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 Political  سياسی

  
   کابل- محمد عمر قريشی

  ٢٠١٨ اگست ٢٠
  

  !کشور اشغال شده استقالل ندارد
  
در ات، به خصوص  امروز در سرتاسر شھر کابل و از قرار معلوم در برخی از والي: کابل-١٣٩٧ اسد ٢٨ -شنبهيک

ًدر آن توانائی بيشتر دارد، کامال سازمانيافته و با مصارف گزاف، ايادی دولت می خواھند " باندارگ"آن والياتی که 

به مثابۀ آغاز سخن، اين . اند و افغانستان ھم کشوريست مستقلکشور نشان دھند که گويا آنھا عاشق سينه چاک استقالل 

  : می دارمونھا افغان ديگری که چون می انديشند به آنھا تقديمعکسھا را تحفه ای از جانب خود و ميلي

 
 وزير خارجۀ آن وقت امريکا، بعد از صحبت ھای چند شبانه روزی "ریيکجان "عکس باال زمانی گرفته شده است، که 

دچار خواھد ساخت، " ربانی"که اگر به تقسيم قدرت تن ندھد وی را به سرنوشت " عبدهللا عبدهللا"و در نھايت تھديد 

 به قانون اساسی شرا گذشته، ضمن آن که با راه حل و انتخاب" وحدت ملی"شد اساس حاکميت دوسرۀ به اصطالح موفق 

دست ساخت امپرياليسم شاشيد، سيلی محکمی ھم بر گونۀ آن کسانی وارد ساخت که فکر می کردند در يک کشور اشغال 

  .ارنددشده و مستعمره، مردم حق انتخاب رھبران شان را 
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 عکس ھمان طوری که می بينيد تمام رھبران و زعمای نيروھای امنيتی دولت دست نشانده، دست به سينه در اين

  . اش گوش می دھند" ارشادات خردمندانه"درمقابل يک افسر امريکائی ايستاده و به 

 کاغذ، واقعيت هفححال با درنظرداشت ھمين دو عکس که مبين واقعيت اوضاع افغانستان بوده و بيشتر از ھزاران ص

دست نشاندگی دولت پوشالی را به نمايش می گذارند، وقتی باز ھم کس و يا کسانی پيدا می شوند و افغانستان را مستقل 

ادامه دھند، با " عرعر"و بھتر است به جای حرف زدن در طويله به " االغ تشريف دارند"اعالم می دارند، اگر نگوئيم 

  .  کھنه کار و آگاهيسی اندصراحت گفته می توانيم، جواس

، بين حريت و انقياد و با شرف زيستن و آنھا می خواھند بدين وسيله مرز بين استقالل و مستعمره، بين آزادی و بردگی

ای استقالل داشتن را عاز اين رو در يک کشور مستعمره و اشغال شده، اد. فاقد شرف در منجالب لوليدن را خلط نمايند

  . مايندنمی 

  عزيز،ھموطنان 

تا زمانی که دولت دست نشانده در افغانستان حاکميت دارد، تا زمانی که يک سرباز خارجی در افغانستان وجود دارد، تا 

زمانی که امپرياليسم و ارتجاع بر حيات و ممات و سرنوشت من و تو و فرزندان و خانوادۀ ما تصميم می گيرند، در 

بلکه اعتقاد به داشتن استقالل و افغانستان را مستقل دانستن، خيانت به تاريخ، افغانستان نه تنھا استقاللی وجود ندارد، 

خيانت به خون شھدای راه آزادی و استقالل کشور و خيانت به فرزندان ميھن ماست که در اسارت امپرياليستی و بردگی 

  .استعماری بزرگ می شوند و معنای اسارت و بردگی را نمی دانند

  ھموطنان عزيز، 

 دولت دست نشانده  حصول مجدد استقالل کشور و طی طريق در مسيری که با خون پدران ما ترسيم شده، عليه اينبرای

  .به ميدان آئيم و نگذاريم با تحريف مفاھيم، بردگی و اسارت و وابستگی و انقياد را آزادی و استقالل معرفی بدارد

  !!سرکھا ما را می طلبد


