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  محمد ھارون خپل شعشعی

  ٢٠١٢ اگست ٠۶

  

  یتکليف اشغالگران خارجی در برابر تجاوزات پاکستان
 

 مزدور حامدکرزی، به  اتھام بی ديروز عبدالرحيم وردگ، وزير دفاع و بسم هللا محمدی، وزير داخلۀ حکومت

ی که خود اجرگه   -قرار گرفتند» اولسی جرگه«مورد سلب اعتماد وکالی کفايتی، خيانت و فساد در وظايف شان 

نيز در اثر خيانت و فساد گستردۀ گروھای حاکم بر حيات سياسی کشور و مداخالت آشکار بيگانگان، پا به عرصۀ 

تکاب خيانت، چپاولگری، فساد و بی کفايتی در اراکين بلند رتبۀ دولت کنونی روی اين ملحوظ ار.  وجود گذاشت

چيز نو و عجيبی نبوده و در آينده نيز نخواھد بود؛ زيرا دولت مزدور و وارد شدۀ کنونی از بدوء  تأسيس تا حال 

مافيائی و متشکل از نمايندگان گروه ھای جنايتکار جنگی و سياسی، جاسوسان استخبارات اجنبی، گروھای 

سان تروريست ھا ه در صورتی که رئيس حکومت خود ب. غارتگران حرفه ئی موسوم به تکنوکرات ھا بوده است

باند، دور از انظار عامه، در کابين طياره، از نمايندگان رژيم فرتوت و مداخله گر آخوندی ايران قاچاقبران جيمزو 

می دارد؛ و آن را بدون ھيچ نوع بازخواست قانونی در راه کيسه ھای مملو از صد ھا ھزار يورو و دالر دريافت 

!  له می توان داشت؟  اراکين پائين رتبۀ دولت او چه گاھداف غيرمشروع به مصرف می رساند، از وزراء و

  .طاعون فساد سر تا پای اين دستگاه ناميمون و کثيف را عمالً فلج ساخته است

آيا ويرانه ھای . ن شيران کاغذی را نيز سالھا قبل مشاھده نموده اندمردم آزاده و سربلند افغانستان بزدلی اي

مگر می توان کسی را بھاُدر و دالور !  شھرکابل نمايانگر جبن و بزدلی اين جنايت پيشگان و تباھکاران  نيست؟

ا بر کابل، خون ھزاران ھموطن مظلوم و رنج کشيدۀ خويش ر» تاج و تخت«منظور دست يافتن به ناميد، که به 

عالوه بر اين، مگر ھمۀ ما شاھد نبوديم، !  زمين ريخته؛ و ميھن آبائی خويش را چنگيز آسا به ويرانه مبدل سازد؟

که ھمين شير الفوِک افغانستان،  مارشالکِ شورای نظار و فيل بی خرطوم با شنيدن چند گلولۀ طالبان در يک 

طی !  را رھا کرده، فرار را بر قرار ترجيح دادند؟چشم به ھم زدن ميدان برگزاری جشن خود و ماتم مردم  

ن مسلح نه تنھا ساعت ا بار ھا مالحظه نموديم، که مخالفی از اين سنخ را نيزئچيزی کم يازده سال گذشته صحنه ھا

ھا قلب شھر کابل را در کنترول خود داشته، بلکه در داخل ساختمان ھای وزارت دفاع و داخله نيز به عمليات 

تنظيم گرائی . صرف اکنون به بی کفايتی آنان پی می برند» اولسی جرگه«رداختند؛ ولی متأسفانه وکالی  پتھاجمی
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و سمت گرائی و انواع گوناگون فساد نيز تنھا منحصر و محدود به اين دو وزارت نبوده، تاروپود کليه ارکان دولت 

فايت بايد نه ديروز و پريروز، بلکه سال ھا قبل ازينرو، اين ھمه مزدوران خاين، فاسد و بی ک. را فرا گرفته است 

مورد محاکمۀ جدی قرار می گرفتند؛ اما در نظامی که کوزه وکوزه گر وِگل کوزه ھم يکی باشد، اين آرمان ملی و 

  .مردمی ھيچ گاه بر آورده نخواھد شد

سال .   و پريروز نيست حمالت بی شرمانۀ نظاميگران پاکستانی بر مناطق سرحدی کونړ و ننگرھار مسألۀ ديروز

گماشتگان بزدل و بی کفايت  . گذشته نيز ناظرچنين حمالت آشکار و وقيحانۀ اردوی پاکستانی بر اين مناطق بوديم 

جسته اند؛ و نه ھم  توسل نو خاين حاکم بر کشور ما تا حال برای دفع و طرد آن، به ھيچ اقدام بازدارنده يا تدافعی،

ين اقدام وطندوستانه را خواھند داشت؛ چه از مزدوران بيگانه پرست  ھيچ گاه نمی در آينده جرأت و جسارت چن

  . توان  توقع برد تا در راه دفاع از تماميت ارضی و استقالل سياسی و نواميس ملی خويش جانفشانی نمايند 

پيشگی حاکمان ديروز و امروز کشور ما بر ھيچ کس مسألۀ بيگانه پرستی و بی کفايتی و تاراجگری و جنايت 

از ھمين جھت بر می گرديم به نکتۀ عمده و اساسی اين . آن چه عيان است چه حاجت به بيان است . پوشيده نيست 

مقالۀ مختصر يعنی مسألۀ بی تفاوتی اشغالگران خارجی در برابر ھمچو تجاوزات آشکار و بی شرمانۀ نظاميگران 

  . پاکستانی 

از که  حلقات مزدور حاکم  بر افغانستان و ساير ميراث خواران استعمار پيش  ھموطنان آگاه ما به خاطر دارند،

عليه کشور ما، شب و روز گلو پاره می کردند، که حضور » پيمان ستراتيژيک«تحميل اسارتنامۀ موسوم به 

زات ھمسايگان طماع و مغرض ما خواھد دايمی نيروھای امريکائی در افغانستان، ضامن مطمئن دفع و طرد تجاو

بود؛ اما حال که مردم مظلوم و بيچارۀ مناطق سرحدی ما پيوسته در معرض بمباران نيروھای نظامی پاکستان 

قرار داشته؛ ھمه روزه کشته و زخمی می دھند؛ خانه ومکتب و مسجد شان تخريب گرديده، به مناطق ديگری 

 شان امريکائی و ائتالفی تا مزدوران پاکستانی خويش را بر جای» نجاتفرشته ھای «کجاست متواری می شوند، 

و اھميت  آن در دفاع از تماميت ارضی، استقالل سياسی و حاکميت ملی » پيمان ستراتيژيک«چه شد!  بنشانند؟

انی يا امريکائی و ائتالفی زمانی وارد عمل خواھند گرديد، که نظاميگران پاکست» آزاديبخشنيرو ھای «آيا!  ما؟

  ! آخوند ھای ايرانی بر دروازه ھای  شھرکابل دست يابند؟

در اسارت عساکر امريکائی و » پيمان ستراتيژيک«از آنانی که وطن ُپر افتخار و ُپر غرور ما را تحت عنوان 

بر عساکر آيا اشغالگران امريکائی و ائتالفی تجاوز بر خاک افغانستان را تجاوز : ائتالفی قرار داده اند، می پرسم 

ن پاکستانی را شده، متجاوزيگر چنين است، پس چرا وارد عمل نا! و دولت ھای خويش نيز می پندارند يا خير؟

 ستراتيژيک دفاعی ميان دو مملکت دارای حقوق مساوی درکار یاگر پيمان!  داده و نمی دھند؟جواب دندان شکن ن

 به در خواست جانب افغانی فوراً به دفع و طرد تجاوزات می بود، آن گاه نيرو ھای امريکائی و ائتالفی بايد بنا

در ھمچو . پاکستانی می پرداخت؛ در حالی که سلسلۀ چنين تجاوزات بی رحمانه از سال گذشته تا حال ادامه دارد 

  ! شرايط و اوضاع کجاست استقالل سياسی و حاکميت ملی ما؟

وزات نظامی پاکستان عليه مناطق سرحدی ما، مبين  اين ساکت نشستن نيروھای امريکائی و ائتالفی در برابر تجا

واقعيت روشن است، که عساکر خارجی نه به منظور تأمين صلح و امنيت در افغانستان، بلکه جھت تحقق اھداف 

جا سازی نيروھای ه که ھدف از جاب از اين. دراز مدت استعماری خويش در سرزمين جنگ زدۀ ما النه کرده اند

تالفی در افغانستان، تأمين صلح و ثبات در کشور و منطقۀ ما نبوده، بنابران بی تفاوتی آن ھادر امريکائی و ائ

  .  برابر تجاوزات پاکستانی و غيره نيز با آسانی قابل درک می باشد
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در شرايط کنونی تجاوزات ظالمانۀ نظاميگران لجوج پاکستانی، مداخالت آخوندھای توسعه طلب ايرانی و دست 

ای مرئی و نامرئی دولت ھای روسيه و ھند، ھمه و ھمه نتايج اجتناب ناپذير حضور تفگنداران  اندازی ھ

امريکائی و ائتالفی در افغانستان به حساب می رود؛ و تا طيارات باسرنشين يا بی شرنشين شان بر مملکت و 

  . اممکن خواھد بودمامنطقۀ ما سايه افگنده، اميدواری به تأمين  صلح و ثبات نيز امر مشکل و حتا ن

برای نجات زادگاه مشترک ما از تجاوزات بيگانگان، اختالفات سياسی و فساد گسترده در کشور جز يک راه باقی 

.  است و بس حکومت با اعتبار ملی و مردمینمی ماند، که آن عبارت از مبارزۀ متحدانه به منظور تشکيل يک 

 است، که می توان جنگ و خونريزی جاری در کشور  و مردمیاعتبار ملیفقط از طريق تشکيل چنين حکومت با 

مبارزۀ پيگرانه و خستگی . را خاتمه بخشيد؛ و دست ھمه بيگانگان را در امور داخلی کشور خود کوتاه ساخت 

  . ناپذير در راه تحقق اين ارمان مقدس ملی، وظيفۀ ھر افغان صديق و وطندوست است 

  

 

 

 


