
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

 
 

  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Political  ياسیس

  
  استاد اکبر قريشی

  ٢٠١٩وری رفب ٠١

 

  نخوريد "افغانستان" هبآوردن صلح در را "امريکا" بي فر:وطنداران
  

  
 

د شعله ور می سازنتش را آ ی جھانھا دركشوریاستخباراتاستعماری و  ھای پالنیرو یستيالي امپری دولت ھایكھايتكت

کشور ھای تحت استعمار را از خ يتارطوری که  .ورند آیوجود مه  بھان كشورآ مردم  ميان را دریدو دستگًا بعدو 

 یرا با دولت ھا  بشردوستانه روابط خودی كمكھا،ی دوستۀانھبه  بء ابتدانظر می گذرانيم، ديده می شود که آنھا
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جھان به اصطالح  یما براکه دھند بملل متحد نشان وا ي دنھایگر كشوري دهبتا  ی کنند ممحکم و خودفروخته مزدور

  . می دھندانجام  گرراي دیكارھاو در خفا ر پرده ي در زمی کنيم، مگرپسمانده امداد و سوم 

 و افغانستان مرتکب ايبي ل،عراق يه،سور ،منيکشور ھای در ما از طريق رسانه ھا می دانيم امپرياليستھا  که طوری 

م درتالش قدرت ي داینوكر اجنبو فاسد یم كه دولت ھاي نماهد عالوين جا باي درای ول.جنايات بشری شده و می شوند

طوری . و ھم تا می توانند آنھا را با دالرنوازش می نمايندكنند  یميت احم نھا از آیستيالي امپریدولت ھاو وپول ھستند 

شرايطی را به وجود افغانستان در  ی ضد بشریدولت ھاو وطن فروشان نشان داده، ساليان زياديست که تجربه که 

  . را به نابودی سوق دادند را تخريب و ارزشھای آنما  با تمدن و یباستانآورده اند که کشور 

ده  وی متوفا شورمسياليال امپريسوس. انداخته اند ی به چه روزگارنگاه کنيد که جنايتکاران کشور ما را وطنداران شما 

و  طالب  و ھایاخوانئی ھا، كاي امرًابعد  .وردند آخود و نوکران ردم ما توسط اجنت ھا مهرا بی ئچه بالسال آزگار 

توسط آنھا  تا مودندرام روانه نآ یبه كشور ھا به وجود آوردند و با حمايت تسليحات نظامی و اقتصادی آنھا را داعش را

  .آرامش نسبی کشورھا را به ھم بزنند و ميان مردم نفاق افگنی نمايند و با ھمين سياست خود تا به امروز موفق ھم شدند

  نمودند ورکوبس  خودی را توسط اجنت ھاهخواھانيزادآ  وی ملیجنبش ھاکه چطور م ي ھستھد ما درافغانستان شا

به حيث  نمودند و تعدادی ھم مجبور شدند تا کشور را ترک نمايند ورا اعدام تعدای زيادی از انسانھای آزاده و مبارز 

  . ساختماده آ ی ضد بشریا ھ گروهیبرا فعاليت را ۀني زم بياورند و اين خودپناه به کشور ھای بيگانه مھاجر 

، كاي دولت امرواقعی ۀچھرتا مردم ما  شد باعثکه در رأس ھمه امريکاست  ۀ کشورھای امپرياليستی دوگانیباز

آنزمان با تجاوز به کشور  یشورودولت  .نشاندۀ آنھا را دستو  فاسد یدولت ھارا بشناسند و به ھمين ترتيب س يانگلو

الخره با مقاومت مردم مجبور شدند تا افغانستان را ترک نمايند و اتند و بساخثت ي حیبو برو آ یبما به اصطالح خود را 

ن يافرستاده تا  ی احمدزیاشرف غنو  یكرز حامدمزدوران خود  نزدخود  خاص ۀندينام نماه را بی  جاسوسحاال امريکا

جانب ه حق بکه د يگو یمو رود  یمو چلی ومال  نزد طالب است،ده ي كشانیغانستان را به برباد كه افیمدارو جاسوس 

ن ي ا.دي آیصلح ممی گويد که  ی مدنۀ جامع وستانينالر ژو، خبرنگاران باز مدوريدر موی . ديتظر باشنمو بايد  ستشما

  . رود ی داده می دم خود بازبا ھمه را هروبا

ا را ھم می دانيم که چر اين .ف اقدام نكننديمردم شر خودزمانی که  تا یرامھم آنه می آيد و  نه صلح دانيم که ما می

ن ي چ و روس، فرانسه،سي انگل،كاي امری اجنت ھاگان در ملل متحدنديت نماي اكثر  چونارنمودهيت اخیخاموشمتحد  ملل

 ی سرمنش. رخ می دھد برای شان ارزشی نداردجھان که در یولی وقايعند نز یگر ميھمد ۀلک در يشه ھمآنھا. ھستند

 م كه از خود كدا شودین ميي تعیاشرف غن وی حامد كرزنمايندگان سران دولتھا يعنی افرادی مانند از طرفملل متحد 

   .دنشو ی مک كوھای کوککی ھستند که فقط  یدبه مثل گ آنھا. دنندار  ایهاراد

می زنند و کشور ھا  ی نسل كشدست به  و تا می تواننداند  خود قراردادهۀا را تحت اداري دنیحقوق بشرضد ار دولت ھچ

اميال خود را ... دولتھای امپرياليستی توسط انسانھای خود فروخته مانند کرزی و غنی و . را به تباھی سوق می دھند

ستاده ي ایبشرقاتالن ن ستمگران ياکنار باز در که دانند  یخوب مرا  اين ما ۀديفھمو گاه آمردم ولی . دورده می سازنآبر

  .دھند ی میدست دوستاند و 

به نام تا ند ه امد آكايامرو از اروپا  ھاكراتتكنوو روشنفكران می بينيم، تعدادی از  ی انتخابات قالبوری که ما در ط

ولی مردم ما بايد بدانند که .  بگيرند قراردافران يوجدانتر یبو ن يق تريناالن، جنايتکارترين، ي فاسدترکنارانتخابات در

 ۀ چنين افراد بايرشكه ...وطالب ، یشرف غن ا،لزاديخلادی مانند افرنه توسط و شود می ورده آ خود مردمصلح توسط 
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ديگر کشور ھای شرق وغرب پيوند خورده است پس  ویراني ا، پاكستانبه امريکا، روسيه، یجاسوسو  یوطن فروش

   .منيب ی حال افغانستان خراب م"ن كاسهي ا است وشآ"ن يا

بتوانيم وطن و مردم خود را از بدبختی نجات  تا ميدارشويازخواب بھموطنان عزير و ستمديده بايد خود را تکان بدھيم و

يعنی خليلزاد ھرکز به " سی آی ای"و سرسپردگان شان مانند کرزی و غنی و عبدهللا و نمايندۀ گانه يبکشور ھای . بدھيم

  .فکر من و تو و آوردن صلح در کشور ما نيستند

  
   


