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مسئوولیت متن و شکل بدوش نویسندۀ مضمون میباشد ،عقید ٔه نویسنده لزوما ً نظر افغان جرمن آنالین نمی باشد

۲۰۲۱/۰۹/۰۹

فرستنده صهیال الکوزی

چرا قیام و برای چه؟!
بجنگم برای اینکه شما در عیش و عشرت بمانید ،و امتیازات تان پا برجا بماند؟ من بمیرم ولی
قهرمان ملی شما محسوب گردید؟
بجنگم تا تمام پسران قانونی در کشور های جداگانه دیپلومات باشند و دیگر جوانان کشور از
بیکاری ترک وطن کنند؟
بجنگم تا پسر مارشال فهیم به یک لک دالر اسپ بزکشی و بیست هزار دالر سگ جنگی بخرد
ولی یتیم وطن نان خوردن نداشته باشد؟
بجنگم برای اینکه تو باید امتیازات هر نظام را بگیری ولی هیچگاه نظام را از خود ندانی؟
بجنگم برای اینکه معیارات مشروعیت هر نظام برای تو گرفتن وزارت ها و سفارت ها است ،تا
از آنها مستفید شوی؟
بجنگم برای اینکه والیت تو پناهگاه امن برای مفسدین چون کرام الدین کرام و دزدان چون
حسیب قوای مرکز باشد؟
بجنگم تا زمرد که مال ملت است توسط چند تن در بازار های فرانسه فروخته شود و به جیب
همان چند تن بیافتد؟
بجنگم تا برای همیشه بیسواد تو باید جنرال و فارغ صنف ششم تو در خارج دیپلومات باشد؟
بجنگم تا برای همیشه قراردادی های تمام ارگان های دولتی از نزدیکان تو باشد و در صورت
افشا شدن دزدی شان با خاطر راحت در همان منطقه مصئون باشند؟
بجنگم تا تو در قدرت باشی و نزدیکان ات مصروف دزدی ،زورگویی ،چپاول و اختطاف
باشند ،و در صورت دستگیری آنها را از زندان رها بسازی؟
و بجنگم و بجنگم ،چرا که امتیازات را تو خواهی گرفت ،و اگر کشته شد ،خیر است اوالد
غریب کشته خواهد شد .

د پاڼو شمیره :له  1تر2
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

و بجنگم اگر وفات شدی مقبره میلیون دالری با پول خارجی ها برایت خواهند ساخت و اگر زنده
بودی از پول قاچاق زمرد و بخششی های خارجی ها صاحب زندگی پر از عیش و عشرت
خواهی بود .ولی اگر من کشته شوم اوالد و خانمم گدایگر و اگر زنده ماندم باز هم همان کراچی
وان غریب ،که برای تو بی تفاوت است...
هموطنان_عزیز_بیدار_شوید!
جنگ بس است دیگر فریب اینها را نخورید .از این به بعد هر کاری که میکنید به خاطر
افغانستان بکنید.
تا که ما یک ملت واحد نشویم همین قسم بدبخت میمانیم .بیائید از تجربه این چهاردهه درس
عبرت بگیریم و به این معامله گران نه بگوییم و از جنگ بی زاری بجوییم وگرنه سرنوشت مان
بدتر از کشورهای همچون سوریه و یمن و ...در آینده خواهد بود.
وما علینا الی البالغ المبین

د پاڼو شمیره :له  2تر2
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

