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   کابل- محمد عمر قريشی

  ٢٠١٧ نومبر ٣٠

  "شتی با شوربايش جنگیآبا گوشتش "
 در مورد کمتر کسی ضرب المثل باال که گويا تر از آن است تاکسی در موردش توضيحی ارائه دارد، در اين روز ھا

شده اند، وقتی چشم وی را دور ببينند، صدای ...وکيل و و" خليلزاد"ًاست که صدق نکند، مثال آنھائی که به طفيل سر 

ضد امريکائی بلند می کنند، آنھائی که معاش دالری به خاطر اشتراک شان در تحکيم دولت دست نشانده، ھرماه جيب 

  .د به ھمين قسم صد نمونۀ ديگرن برسد خود را ضد امريکائی نشان می دھشان را سنگين می کند، وقتی جايش

اشغال افغانستان به وسيلۀ !! نامبرده که از برکت. است" گلبدين"به نظر من برجسته ترين آن در شرايط حاضر 

يد، ھمين چند  محافظ دولتی سفر و اقامت نما٩٠بادارانش جرأت يافته تا به افغانستان و به خصوص در کابل در پناه 

سۀ رسمی که با ساير نوکران و جواسيس امريکا در آن شرکت ورزيده بود، وقتی به لروز پيش در جريان يک ج

دولت دست نشانده خوانده می شد، خالف ديگران که به پای ايستاده، به مثابۀ ادای احترام دستان " سرود ملی"اصطالح 

نه تنھا از جايش برنخاست، بلکه خود را با نوشتن مصروف ساخته بدان وسيله " گلبدين"نه گذاشته بودند، شان را بر سي

  .دولت دست نشانده ، به نمايش گذاشت" سرود ملی"گويا بی اعتنائی و عدم تعھد خود را به 

باشد بلکه نداشته شانده ملی از طرف کسی صورت گيرد، که نه تنھا ھيچ نوع رابطه ای با دولت دست نعھرگاه چنين 

نشاسد، بر ھر انسان وطنپرستی الزم می افتد تا به احترامش از جای برخاسته، به نيز ًاصوال آن دولت را به رسميت 

  :به ھيچ وجه، زيرا" گلبدين"مثابۀ ادای احترام دستش را به گرمی بفشارد، مگر برای 

نقش مخربش را " سيا"اندی بدين طرف به مثابۀ عامل امريکا و  سال و ۴٠به اساس اسناد غير قابل انکار از " گلبدين"

  .در تراژيدی افغانستان ادامه داده است

ابل را نموده ورنه، مدن به شھر کآبه يمن حمايت امريکا و حمايت بيدريغ دولت دست نشانده، ھم اکنون جرأت " گلبدين"

  .ت، مردم وی را در زير تف شان غرق می نمودندبه جای يک بو

 ھزار دالر امريکائی از دولت دست نشانده و حاميان آن صرف به ١٨٠به استناد اسناد نشر شده، ماھانه حدود " گلبدين"

  .خاطر پرداخت مصارفش دريافت می دارد

يا مصداق کامل ضرب المثل آدولت دست نشانده، بی احترامی می کند، " سرود ملی"با چنين مناسباتی وقتی بازھم به 

  !ا وی چه می کنندبنده و بادارانش اشظر شد که دولت دست ن بايد منتاست و يا نه؟

  !!ديده شود چه می شود


