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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
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 Political  ياسیس

  
  استاد اکبر قريشی

 ٢٠١٩ فبوری ٠٢
  

  

  کرده بودن را امضا ي ننگۀ معاھدکيعقوب خان ي
   را معاھدهھاصد یاشرف غنو یحامدكرز  مگر

 
 

 ني خا، جاسوس،فروش وطنھای حكومتۀشود كه دردور یده ميدبيندازيم، نظر   كشور خودیخي تار واقعيتھایر ما بهگا
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محكوم  از اشکال در خيانت و وطنفروشی دست داشته اند مگر امروز يکديگر را ی ھر کدام به شکلکه یجنبان  نوكراو

لذا تحوالت . استعمار بوده و ھستندنوكرنشانده و  که اکثر دولتھا در افغانستان، دولتھای دست  حالی در، كنند یم

ی که در کشور تا به امروز رخ داده است، ھمه با اراده و پالن  و اوامر کشور ھای سياسی، اقتصادی وفرھنگ

 كشور دار ن وھمه دارورده ساختن اميال باداران خود آبا منافع اقتصادی خود و بروطنفروشان . استعمارگر بوده و است

بلکه خاک و مردم اين  فروخته اند د را، آنھا نه تنھا خود و ناموس خو قرار داده کشور ھای استعمارگراريرا در اخت ما

 .نده اکشور را با امضاء معاھدات خاينانه به کشورھای اجنبی واگذار شد

  
 یبا امضا ، چنانچه آنھاس بودنديلگ نوكر انووب خان اجنت عقي  وشاه شجاع: طوری که تاريخ کشور ما بيان می کند

وجودی که مردم آزاده و وطندوست افغانستان با .  ھستندخينام تار  بد تا به امروزنمودندا يتاني با حكومت برکهداتی ھمعا

 د مگررا از يوغ استعمار آزاد بسازنکشور آزاديخواھانه  اتمبارزقادر شدند با  با سه مرتبه تجاوز انگليس به خاک ما 

دستاورد ديگری   ننگين خاينانه در تاريخ کمائی کردند، به جز نامتا معاھدیآنچه را که شاه شجاع و امثال وی با امضا

تھران و باد آ اسالم ، لندن،واشنگتن  ، جاسوسان مسكووخاينان  ،فروشان وطنولی امروز ديده می شود که. نداشتند

 ،سيلگان ، ناتو،كاي امرما را بهوطن  خاينانه دارو ندار  قراردادصد ھا یامضابا   يعنی درعصر علم و دانش٢١درقرن 

   .فروخته و ھنوز ھم به حراج گذاشته اند ، پاکستان و ايرانني چ،روس

 ه حصيکدام شان كشور جھان كه ھرك٤٨را به افغانستان . و بی وجدانی از حد گذشته است یئاي حیبو ننگ و شرم 

بدون دولت و مجلس نمايندگان دولت  ،دانند ی ما مکرا صاحب خا شانھای   و سفارتخانهه را اشغال كردک ما ازخاای

و كا يبا امر  رای نظامگاهيپا ٩قراردادھمين وطنفروشان ھستند که .  ندارندکاری راصالحيت ھيچ نھا آو موافقت اجازه 

  .  خم نمودندمي تعظسركستان  پا"یآ اس یآ"مرتبه نزد ٢١كه کردند و ھمين خودفروخته ھا ھستند  ءناتو امضا

  :کس نيست از اينھا بپرسد

به را  ی زراعتین ھاي زم کهديبودن شما  مگر؟ديگرفت یم زيرمياز زدولت ايران را در ارگ  یپولھانبوديد که  شما مگر

 ؟و ھمسايگان ما قرار داديد یخارجمبدل ساختيد و ھمه را در اختيار قاچاقبران مواد مخدر کشور ھای  كوكنار كشت
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زاد و ديگر زندانھا آاز زندان بگرام را طالب و  داعش جنايتکارانشمول ه  بكشوروطنفروشان  ۀھمکه د يبودنشما مگر

  .سبقت جسته ايدعقوب خان يو شاه شجاع  شما بدانيد که در خيانت و وطنفروشی از؟؟يدساخت

  والف د باي جراھا وونيزي در تلووسطا زندگانی می کنند ولی شما خودفروخته ھاامروز مردم افغانستان با شرايط قرون 

و بابا م مانند احمدشاه ھيخوا یما م ،ميم مانند امان هللا خان باشھيخوا ی ما م،ميخور یب نميما فريد که ئگو یپتاق م

از شخصت که با بی حيائی فروشان  وطنان وشما جاسوسه ست بو ننگ اشرم پس بايد گفت که . ميباشخان س يرويم

 در  و خود را با امان هللا خانمعيار قرار دادهو می خواھيد اعمال ننگ آور خود را د يكن یاد ميپرست وطنو  ی ملیھا

   .يک سطح قرار بدھيد

بدانيد که مردم افغانستان با چھل سال جنگ و جنايت آموخته و پخته شده اند و طوری که شما فکر می کنيد را  ولی اين

ن باشيد که در تاريخ کشور ما مطمئ ، خودداری کنيدتياتچگفتن را نمی خورند، پس بھتر است که از شما ديگر فريب 

   .خواھد شدوشته اه ني  به خط سوس و خاينجاس اسم ھريک تان را به حيث

 سر تكاراني شما جنابگوئيد، مگر آنھا می دانند که تياتچدارھستند ھرقدر ي ب ما نسل جوانو به خصوص مردم امروز 

ب ي فره اند که ديگر كردکدر  و کودک زن و مردگريامروز د .ديده ايخاررا  و ببرک کارمل شاه شجاع  ،خان وبقعي

خودفروخته ھا ه شما ي علشده است و به يقين روزی خواھد رسيد کهال  اشغ شان كشورمی دانند که ، مردمخورندنتان را 

 ۀ مردمیمحاكمبه را انتكاران يخھمۀ د و بسازنزاد ما را آ كشور بزنند ومبارزه دست به  یستيالي امپریدولت ھاو 

 ،ارگ  در افراد خود را ھمجوار ماکشورھای و يده اشدن کشور ما شدپارچه پارچه تخريب و  باعثشما امروز. بسپارند

   .نده ا نصب كرد وزارتخانه ھا وشورا

 و یاشرف غن. است خود قرار داده اشغالدر كشور را ھم ی بلكه فضاموده را اشغال ن زمين ماكا نه تنھايامر

خورده را  یرتي غی تا چه وقت نان بکنيد، شمازان يوآدار از چوبۀ   يد خود راد بايرت داري غ وگن ناگر یحامدكرز

خبر داريد و اگر ھم خبر داشته باشيد کجاست ننگ و  و ديگر ستمديگان و بيوه زنانمان يتي حالازشما ا يآ .ديروان ھست

منتطر   و شماكنند ی تان قضاوت میباالاست که خ يمردم وتارو شرافت و اما بدانيد که اين  وجدان  کجاست  وغيرت

   .دي باشیانقالب مردم

  وقت رايم تادار شوي باريم و ما بايد قراردیخيساس تارح ۀمرحليک  در ابدانيد که م ب افغانستانينجوف يمردم شر

دور به ازكشوررا  و نوکران شاناشغالگران  ھيم و در صدد شويم که چطور می توانيم با اتحاد و ھمبستگیازدست ند

  بيندازيم

  
  

  


