
                     !ملت يکعصيان  بهای    
                       .!دالئيل دعوت ندادن به حکومت افغانستان در کنفرانس مسکو        

      

 
U چهل وپنجم يکصدوپيوسته بگذشته قسمت: 

طياره ای که در حال سقوط بود و همه مسافران به اضطراب و ترس افتاده بودند ولی يکنفر  : ميگويند
دی جواب داد ، چرا که تو چرا نگران نيستی ؟ آن مرد با خون سر: از وی پرسيدند بی خيال نشسته بود 

 نگران باشم ؟ مگر طياره مال پدرم است که از سقوط آن نگران و ناراحت باشم ؟

 

و مردم بينوای ما را همچون توطئه می بارد ی ميهن زمين و هوا ازارها گفته ام و نوشته که چنانچه ب
آب را بروی ملت ما بسته اند و باران تير را گشوده اند هفتادودوتن در شب عاشوری محاصره کرده اند و 

 .!ان کنند ـدار مـــشيپور دالر و امتيازات بيکه مگر چنان آسوده خفته ايم  "ما "ميان بسياری از در اين 
و درپيشگاه حنيف خان اتمر جاسوس سفاک و جانباز سينه چاک جنگ جالل آباد در روزروشن آنگاه که 

مجلس نمائنده گان بر امضای معاهده های خود با کشور های چون اياالت متحده امريکا و ناتو فخر فروشی 
و ميگويد که از چهار ماه بدينسو  ميکند و مجموعه ای از آن معاهده ها را همچون آب حيات معرفی ميکند

کشورهای که ما با آنها موافقتنامه های امنيتی امضا نموده ايم هر روز مبلغ دوازده ميليون دالر برای هزينه 
  های نيروهای امنيتی می پردازند ، 

Uhttps://www.youtube.com/watch?v=Pm4suQrSPfwU 

 افغانستانجامعه جهانی برای چرا و به چه دليل وانگيزه ای ياهم نه می خواست بداند که ايد نه ميدانيست وش
کمک می کنند ؟ اما واقيعت اين است که برای آدم های بی خود و جالد  عقب نگاهداشته شده  ويران و
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،  )ص(و بورژوازی ، مارکس و حضرت دمحمکفرودين ، دنيا و آخرت ، ماترياليسم و ايده آليسم ، صفت 
فقط  که زيرا اين ها در بهشت شدادی و تهوع آور زندگی ميکنند  ،  خداپرستی و استعمار پرستی يکی است

ن ما روشنفکران ارجمند سرزمياين قلم و بسياری از!آری.رونق دارددرقلمرو آن  سکه مصرف
خبر چه  حاکم بر سرنوشت افغانستان  بهشت شداد بورژوازی با قرئت مافيايیميدانيستيم و ميدانيم که در

داروغه زبان  حنيف خان اتمر از نيروهای امنيتی دوازده ميليون دالر است ؟ وقتی خبر مصارف روزانه 
افغانستان به حساب می " مالی " حکومت وحدت يکی از بلند رتبه ترين مقامات امنيتی  که  ارگ  معروف

آيد شنيدم ، پشتم لرزيد از اينکه اين سخن نه در کوچه و پس کوچه های شهر بلکه در بزرگترين مرکز 
 وچيزی نه نوشتم  احترام و ادب  حرفی نزدمن افغانستان زده شده بود ازقانونگذاريی يعنی مجلس نمائنده گا

ين اظهارات آقای اتمر که بر حق يکی از وکالی عزيز و ارجمندی در برابر ا، خدا ، خدا ميکردم که شايد 
چی کسی به ناتو : که حضرت اتمرقانونی نمائنده گان مجلس افغانستان تجاوز شده بود از آقای اتمر بپرسند 

و اياالت متحده امريکا حق داده است تا در مخالفت صريح با قانون اساسی افغانستان حتی موافقتنامه 
يکی از مصيبت تعيين کنند ؟ حکومت وحدت ملی افغانستان برای ما ميزان نياز مندی های افغانستان را 

ملتهای تحت اسارت به بار می آورند درست در همين مصيبت نهفته است  ایو بزرگی که برهای اصلی 
و اعانه دهنده گان در قرن حاضر و درحوزه  سرمايه گذاران که توان و قدرت مادی و اقتصادی برای .

ی تحت اسارت به اقتضای منافع ملی خويش تصميم گيری غياب اراده ملتها تا درحق ميدهند  استعمار جديد 
انند افغانستان با حضور مرجال دست نشانده در جوامع تحت اسارت  بسياری از  جالب آنجاست که. نند ک

موتر های مفشن ضد گلوله تصؤر ميکنند که گويا اين توانائی را خود شان بوجود و مانند  ويالدفاتردر 
 "پول و ثروت " چرا که . ميدانند" خود " طه را انحراف ازين رابآورده اند که در مباحث جامعه شناسی ا

 . شمارند می  برای بيگانه گان  و مجوز تعيين سرنوشت  بحيث وثيقه مشروعيترا 

 

 ! است پزتمدن مصرفی بد تر از وحشی گری    
از خود اسارت گرفته شده را درکشورويا کشورهای ان ها بويژه شهروندان عوامل بزرگی که انسيکی از

است که  مباهات بر مفت خواری در دائره فرهنگ مصرفی  بيگانه ميسازند همانا مفتخواری بويژه 
 سرنوشت چنانچه می بينم اکثرپُز ها ی حاکمان .جوامع عقب مانده بحساب می آيند عامل تخديربزرگترين 
مانند حنيف خان اتمر که از مادر زاد به شغل شريف جاسوسی و آدم اتی بويژه حلقه های استخبارکشور ما 

را با  جامعه پيشرفت  ميزان  سقوط ارزشهای متعالی هيچگونه ناراحتی نداردو ازکشی مصروف است 
 . می کند  محاسبهمرده های مخالفين دروغين ارائيه ارقام 

Uhttps://www.youtube.com/watch?v=Lw2VfmkfRSkU 

ز کشتن و مرگ انسان ها که به گفته و اعتراف وی همه از ، عزيزان اين مارمولک اتمر چگونه ا ببينيد
 سخن  ردــگ ســـرمنولوژی و ادبياتی از دوران جنــو ميبينيد که با چه ت اتباع افغانستان اند لذت ميبرد ؟
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برای کندز نخواهد بود بلکه اين مرتبه عمليات تنها که و با ژست ديکتاتورانه اش می فرمايند  می گويد
 .!! امثال شان خواهد بود جنت گل و  سالم و مال  دخشان و تخار را نيز که افراد مالتمامی طالبان در ب

 

  به کنفرانس سه جانبه مسکو  افغانستان  دعوت ندادن              

جامعه جهانی و ارگ گفتند که داروغه  مشاور امنيتی ف اتمرآقای حنيچنانچه قبأل اشاره نموديم آنروزی که 
 درکشورهای ناتو به شمول اياالت متحده امريکا برای مصارف نيروهای امنيتی مبلغ دوازده ميليون دالر 

ارگ ميدانيست که نه داروغه  امور قتل و دروغ مشاور حضرت حنيف اتمر  هزينه ميکنند ، بايدافغانستان 
دهای جامعه جهانی وی بلکه تمامی شهروندان جغرافيای بنام افغانستان را از مخالفت در برابر عملکرتنها 

 .ممنوع ساختند 

 

نفرانسی که بنام صلح درافغانستان و در ک پاکستانی ها و چينائی ها ،نبايد تعجب کرد که چرا روسها 
از راه زابل و کستان با پا حنيف خان اتمر  جلوگيری از ؤرود جنگجويانی که به اثر معامله استخباراتی

انتقال داده ميشدند و بسياری از مقامات رسمی در پارلمان قافله وار بسوی صفحات شمال افغانستان پکتيکا 
 . دعوت داده نه شد افغانستان بر آن اذعان داشتند 

Uhttps://www.youtube.com/watch?v=oV3Bz2ReRuoU 

برای افغانستان و يکی از ديپلومات های رئيس جمهور روسيه والدمير پوتين ضمير کابلوف نمائنده خاص 
روسيه از دير بدين سو نخواسته ارتباط اش را با طالبان و نيروهای که در برابر داعش مبارزه باسابقه 

و پاکستان برگزار روسيه –ميکنند پنهان سازد و آخرين مرتبه هم آنگاهی که کنفرانس سه جانبه ميان چين 
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 .واهند آمد که در کنفرانس های آئنده از افغانستان نيز دعوت بعمل خ گرديده بود اعالم داشت

Uhttps://www.youtube.com/watch?v=IJnq7zlrUogU 

داروغه ارگ در يک معامله دروغ  و امنيتامورمشاورگفتيم مارمولک اتمرم وچنانچه قبأل اشاره نمودي
دمحم نوازشريف برهبريی بروز رقابت ميان ارتش و حکومت مسلم ليگ  از قبل استخباراتی با پاکستانِ 

وارد خاک افغانستان شده بودند زابل و پکتيکا مرزی  در قافله های جداگانه از راه های صدراعظم آنکشور 
واليت زابل و غزنی از حضور وورود جنگجويان خارجی در گفتگو با اما در همان زمان برخی از ؤکالی 

و درعين حال گفته بودند که اکنون و در حال حاضر با نيروهای ابراز نگرانی نموده بودند  راديو آزادی
 .امنيتی از هرگونه برخورد خودداری مينمايند و از راه زابل وارد صفحات شمال کشور می گردند 

 

مسکو  با آنکه جمهوری های آسيای ميانه بصورت مستقيم از يوغروسيه  جمهوريیکشور طبيعی است  
رهبران حزب  اکثرماندن  به قدرت و کشورهای آسيای ميانه تاريخی مسکو بر  سلطه آزاد شده بودند اما 

اين به اصطالح در آن خيطه حق دفاع از تماميت ارضی  دوران اتحاد جماهير شوروی کمونيست 
را برای کرملين مسجل ساخته قرغيزستان وترکمنستان  –ازبکستان  –کشورهای آزاد شده مانند تاجکستان 

مانند بود ، لهذا بصورت طبيعی دفاع از ذخائر نفت وگاز آسيای ميانه در برابر کشورهای خارجی 
 . با سرسختی دفاع مينمايند عربستان سعودی و انگليس 
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