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   کابل- محمد عمر قريشی 

  ٢٠١٧ دسمبر ٠٨
  

  کمائی دالر به وسيلۀ جنگ و صلح
ا ناشناس شروع می کنند ردھه جنگ و خونريزی در افغانستان، نزد ھر کسی که انسان می نشيند، شناخته و يابعد از چھ

به بدگوئی از جنگ و جنگ  را باعث بربادی، ويرانی، کشت و کشتار، غارت اموال و دارائی ھای ديگران، تجاوز به 

معرفی می دارند، در اين بدگوئی آن قدر پافشاری صورت می گيرد، که اگر کسی بخواھد، بحث جنگ ... نواميس  و 

 سازد و يا از دفع تجاوز ياد کند و يا به مبارزۀ طبقاتی کمترين اشاره ای صورت عادالنه و يا غير عادالنه را مطرح

خورده، مارک جنگ طلب، بی خبر از فجايع، کم سن و کم تجربه و ھزاران حرف ديگر به به ھم  زمين وگيرد، آسمان 

  . عمر از جنگ چيزی نگويدتمام انسان نسبت می دھند تا او باشد و در 

د، با صراحت اعالم می يراستاران به آن کاری نداشته باشبه دريا زده به اميد آن که قيچی سانسور ودر اين جا من دل 

  :زيرا. دارم که تمام آنھائی که تمام جنگھا و جنگ برای ھمه را مذمت می کنند، يک طرفه قضاوت می کنند

 داشته باشد، می داند نفيت فکر کرد از توقف باالی قدسيت جنگھای عادالنه چيزی نمی گويم، زيرا ھر کسی که ظر-١

که بدون پيشبرد جنگھای عادالنه بشريت امروزی نه تنھا در موقعيت فعلی قرار نمی داشت، بلکه بدون تعارف به مانند 

  .ساير حيوانات در کوه و دشت قوله می کشيد

دارائی ھای منقولم به تاراج  اين که جنگ برای منی که خانه ام ويران می گردد، برادرم کشته می شود، اموال و -٢

 می گيرد، چنين جنگی برای من نه تنھا بد و زشت است، بلکه تبرده می شود، ھتک حرمت به نواميس ما صور

مصيبتی است که شيرازۀ حيات خودم و خانواده ام را از ھم می درد؛ مگر ھمين جنگ آيا برای آنانی که در طرف ديگر 

ارت اموال و دارائی غرا برده اند دست شان را به خون اعضای خانواده ام آلوده ساخته اند، از قرار دارند، يعنی مال ما 

به صد ھا ھمچو من، برای خود قصر ھائی ساخته اند که در صورت عدم موجوديت جنگ حتا تصور داشتن آنھا را نيز 

  !!نداشتند، فکر می کنيد ھم زشت، غير انسانی و بد است؟؟

 برای آنھا مشتعل ساختن يک جنگ و دامن زدن به آن، باالتر از ھر بھشتی است که اديان وعدۀ آن من که فکر می کنم

را داده اند، اگر باور نداريد لطف نموده يک بار به زندگانی فقيرانۀ خود و ھمسايگان تان که دست شان به خون کسی 

بدين، محقق، خليلی، دوستم، عبدهللا و ساير جنگ آلوده نيست نظر انداخته، آن را با زندگانی افرادی مانند سياف، گل

اين . ته بود، يعنی موھبت الھیساالران مقايسه کنيد، خواھيد ديد که جنگ برای آنھا ھمان است که خمينی جالد زمانی گف

 از يزیچاش افراد تنھا از قبل جنگ نان نمی خورند، بلکه وقتی ديدند که در ديگ جنگ کفگير به آخر رسيده و ديگر قم
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يد، روی ديگر جنگ غير عادالنه را با صلح غير عادالنه تر و غير شريفانه تر از جنگ روی دست آآن به دست نمی 

اگر باور نداريد به جرايد مراجعه نموده .  زمان در صلح طلبی یمی گيرند، و جنگ طلبھای ديروز می شوند، بودا ھا

ح را بابت پيشنھاد صلح با طالبان و اجازۀ افتتاح دفتر برای و ديگر اعضای به اصطالح شورای صل" خليلی"سخنرانی 

آنھا در داخل کابل را بخوانيد، به يقين متوجه خواھيد شد که خليلی و دار ودسته اش، اينبار می خواھند به نام صلح 

  .ميليونھا دالر به دست آورند

 صلح با بغدادی، صلح با ترمپ، صلح با تمام کسی نيست از خود و از ديگران بپرسد، صلح با گلبدين، صلح با مالعمر،

  !جنايتکاران کرۀ زمين؛ اگر اين صلح است، من جنگ طلبم و زنده باد جنگ می گويم

  !!ديده شود چه می شود


