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 ؟مزدور یا و معذور ، مخالف
  

 
  اش مخالفت و اپوزیسیون است، برانداز نظام سیاسى مخالف دارند. فرق هم از اپوزیسیون یا  و سیاسى مخالف

 تا  دارد تالش خوب  هاى حاکمیت میشود.لذا امور شدن بهتر سبب و قدنما  آئینهء و پیشرفت سبب و دهنده الترناتیف
 هاى  حاکمیت  که  بګویم  اګر  کرد  خواهید  تعجب  ند.بما   زنده تا   کند  مساعدت  را  وى  است  نزع  حالت در  اپوزیسیون  اګر

 حد اپوزیسیون مفهوم به مخالف یا  و مخالف کل در  هرصورت  به میکنند. کمک سالم اپوزیسیون ایجاد در خوب
 . راجی و شده فروخته مزدور و نادانی از یا  و تعصب از معذور معذور. و مزدور است. نوع دو اقل
 میاندیشیدم  این  به  کامل  صداقت  با   ...  میشود  کی  اتن  نفر  یک   میشودو...با   کی  وطن  ما   بی  وطن  میشنیدم:این  زمانی  من
 طبعى  و  عینى  صورت به  با   سیاسى  ستیج  و  ګرفت  نظر  در  همیشه  باید  که  است  کار  رمز من  عوض  این  اندیشم  می  و

 بر که  دریافتم زمان مرور به اما  ګردد. تأمین نیز عدالت و باشد استقرار و صلح جامعه در تا  شود پر و باشد پر
 به مفاد عوض و شد بیرون تفریط و افراط از تا  کرد بیشتر دقت کمى باید شده تجربه فوق تأکیدات جوانب بعضى
 . ترف نه ضرر

  به  میکند.  چه که داند نمى معذور و  میکند چه که میداند اجیر اجیر؟ ویا  است معذور ما  بحث طرف که کرد دقت باید
 . ىکن بیدار توانى نمى را زده، خواب به را خود اما  کنى بیدار آسان توانىمی را رفته خواب
  معاش  مزدور کردن. اتن ونه میخواهد  شدن وطن را  وطن این نه  مزدور کند.  فتنه نوع چه و  میکند  چه میداند مزدور

 ایران پول و یافت هانهب حال و میخواهیم بدخشان استقالل ما  که بود کرده اعالن قبل سال سه  دو پدرام است.  نوکر و
 و پیچاند مي فدرالى شکل در را مادر به خیانت و داده هم دست به دست مزدوران و معذوران افکار پاکستان، و

 این میکند. چه سیاسى شعبدباز که داند نمى معذور آن که میپیچاند زرین هاى لفافه در را زبان و قوم تعصب
 !  دمیشو خالصه پول و قدرت مزهء زبان، قوم، لجنزار در شان ایمان ،ندارند وطن واقعیت در سیاسى سعبدبازهاى
 اجیران و  سیاسى شعبدبازان ابتذال همین از و ابتذال همین و  است!  مبتذل و  مردود  قانون حاکمیت  بدون دیموکراسی

 .دمیکنن و کرده استفاده افغانستان به خاین و اجنبى
  مسلط  دست  است. آن مبتذل نوع همین از رسید افغانستان به  اخیر دههء  دو در  آزادیکه بازار اقتصاد و دیموکراسی

  وجود  قانون حاکمیت میګیرند.  ناجوانمردانه جزیهء دیموکراسی از علناً  خاینین این و  ندارد وجود  قانون حاکمیت
 دیموکراتیک وسایل انواع تمام از خویش اهداف تحقق بخاطر ما  که میدارند اعالن علناً  عزت بی خاینین این و ندارد
 دهها  و کلکانى هللا حبیب شرع خالف کردن ګور سر از در جنګید. خواهیم مسلحانه و میکنیم استفاده قهریه وحتى
 کارکنان  ګریختاندن  و  اهداف  به  تروریستان  رساندن  و  ها   شهر  سقوط   مګر  شنیدیم.  و   دیدیم   شهید  هفتهء  جمله  واز  مورد
 با  آن به  و کردن حریق را مردم رزق و هند از شده وارد ګندم کردن معرفی یکفر بغالن، در بند و ای های پروژه
 است؟ اسالم این و دیموکراسى این ... و  رفتن منصوری و پدرامی خاینین این داشتن دست و هماهنگی به افتخار

 . دای  می  شان  دست  زا  همین  عمل  در  اینک  و  میګیرند.  کار  حاکمیت  براندازی  در  وسایل  تمام  از  که  کردند  اعالم علناً 
  میدانند.  پوره  خود  را  این  اندیشه  این  برداران  علم  و  افغانستان  ای  تجزیه  یعنی  افغانستان  امروز  شرایط  در  فدرالی  نظام
 . دمیخواهن را وطن این تباهی و تجزیه ایشان بلی
 شان  چشم  تعصب  و  اند کرده  تعین  هدف  اول  ایشان  است.  همین  واقعیت  کنند،  تحریف  را  اذهان  و  کنند  توجیه  مرتبه  ده
  و کشید آب از ماهی مانند را ایشان و  تنویر را دیګران تا  نوشت باید بلی میتراشند. دلیل برایش بعد و کرده کور را

 . دکر تجرید
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 :یپدرام  استدالل
 

 همه فدرالی آوردن با  و ... و کردند عدالتى بى سال250   و بد  پشتونها  لذا است درخت ان و است افتاب این
 قبلى شاه جانشین اینکه بدون و مهاجرت سال  11 از بعد که خان عبدالرحمن امیر میشه.  ګلزار و  وګل حل  مشکالت

 استاده  و  شود،  استاده  مقابلش  به  هرچه  و  هرکه  بلى  هرکه،  و  میرسد  قدرت  به متزلزل  دشوار  و  سخت  شرایط  در  باشد
  مشهد  به  عدهء و  سرکوب  را ایشان نتیجه در و مرکزى انستانافغ ملکان و خانان از عدهء  جمله از و  برد بین از شد
  و  قومى توزى کینه و جنګ به  وضع و حالت این که میجنګند افغانستان علیه امروز تا  و فرارى پاکستان کویتهء و

 خود راه سر از را وى کرد مخالفت هرکه و میخواست قدرت در بقا وى ندارد. ربطى خان عبدالرحمن امیر سمتى
 يلسان و زبانى قومى، افروزى آتش براى را این ستمى و قومى و افګنان تفرقه اما  شت.بردا

 این داد. نشان را آفتاب دیدی  اونه میګه. راست  آدمک این که میکنند فګر احمق و خبر بى عدهء  و برده کار به  ى
  دارد؟ ربط چه پشتون بودن بد به آفتاب ارتباط اما  میګه. راست خو

 لقمهء  تا  میزند  چوبک  ها  کثافت  آن  در  پدرام  کردن،  استفاده  وسیله  هر  از  خود  اهداف  بخاطر  حکام  که  ریختا   درلجنزار
 . دکن آماده سازی، احمق در را خود چرب

 قومى فتنهء آتش و  حل راههای و اساسی غیر مسایل به ای، اس ای توسط  پدرام شدهء برده نیکر به تمرکز عوض
 . هساخت مصروف و کور را عدهء و افروزد مى را  افمارذفاشیىت و سمتى و

 رهانید سیاسى تاجران این و شعبدبازان چنګ از را معذوران تا  رساند همه به و کرد بایدعام آنرا منطق و حقایق لذا
 .دکر تجرید   ها  خورده فریب این افکار و اذهان از را زبان و قوم تاجران باروت، و خون تاجران و
 در اصولى و درستعموض با و کماحقه جامعه در را اپوزیسیون مخالف، جایګاه و شناخت را زبان و قوم تاجر 
 . تساخ  روشن رابرشب
 

 و المبین البالغ اال وماعلینا 
 باهلل اال توفیقنا  ما 
 سعیدى الدین صالح داکتر
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