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   کابل- محمد عمر قريشی

  ٢٠١٧ دسمبر ١١
  

  "گلبدين"دوام تفرقه افگنی ھای 
" گلبدين" بودند، در خوست برای وی برگزار نموده" گلبدين"، در محفلی که طرفداران ١٣٩۶ قوس ١٩امروز يکشنبه 

لوی "در سخنرانی خويش زير عنوان تأمين عدالت اجتماعی، دولت دست نشانده را متھم ساخت، که گويا در حق مردم 

نيز حقوق و امتيازات نداده " دايکندی، باميان و پنجشير"ظلم رواداشته، به آنھا به اندازۀ واليتھای کوچکی چون " اپکتي

  ه و نفاق قومی در حالی دامن می زند که،به شيپور تفرق" گلبدين. "است

 وی که بعد از سالھا مسافرت ھای غير رسمی و مخفيانه به اقصا نقاط جھان، برای بار اول با پاسپورت دپلماتيک -١

افغانستان به دو کشور ترکيه و عربستان سعودی مسافرت نموده بود، در گام نخست می بايست علل و انگيزۀ ھای 

  .آن را با مردم در ميان می گذاشتمسافرت و نتايج 

ريخته، از " ملک سلمان"و " اردوخان" از اين که خون ھزاران جوان افغان را در زير بيرق داعش و به فرمان -٢

  .ًبازماندگان آنھا رسما پوزش می خواست

، خالف ارادۀ تمام خلقھای جھان به خصوص خلق فلسطين، "ترمپ" روز قبل  با در نظرداشت آن که ھمين چھار-٣

بيت المقدس را که نزد مسلمانان از اھميت و ارزش خاصی برخوردار است، به حيث پايتخت اسرائيل به رسميت 

ادر نمود، به بيت المقدس را ص" تل ابيب"وزارت خارجۀ آن کشور دستور تدارک انتقال سفارت امريکا از به شناخته و 

ًو با اين دستور خود رسما و علنا با دنيای اسالم اعالم جنگ نمود، جای داشت تا اين اخوان بچۀ تيزاب پاش نيز اگر  ً

جاسوس امريکا و عربستان سعودی نمی بود، در مقابل اين حرکت امريکا موضع می گرفت، نه اين که پشتونھای وطن 

  .زدما را به جان ھزاره ھا و تاجيک ھا بيندا

به صراحت نشان داد که ھدف از مسافرت وی، آماده ساختنش برای حمايت از سياست " گلبدين" نفاق افگنی امروز -۴

جديد امريکا و ايجاد يک شق بين مردم افغانستان بود تا آنھا به جای آن که، عليه سياست امريکا متحدانه دست به عمل 

  .پراکنده شده، به برادر کشی دست بزنندبزنند، در زير بيرق ھای شيطانی تفرقه و نفاق 

و ساير تفرقه افگنان را گرفته، " پدرام"، "محقق"، "گلبدين" برتمام مردم افغانستان است، تا جلو افرادی از قماش -۵

، در ابراز نفرت و انزجار و مقابله عليه تفرقه  محک ميھن دوستی. نگذارند که وطن ما باز ھم به تاالب خون مبدل شود

  . می تواند مشخص گرددنانافگ
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