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 Political  سياسی

  
   کابل- محمد عمر قريشی

  ٢٠١٩ سپتمبر ٢٠
  

  !توحش استعماری و ارتجاع ھار مذھبی، دو پلۀ يک آسياب
  

  : به اين دو خبر توجه نمائيد: کابل-١٣٩٨ سنبله ٢٨ - پنجشنبه

ر اثر حمله ای که شب گذشته اشغالگران امريکائی و نيروھای امنيتی دولت دست نشانده، حوالی ساعت يک بعد از  د-١

اليت ننگرھار به وسيلۀ طيارات بدون سرنشين انجام دادند، بنا بر نيمۀ شب بر منطقۀ وزيری ولسوالی خوگيانی و

 تن ۴٠ تن غير نظامی کشته و بيش از ٣٠ الی ١۵ه بين روايات مختلف از زبان مردم و مقامات محلی دولت دست نشاند

  .ديگر زخمی شدند

 در اثر حملۀ انتحاری که طالب با انفجار يک موتر پر از مواد منفجره مقابل شفاخانۀ دولتی واليت زابل در شھر -٢

 شدگان و زخميان کشته.  تن ديگر بشدت زخمی شدند۶٠ تن کشته و بيش از ٢٠،  صبح انجام داد۵قالت حوالی ساعت 

  . وجود داشتًعمدتا غير نظامی بوده، بين آنھا صرف دو پوليس

  !ھموطنان گرامی

  : و مقايسۀ اين دو خبر به وضاحت نشان می دھدهمطالع

 ھردو طرف جنگ ارتجاعی کنونی يعنی ھم اشغالگران و دولت دست نشاندۀ آنھا و ھم مخالفان شان در قالب طالب، -١

ھيچ نوع تعلقی به مردم افغانستان نداشته، طرفين جنگ ارتجاعی دشمن  و قاتل مردم ما، و دشمن . ..داعش، القاعده و 

  .جوديت کشور ما می باشندوم

ً ھر دو طرف جنگ در بطن دوستی ھا و دشمنی ھای درونی بين خودشان، در يک چيز مطلقا متحدانه عمل می -٢

اشغالگران امپرياليستی و ارتجاع ھار . ن و سرکوب خونين مردم ما می باشدنمايند و آنھم دشمنی  با خلق افغانستا

مذھبی، ممکن در بسا زمينه ھا با يک ديگر موافق نباشند و ھريک جھت به دست آوردن سھم بيشتر تالش نمايد، مگر 

کلی ندارند بلکه آنچه مسلم است نخست اين که ھر دو طرف در سرکوب مردم و به خون کشانيدن آنھا نه تنھا ھيچ مش

متحدانه عمل می نمايند و در ثانی، کشتن مردم بی سالح افغانستان برای ھر دو طرف، حيثيت وسيلۀ فشار بر ديگری 

  .را دارد نه چيزی بيشتر از آن

  !ھموطنان گرامی
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ببنديم و يا جھت رھائی و نجات ما از مصيبت کنونی، دل به اين و يا آن وقتی قضيه چنين است، من و تو نمی توانيم 

برای . زيرا تجربه ثابت نموده که ھر دو طرف دشمن مردم ماست.  باشيمديگریمنتظر کمک و ترحم اين يکی و يا آن 

  .آنھا ما فقط ابزاری ھستيم که می خواھند با استفاده از آن به اھداف خود برسند

  !ھموطنان گرامی

مردم را در بين خود خرد و خمير می نمايد و با خون ما می تواند بيائيد متحدانه تصميم بگيريم تا اين آسيابی را که بدن 

اين را بايد بدانيم تا زمانی که پله ھای آسياب . چرخش و حرکت داشته باشد، از بيخ و بن در سرزمين خود ويران نمائيم

  .افتيوجود داشته باشند، ريختن خون مردم نيز دوام خواھد 

  !!سرک ھا ما را می طلبد

  


