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 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Political  سياسی

  

  استاد اکبر قريشی
  ٢٠١٩ جون ١٨

  

  
 

ن به ملت ي توھ"یاست جھمورير  پارلمان و" یانتخاباتبازی  ۀادام

  ستما

  ارگ سال ھایت ھاسي فاشبا وطنفروش ی ھای اخوان،ن به وطنيخاو  مرتجع یگروب متشكل از تكنوكرات ھا چند

 ومردمکشور  شده است تا باعث یبارو  بند ی ب.ندخورمی  را ک ماف وپايخون وپوست مردم شراست که 

 منافع خودرا ی خارج بدھند، از ھمين سبب است که دولتھای اشغالگر قراریدولت ھا  خود و را در گروافغانستان

بيان  یزاد آ وینام دموكراسه ب است که آنھا  شعوریبافراد ن يتوسط ھملذا  ،نندي بی مخيتكاران تارين جناير بودن اد

 مھاجرت  وی بدبخت قتل و قتال،باعثھمه  می شوند که عهجافو صد ھا   آزادی زنان مرتکب ده ھامطبوعات وو

  . ه است جھان شدکگر مماليكا ودي امر،اروپابه کشور ھای جوانان 

نظر به مشکالت كستان ران و پاي ا کشورھایدر  خصوصبه طوری که می دانيم يک تعداد ازجوانان افغان

ند تا آنھا را ه ااند، از مدت مديديست که دولتھای منفعت جوی ھمسايه شروع نمود شده  به مواد مخدردتاعمزندگانی، 

با شان تعداد زياد  برگشتانده می شوند، به افغانستان ی که  زمان دتاعجوانان م. نماينداخراج ھای خود از كشور 

 در حاليکه وضع اقتصادی فاميل ھا ھم تا  سرحد ،می شوندخود   ھایليبار دوش فامضعف جسمانی و روحی 

در ھيچ پالنی  اخراج شده، ندارد و حتا توجه  به مھاجرانً ادارۀ دستنشانده کابل اصال بخور ونمير رسيده است، مگر

  . زمينه روی دست گرفته نشده است
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 و پولو چوکی و  قدرت به خاطرجمع می شوند و طوری که می دانيم اعضای دولت دستنشانده متواتر در ارگ 

تضاد به خاطر به دست آوردن قدرت و منافع مادی،   و ھمچنين ھريک از آنھا طرح می کنندقاچاق و دزدی پالن

اين دزدان و خائنان چه به خاطر .  از اشکال در ميان مردم دامن می زنندیو زبانی را به شکل ی نژاد وی قومیھا

 ھا، در ھوتلیگاھ .رلمان و چه ھم به خاطر چوکی رياست جمھوری ھر روز در جنگ و جدال اندانتخابات در پا

پتاق و الف ، با  شود یدا مي شان پۀكلو سر   یسر كار  یون ھايزيدر تلوھم  یاھگ و محمودو  احمد ۀ در خانیگاھ

 یخارجکشور ھای  ینوكرھامه ھ خوشبختانه مردم آگاه شده و می دانند .كنند یرا پاره پاره م  خودیلوگ نھازد

کشور ھای اشغالگر دست استخبارات ه  ب دولتجلويک کشور اشغال شده است و  افغانستان ھستند و کشور شان 

  .است

  :به اينھا بايد گفت

  می پوشيد ومدرن  ئی ھایك با نكتاي شی لباس ھارفت و آمد می کنيد و لوكس ھایموتر شما خائنان که امروز با 

  ھمۀ اينھا را به جز از راه دزدی و وطنفروشی و قاچاقبری و رشوتخوری ازدي شش متره نشته ایزھايدر پشت م

که د ينيبيكشور ب  یت ھاي وال در كابلید در سرك ھايبرويک مرتبه که ھم شده،  .می توانستيد به دست بياوريدكجا 

 امروز . دوا و درمان و نه ھم کارنه خانه دارند و نه مکتب ونه .  و روز کشانديد چه حالستمکش را به ملت

نه پل و نه ھم وسايل حمل و نقل پس اگر به وطن و مردم خدمت نمی کنيد و افغانستان نه فابريکه دارد و نه سرک و 

که  دي بگذارخود و ان نزد بادارفقط به فکر دزدی و پول جمع کردن و خيانت ھستيد، شکل خود را گم کنيد برويد 

   .کنند و چند صباحی را به آرامی و بدون رنج و مصيبت بگذرانندباد خود را آ وطن تان افغانسقي صدفرزندان

رنج  یكاري ب ازی خانگیبو گرسنگی، از  روز از فقر تا روز  ماۀمردم ستمديد  است کههزيادتر از چھار دھ

الاقل يک لحظه ھم بيشتری را به خود متحمل می شوند مگر دولت خاين و خودفروخته نه شرم دارد و نه وجدان که 

 ھست و ،خود فروخته یھاه ن گرويا. باشد که شده به فکر مردم ستمکش و مھاجرانی که به وطن خود برگشته اند،

چه در ھا ن كشمكش ي ا.روند ی زده میگريسرد ر بیكيولی ھنوزھم  و کشور را گرفتند و نابود کردندمردم بود 

توسط پالنھای جديد خود را که قايل شدن امتياز به طالب است كا ي امرتا شده باعثداخل ارگ و چه ھم خارج از آن 

شامل جمع وطنفروشان نمايد به  در آيندۀ نزديک قدرت جنگی وحشی را عملی نمايد و بتواند  کايشلزاد وشريخل

با گروه ساختند تا زاد ھمين سبب بود که تعدادی زيادی از زندانيان طالب را با تأئيد و موافقت سفير امريکا در کابل آ

 و دستنشانده می گويند و نمی مزدوريک دولت طالبان دولت افغانستان را . خود در قتل و قتال مردم يکجا شوند

  . استكا ي امر شانبادارخواھند تا با آنھا داخل مذاکره شوند، طرف مذاکرۀ آنھا فقط 

 ولی ردم بی دفاع ما دريغ نکردهی در حق متيجناکه طالب از ھيچ  در حالید يئ قضاوت نما خودشماھموطنان عزيز 

د، الب را در قدرت دولتی سھيم بسازن به شمول کشور ھای ھمسايه در صدد اند تا طبا آنھم کشور ھای امپرياليستی

مگر آيا نابود کردن طالب برای قدرتھای امپرياليستی که پشه را در ھوا شکار می کنند، کار ساده ای نبوده و نيست؟ 

می  وز طالب وجود دارد و اکثر کشور ھای ذيدخل در مسائل افغانستان  در مقابل آنھا کرنش ولی چرا تا به امر

 بايد بدانيم که ھدف کشور ھای امپرياليستی ھرگز نابودی طالب نيست بلکه زجر و شکنجه و قتل و قتال ھر  ماکنند؟

مردم شجاع و ًدارند مشرکا آنھا که اوت و بی رحمی س با ق افغانستان است تا بتوانند به کمک طالببيشتر خلقچه 

و فراموش کرده اند که  مگر کور خوانده اند .سر به درگاه آنھا خم نمايند  د تامجبور بسازنرا  افغانستانآزاديخواه 

   .الخره به پايان رسيدنيستا تجاوزگر ب قدرت کشور ھای، زور ودتاريخ تکرار می شو


