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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Political  سياسی

  
 "بڼوال " پيکان 
  ٢٠١۶ اکتوبر ٠۵

  

  ؟تسليمصلح يا 
  رسد آن  ديگر به  نام اين يک به ننگ می    رگـاينجا دورھه ايست به سوی حيات وم

  "نادرپور" نادر                                                             

رقم خورد، واز آنروزشوم وسياه ١٣۵٧آغاز بدبختی وتباھی مردم وکشورما به دستان ناپاک تزاران روس در ھفتم ثور 

آنچه . دھند  اين وضع را ادامه میه،ت تا چه وقت خدايان تشنيس ومعلوم ن  خون در آن خطه جاريستیتا اکنون دريا

 رھبران اريکه نشين است غالمی و گوش به فرمان بودن آنھا به ولينعمت ھايشان ۀين مدت وجه مشترک ميان ھمدر

را زنده کردند ؛ کشتند، سوختند و ويران کردند،   اوباشان پرچمی يادگار چنگيزۀ خلق ودستۀاست، دارو دست

 : به افتخار روزی در زندان پلچرخی گفت باند خلقی يکی از اعضا"صديق عاميار" برادر کوچکتر "عالميار"قادص

  " جائيکه صدای ما رفت خوب که نه رفت راکت ما رفت" 

ه غالمی آنھا بودواست وتا امروز ادامه دارد، حاال جای رفقای توجي ًبا تٲکيد که رفقای شوروی حامی ماست، عمال

نمونه " ټنی" وشھنواز" گالبزوی" "اليق"شوروی را متحدين بين المللی گرفته ومزدوری آنھا ادامه دارد ، سليمان 

  .ايست از صدھا خلقی وپرچمی

  . صلح استسألۀه مشترک ميان دولتھای غير قانونی ودست نشانده است مج ديگری که وۀنکت

 ملی پدر وطن و نجيب جالد با ۀ صلح ورد زبانشان بود، که ببرک باطرح جبھۀدرطول دوران مزدوران روس مسٲل

بار نشد که دشمن  دادند، اما يک لی صدا بلند کردند وھمواره پاکستان را مورد مالمت قرار می مۀپيش کشيدن مصالح

دانستند که معامله باآنھا   بود، چون نيک می"اسالم سياسی"را تعريف کنند، چشمشان به رھبران دسته ھا وگروه ھای 

نشدند که نوکران امپرياليزم جھانخواررا راضی کنند؛ باننگ اما موفق  سازد ، و را طوالنيتر می عمر قدرت ننگين شان

  .محکوم تاريخ شدند

سنگر  .  اسالمی بودۀکه دامنگيرکشور ما شد آمدن باندھا ودسته ھای آدمکش وجنايت پيش  بدبختی ديگری١٣٧١سال 

ويرانی  بل و کاۀ ھزار باشند۶۵دربر گرفت که منجربه قتل  سر کشور به خصوص شھر کابل رابندی وجنگ سرا

  !!! گله دزدان به مردم عذاب کشيده کشور اين بود، اوف براين رھبرانۀشھرگرديد، تحف

 آنھا ۀ مردم افغانستان از نام طالب نفرت دارند که اين روحيه محصول روش قھارانۀدارد، ھمطالبان که گفتن ن ۀسيطر

  . امپرياليزم بودیخشی ازبرنامه ھاالخره بابرای تسلط بود، برای خرد کردن وزبون ساختن مردم بود وب
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 ين برھه جز اگذرد که در وحشيگيری در افغانستان می سردمدارجنايت و ،یسکھا امريکاوپانزده سال ازقدرت عر

  .ويرانی، کشتار وتباھی برای مردم ماارمغانی نداشته ونخواھد داشت 

 اين سالھا صلح نشخوار کرده اند وتالش درطول" پادو"ودمش عبدهللا " بيشرف"وخلف بدنامش اشرف" مزدوزی"حامد

  صلح راۀپس از پانزده سال به توافق رسيدند تا پای موافقت نام. ورزيده اند تا چندصباحی برمسند مزدوری تکيه بزنند

 سقوط قرار دارد و ۀبادرنظر داشت وقايع جاری در کشور که قندوز در آستان.  کنندءامضا" گل بدن "با يار غار گلبدين

   کنندگان موافقتنامه نيست؟ء سقوط کرد، آيا سيلی زدن به دھان امضاًالی ناوه در ھلمند عمالولسو

وسعت دادن به  ين نوبت ادامه و اخود خورده ودر درد اربابانه ھميشه به موقع ب  کھنه است وۀمھر" گل بدن "گلبدين

  ..موريت جديد اين بدنام تاريخ افغانستان استأميدان جنگ م

  ؟؟؟؟تسليم اوست آيا صلح است يا ۀ وھمدستان جنايت پيش"گلبدين"که سرا پا به نفع ای تنامه چنين موافق

 

    

  

    

  

  

  

 

 

 
 


