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   کابل- محمد عمر قريشی

  ٢٠١٨ جنوری ١۶
  

  "خر خودتان ھستيد"": دوستم"جواب 
و احمق فکر می کند، اولتر آنانی که ديگران را نادان : "شنا ھستيدآ شما ھم با اين حکم : کابل-١٣٩۶ جدی ٢۵-دوشنبه

، به نظر من ھرگاه اين حکم در ھيچ موردی صدق نکند به يقين در مورد "ھستند نادان و احمق انو بيشتر از ھمه خودش

  :زيرا. ، چند صد درصد صدق می نمايد"مغز متعفن"که بھتر است نوشت " غنی احمدزی"

بگيرم، و از " دوستم"و " غنی احمدزی"ز ازدواج سياسی بين بدون آن که وقت شما خوانندگان عزيز را به اوضاع قبل ا

از صندوق رياء و تقلب نام ھای آنھا لجن پراگنی ھای متقابل شان ياد نمايم، کار را از آنجائی آغاز می نمايم که 

 نرد اگر از چند روز اول. امپرياليزم يکی به حيث رئيس جمھور و ديگری به حيث معاون اول رئيس جمھور بيرون شد

 بود، بگذريم، می بينيم "عبدهللا"ًعشق باختن دو طرف که عمدتا ناشی از فضای ملتھب تقلبات انتخاباتی و فشار احتمالی 

از ھمان آغاز به زعم خودش بسيار زيرکانه به زدن معاونش مشغول شده، به بھانه ھای مختلف وی را به " مغز متعفن"

  .فساد بيشتر سوق می داد

در مقابل " بچگی اش"رات بدی از دوران اطکه خ" عطاء"دست به دامان " مغز متعفن"کار مؤثر نيفتاد، وقتی اين شيوۀ 

، کار را بر معاونش چنان تنگ نمود، که "دروازۀ الھوری ايشچی"به ياد دارد، دراز نموده به بھانۀ دفاع از " دوستم"

  .وی مجبور به فرار شده، در انقره معتکف گرديد

اوج گرفت، " عطاء"نشان می دھد، مگر وقتی دعوای قدرتش با " مغزمتعفن"تا اينجای قضيه، ھمه چيز خود را به نفع 

را نيز خفته در آغوش معاون اول فراری اش ديد، اينجا بود که باز ھم به فکر زيرکی افتاده، بدون آن که " عطاء"و 

  .احمقی بيش نيست جار زد که دبفھمد، با صدای بلن

با ھزاران وعده و وعيد از جانب وی به ديدار " مغز متعفن"ن حماقت زمانی خود را ظاھر ساخت، که نمايندگان اي

به معاون اولش از وی خواستند، که دوباره به کابل " مغز متعفن"رفته، ضمن تقديم معذرت خواھی رسمی " دوستم"

جرای وظايف به خصوص تأمين امنيت و سرکوب به ا" مغز متعفن"آمده با صالحيت و برخورداری از حمايت کامل 

  .سرکشی ھا در سمت شمال بپردازد

 آنھا بخواھد که ازبا چنان طرز تفکری چند تن را به حيث نماينده نزد، معاونش بفرستد و " مغز متتعفن"اين که شخص 

 که ھم خودش می داند که ھيأتی. حامل چنان پيامی باشند، برای من سخيف تر از کاری نيست که ھيأت انجام داده است
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د، بايد بی شخصيت تر از نوی دروغ می گويبه دروغ می گويد و ھم اين را می داند که طرف مقابلش نيز می داند که 

  .رندمعتکف را از اعتکافش باز دابخواھند باشند که چنان مأموريتی را پذيرفته  و " مغز متعفن"شخص 

چنين " دوستم"ً کنند، در مقابل تمام پافشاری ھای ھيأت عجالتا جواب تا جائی که دوستان مطلع از قضايا نقل می

  : و اما در آينده".خر خودتان ھستيد": محتوائی را باز تاب می داد
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