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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

  

  علی سجاد

  ٢٠١١ دسمبر ٠۵

 

  بن است يا بن بست

 

شير مردان مھد شير زنان و گذرد کشور آزادگان و   که از کودتای کثيف ھفت ثور مییمدت سی وسه سالتمام  در

وجدان ترين افراد خود فروخته قرار گرفته است، که با بی شرمانه ترين جنايات و رذيالنه ترين پالن در دست بی 

توانند و ھمه پالن ھای  دست گيرند که خوش بختانه نمیه  ملت غيور و حماسه آفرين را بۀخواھند ادار ھای شوم می

  . گذارد الد آبديده تر از صحنه پا بيرون میشود و ملت قھرمان افغان مانند فو شان يکی بعد ديگر نقش بر آب می

 شود، اما خشم آزاد مردان خاموش نمی. کشد وسيله امين میه  تره کی را ب،اگر بريژنف بادار وحشيان خلق و پرچم

 که اوجشود بل کشد جنبش آزاديخواھی نه تنھا کم نمی قوای وحشی سرخ می ين وباز اگر امين را توسط ببرک خا

، اگر نجيب وحشی صفت و لجام گسيخته را از پست رئيس کشتارگاه و شکنجه گاه پلچرخی با گيرد   میبيشتر

خواه را  ملت آزاديۀ دروغين وعوام فريبانه اراۀاورد  تا با گريه و آه و نال  به جای ببرک میحدستمال و اشک تمسا

، تعويض می کندده اش احمد شاه مسعود باز اگر نجيب را با ھمکار پشت پر. کند به بيراھه ببرد، اما ھيچ فايده نمی

  .آيد  ملت قھرمان نمیۀھيچ تغيير در اراد

رساند تا با ھزاران نوع  اگر پاکستان به دستور باداران خويش امريکا و انگليس طالبان وحشی را به قدرت می

  .شود رو میه ه ناکامی شرم آور روب ب، گرددآزادگانجنايت و وحشيگری مانع جنبش آزاديخواھی در سر زمين 

 سال مرتکب وحشی ترين ٣٠ را که در طول یامريکا و ھمکاران الشخوارش تحت نام دموکراسی ھمه جنايتکاران

، بودند... و ، رشوت  قاچاق مواد مخدر، شکنجه، زن و مرد، تجاوز به ناموسھاعام ، ويرانی ھای ، قتل ھاجنايت 

ين جنايتکاران وحشی ا  قدرت نشانده است تا ملت قھرمان را ازۀھمه را  در کنفرانس بن اول جمع نموده و بر اريک

 اسالم و يار ۀ چھارمين خليفرضپاشد چون به فرموده حضرت علی   آھنين ملت از ھم نمیۀبترساند،  باز ھم اراد

، مگر غربی ھا ترسند و اين ملت برای آزادی خويش از مرگ نمی. است " از غير خدابد ترين گناه ترس"پيغمبر 

، چون ندانسته اند که اينجا سرزمين »روی به ترکستان است اين ره که تو می«به راه کج افتادند م مانند روس ھا ھ

  . دليران و سلحشوران است نه کرگسان الشخوار



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

، ھمان شود ھمان آش است و ھمان کاسه که ديده می درين روز ھا سر وصدای کنفرانس بن دوم بلند است اما قسمی

 ، دزدانۀھم. خورد  در محتوای کنفرانس به چشم نمییکار است و ھمان باداران و ھيچ تغييرکنيزان جنايت

، قاچاقبران مواد مخدر ، تجاوزکاران به ناموس مردم و مبتاليان به رشوت و فساد نا خائن، جنايتکاران،وطنفروشان

  ای ملت شجاع افغان ھمان ارادهۀ اما اراد.در ميز کنفرانس بن دوم می نشيننداداری باز دندان ھا را تيز نموده اند و 

مانند تصاميم بن {دارد که ھمه تصاميم بن دوم  است که از سی وسه سال قبل گرفته شده است و با شھامت اعالن می

  . نداردیگونه موفقيت کشد و ھيچ  می بن بست ملت افغان  گرفته شده است بهۀکه بدون اراد} اول

، تجاوزکاران  قاچاقبران مواد مخدر،فساد اداری و رشوت، مبتاليان به نفروشان، وطنا خائن،که جنايتکاران تا وقتی

س کنفرانس بن اند تغيير در تصميم ملت قھرمان افغان نخواھد أ اس آی و ايران در ریبه ناموس ملت و نوکران آِ 

  .آمد 

  مرگ له تندی په مذھب زما بھتر دی         نه ژوندون ددون ھمتو په اوبو
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