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   کابل- محمد عمر قريشی

  ٢٠١٨ جوالی ١٧
  

  تمکين به خواست طالب با مجازات کودکان
به ھمين سان ادامه " زیغنی احمد" ترس از اين دارم که اگر ديوانه بازی ھای : کابل- ١٣٩٧ سرطان ٢۵ -دوشنبه

يابد، يادداشتھای روزانۀ من که می بايد برھمۀ زوايای زندگانی اجتماعی مردم افغانستان نظر انداخته، در حد توان 

، به ديوان کارنامۀ اين شخصيت پوقانه ئی ساخته شده به وسيلۀ امپرياليسم و پرتو افگنی نمايد تاريکی ھا ، برنويسنده

 علت اين انتخاب چيزی نيست به جز ديوانه بازی ھا، زورگوئی ھا، انحصار طلبی ھا، تماميت .صھيونيسم مبدل گردد

خواھی ھا، قوم پرستی ھا، به نمايش گذاشتن حماقت و نادانی، دروغگوئی ھا، الف زدنھا و ھزاران عيب و علت ديگر 

  .از سوی اين شبه انسان حقير و خود فروخته

  :وی جلب می نمايمۀ  عکس العمل ھای بيمارگون ظاھردراز حال توجه تان را به يکی 

در " طالب"، يعنی "غنی احمدزی" سياسی - سه روز قبل از طريق اخبار مطلع شديم که ياران و برداران عقيدتی 

  .واليت لوگر چند مکتب را آتش زده درب آنھا را بستند

ن خبر، به بھانۀ شدت گرمی در آن واليت، با اطالع از اي" غنی احمدزی"در دوام اين خبر آمده بود که رئيس جمھور 

  .دستور تعطيل و انسداد تمام مکاتب واليت لوگر را صادر نموده است" طالب"اما در حقيقت به مثابۀ مجازات 

  !ھموطنان عزيز

  : و مقايسۀ آنھا جلب می نمايمبه اين دو خبررا  تان  بيشترتوجه

شت و به کمک استخبارات منطقه و جھان به قدرت رسانيده  طالب از نخستين روزی که پای به عرصۀ وجود گذا-١

ًشد، رسما و عمال خود را مخالف معارف عصری اعالم داشته، آنجائی که ھم از فرضيت طلب ع لم صحبت به عمل ً

ًاينھا کسانی ھستند که اوال خواندن . بطه می گيرندور کتبيست که به شکلی از اشکال به دين اسالم راظًآورده، مطلقا من

خواسته باشند از ترکيب دو ھم و ضد اسالمی می دانند، اگر جائی  مضمون غير مذھبی را به عنوان لھو ولعب مذموم

". اگرخدا بخواھد"ھند در باالی معادله می نويسند دماليکول ھايدروجن و يک ماليکول آکسيجن و تشکيل آب درس ب

يند و آ سال قبل گفته و نوشته شده است، لذا وقتی اينھا می ١۴٠٠ا اوج علم و دانش ھمان چيز ھائيست که برای اينھ

 آنھا عليه ۀدرب يک مکتب را می بندند و کتب آن را آتش می زنند، اين حرکت به منظور تحقق ستراتيژی اعالم داشت

  .معارف می باشد
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وج و نادان با درک ستراتيژی طالب و ضديت آن عليه معارف، به اين مغز متعفن، خيره سر، لج" غنی احمدزی "-٢

حيث مجازات طالب، می آيد درب مکاتب را می بندد، آيا چنين حرکتی مجازات طالب است و يا ھم تمکين به ستراتيژی 

  طالب، با ظاھری فريبنده و تبارز عصبانيت؟

حمق به اجرای وظايف خود مشغول است، خوب در واقعيت امر اين جاسوس کثيف که در نقش يک انسان عصبی و ا

او . و تقرب به طرف مواضع طالب استدست نشانده می داند که چنين حرکاتی عقب نشينی از مواضع اعالم شدۀ دولت 

با اين امر بر طالب قھر نشده و آنھا را آماج عصبانيت خود قرار نداده، بلکه برفرزندان مردم و بر اوالد اين وطن ديگ 

او کودکان را مجازات . ً خالی نموده، عمال از زبان طالب و به نفع طالب حکم صادر نموده استخشم استعماری اش را

 امری که در صورت تداوم ، عصر مال عمر نسبت به آن دورۀ روشنگری به شمار .و به طالب تمکين نموده است

  .خواھد آمد

  !!ديده شود چه می شود


