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   کابل- محمد عمر قريشی

  ٢٠١٨ اپريل ٢۴
  

  !در مقابل دشنامھای وطنفروشان نبايد ساکت ماند
 صبح می خواستم طرف کار روان  وقتی ديروز صبح زود يعنی بين ھفت و ھفت و نيم- کابل- ١٣٩٧ ثور ٠٣ -نبهشدو

تلويزيون طلوع بر حسب تصادف و بسيار زود گذر قسمت ھائی از صحبت يک تن از " ھمگام "شوم، در برنامۀ 

صحبت می نمود که " رھبر يک حزب"مھمانانش را شنيدم، اين مھمان که متأسفانه نتوانستم اسمش را بيابم و از آدرس 

 ناگزيرم خالف ميل جھت شناسائی هنامی از خودش و حزبش قيد نشده بود، در نتيجھم با تأسف خالف معمول ھيچ  زبا

وی چھره اش را که يک ريش فيشنی آخوندی گذاشته بود و موھای سرش اندکی رفته که از يکطرف باشانه به سمت 

 ۴فاظت می کرد، ديگر کشانيده بود تا قمست رفتگی موی زياد آشکار نگردد و با يک عينک پنسی سفيد، از چشمانش ح

ضمن مصاحبه اش با نطاق پروگرام بارسلونا داشت، م فوتبال تيبازيکن " سوارز"دندان باالئی جلو اش برآمدگی از نوع 

در اينجا می خواھم ضمن دادن . ھمگام تلويزيون طلوع نه تنھا به من، بلکه به تمام آزاديخواھان افغانستان دشنام داد

 نيآقای رھبر حزب که چند. پاسخ، وی را به يک بحث روياروی دعوت نمايم تا معلوم شود چه کسی درست می گويد

 آن که از حزبش نام ببرد، خودش را رھبر يک حزب معرفی نمود، ادعا کرد که تمام کسانی که عليه انتخابات بار بدون

  .کذائی می نويسند و موضع می گيرند، دشمنان افغانستان اند

 در تارخ معاصر .را تداعی می کند" گلبدين"و " ببرک"اين موضعگيری بدون کم و کاست، بی حيائی و پرروئی نوع 

از ساير ھمقطاران شان، ھمين دونفر و بوده ھستند که با چنين بی حيائی به تمام آزاديخواھان و تر نستان برجسته افغا

 حاکميت دولت د و برای آزادی افغانستان از قيد اشغال و از قيآنھائی که مخالف اشغال و حضور عساکر خارجی ھستند

  .دست نشانده حرف می زنند چنين گستاخانه، اتھام دشمنی با افغانستان را می زنند

تمام آنھائی را که " ببرک"که را به خاطر می آورند روز و روزگاری است آنھائی که سن و سال شان بيشتر از من 

امروز نيز ھمه روزه . ده دست به تفنگ برده بودند، اشرار و دشمنان افغانستان خطاب می نمودوام نمعليه اشغالگران قي

اين سگ آستان تمام قدرت ھای اشغالگر، با انکار جناياتش بر تمام آنھائی می تازد و آنھا " گلبدين"شاھديم که چگونه، 

، دست به دست "واواک"و " آی.اس.آی"ی خونين را دشمن افغانستان معرفی می دارد که وقتی خودش بين آغوش ھا

  .می شد، در دفاع از وطن شجاعانه و جانبازانه ايستاده به خاک غلتيدند، مگر خميده زندگی نکردند
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من به اين انسان بی آزرم که می خواھد جاسوسی برای بيگانگان و در خدمت بيگانگان قرار گرفتن و وطنفروشی را، 

 نمايندگی هشمنان اشغالگران را دشمن افغانستان معرفی  نمايد، از ھمين جا با صراحت و بوطنپرستی معرفی دارد و د

  :از تمام ميھنپرستان افغانستان، فرياد می زنم

اگر فکر می کنی در پناه حاکميت سرنيزۀ اشغالگران می توانی وطنفروشی را خدمت به وطن  .دھن کثيفت را ببند 

مطمئن باش به محض آن که به اسم کثيف و دارودستۀ .  کور خوانده ایمعرفی نمائی و کسی جلودارت نيست،

وطنفروشت دسترسی بيابم، تو را چنان رسوای خاص و عام بسازم که ديگر ھيچ وطنفروشی جرأت نکند، وطنپرستان 

  .را دشنام دھد

  !!ديده شود چه می شود


