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   کابل- محمد عمر قريشی

  ٢٠١٩ جنوری ١۴
  

  !گرگھا به جان ھم افتاده اند
، در کل آنھا به تا جائی که مطالعه در زندگی حيوانات درنده و وحشی نشان می دھد:  کابل-١٣٩٧ جدی ٢٣ -يکشنبه

. ت ديگر به جان ھم افتيده و يک ديگر را می درندلعالوۀ نبرد به خاطر تثبيت حق نزديکی با جنس ماده، در دو حا

آن را بسنده و کافی برای ھمه  و ًزمانی که مطلقا گرسنه باشند و يا اين که بعد از گرسنگی وقتی به نعشی دست می يابند 

 تکيه بر زور بازو و چنگال و تيزی دندان، سھم بيشتر از آن نعش را برای خود ندانسته، زورمندان می خواھند با

  .بردارند اين درواقع روال زندگانی تمام جانواران وحشی و درنده است

وقتی حاال به مناسبات درونی جمعيت اسالمی و شورای نظار نظر انداخته می شود، مشاھده می گردد که اين تنظيم ھا 

ُآرغ و يا آرق سيری شان زير نام ندای   با  شکم ھای سير و باد کرده ھريکی در گوشه ای لميده بود وھم که تا چندی با ُ

وحدت و يگانگی بوی گند را پراکنده می ساختند، اينک به مانند ھمان حيوانات وحشی به جان ھم افتاده، روزی نيست 

  :ديگری را از پايش بيرون نکند، چنانچه" تنبان"که يکی 

به توافق " حنيف اتمر"با " يونس قانونی" روز قبل شاھد بوديم که بعد از بلند گرفتن زمزمه ھا مبنی بر اين که  چند-١

ضمن يک " بدالمودععبدهللا "رسيده و می خواھد به حيث معاون اول وی در انتصابات پيش رو بختش را بيازمايد، 

 بی سيرت ساختن سياسی ارنر کدنی را ثبت نموده، توطئه به وسيلۀ يکی از دوستان مشترک شان، صدای يونس قانو

  .وارد نمود" حنيف اتمر"ينده اش، ضربت سختی به تمام تيم آوی و توھين به ھمراه احتمالی 

که خوب فھميد چوب را از کدام طرف خورده است، در ظاھر امر سکوت اختيار نموده، از سنگ " يونس قانونی "-٢

 چيدن يک توطئه وی را در موقعيتی قرار داد که اگر سازش و تفاھم نشان نمی مد از وی نه، مگر در خفا ضمنآصدا بر

 ١٠٠يعنی فضائی را به وجود آورد که در حضور بيش از ". ھم کون را می باخت و ھم کرک را"به واقعيت کلمه داد 

جشيری که اينک نام کالنھا و افسقال ھا را با خود يدک می کشند و به پن تن از قاچاقبران، زورمندان و کالھبرداران

ًزور پول و تفنگ تقريبا تمام اھالی پنجشير، اندراب، نجراب، بغالن، تخار و بدخشان را به گروگان گرفته اند، عبدهللا 

ات و رھائی خود به عبدالمود را به نحوی يک محاکمۀ درون حزبی نموده، وی را چنان سنگ بار نمودند که جھت نج

  .دراز نمود" احمدولی مسعود"ناگزير دست بيعت به 

پذيرفته شد مگر به دو علت تحريکات عليه " احمدولی مسعود"در ھمان مجلس از طرف " عبدالمود" با آن که بيعت -٣

  :يراز نيز پيدا نمود م دواتنه تنھا خاتمه نيافت، بلکه با ھمان شد" عبدالمود"
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می دانند که عبدالمود ھمان گرگ گرسنه ای است که تظاھر به گربۀ زاھد شدن دارد و به محض يافتن  آنھا خوب - الف

صت و يا متوجه شدن به اين که پشت حريف به طرفش است، باز ھم حمله خواھد نمود، از اين رو می خواھند حال رف

ً تا چه رسد به اين که مجددا يزش مجدد برايش نماندکه توان فکر بقای قدرت و خ بکوبند که وی را زير گرفته اند آنقدر

  .از پشت خنجر زند

 سال حاکميت مستقيم به تجربه ۵آنھا ظرف . داران سابقش از وی پيدا کرده اندا دليل دوم نفرتی است که تمام ھو- ب

ن پنجشيری ھائی به غير از آرامی خودش ديگر ھيچ چيزی ارزش ندارد حتا خون ھما" عبدالمود"متوجه شدند که برای 

 خيزش موسوم به  و سرکوب خونين به مقام فعلی رسيده است، مسأله ای که تبارز عملی آن در کشتارھانآکه به وسيلۀ ا

  . خود را نمايان ساخت"رستاخيز"

  !ھموطنان گرامی

 که دارند، گرگھا و قاتل ھا و صد ھا عيب و علت يک حسن و خوبیپروسه ھائی مانند انتصابات پيش رو در کنار ده ھا 

در اين وقت است که افشاگری ابعاد گسترده تر و ژرفتر به خود می گيرد، ما . ه جان يک ديگر شان نيز می اندازندرا ب

وظيفه داريم که در حد توان اين افشاگری ھا را عمق و ژرفای بيشتر بخشيده، به توده ھای ميليونی افغانستان از زبان 

  .رسانيمبخودشان، جنايات آنھا را 

  !!را می طلبدسرکھا ما 


