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   کابل-  عبدهللا امينی

  ٢٠١۴ دسمبر ٠۶
  

  سر سپردگی در لندن
 بشناسانند و  به نمايندگی دولت دست نشاندۀ کابل د رکنفرانس لندن اشتراک کردند تا  ھويت کثيف خود راعبدهللا – غنی

عده ای از کاسه ليسان و خاينان ملی . تقاضای حمايت طويل المدت قدرت ھای جھانی را از نظام ضد ملی خويش بنمايند

ش اين نابکاران به مصرف و نومقدار عظيم پول برای اقامت و مصارف عيش .  را ھمراھی نمودندعبدهللا – غنیھم 

رد کنفرانس لندن مانند، کنفرانس چند سال قبل توکيو مفادی برای افغانستان مردم ما معتقد اند که دست آو. رسيده است

  .نخواھد داشت

نسبت به افغانستان در راستای " جامعه جھانی "ۀدارد  که کنفرانس لندن برای تعھد دوبار دولت پوشالی کابل اظھار می

 قابل توجه برای مردم ستمکش افغانستان ت ندارد که  بگويد  کنفرانس توکيو چه نتيجۀأکنفرانس توکيو است اما جر

آيا ھمين را دولت مزدور کابل دست . داشت؟ از کنفرانس توکيو  به بعد افغانستان دومين کشور فاسد جھان معرفی شد

داند؟ تصور کنيم برای يک دقيقه که افغانستان کشور آزاد است و در قيد غالمی نيست، اما  آورد کنفرانس  توکيو می

در " جامعۀ جھانی"گذارد که کمک ھای  ، خيانت، دزدی، چور، تاراج دارائی ھای عامه و رشوه ستانی میفساد اداری

گذارند که افغانستان مرفه شده  ن امريکائی و ناتو میاراه رشد سالم اقتصادی و رفاه عامه به مصرف برسد؟ آيا متجاوز

نشاندۀ کابل از شست پا تا فرق در لجنزار خيانت، دوروئی و ميھن فروشی غرق و ثبات در آن تأمين شود؟ نظام دست 

با اين خصلت ضد بشری، آيا . است و فساد اداری در تار و پود نظام مستعمراتی مانند غدۀ سرطانی ريشه دوانيده است

 . تواند اعتماد مردم خويش و حتا آمران اجنبی خود را جلب نمايد نظام کابل می

 از فرومايگان به اصطالح روشنفکر با انتقاد ظاھری از عملکرد دولت مستعمراتی کابل، حمايت خود را يک تعداد

جھانی ناگزير ۀ جامع: "به صحبت شاعر دون ھمت، پرتو نادری توجه کنيد. دارند ن اعالم میاطور ديگر از متجاوز

ر داشته باشد، با توجه به تحوالت اخيری که در له ای داغ جھانی درنظأافغانستان را به عنوان مسألۀ است که ھنوز مس

ی استعداد يلی خشونت پرور است و به عقب گرائکشورھای عربی رخ می دھد، ھنوز افغانستان سرزمينی است که خ

اگر کوچکترين اھمال در مورد افغانستان می تواند، آن را دوباره به کشوری مثل عراق و سوريه تبديل . زيادی دارد

کند که بتواند جھانی به گونه ای با افغانستان برخورد ۀ اميدوار ھستم که اين بار جامع. ر بزرگی استکند، اين خط

  ".ی که داشته و دارد، ثمری در پی داشته باشدزحمت يا ھمکاری ھائ

. سازد دھد  و موجوديت نيرو ھای متجاوز را در کشور ما جاودانه می اين گفتار  نادری اشغال افغانستان را ابديت می

  .  لعنت بر تو شاعر  ميھن فروش و دست نگر عطا نور

  


