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   کابل- محمد عمر قريشی

  ٢٠١٧ دسمبر ٢٩
  

  کور خود بينای مردم
  

بحق "  جدی۶سياھروز " جدی بود، روزی که از طرف بسياری ھا به ۶ ديروز : کابل- ١٣٩۶ جدی ٠٧پنجشنبه 

به ارتباط اين روز اکثر رسانه ھا اعم از راديو ھا، تلويزيونھا، جرايد، روزنامه ھا، سايتھا و . مگذاری شده استنا

وقتی انسان به مجموع نشرات نظر . سی اين سياھروز اختصاص می دھندين مطالب شان را به برربيشتر... فيسبوکھا و 

 ھمه، چنان روز فاجعه آميزی را تقبيح می کنند، در مرحلۀ اول به ًمی اندازد، و می خواند و می بيند که چگونه تقريبا

مانی از اين که در افغانستان عرق ملی بين مردم ی و غرور دست می دھد، غرور و شادمانی مسرت و شادانسان نوع

و کدام حرکت از بين نرفته، مردم تا ھنوز می دانند که کدام روز و کدام حرکت قابل تقبيح و نکوھش است، و کدام روز 

  .قابل تمجيد و افتخار

تشديد می نمايد، پايش مگر وقتی انسان می خواھد اندکی بيشتر از عوامزدگی و عوامگرائی که استعمار آن را دامن زده 

گذارد و به ھمان رسانه ھا اعم از تلويزيونھا، راديو ھا، جرايد، روزنامه ھا، مجالت، سايتھا و فيسبوکھا را فرا تر ب

 کشور ۴۴می کند و می خواھد حرفی، کلمه ای و حتا اشاره ای به ارتباط اشغال مجدد افغانستان به وسيلۀ مراجعه 

، بيابد و بخواند، ديده می شود که با تأسف اشغالگر و جناياتی که امپرياليزم امريکا و شرکاء در افغانستان انجام می دھند

  .در اکثريت قريب به اتفاق آن رسانه ھا خبری از آن وجود ندارد

آنھا چنان تمام ھم و غم خود را به ارسال چند داو و دشنام، آنھم برخاسته از تعلقات ايدئولوژيک خودش، به شوروی 

 جدی بود که سياھروز بود و اشغال ۶ر افغانستان، اين تنھا ص داده و می دھند، تو گوئی در تاريخ نيم قرن اخيااختص

 ۴۴ و از ھمه بد تر اشغال افغانستان به وسيلۀ - مجاھد و طالب- افغانستان از طرف باند ھای منوط به اسالم سياسی

دم در کشور و در رأس ھمه امپرياليزم امريکا، نه تنھا سياھروز نيست، بلکه روزيست که قرعۀ سعادت و خوشبختی مر

  .آن برآمده است

نديدن، تبارز را " ببرک کارمل""را ديدن و " شاه شجاع درانی"نمی دانم شما چه فکر می کنيد، مگر به نظر من 

و مصايبی را که بر خلق " اسالم سياسی"را ديدن و حاکميت " ببرک کارمل"برجسته ای از شرافت فروختگی است، 

را ديدن، " اسالم سياسی" جدان و شرافت است، نشاندن و برداشتن مناديان روا داشتند، باز ھم تبارز آشکار حراج و

 کشور و در رأس ھمه امپرياليزم امريکا و شرکاء من جمله انگليس دشمن ديرينۀ ۴۴مگر اشغال افغانستان به وسيلۀ 
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ھنگ و تاريخ خاک، مردم، زبان و فرھنگ ما را نديدن، نه تنھا حراج وجدان و شرف است، بلکه حراج ناموس، فر

  . کشور نيز می باشد

 را سبک نمی ھا جدی ياد کردن، بار آن۶اميدوارم روزی برسد که قلم به دستان کشور، اين را درک بتوانند که تنھا از 

ًسازد، بلکه به تناسب فھم شان، سکوت و احتماال تأئيد شان از اشغال جديد، مسؤوليت آنھا را در قبال تاريخ و فرزندان 

  .ور معين می داردآيندۀ کش

  !!ديده شود چه می شود


