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   کابل- محمد عمر قريشی 

  ٢٠١٧ دسمبر ٠٩
  

  "مرگ بر امپرياليسم و صھيونيسم"يا " تانياھو و نترمپ"مرگ بر 
 تسليم ناپذير ما کابل، شاھد مصاحبه ھا، سخنرانی قوس، در دو سطح جدا گانه شھر١٧ و امروز ١٣٩۶قوس ١۶ديروز 

. و توده ھای ميليونی کشور ما بود" رھبران جھادی" ضد امپرياليستی به اصطالح - ھا و تظاھرات ضد صھيونيستی

  .نخست مکثی داريم بر مواضع زمامداران دولت دست نشانده و به اصطالح رھبران جھادی

که طبق اطالع با موافقت عربستان سعودی "ترمپ"از سوی ابۀ پايتخت اسرائيل به مث" بيت المقدس"به دنبال اعالم 

" کون گوز"ھرچند اختالف ضمنی شان را در مسأله نشان دادند، با آنھم در کل از يک " باند ارگ"صورت گرفته است 

  :زدند، چنانچه

  .ھار تأسف نمودظا" ترمپ"ی اين ننگ دامن افغان و افغانستان، از اين موضعگير" اشرف غنی"ز متعفن غ م-* 

  .به جای اظھار تأسف اين تصميم را غير قابل پذيرش اعالم داشت" عبدهللا "-*

از چنين می کنيم و چنان . و تقبيح آننمودن در ميان است نه محکوم " ترمپ"بببنبد در اينجا نه مسألۀ رد موضعگيری 

ام ارتجاعی بودن، ضد انسانی بودن و ضد وجدان يک دربيان اين نظرات با تم. ًخواھيم کرد که اصال خبری نيست

  "کل اکر طبيب بودی سرخود را مداوا کردی"زاده بودن، يک صداقت نھفته است، آنھا می دانند که آانسان 

موضع " سياف"و " صبغة هللا مجددی"سگ پير استعمار انگليس زود تر از ھمه " رھبران جھادی"از به اصطالح 

 خود خالی نمودند که مجاھدين شکمدبيات زمان اشغال افغانستان توسط شوروی، چند باد را از گيری نموده با ھمان ا

چنان کرده و چنين خواھند، امريکا و اسرائيل که آنھا را خوب می شناسد و می دانند که تمام اين غر وفش ھا، به منظور 

 نشان ندادند، مگر به يقين بعد از شنيدن آنھمه  بيشتر است، ھرچند در ظاھر مقابل آنھا عکس العملدالر مقداریگرفتن 

  .نچه ديروز گذشتآاين بود . ، به آنھا پاسخ داده اند"جرت"غرو فش، با گفتن 

 با ده ھا ھزار ھموطن ديگر ما جوش و ھمراه وانی ھاخو ا نما ھادر بين شھر به خصوص بين روشنفکر: و اما امروز

را تقبيح و محکوم می نمود بلکه پای پيشتر گذاشته، صھيونيسم و " ترمپ"خروش زنده باد و مرده باد نه تنھا حرکت 

  .نداشغالگری ھای اسرائيل را نيز با کلماتی که آن کشور مستحق آن است، محکوم می نمود

ت ھمگام با ديگران چندقدمی برداشتم، ده ھا بار کوشيدم وقتی شعار راستش را بخواھيد وقتی امروز در تظاھرا

زبانھا جاری سازم ، مردم که در  برنيز را " براشغالگران امريکائیمرگ "، شعار داده می شدسر اشغالگری اسرائيل 

ول دست شان بود، با بند امپرياليسم نبوده و نيستند، اين شعار را تعقيب می نمودند، مگر گردانندگان تظاھرات که کنتر
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سرانجام با يک تن از آنان که جوان به . از زير ضربه خالص می نمودندرا ًلوديسپيکر ھای شان مجددا امريکا 

آخر خجالت دارد، شما اينجا جمع شده ايد، اسرائيل :  به نظر می رسيد، سروصدايم بلند شده، گفتم"ه ایآراست"اصطالح 

ياست انتقال سفارت امريکا به بيت المقدس را تقبيح می کنيد، مگر به ارتباط اشغال تقبيح می کنيد، سبحق اشغالگر را 

افغانستان به وسيلۀ امريکا و شرکاء سکوت اختيار می نمائيد، کشتار مردم به وسيلۀ جالدان امريکائی را با اغماض 

 خود ھم گريه کنيم و سر وموی ما نظاره می کنيد، چر ا نمی گذاريد حال که مردم بر روی صحنه آمده اند، برای مردۀ

  .را به خاطر شھدای بدر و احد نخراشيم

  :جوانک به جای ادامۀ بحث دستم را گرفته از صفوف تظاھرات بيرون کشيده، گفت

  ". اسالم مرز ندارد، ما برای اسالم جمع شده ايم، نه برای افغانستانجوان برو پشت کارت، "

آگاھی دھم راھم را گرفته دنبال کارم چند نفر را برای افغانستان که ه اميد آن من ھم اسالمش را به خودش بخشيده، ب

  .روان شدم

راستی، اين عجيب و حتا مسخره به نظر نمی خورد که به جای مرگ بر اشغالگران امريکائی گفتن، ترمپ را به خاطر 

د، به بل تسليم ناپذير، حاکميت می نمايابر ک" باند ارگ"انتقال سفارتش در حالی محکوم نمائيم که صھيونيسم از طريق 

البته اين بدان معنا نيست که ما از داعيۀ فلسطين دفاع ننمائيم، بلکه . نظر من که ھمين طور است، تا شما چه بگوئيد

که سمان تخيالت خود پائين شده، واقعيت کشور خود را آکه وقتی کشور ما بدتر از فلسطين شده، از است مسأله در اين 

  .نيز درک نمائيمستعمرۀ کامل است يک م

  ديده شود چه می شود؟؟


