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  "بڼوال " پيکان 
 ٢٠١۵ جدی ٣٠

  

  دامان وطن ما  بری ننگۀششم جدی لک
  

را   شانۀ وآلودازآن شب سياه ونکبت بارگذشته که ارتش تزاران روس پاھای منحوسسال    حاال سی وشش          

 . جز تباھی از خود به يادگار نگذاشتند اثریبر تربت پاک ميھن ما گذاشتند و

کشور و مردم مارا به عقب راندند ، سرمايه " اجتماعی، اقتصادی، سياسی و فرھنگی " درتمام عرصه ھا  

 .ماندند نا بودی ھيچ اثری ازخود برجا نجز. ھائی مادی ومعنوی سرزمين مارا به يغما بردند 

نور محمد تره " می گذارند، از یدولتھای دست نشانده که يکی يکی می آيند ، درست جای پای ماقبل خود پا 

 است ؛ ھمه مشابه که مرد شماره دوم انديشه وتفکر" غنی اشرف" شرق نام گذاری کرده بودند تا ۀکه او را نابغ" کی 

 گفتار و کردار است ، ورنه در عمل ، آنچه را ۀجود دارد در شيواگر تفاوتی و. سان عمل کرده و می کنند يککه " نه"

 .که يک دولت مزدور وبی اراده بايد انجام دھد؛ انجام داده و می دھند ، يکسان

 ،حکومت کردند و وعده دادند، نان" شان پرچم اوباۀباند خلق و دست" مزدور ۀچارده سال تمام دار و دست  

ی که توانستند مرمی وراکت فير کردند ئتا ھرجا دند و به جای خانه قبرستان دادند ، کفن دا،عوضش مرمی دادند، لباس

 اين تعبير از کتاب آقای. " بستند وآتش زدند را کشتند و  سال مردم ما١٤ روسھا ۀمزدوران بی اراد. و بمب ريختند

 آواره کردند و در طول سالھای  شرق آغاز کرد ، مردم راۀکاری که نابغ" گرفته شده شايد با اندکی تغيير" غبار"

 جو می کرد بی آن و حکومت بد نامشان ھميشه انگشتشان به طرف ايران وپاکستان دراز بود و مالمت را در آنجا جست

 اجتماعی قرار ۀبنياد آن دربين کدام طبق  دولت ما، اساس وۀبار ھم که شده ازخود بپرسند که پاي که اين اوباشان يک

ه بود وھدفش را تعقيب می کرد، روسھا که برای آرامش مردم افغانستان نيامده بودند، مگر کسی ديده دارد؟ بيگانه آورد

  ".گربه برای خدا موش بگيرد ؟  "که

گانش رسيده ومرد شماره دوم انديشه وتفکر در رٲس قرار دست پرورده ب" مزدور" حکومت حامد ۀحاال ادام  

 کار، رفاه ۀنخستين روزھای حکومت غالمان امپرياليستھا تحت رھبری امريکا وانگليس، به مردم وعد دارد، از

بار بار " !!! " در جريان مبارزات انتخاباتی " اشرف غنی"ُدستر خوان پرغذا داده شده تا حاال ادامه دارد،  اجتماعی و

 ۀمزدور بی ھمه چيز سفر.... رزه با فساد اداری می کند ووعده داد که دستر خوان مردم را ماالمال از غذا می کند ، مبا

 کار را آماده کرد؛ بيکار ساختن مردم يا عسکر مزدور ۀ يتيمان کرد، زمينۀ زن، آه مادران ونالهُمردم را پر از اشک بيو

  .ستنددر مقابل اربابانش مشغول پياده کردن اھدافشان ا... ويا جيره خوار اينجوھا و خدمتگزار دولت مزدور
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بودن را که برده  کسی که برده به دنيا می آيد گناھی ندارد، اما برده ای" لنين کبير چه معقول وقشنگ گفته  

 ٣٨ی که در طول ئ می گردد، دولتھاهاست که برده بودن توجيسال  ٣٨ ودر کشور ما"  می کند قابل نفرت است هتوجي

درين  ندارند، ھميشه اتکای شان به نيروھای خارجی و بيگانه است ،داشته و گاھی در بين مردم نسال آورده شده ھيچ پاي

 .  گدائی شان به سوی کشورھای ھمسايه دراز استۀ به قدرت تبديل کردند، وھمه وقت کاسً عمالمدت پاکستان را

ه  وزارت سرکوب مردم کشور خودما بودً وزارت دفاع نداشته ، عمالاز کودتای ننگين ثور تا حاال افغانستان  

به سوی مردم نشانه بگيرند  را شان  سالحۀيا ساده تر تمام نيروھای مسلح در سرزمين ما وظيفه داشتند تا لول واست، و

که در  ی ازاين قماش برای حفظ منافع اربابانشان مردم را ناراض می کنند، واين سيل مھاجریئدولتھا. وسرکوب کنند

می شوند، مگر برای تٲمين منافع شان بيکار ت  آزمند، به ظاھر حمايکشور ھای ھمسايه رفته اند و از جانب دولتھای

  می نشينند ؟

 بد نام تاريخ کشور ماست ومردم ماعذابھای بيشماری را تحمل کرده اند آنروزيست که ۀششم جدی که لک  

  .....کشيم  دوش میررا ب را وبار آن افغانستان توسط ارتش سياه روسھا اشغال نظامی شد وما تا اکنون رنج آن

  !!!!باد خلق و پرچم و شرکای شرقی و غربی آنھا ننگ ونفرين تاريخ بر وطن فروشان 
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