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   کابل- محمد عمر قريشی

  ٢٠١٧ دسمبر ١۴
  

  ميھنفروش ترين حاکميت در يک صدسال اخير
  

- افغان"انده بر مکتب دخترانۀ شام روز گذشته، با حمله ای که نيروھای امنيتی دولت دست نش: ١٣٩۶قوس ٢١سه شنبه 

را در " اردوخان"و " گولن"انجام داد، به عالوۀ آن که باز شدن دمل چرکين اختالف بين " تيمنی وات"واقع " کتر

افغانستان اعالم داشت، از بسا جھات در تاريخ کشور به مقامی دست يافت که تا امروز ھيچ يک از وطنفروشان ديگر 

  :انچهبدان دست نيافته بود، چن

 اين را می دانيم که ھر کشوری از خود دارای سنن و ارزش ھای فرھنگيی است که بر مبنای ھمان سنن و ارزشھا، -١

از ساير کشور ھا متمايز می گردد، يکی از آن سنن و ارزشھا در افغانستان، حفاظت از مھمان و پناھنده تا پای جان و 

  .واده می باشدننابودی خود و خا

افغانستان حتا در مناسبات سياسی و دولتی نيز از چنان ارزش و اعتبار باالئی برخوردار بوده، که حتا اين سنت در 

 لک روپيه از انگليس مددمعاش می گرفت و به خاطر تعلقش به ١٨ًکه ساليانه رسما " امير حبيب هللا خان"فردی مانند 

مومی به افغانستان عترکی  را که در جريان جنگ اول  -انگليس سرانجام به قتل رسيد، حاضر نشد ھيأت مھمان المانی

آمده بودند، به آنھا تسليم دھد، به ھمين سان در جريان جنگ عمومی دوم با آن که نافرمانی از دستور متفقين خطر 

ضر ، دولت آن وقت افغانستان حاه باشدبه دنبال داشتمی توانست اشغال افغانستان را به وسيلۀ نيروھای انگليس و روس 

نشد دپلمات ھای المان را به متفقين تسليم دارد، ھمچنان مال عمر آخند زاده که در تاريخ معاصر افغانستان به مثابۀ لکۀ 

  .ننگی ثبت گرديده، امارت خود را فدا نمود، مگر بن الدن را که به افغانستان پناه آورده بود، به دشمنانش تسليم نداد

 دست نشانده در کليت آن گوی سبقت از تمام خاينان و وطنفروشان قبل از خود خالف تمام اين سوابق تاريخی دولت

ربوده، با زندانی ساختن چند پناھندۀ ترکی و تصميم به انتقال آنھا به کشور ترکيه، در ميھنفروشی و زير پای نمودن 

يک مشت وطنفروش، افغان فروش و  -"غنی و عبدهللا" اعم از -" باندارگ"ارزش ھای فرھنگی در عمل نشان داد، که 

  فرھنگ فروش می باشد

ًرسما از طريق شعبۀ  آن عده از معلمان ترکی که اکنون در بند امنيت ضد ملی دولت دست نشانده قرار دارند، ھمه -٢

 ھمچو نوانسيون ژنيو، که ھيچ دولتی حق ندارد تاه شناخته شده، مطابق فيصله ھای کپناھندگان ملل متحد، به حيث پناھند

پناھندگان را به کشور خودش مسترد دارد، دولت دست نشاندۀ افغانستان با انجام اين عمل قوانين بين المللی را به مانند 

  .قانون اساسی دست ساخت استعمار و ارتجاع در افغانستان، زير پای نموده به تمام بشريت اھانت روا داشت
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 مقاوله و قرارداد مبادلۀ مجرمين جنائی و يا سياسی بين افغانستان و  اين کار در حالی صورت می گيرد که ھيچ نوع-  ٣

  .دولت ترکيه  وجود ندارد

حريم " دخول نيروھای امنيتی رياست امنيت ضد ملی به خوابگاه دختران معارف، در عمل به مثابۀ تجاوز به -۴

به اثبات رسانيد، که نه خود ناموس دارد و تمام مردم افغانستان به شمار رفته، دولت دست نشانده با اين عمل " ناموسی

  .نه ھم به نواميس مردم احترام قايل است

، بدان منظور صورت "باند ارگ"تمام اينکار ھا يعنی زير پای نمودن تاريخ، فرھنگ، عنعنات و ناموس از جانب 

 برده و در "اردوخان"برای  وقتی به ترکيه می رود تحفه ای " مغز متعفن" اين" غنی احمدزی"گرفت تا دلقک استعمار

  .را فراھم بسازد" دوستم"صورت امکان، زمينۀ معامله با 

واھر ھموطنان به اين عکسھا نگاه کنيد و نزد خود مجسم سازيد که اگر اين دختران معصوم و مظلوم دختر و يا خ

  خودتان می بود چه می کرديد؟
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ن مشت نمونۀ خروار  آنھا تدريس می شد، زيرا اين ھماتبی بوده و چه درککار ندارم که اين مکتب چگونه ممن به اين 

است، مھم آن است که دولت دست نشانده به نواميس ملی و ارزشھای فرھنگی ما تجاوز نموده و اين عملش را نبايد بی 

  . پاسخ گذاشت

  !!ديده شود چه می شود


