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 Political  سياسی

  
   کابل- محمد عمر قريشی

  ٢٠١٩ فبروری ٠۵
  

  "طالب ھراسی"در پناه "  احمدزیغنی"حمايت انتخاباتی از 
  
ته شود، از زمان تدوير کنفرانس پنج جانبه در  از چندی بدين طرف، اگر دقيقتر نوش: کابل- ١٣٩٧ دلو ١۵ -شنبهدو

 نمايندگان  بهابوظبی بين عربستان سعودی، امارات متحدۀ عربی، اياالت متحدۀ امريکا، پاکستان و طالب، که در آن

ران ادولت دست نشانده اجازۀ حضورداده نشد، خالف سالھای قبل، ايادی پيدا و پنھان دولت دست نشانده و تمام جيره خو

ًال افغانستان و تمام آنھائی که ذھنا و عمال سر در آخور انقياد طلبی ملی و طبقاتی داشته و دارند، تالش می ورزند اشغ ً

غنی "فضاء و زمينه را برای تأئيد دولت دست نشانده و انتخاب مجدد " طالب ھراسی"تا با دامن زدن  و تشديد نوعی 

  . اجتماعی مساعد بسازند-ادی ھای فرھنگی زآبه مثابۀ الگو و سمبول دموکراسی و " احمدزی

 ھمين فضاء و روحيه موجب گرديد تا امروز در جريان کار با يک تن از افرادی که به اصطالح مردم ما تموجودي

دخالت چند حضور و تا حدی شديد که اگر . می خواست انقيادطلبی را تبليغ نمايد، درگيری شديدی پيدا نمايم" زير جلی"

  .سا به درگيری فزيکی نيز می انجاميدديگر نمی بود، چه بھمکار 

اين طيف افراد خاين و وطنفروش که مراجع الھام آنھا در خارج از افغانستان، يعنی در بين آنھائی وجود دارند که نه 

 خوب خورده اند و دير خسپيده اند، بلکه ھمين اکنون که و تنھا ديروز يک شب برای وطن بيدار خوابی نکشيده اند

 ھزار جوان افغان را ۴۵تنھا " غنی احمدزی" سال به گفتۀ شخص دنچ بر افغانستان لشکر کشيده و ظرف شانباداران 

ران داً ھزار افغان بيگناه را مشترکا با بر١٠٠در رکاب امپراليسم و تحکيم مناسبات استعماری قربانی نموده، بيش از 

د نيز يک روز در اين محنتکده نيامده اند تا در عمل نلبی و باداران اشغالگرش به قتل رسانيده است، حاکم می باشاط

را بتوانند بيان دارند؛ از فضای به وجود آمده و امتناع طالب از صحبت با دولت " طالب"و " غنی احمدزی"تمايز بين 

ھای و ساير دارودسته " غنی احمدزی"ًدست نشانده، استفاده نموده در پناه ترساندن مردم از طالب، مستقيما به نفع 

 در صورتی که فضاء را مساعد بيابند، آزاديخواھان، وطنپرستان و آنھائی را که حاکميت و ی نمايندموطنفروش تبليغ 

  .امپرياليسم و ارتجاع کارد را به استخوانشان رسانيده است، توھين و تحقير نيز می نمايند

علی رغم نسبی بودن و نسبی خواندن ارزش که  نخورده باشدھم که شايد تا حال به گوش شان !! اين نوع مدرسين اخالق

 فقدان اخالق در پذيرش انقياد و زير پای نمودن احساس آزاديخواھانۀ فردی و جمعی ھای اخالقی، مبرھن ترين نمود

 سال اشغال کشور توسط امريکا و شرکاء مشغول ١٨است، ھيچ گاھی به خود زحميت نداده اند که خود را با محصول 

 ھا ھزار کشته، معيوب و آواره، سه و نيم ميليون ١٠٠د که از برجسته ترين محصوالت آن، گذشته از بسازند تا ببينن
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 درصد مجموع نفوس باالترين رقم در طول تاريخ تمام ملل، بيشتر ١٠ ميليونی کشور ٣۵ در مقايسه با جمعيت - معتاد

شيوع ايدز  باالترين حد گسترش سرطان،  درصد زندگی مردم در زير خط فقر، مرکز بروز تمام امراض ساری،۶٠از 

فساد به مثابۀ يک سيستم که در تمام شرائين حيات اجتماعی جامعه در جريان است، در سطح بی سابقه در منطقه، 

و باندھای " احمدزی غنی"ازی چه امتي... و تباری قرار دادن و افغانستان را در پرتگاه اختالفات مذھبی، زبانی، قومی 

" شرف غنی"ی بيايد و با ترساندن از طالب رذيالنه از مردم بخواھد تا به  نسبت به طالب می دھد که کسدور و برش را

  .رأی بدھند

در دست ھمه " ۵٢ب "آين آقايان فراموش می کنند که زنجير طالب و باند ھای تکنوکرات ديسانت شده به وسيلۀ 

ا نمی  دارند، اين ھ مذھبیران ارتجاعکسر در آخور يک قدرت امپرياليستی و نو ھمه ،امپرياليسم و ارتجاع قرار داشته

اينھا نمی خواھند بپذيرند که برای . خرد شدن در زير سنگ آسياب استاز خواھند بپذيرند که مردم شايستۀ زندگی بھتر 

غنی "در بين دو پرۀ آسياب خرد می شود، پرۀ پائين و باال تفاوت ماھوی ندارد به ھمين سان تفاوت بين که گندمی 

دارند، ھر دو در ماھيت طالب، ن جودوزار کشال و مسواک زده طالب نکتائی پوش و پودر زده، با طالب اي" احمدزی

  . ھر دو می کشند و می چاپند فقط گاھی شيوه ھای کشتن آنھا تفاوت می کند،مزدور و قاتل مردم ما ھستند

  !ھموطنان گرامی

انی نمائيد، ما ھمه انسانيم و سزوار برخورداری از يک زندگانی انسانی، اگر نمی خواھيد در قيد بردگی استعماری زندگ

 ن حالابيائيد سرنوشت مان را خود به دست گرفته، با ھرگامی که در جھت رفاه و آرامی خود بر می داريم، در ھم

  .دھان ياوه گويان انقياد طلب را نيز در ھم کوبيم

  !!سرکھا ما را می طلبد

  


