخار نشر پذيرفت" افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان" پورتال ٢٠٠٩ سپتمبر ١٨

  

 

  

 


