درغياب مردم ؟!!
کسی به ما بگويد  :آخرما در کجای مسله قرار داريم ؟ هرآنچه به نام ما و بخاطر ما در آنجای که ما نيستيم
فيصله ميگردد بسيار مسخره است  ،درواقع هرکاری را که در راستای سياست داخلی و خارجی کشور بدون
مشوره ملت اجرا ميدارند  ،حتا اگر اينکار به قيمت بربادی ُملک تمام شود آنرا به ريش ملت می بندند ،
آنهم زيرنام های بی معنای من درآوردی مثل ( جرگه ها  ،شوراها  ،کمسيون ها  ،نشست ها و به اصطالح
دهها نام دگر  )....که مردم درحاشيه مانده افغانستان را ازآنها مايه ای نيست  ،يعنی نه ازآنها در زمينه نظر
خواهی شده و نه دعوت  ،همه کاره خود بودهاند  ،به بيان مشهور  « :خود کوزه و خود کوزه گر و خود گِل
کوزه و خود خريدار آن کوزه ؟!!! » و
مثل نشست سازشکارانه ای ُبن برای باردوم  ،گشايش دفتر سياسی طالبان در قطر به منظور واگذاری
سرنوشت دهها بار باژگون شدهای ملت و ميهن بدست سياهترين عناصر قرون وسطايی و تحکيم حکومت
تازيانه و تحقير  ،ستم و سنگسار  ،نادانی و نکبت  ،به استيذان قصرسفيد وتائيد نوکرک کوچک روانی رژيم
که خود را درشعاع کم نور اريکين رياست جمهوری ديوی برون شده از بوتل می پندارد وگهی با دميدن باد
در زير بغل خودش را (شير !! ) مینامد زياد چندش آور است
امريکا اين شيطان اشغا لگر جهانخوار  ،بدون در نظر داشت آرای مردم افغانستان و انتخاب آنها برای
نوعيت زندگی سياسی و اجتماعی شان  ،با در انحصار داشتن فرومايه ترين عناصرو ميهن فروش ترين
قماش  ،که در درازنای تاريخ ننگين عمر سياسی شان اين کشور را با نازل ترين نرخ دهها بار فروخته اند ،
سرنا بی تزلزل استاده اند !! و
و هنوزهم درمارکيت ليالم وطن  ،با شمله و دُهل و ُ
ما به اين اتحاديه نا مقدس  ،به اين قاتلين مردم افغانستان که هر روز از نکبت وجود شان مردم در چنبر
گرسنگی  ،بيکا ری  ،بيماری  ،بی سرپناهی  ،توهين  ،تحقير  ،تجاوز  ،تفنگ و انفجار تکه پاره و برباد
ميشوند ميگوييم  :کاش همانطور که در سخن خودرا باغيرت و ناف زمين می پنداريد  ،با غيرت و يا الاقل
زيرناف زمين می بوديد  ،خودتان هم می فهميد که نيستيد  ،صاف و ساده دروغ ميگوييد و می الفيد
شمادشمنان سوگند خورده و تاريخی مردم افغانستان بازهم اراده کرده ايد که با همياری بادار جهانخوار تان
آن پرچمدار ضد مردم  ،ضد دموکراسی  ،ضد آزادی  ،ضد انسانيت  ،خرد و دگرانديشی با استفاده از شمشير
اسالم سياسی چماق انديشه دگم و خرد ستيزی را بدست بوزينه های قرون وسطايی بدهيد ،تا آنها با اعمال
قدرت در سايه تازيانه و تکفير و تحريم نفوذ پوليس سياسی شان ( امربالمعروف) البته بسيار معروف !!! ،به
جنگ هرآنچه روشنگری  ،تمدن  ،آگاهی  ،هنر و زيبايی است بروند و همه را نيست و نابود نمايند  ،البته با
تبانی صدها حزب و سازمان و گروهک و انجمنهای سياسی غنوده در دامان آلوده سياست سازش و معامله
افغانستان که هر روز بيشتر از روز دگر گور ملت را میکنند  ،و با ترور آزادی  ،انسانيت وشرافت  ،پليدی
خودشانرا صحه ميگزارند  ،اين گروهک ها بخاطر منفعت نژادی  ،مذهبی  ،سمتی و زبانی شان حاضراند هر
ُمرداری را به ريش شان بمالند و خودشان را همانگونه متعفن و بد بوی در دفتر ننگين سياست روز
افغانستان راجستر نمايند
وای به حال دانشجويان دانشکده های دانشگاههای وطن بويژه دخترخانمها که در هول وهراس با سيستم
سياست تازيانه و تحقير طالبی بايد يکبار دگر فاتحه نظافت  ،نزاکت  ،شفافيت  ،روشنگرا يی و روشنبينی را
بخوانند
ای شما هفتمين و هشتمين سالله ای از نوکرهای حلقه بگوش استعمار ! چه مقدار ميخواهيد و ميتوانيد
بخاطرمنفعت شخصی تان اين ُملک و ملت را پارچه پارچه و تجزيه نماييد ؟ شما که از ريس جمهوری
انتصابی تا دفتردار انتصابی استيد  ،خطاب ملت به شماست  :شما تا کجای خط ميدويد ؟ ؟
گيريم که باز با تبانی قدرت و نيروی نظامی چهل و دو کشور خارجی چپن و دستار و پکول بپوشيد  ،مگر

ميتوانيد طرز خرام وطنفروشانه تانرا از ديد دقيق مردم بپوشانيد ؟ گيريم که باز طالب و چلی و سادو را همه
کاره وطن بسازيد  ،گيريم که باز مرگ زيبايی  ،نظافت  ،ظرافت و ا نسانيت آغاز زشتی  ،کثافت  ،درشتی و
بربريت باشد  ،گيريم که باز برادران تنی تان طالبان دريشی پوش و غيردريشی پوش مکتب سوز  ،معلم کش
 ،خرد ستيز وضد زن آتش به بنياد هستی مادی و معنوی مردم زنند  ...مگر نمیتوانند برای هميشه
سرنوشت يک ملت را تغيير دهند  ،نمیتوانند تاريخ را به مرام خود و استعمار جهانخوار در غياب مردم
بنويسند
سکوت شما دکانداران سياسی در چنين روزگار اساس به هيچوجه نمیتواند دليل سکوت آزاديخواهان و
وطنپرستان واقعی باشد  ،دير يا زود باز جرقه های شعلهور گرديده و آتش به بنياد شما شيران کاغذی اعم از
خلقی  ،پرچمی  ،جهادی  ،طالبی و حاميان تاريک انديش تان خواهد زد  ...در صورت که ملت خواب ُبرده
و خواب نما نشده باشند  ...و

