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   کابل- محمد عمر قريشی

  ٢٠١٧ دسمبر ٣٠

  

  خودش چيزی می گويد و دنبوره اش چيز ديگر
يع است، که شايد نويسندگان  با تأسف سير حوادث و اتفاقات در افغانستان آن قدر سر: کابل- ٢٠١٧ جدی ٠٨جمعه 

راز اول قادر نشود، تمام آنھا را خدمت خوانندگان پورتال تقديم دارد، تا چه رسد به  راقم اين سطور که تازه مشق ت

به ھمين منظور ھميشه از اتفاقات يکی دو روز عقب می مانم که اميدوارم خوانندگان عزيز پورتال با . نوشتن می نمايم

  .خندبزرگواری شان ببش

مزاری، "که به مانند " حزب وحدت اسالمی"يک تن از جنگساالران " کريم خليلی"ًحتما شما ھم در اخبار خوانديد، که 

 و ساير جنايتکاران و خيانتکاران به وحدت ملت، دستش تا مرفق به خون "دوستمسياف، مسعود، -محقق، گلبدين، ربانی

 تن عالم دينی، ٧٠٠   الی۴٠٠بين به گفتۀ خودش مجلسی "  صلحرئيس شورای عالی"خلق ما رنگين است، از موضع 

، داير نموده از آنھا خواست نواميس دينی شان، نان می خورندفروش  انسان خود و دين فروش که از قبل ٧٠٠بخوانيد 

  .تا نظرشان را راجع به آوردن صلح در افغانستان، بيان دارند

" رک، نجيببتره کی، امين، ب" نماز شکرانه خوانده ثواب آن را به ارواح  مالی پلو خور که شبانه به ده ھا رکعت٧٠٠

 پرچمی می فرستند که با به مصيبت انداختن افغانستان، نان آنھا را روغنی ساخته اند، نيز -ساير وطنفروشان خلقی و 

از موقعيت استفاده نموده، با گرفتن دالرھای آفتاب نديده و براق، ضمن آن که به مثابۀ زبان طالب، از دولت چند تقاضا 

  . ، ھمه را به صلح و آشتی دعوت نمودندنمودند، خود را طرفدار صلح و سلم نشان داده

به دور از چشم مردم و " باند ارگ"اين حرکات مسخره و رياکارانه زمانی صورت می گيرد، که دولت دست نشانده و 

را با اکماالت کامل حربی، در شرايط " ١١١"در غياب آنھا آمادگی حملۀ نظامی به واليت بلخ را تدارک ديده، فرقۀ 

  .داده استک قرار  درجه ياحضارات

ًکه ھيچ گاھی ريختن خون عزيزان شان را در يک جنگ نديده اند و اکثرا با صحنه ھای جنگ از " باند ارگ"برای 

طريق فلم ھای ھاليودی و يا ھم باليودی و ترکی آشنا شده، با ختم فلم ھمه خود را زنده و سالمت يافته اند،  اين که 

نيست و ھيچ نمی خواھند بفھمند که چنين جنگھائی و قابل درک اق افتد، ھيچ مفھوم کابل و مزار اتفبين بخواھد جنگی 

کشته می شوند، جرقۀ چنين جنگھائی در آنھا انسانھای فقير و مظلومی ھيچ گاھی برنده ندارد، زيرا گذشته از اين که 
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ريختن آب به آسياب دشمنان حريق مدھش نفاق، شقاق و برادرکشی بين اقوام و ساکنان مختلف کشور را دامن زده، 

  .ميھن ما می باشد

 مالی پلو خور اگر شرافت می داشتند، به جای نصيحت ھای عاری از اخالق و کرامت انسانی، می بايست به ٧٠٠

 سال اخير تا حدودی ۴٠می گفتند که آتش جنگ ديگری را مشتغل نسازند و يگانه شھری را که در جريان " باندارگ"

می گفتند که اگر جنگی " باند ارگ" مانده است، با بمب افگنھای امريکائی به خاک برابر نکنند، به از ويرانی به دور

  .صورت بگيرد، بادرنظرداشت اوضاع و شرايط ملی و بين المللی افغانستان از بين خواھد رفت

  !!ديده شود چه می شود

  

 

  


