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  ٢٠٠٨ نومبر ٦
  

  !هموطن و نويسندۀ ارجمند، جناب سيد عـبد الواحد افضلی
 داريم که ارسال مقالۀ تان آغاز يقين. اينک به نشرش ميپردازيمبا تقديم سپاس، نوشتۀ شما مواصلت نمود، که 

از همينرو تشريف آوری تانرا به . نويد ميدهد" افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان"ا پورتال بهمکاريهای دائمی شما را 
 . پورتال خير مقدم ميگوئيم

در  شما معضلۀ افغانستان از چند منبع خبيث سرچشمه ميگيرد، کهمسأله و خدمت دوست عزيز خود برسانيم، که 
وع نيز مد نظر شما بوده  که ابعاد ديگر اين موضمتيقن استيم  ما مگر. فقط به يک بعد آن توجه داشته ايدنوشتۀ خود 

    .است، ولو که بدانها اشارت هم نکرده ايد
  .ا پورتال ادامه بدهيد و شاد و پيروز باشيدبهمکاری خود را 

  با تقديم محبت                                                                    
  AA-AAپورتال                                                                    

  
 
 

  حد افضلیسيد عبدالوا
   ٢٠٠٨ نومبر ٥
  

  
  نقاب زدگان

  
 سازی به شرايط   گروه های دهشت افگن و طالبان نکتائی پوش يکسان غالمان حلقه بگوش اجنبی هستند که با زمينه

 قدرت سياسی اسالم را وسيله و بهانه تراشيدند،  کسب منظوره  ب صرفآطی سه دهه در افغانستان و ايجاد جنگ در
، يکی با لنگی و ريش و پکول ،پاک خويش کردند  به تن نا اسالم را جامۀمال، داکتر و پروفيسر يک بنام طالب و هر

آسيای ميانه   باداران خويش را در اهداف شيطان صفتانۀنايت شدند، و ج وارد صحنۀنکتائی  ویديگری با دريش
فقير  کشور ملت مظلوم و ويرانی برناحق در و آنرا در جهت کشتار کرده مرحله بمرحله و زمان به زمان تعقيب
مات  حکو در تحت ظلم سرکوب گرانۀجامعه را که سال های متمادی ناتوان افغانستان پياده و توده های مظلوم و

گان اجنبی برد. گرسنگی قرار داده شده بودند، قربانی کردند و فقر دکتاتور وقت در گودال جهل و بيسوادی و مستبد و
اساسات و کردند ، نتوانستند اصول  لجن جهالت تبارز از پروفيسر و طالب ، داکتر، برخی از آنها بنام مال  که امروز

 تحکيم روابط نيک و صالح بين همه دين و اديان یمبنا  انسانی برۀ که ضرورت مبرم حيات جامعو منطق اسالم را
اما نه با قاتالن که احکام شريعت را . آشتی است اسالم دين صلح و. دانش تفهيم مينمودند خرد و با، استوار ميباشد 

آنها توصيه و ه پاليسی سياست استعماری ب آنچه اهداف و اين کهنه گرايان قرون وسطائی هر. پا کرده باشند زير
ترويچ شوم که گويا اسالم  ق مختلف با تبليغ و از طر کشور مذبوحانه اقشار جامعۀجهت بربادی آموزش داد آنرا در

نه خير . زحمتکش جامعه  دست زدند به کشتار توده های مظلوم و وکرده گوش ها چون سرنی پف  خطراست  در در
 ید که دين اسالم را بهانه و به بازی های سياسی گرفتيد، و آبرو بلکه شما جنايت کاران هستي،خطرنبود اسالم در

 .پای خارجی ها را به افغانستان کشانيديد و  بدنامی را بدامن پاک آن وارد، و لطمۀآنرا با اعمال خائنانه از بين برديد 
پکول  ريش و لنگی و طالبان  مثًال. شد، که مسؤول آن شما جنايت پيشگان ميباشيد مواجه اسالم بخطرحال واقعًا

ند، و به ه اسواد و شعور سياسی بهره نبردو دانش  آی که از.اس.تروريست های دهشت افگن بين المللی نوکر آی
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حيطه در اهداف سياسی و   مسلحانه بمنظوررزۀتوظيف به مبا و  تعفن جهالت ظهورو  لجنحمايت غربی ها از
 نکتائی پوش ، ديگر طالبان دريشی و. عضف افغانستان زدند دست به کشتار ملت مظلوم مست،قدرت بيگانهآوردن 

  مدارس دينی چون پاکستان  توسط استاد های انگليس سند گالب استند ، که از شو با عطر و و آراسته و شست
کشورهای عربی  از برخی ديگر شوی مغزی بدرجات استاد ، داکتر ، مال و مولوی و و فراغت را بعد از شست

آنها وظايف شعبده بازی های سياسی را  با تبليغ دين از طريق تلويزيون  کدام از پروفيسری بدست آوردند، که هر
 ذهنيت های خوابيده گماشته ، و برنامه ردنراه ک گم واقعيت ها به ياوه سرائی و مختلف برای کتمانهای خصوصی

 همين فريب  حمالت وحشيانه، بنا برمستعضف کشور وان بی بضاعت و نات تودۀسه دهه است که قشر.   ميکنندءاجرا
يک  مگر. متقبل ميشوند هر روز  استعمار، بزرگ ترين تلفات را در بافته شدۀگان  تروريست های ساخته وخورد

 شدۀ نفرين  اعمال قبيح و خانم های طالبيگریافتيد که طالبان نکتائی دار بدرجه داکتر و پروفيسرواق نيروز اتف
 مالی شبکه های جاسوسی بکار ميرود،  تقويۀ بنيۀ جمع آوری پول که در جهت"فنديزنگ "دهشت افگنان را بعوض 

  بيرحمانۀرابطه به قتل در.  آنها  پروتست و مردم را به هوشياری از واقعيت ها دعوت مينمودند عليِه ونمودهتقبيح 
  شما، که بمنظورهمرزم و هم عقيدۀمسلمان ظالم ،  نا ناترس تن جوانان واليت لغمان که بدست تروريستهای خدا٢٦

مسير راه بشهادت رسيدند ،  دريافت شغل کارگری عزيزترين اعضای فاميل شانرا بقصد ايران ترک گفتند، و در
مورد   کرزی درهمچنان قضاوت شما در حکم فيصلۀ محاکم حکومت طالبی شدۀ؟   مورد آنها چيستقضاوت شما در

آزاد   سال محکوم به حبس شدند ، چه ميباشد؟ همينطور١٩اهللا سروری به   سال و اسد٢٠ش به مدت قيد کامبخ
! سوزجنابان وطن ای . حکم کرزی و محاکم آنه قيد زندان  ب جنايت پيشگان از ساختن تروريستهای دهشت افگن و

پروردگار عالميان جوابگو و به  ر مسلمان افغانستان بدست شما ، در حضودر ازای ملت مظلوم و بماتم کشيده شدۀ
زيرا شما رسالت اسالمی و ايمانی را بصورت شفاف مطابق به . اشد مجازات يعنی حکم جهنم گرفتار ميشويد

شما درک و استدالل به واقعيت بينی  از بيشتر و ملت افغانستان  مسلمان هستند، بهتر.  ننموديدءايفا رضايت اهللا بجا و
.  توپ بهر سمت و جهت چرخ و لول ميخوريد بمثابۀتيد که جهت اصلی را از دست داده ايد، واين شما ها هس. ميکنند

   مثًال. به اسالم برمال ميسازندخيانت و جفای شما را گوشه و کنار هر اين را بدانيد که نهاد های اسالمی واقعی از
، تقديم جفاکاران سروده است وباب خطا   که دربيت منظومه اش را شاعر گرانقدر آقای مختارزاده که چند 

  .نم خوانندگان ارجمند ميک
  

  دندان شرارت
  

  آنکــــــه با ديــن   کـند کاسبی ،  از دينِ  خدا
  هـــمه يکجـــا شـــده و  مغزِ سرش پاش کنيم

   درگاِه خــداۀگـرچـه شيطـانِ  لعـــــين  رانـد
  ز فسـادِ  علـــما  ،  چـــــاره و  پـــيداش کنيم

  ــامــۀ  ماسـتــری و داکتریِ  دين ،  زتنشج
  پـاره بـا شعــــر و ادب کـرده و ُرسواش کنيم
  ريش و پشمی زسر و صورتِ شان چپه تراش
  خشک ، با کـُندِ  تـبـر  از تن و هر جاش کنيم
  زانکــه بدبختــی ِ  عالم هـــمه از جـورِ  مال
  نيمبـــه سرِ  دار آويــــزان  و   چــــلـيپاش ک

  اگــــــــر اصالح نشود زود بــه مسلــخ ببريم
   جگـــــرش پاره ، زبانش به دهـــن قاش کنيم

  
 ظلم و جنايت قشون  چون سجيه وجود دارند ، که عليِهیبا احساس خانم های قهرمان و! همچنان قابل تذکار ميدانم 

را از حنجره رسايش با شهامت و جسارت ازطريق طالبان دهشت افگن بين المللی فرياد و درد ملت مظلوم افغانستان 
برنامه ای تلويزيونی خويش به گوش جهان برساند ، و آنها را  به اشتباهات شعبده بازی های مذبوحانه ظلم استعمار 

ملت شريف افغانستان افتخار ميکند با داشتن همچو خانم های قهرمان، که در .  جهان سوز متوجه و ملتفت بسازد
  .و جنايت خاموش نميباشندازاء ظلم 

   
  !زنده و سر بلند باد انسانهای واقعيت بين
  !نفرين به ستمگران و دشمنان افغانستان

 


