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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

  
   کابل- محمد عمر قريشی

  ٢٠١٧ دسمبر ٠٢
  

  دو روی يک سکه" محمد محقق"و " باند ارگ"
  

جائی از طرف عده ای از قلم ات بدر تھران، اعتراض.." بيداری اسالمی"در کنفرانس " محمد محقق"به دنبال سخنرانی 

با دخول در قضيه و تمام "  آزاد افغانستان-افغانستان آزاد"به دستان عليه وی صورت گرفت، که خوشبختانه پورتال 

ناميدن، بحثی را که با تأسف به سمت جنگ قومی کشانيده می شد، به مسير اصلی آن، يعنی " پای گردک"زمامداران را 

  .ليه تمام حاکميت در افغانستان بدون تمايز قومی، مذھبی و زبانی سوق دادمبارزۀ ھمه جانبه ع

 که در وطنفروشی ھيچ کم و نقصانی نسبت به "عبدهللا و شرکاء"و "  اتمر- غنی"اعم از -" باند ارگ"مگر با تأسف 

در صدد " محقق"ليه ندارند، ھمان طوری که از آنھا انتظار می رفت موقع را مناسب يافته با حمالتی چند ع" محقق"

آنھا که ادعا دارند که گويا دولت افغانستان نه خود و نه به کس . جديدی در افغانستان گرديدند جنگبرافروختن آتش 

نمی دانم مردم را خر فکر کرده اند و يا اين که ديگری اين اجازه را می دھد، تا کشور را داخل يک جنگ نيابتی نمايد، 

  :در غير آن می شود از آنھا پرسيد. رعر می کنندخود خر اند و نافھميده ع

ًواقعا نمی خواست " باند ارگ" بر يمن حمله نمود، ھرگاه ١٣٩۴ حمل ۶ وقتی عربستان سعودی و شرکاء به تاريخ -١

 ١٣٩۴ حمل ١٢مغز متعفن، به تاريخ " باند ارگ"دستۀ سر و نمی خواھد تا در افغانستان جنگھای نيابتی راه بيفتد، چرا 

 نيرو به آنجا م تا سرحد اعزای روز بعد از آغاز کشتار يمنی ھا، حمايت قاطع دولتش را از عربستان سعود۶عنی فقط ي

  اعالم داشت؟

را به حمايت عربستان سعودی جھت " گلبدين" اين که در طول تمام دو سال به صورت مخفيانه افراد وابسته به -٢

از گناھان امپرياليسم امريکا  ھمين کار، با ميانجيگری عربستان سعودی !!برکت ازکشتار مردم يمن فرستاده و 

ًواقعا نمی " باند ارگ" ھزار دالر مصارف دسترخوان تعيين نمود، می گذريم، اگر ١٨٠گذشته برايش ماھانه " گلبدين"

ک اعالميۀ رسمی با  با صدور ي١٣٩۶ عقرب ١٧خواھد در افغانستان جنگ نيابتی به راه افتد، چرا باز ھم به تاريخ 

اگر شخص مغز متعفن نمی داند که . ھا حمايت قاطعش را از عربستان سعودی اعالم داشت" حوثی"خواندن " ياغی"

می گردد، مگر تمام و تفسير  تعبير حوثی ھا معنا،چطور از لحاظ فقھی به معنای دستور قتل " ياغی"استفاده از کلمۀ 

  !بودند که نگذارند، چنان خباثتی را مرتکب گردد؟خورده ز خر  ھمه مغ، مشاور مغز متعفن۴٧٠بيش از 

 يعنی درست چھار ٢٠١٧ نومبر ٢٧به تاريخ " طارق شاه بھرامی" وقتی سرپرست وزارت دفاع دولت دست نشانده، -٣

در عربستان سعودی شرکت کرد و در آنجا از موضع وزير دفاع " وزاری دفاع ائتالف ضد يمن"روز قبل در کنفرانس 
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افغانستان، وعدۀ ھمکاری به ائتالف داد، آيا اين عمل به معنای شرکت در يک جنگ نيابتی و جانبداری از يک طرف 

  جنگ نيست؟

ھمه سرو ته يک کرباس و يا دوروی يک سکه اند، سکۀ " باند ارگ"و جميع " محمد محقق" اينجاست که می بينيم

کۀ وطنفروشی، سکۀ ايجاد و تشديد درگيری و برادرکشی ھای خيانت به افغانستان، سکۀ کشتار مردم افغانستان، س

جرأت می کند و طرف ديگر را محکوم می کند، به " باندارگ"با چنين عملکردی وقتی باز ھم ! قومی، زبانی و مذھبی

 - حمد خانانجنير م-عبدهللا"، "تمر ا- غنی"جز اين که مردم آگاھانه به پای ايستاده، تمام ارگ نشينان اعم از باند ھای 

را در دريای خشم خود غرق نموده آنھا را به سزای اعمال ننگين ... در شورا و سنا و آنھا و شرکای وطنفروش  "محقق

  . امری که سرانجام شاھد آن خواھيم بود.و جنايتکارانۀ شان برساند، را ديگری نمی ماند

 !!ديده شود چه می شود


