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   کابل- یشيمحمد عمر قر

  ٢٠١٩ ی فبرور٢٣
  

  !ديري نگیرا جد" ی احمدزیغن "یالف ھا
  

ر با دقت کامل نظر يسم، لطفاً به عکس زي خواھم بنوی که می درک بھتر مطلبی برا: کابل-١٣٩٧ حوت ٠٣ - جمعه

را با ارتباط " لزادي خلیزلم"و " ی احمدزیغن "یعنيت يک جنايستاده شدن و نگاه متقابل دو شريت ايانداخته وضع

  :ديد دست باال داشته باشد، مورد توجه قرار دھي بای می عکس چه کسین که بر مبناين شان و اي مابیروابط ف

  

ک طرف، مغرور، حاکم و يم که يني بی را مین مصافحه دو انسانيا در ا دھد، می که زبان عکس شھادت میتا جائ

" لزادي خلیزلم"طرف غالب و مغرور .  گر مقھور، محکوم، شکست خورده و سرافگندهيغالب است و طرف د

  :ده باشديست پرسي بایم" لزاديخل"ت عکس يبه روا". ی احمدزیغن"است و طرف شکست خورده و سرافگنده، 

  :ست پاسخ داده باشدي بایم" ی احمدزیغن"و " ؟نکاراو ناجوان، کال یچطور ھست"

  " تان را از سرما کم نکندۀيم، خدا ساياز برکت شما جور و زنده ھست"

  !یھموطنان گرام

  :د که اوالً ي نمایدا ميت پي اھمین عکس زمانيا
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ف و يه با برژندر مواجھه با مکناتن، ببرک کارمل در مواجھشجاع سه گردد که شاه ي مقایبا آن عکسھائ

چ از ي دھد ھی که به وضاحت نشان میسه ايمقا. رفته اندگدن ي با اوباما و بایب با گربچف و کرزيبازماندگانش، نج

  .ان نساخته استي ارزش نمایر و خود فروخته، خود راپست و بين انسان حقينان، به مانند ايآن خا

ً يثان  ینتر از شاگرد خود معرفي را پائ"خليلزاد"و حتا " یحمدز ایغن" قبل ی چندین عکس را با طمطراق ھايا: ا

د شد که باداران يدر آن صورت متوجه خواھ. ديسه نمائي پرتاب نمودن، مقایگر اھانت ھا را به سمت ويداشتن و د

 وادار ساخته ی را به چاپلوسیده و ويسکل" ی احمدزیغن"ستاده شده اند، که بند ناف يا" لزاديخل"چنان در عقب 

  .است

ث زمامدار و ي به حی فردی خواھد وقتی که دلشان میزيده از ھموطنان عزع، به خصوص آن یطنان گرامھمو

مردم افغانستان را که سر بر آستان فلک خم د شأن و عزت ي بای ماضر می شودح یس جمھور افغانستان در جائيرئ

 خود چون گذشته ھا در یفغان، که به زوربازوک ايد توجه داشته باشند که توقع آنھا از يد، باي نمایندگيننموده، نما

ان و د وجیک مزدور بيت مردم زمامدار شده باشد، درست و بجا است نه از ي و حمای رأۀا ھم به پشتوانيخ و يتار

  .خودفروش ھرزه

د يد، با باشیان غرور افغانيد ممثل بي بایه زد مي قدرت در افغانستان تکۀکي بر اری فردی کنند وقتی که فکر میآنھائ

 ی را میاگر آن غرور افغان...  ھا و ی ھا، غنی از قماش شاه شجاع ھا، ببرک ھا، کرزیمتوجه باشند که افراد

 یشواز باداران شان مين گردن پت به پي که با چنینھائيا.  دادندی شدن نمی نوکر اجنبیداشتند، ھرگز تن به پست

 اند ینھا عناصر خودفروخته و فاقد وجدانيا. روز آنھا ندارندين دي با مردم ما و عملکرد غرور آفریچ نسبتيشتابند، ھ

اده به پای دف شان را انجام يده اند تا عنداللزوم وظاين روز در گرد دسترخوان استعمار خوش چري ھمیکه برا

  .دن نمايهداستعمار برده گونه سج

 !! طلبدیسرکھا ما را م


