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  استاد اکبرقريشی
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  ه است بحر شدخودست ي محاط به خشكه نگريد  افغانستان

  ًنيروی بحری افغانستان امروز رسما اعالم موجوديت کرد
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 ،یموكراس د،یزادآداد از آنھا  كه استر جھان د  به دانشمندان حكومت ھایئاي حی ب و اندازه شرمی بیجا

و بشر دوستی و ت ي بشرازاند و  نشته ی مدور جھانیز ھايمبه گرد  در ملل متحد و.زنند یت مي انسان ویبشردوست

ن يتشآ گرم وی صحبت ھاآنھاريفقو چاره ي بک به اصطالح عقب مانده و از مردم مماله بشردوستانه بی ھاکكماز 

 پست را گ و فرھنی ب،جدانی و دھنده اشخاص بک كمی در كشور ھانھماآ شان بیدگين ھمه فھميا ابولی كنند  یم

   . مستبد مصدر خدمت شوندیدولت ھاتا برای  سازند یحاكم م

 ر سرنوشتبتوسط برچه  وطنفروشان را  ھا،كه شرفباختهاست دركشورما چند دوره طوری که ما شاھد ھستيم 

اختصاص داده شده و  ملت افغانستان همردم جھان بجانب  كه از یئ كمكھا. ساخته اندحاكمما ب ي نج وفيمردم شر

ھمدست اند، به  یستيالي امپری وحكومت ھااي با مافاين دزدان. را پر می کند تعداد از دزدان پول کيب ي ج، شودیم

به قدرت رسانده شد تا به  کمک از زمانی که مال حامد کرزی خود فروخته و وطنفروش  دالر ھاارديليمطور مثال 

 ی خود دال نداشتند كه دال بازۀدر خانًقبال كه  یكسان  و ما شاھد ھستيم،استر شده ي سراز مازيدر كشور عز امروز

 کدر بانھستند بلکه ذخاير مالی خود را  و ثروت ھنگفتی نه تنھا در داخل کشور شان صاحب پول ۀ ھم، امروزكند

زندگانی خود را با  ۀ افغانستان بی بضاعت باقی مانده وچاريبستمکش و  مردم ، مگرنده اجا به جا کرد ی جھانیھا

   .و مشقت می گذرانند یتخ بدبده ھا

رئيس جمھور است ديده می شود که اکثرسرک  یمال اشرف غناز زمان کرزی تا به حال که وطنفروش ديگر يعنی 

ی وجود ندارد که ئو مجرا  در سرک ھا جمع می شوداب ھاست و زمانی که باران می شود تمام آكابل  خامه ھای 

باز و خريد و فروش مد آاز رفت ھمه  انكسبه كارگرفته تا  شاگردان مكاتب  و زن وطفلآبھا را انتقال بدھد، لذا از 

در صورتی که پول ھائی که به مردم  ، پس وجدان ندارند شرم وًاصالآن   دولت و ديگرکارکنان ولیمانده اند

 یبادآدررا  ان و به آبادی کشور اختصاص داده شده است، ھمه را دزدی می کنيد، الاقل يک مقدار ناچيز آنافغانست

يکه بسازيد تا مردم کار کنند و بتوانند زندگانی بخور و فابرکردن سرکھا مصرف کنيد و يا چند ريقکشور از جمله 

  . نمير خود را پيش ببرند

کمک اقتصادی را به نام مردم افغانستان از باداران خود بگيرد و پول در صدد است که چطورباز ھم  دزدولت دمگر

ه ياز خون ملت تغذکنند و به ھمين ترتيب تا زمانی که دولتھا خودفروخته باشند م يتقسھا را مانند گذشته ھا ميان خود 

  . می کنند

رش خودرا سھمه در دستگاه دولت مانند که  به ملت ني احزاب خاو پوش کتائی ن،یاخوانی فروشان وطنھستند

است که  افسوس ی جا.روند ی كرده م و چپاولنام ملت چوره  ب رایخارجکشور ھای  ی ھاک تمام كمه وچسپاند

  ویپرستاز وطنداد چه در داخل کشور و چه ھم خارج از آن در ھر کجائی که ھستند  وطن ۀدي دانسته وفھماشخاص

ھستند و چه ھم به طور انفرادی ھر کدام  ۀ آنھا چه در احزاب و گروپھاھمولی متأسفانه  ،ندزن یمآزادی کشور 

از نقش خود را پراکنده پيش می برند و آنھم به داليل مختلف که از جمله می توان  یاسيسو  ی اجتماعھایتيفعال

مردم به  توانسته اند تا از بی اتفاقی آن وطنفروش دولت و دارو دستۀ ، لذا نام برد استعمار در پراکنده ساختن شان

به نفع کشور را تحت کنترول و  ینيرزميزی ه ھايتمام سرماکنند و استفاده سوء  انمبارزخصوص از بی اتفاقی 

  .قرار بدھند  دسته خودو دار وخود

ب گرفته آرا  تمام سركھااست و ده ي سه روز باران بارپايتخت يک کشور متواتردر كابل ًطوری که قبال تذکر دادم 

اين ھستند که چطور بتوانند تحت عناوين مختلف که گاه انتخابات است و و خاينان فقط به فکر تكاران يجنامگر اين 
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 گاه ھم صلح  به کشورھای  روسيه، ناتو و امريکا و چين و کشور ھای ھمسايه می روند، پول گدائی کنند ولی ھيچ

   .که آنھا شب وروز خود را به چه بدبختی و بيچارگی می گذرانندد ستنينمردم ستمديده در غم کدام از اينھا 

 ھای کشور را در اختيار باداران خود هيتمام سرمااقتصادی و سياسی اين دو دالل  یاشرف غنو یرزکحامدمال 

 را ا م وطنو چپاول دريغ نمی ورزند و با حفظ سياستھای استعماری چورقرار دادند و خود شان ھم تا می توانند از

در شرايطی که عبور و مرور جاده ھا در کابل به خاطر باران شديدی که شده، باعث مشکالت زياد  .ران كردنديو

 ھمه آگاه و انسانھای دانشمندان ، حقوق بشر،ی مدنعۀجامدر زندگانی روزمرۀ  مردم گرديده مگر ديده می شود که 

تحاد نکنيم و دست به دست ھم ندھيم، کشور از دست اين در صورتی که ما ھمه ا .ی اختيار کردندخاموشدر زمينه 

 .وطنفروشان و جنايتکاران نجات پيدا نخواھد کرد


