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 Political  سياسی

  
  کابل- محمد عمر قريشی

  ٢٠١٩ فبروری ٢٧
  

  کشتار مردم به وسيلۀ نيروھای امنيتی دولت دست نشانده،
  ! صورت می گيردهآگاھانه و ھدفمندان

  

  :ه اين خبر از رسانه ھا دقت کنيدب : کابل-١٣٩٧ حوت ٠٧ -سه شنبه

ی ئدر يک کنفرانس خبری گفت که نيروھای ھوا) حوت٧(محمد عارف نوری، سخنگوی والی غزنی روز سه شنبه "

 سرباز ۴ سرباز کشته و ٨ پوليس محلی را ھدف قرار داده که در نتيجه ۀٔگونه اشتباھی يک پوسته شب گذشته ب

  ."ديگر زخمی شده اند

. بود" نادريه"در ذھنم تداعی نمود، درس يکی از معلمان تاريخ ما در ليسۀ  هخبر، نخستين موضوعی را کخواندن اين 

معلم صاحب که می کوشيد شاگران بدون تذکر از جانب وی اين را بدانند و بدان متقاعد گردند، که جناب ايشان انسان با 

ختيار شاگردان قرار اھم و درک بااليش را از موضوعات در مطالعه و فھيمی است که بنا بر شرايط نمی تواند آزادانه ف

که فضای صنوف درسی از طرف اداره چی ھا، اعضای " ببرک کارمل"دھد، در يکی از روز ھا در اواخر دورۀ 

 ھزار سرباز روسی برافغانستان و کشتار ھمۀ روزۀ مردم، به يک ١٢٠حزب و جواسيس خاد در بطن حاکميت بيش از 

وليس شباھت يافته بود تا صنف درسی معمولی و بيچاره معلم صاحب ھا، حتا بايد متوجه می بودند که از اتاق تحقيق پ

 بسيار گذرا از تالش سلطان بزرگ دورۀ نيفتند،" شاه شجاع"و " ببرک"شاه شجاع نام نبرند تا شاگردان به فکر مقايسۀ 

سبت به سرنوشت خودشان و ميھن شان، ضمن تدريس جھت بيگانه ساختن مردم افغانستان ن" سلطان محمود"غزنويان، 

  .انتقادی که از قرار معلوم با عکس العمل شديد مدير مکتب مواجه گرديد. ًدورۀ غزنويان، تلويحا انتقاد نمود

  :م زنده باشد، گفترامعلم صاحب، که اميدو

 پراکندۀ شمال رود آمو فرصت يافته در ھنگامی که سلطان بزرگ غزنه، مشغول جھانکشائی در نيم قارۀ ھند بود، قبايل"

مردم بلخ که نمی خواستند خانه و کاشانۀ شان زير سم ستوران متجاوزان ويران گردد، ھمه دست . بر بلخ حمله نمودند

در جريان دفاع پيروزمندانۀ ساکنان بلخ، قسمت ھائی از ديوار دفاعی شھر و . به سالح برده از شھر شان دفاع نمودند

  - جنگ است، گفته اند که در جنگ نان و حلوا بخش نمی شود-.ويران گرديدشھرج و بارو ھای دفاعی تعدادی از بر
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کان اسالم ھمان روز، از سفر برگشت بعد از مدتی عازم بلخ گرديد، مردم چوقتی سلطان بزرگ غزنه، اين شمشير خون

ًنه و جانبازانۀ آنھا، حتما چيزی از غنايم بلخ فکر می نمودند حال که سلطان به بلخ می آيد آنھم به دليل دفاع شجاعا

  .ھندوستان به آنھا تحفه داده، از کار شان تقدير خواھد نمود

بر آنھا مر نمود تا مود به جای دادن تحفه و بخشش به مردم بلخ، آنھا را توبيخ نموده خالف انتظار ھمگان، سلطان مح

منطق ھدايتگر سلطان غزنه در . غرامات و مصارف تعمير مجدد ويرانی ديوار ھا و برج و باروی شھر را بپردازند

لک آن به سلطنت وظيفۀ مردم نيست بلکه وظيفۀ سلطنت لی، اين بود که دفاع از شھر و تماين فرمان از منظر ما ضد م

چه اگر آنھا مقاومت نمی .  ديگر به کاری که نبايد دخالت کنند، کاری نداشته باشندآنھا بايد جريمه بپردازند تا. است

جاوزان را تکردند و شھر را می گذاشتند که به تصرف دشمنان شھر درآمده غارت گردد، سلطان فرصت می يافت تا م

  - نقل به مضمون- "مجازات الزم نمايد

  !ھموطنان گرامی

نظامی دولت دست نشانده قربانی - ان فير خودی از مردم و حتا نيروھای امنيتی عنو سال زير١٨آنچه در طول اين 

ران باشندۀ اين مرز وبوم را به خاک و خون کشانيده، درواقعيت امر ھيچ يک اشتباه نيست، اگرفته و به صدھا و ھز

ان ميھن قرار می گيرد، به بلکه با زبان بی زبانی به آنھا فھماندن است، که وقتی يک نقطۀ افغانستان مورد تھاجم دشمن

  .آنھا چه؟ آنھا سرپياز اند يا کون پياز، که خود را سازماندھی نموده، عليه مھاجمان به دفاع می پردازند

آنھا که خود را صاحب و . غالگر است وقتی در جائی حاکميت می يابندشااين منطق، منطق تمام نيروھای بيگانه و 

ی دانند نمی خواھند و نمی بايد بخواھند تا مردم با روحيۀ دفاع از سرزمين شان مالک آن سرزمين و دارائی ھای آن م

دی در دفاع از ملک خود، آزادی و حقوق دموکراتيک خود افرااشغالگران اين را می دانند که اگر امروز . بزرگ شوند

نی در دفاع از ملک، آزادی و عليه دشمنان ملک و مردم سالح بردارند، ھيچ استبعادی ندارد که فردا با ھمين روحيه يع

 و زير از ھمين رو به بھانه ھای مختلف. دنربرا به کار نسالح  آن  دست نشانده، عليه حاکميتانش حقوق دموکراتيک

ازند، انسانھائی را به قتل می رسانند، خانه و کاشانۀ ستمديده ترين اقشار دعنوان اشتباه جوی ھای خون به راه می ان

بر جنايات شان نقطۀ پايان می " رت می خواھيمذمع-  و گاھی -  اشتباه بود"جامعه را ويران می کنند، در اخير با گفتن

  .گذارند

  !ھموطنان گرامی

اين که در فرھنگ ما دفاع از ملک، ناموس و دين ارزش مساوی دارند و اين که کسانی نمی خواھند تا دشمنان ملک ما، 

مسلط بر کشور ما و مردم ما و يا القاعده دشمنان ناموس ما و دشمنان دين و مذھب ما در وجود طالب و يا داعش 

ظت ابت نمايند؛ مگر اين را نيز بايد بدانند که اين حفظمی بايد با زور سالح از آنھا مواًمطلقا حق به جانب اند و  گردند،

دولت دست نشانده و بادارانش را نيز نبايد سينۀ پر کينۀ عمال نبايد تنھا محدود به تقابل با طالب و يا داعش گردد، بلکه 

  .از مگسک تفنگ دور ساخت

  !! را می طلبدسرکھا ما

 

  


