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 تریبون آلوده گی صوتی
 
 

سوسان ایرانی، می توا د ننند حکم اعدام کسی را صادر کنتنها نصب لوحه ها و نامگذاری جاده ای در بلخ به نام جا
که در هرج و مرج چند ساااااار اپیر، پیشاااااگام بوده اسااااا  در هر 

د ضموردی، بی پیار تعقر، ابراز نظر کند و این بیان در مجامع 
ننگین  عملاز افغانسااااتان، به اصااااطمی وحی زمینی تلقی شااااود  

نامگذاری جاده ای در بلخ به نام جاسوسان ایرانی تا خطاب دزد 
به دوستتتما اتمام جاستتوگ انگلیگ به اتمرا اعترا  بر عبد ا 
تاستتتتیگ تلویزیون بدنام میتراا بر ایی م ا ل و انجمن گای گویا 

آریایی که گفته می شود  -اباطیل خراسانی رگنگیا اما بر م ور 
 لقه ای از مجوستتان رزردشتتتیانخ داخلی را در خود داردا ستتو  
استتتتتفاده از ،دراا تارام ستتتترمایه گای ملیا  صتتتتب زمین گای 
گزاره گان و  ذیرایی از نا،لین تاجیک در مناطق  یر تاجیک در 
 ابلخا ستتتخنستتترایی به نفع منا ع ایران و روستتتیها مرکزگریزی ب

 آریایی -تشتتویق ملیشتته گای تن یمی و ده گا دوستتیه ی جنایی دیگر که بارخره  رگنح تستتامل و تستتاگل خراستتانی
در شاامار دشااواری های فرا راه نانون مندی، پودمپتاری کساای را  اندوالی بلخ در ،بال آصتتم مممند را م رز کرد

رداری و وارد کردن آساایب های جدی به بساار مشاا  در چنین حالی، بدون شااب باع   د که بقای اونمی کن  معرفی 
 طبیع  افغانستان اس   

که گفته می شااود مسااتندا  آن را شاابکه ی اسااتپباراتی مسااعود تهیه « رد پای فرعون»رزا  مامون با نوشااتن کتاب 
که در کنار حقیق  اصاااااالی  مم ربانی، حامیان ویی  فقیه در مناط   ، پرده از پیان  هایی برداشاااااا کرده اساااااا 

شان دهنبایپره کشته می شوند، می توان که، سعی ایران با تیم دیپلوما  هایی مرکزی سله ید ند ن  والی بلخ در سل
خیانا گاا با نامگذاری جاده و نصتتتتب لو ه گا برای آن مجموعه ی جواستتتتیگ بیگانها اگر نمی داندا اه ،در خام 

 . ندا به اه میزانی مستعد خیانا می باشداسا و اگر می دا
ی والی بلخ در مدتی که در این ویی ، ابقا شااده اساا ، به تریبون آلوده گی صااوتی ای می ماند که همانند بدنه بلندگو
آن چه به به  توجه می پورند و بدون وم ، داپر نظام را با تقساایم ندر دیگر اعضااای جبهه ی به اصااطمی مقای 

 آدرس دیگران، انتقاد می کنند، در رسوایی عملکرد، به کشور و منافع ملی، پط و نشان می کشند  
ان د، اپبار افغانستنسربازان پارجی به پطر می افت هب تحمیلی و به اصطمی بو  پاکگاهی که منافع یب گروهر

گونه یب گروه دوسیه دار، با آرایش لباس و  که چه ی میان تهی، سوژه می شونددر سلسله ی برودکاس  رسانه ها
ریده اند و در حالی که تح  حمای  پارجی، حسااااااااب باز کرده اند، در پناه آن، وانعی  های چهره، از گذشاااااااته ب  

 می کنند   معکوسافغانستان را 
نمی داند طی  موارد زیای بوده اند که والی بلخ، بی محابا، برای کساااب شاااهر  کاذب، جرا  بیان کرده اسااا  و اما

  سااقوط می کندبه همان زودی طری  شااهر ، اگر بدون زحم  پله به پله باشااد، به همان زودی ای که بای می برد، 
او در هاله ی شهر  کاذب، به جایی رسیده اس  که هیچ کسی و هیچ جناحی، حضور او را تحمر نمی کنند  کمن 

می   ایی را ناراح  می کند که ونتی یب جا کاری های حزبی، در حزبی که به فساااد شااهر  دارد یجمعی ض اعضاا
شااوند، دیدن محاساان سااپید و ضااعش های ناشاای از پیری، آنان را به نفرین کوچب تر هایی تشااوی  می کند که مانند 

 والی بلخ، حای بی میر نیستند، نائب مقام مم ربانی شوند  
سو سم  و  س   بیماران نومی که در  یی زیادتریبون آلوده گی صوتی والی بلخ، در فضای باز رسانه یی،  یافته ا

د از آی دی وانعی اساتفاده کنند، با آوردن ادبیا  والی بلخ، همیشاه ی ریفرنس می نشابکه های اجتماعی، جرا  ندار
دهند که منابع آنان برای ادعای عدال  نومی، از نابغه ای سرچشمه گرفته اس  که حتی در تاجیکستان، تشوی  می 
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عطا محمد نور، سااار ها پس از سااقوط ملوک الطوایفی تنظیمی، آدرساای از دریاف  منابع پولی و  شااود  پودمپتاری
می چاپلوسی به اصطمی فضمحلی برای تشوی  پاینانی نیز شده اس  که چند سار پیش با تمکین، آستان بوسی و 
موکراتیب پل  که در فرص  پارسای، مانند پرتو نادری، زریاب و بقایای انجمن به اصاطمی نویسانده گان حزب دی

اهر می شاااادند تا سااااار ها پس از آن تجربه، ظبا ساااارد کردن متن و محتوا، اهر ت های آن جا، نشاااارا  می کردند و
جدی، به پیشااااااواز کمونیساااااام ادعایی رفته بودند، در نمونه ی  6دروغ بودن و کذب عناصااااااری که در هف   ور و 

راس  و چپ این ها، چیزی بیشتر از عقده مندان نوم پرس  و  -اشیمگی صوتی چند سار اپیر، شاهد ب تریبون آلوده
گدا »نیستند که در ناپیدایی تاریخ وانعی، ونتی در ناگزیری های یب حقیق  یافغانستانض تحمیر شدند، همانند  یحقیر

حربه ی  شاااااااوند ن، به همه چنگ و دندان نشاااااااان می دهند تا مانع ناروا و حرامپوری های آنان «را خدا روز ندگد
معمور در این مشی، تهدید وانعی  هایی س  که پوشیده نیس  یافغانستان و افغانض با تضعیش آن ها، در استحاله و 

 د  نپیچیده گی های عجیب جامعه ی افغانی، مرز های احترام ما تا حد پانه و پانواده می شکن
شااده اساا ، اما این مزایا، در دشاامنان هرچند بیان آزاد و آن چه در عمر کردند، منجر به شااناپ  و تشااپش بیشااتر 

تداوم می یابند که مساااااووین راس حکوم  در درگیری معامم  و پطا هایی که کرده اند،  یضااااایات فرصااااا  های
شار کساانی راح  شاوند که حتی پوب ترین نتوانساته اند از پیان  های آشاکار، دوسایه بساازند و از این طری ، از 

مل  محوری، باع  نفر  نزدیب ترین و ی ایستند، در پصوصیا  دین داری م های آنان، اگر در مقام تهدید کشور
 ها می شوند  

به بمترین وجه معر ی شتتده اند « رد  ای  رعون»نصتتب لو ه گا و نامگذاری جاده به نام جواستتیستتی که در کتاب 
ه اول وریا  قیه برای تجزیه ی ا غانستتتتان بودندا  رصتتتا مغتنمی بود که می توانستتتا دوستتتیه ی و ماموران درج

خیانا گای والی بلخ را از  جم بیشتتترا نجاا دگد. ا ستتوگ و ستتوگمندانه که شتتناخا ما در اعتماد به مجموعه ی 
پور و بزنس پارجی، به اینان با ضااعش های آشااکار و عاد  کار در ساایسااتم  ت صتتیل کرده نیز بستتیار ستتط ی بود.

که تا هنوز هم برای منافع شااپصاای، حاضاار اند با هر جنایتکاری معامله کنند  اگر این ساایر  می مانند سااهامدارانی 
د، به راحتی با سرنوش  نادامه نمی یاف ، مجموعه ی دس  و پا شکسته ای که از نام طالبان نیز پواب راح  ندار

ه ی نو زنده گی در افغانستان، نهرمانان دیگری ظاهر شوند که در تاریخ نهرمانان مردم بازی نمی کردند تا در تجرب
دروغین و کاذب چهر سار اپیر، چند سمی به دس  بی مقدار اند که اک راً در جنگ های داپلی، مردم را کشته اند 

انیا اردو و تجمیزاتی  قط در امار سال  کوما ربو در تشدید تفرنه، ملوک الطوایفی و ضیات سرمایه های ملی، 
سااار اپیر، هیچ ابر ندرتی حاضاار نیساا  حدانر  66و در از دستتا ر تند که برای  تل اند کشتتور کفایا می کردند 

 اش را کمب کند  
 یادآوری:

 را رایگان دانلود کنید!« رد پای فرعون»از طری  لینب زیر، کتاب  
http://www.afghanpedia.com/projects/libraries/pdfs/get_pdf.jsp?book_id=100cgqdc
k.pdf 
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