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   کابل- محمد عمر قريشی

  ٢٠١٩ مارچ ٠٨
  

  !تأئيد جنايات وی است" مزاری"تجليل از 
 ٢۴ در جريان برگزاری ً ھرگاه امروز از نعمت برق برخوردار بوده باشيد، حتما: کابل-١٣٩٧ حوت ١۶ - پنجشنبه

يک تن از جنگساالران قوم ھزاره که به مانند رقبايش در ساير اقوام، مردم " عبدالعلی مزاری"مين سالگرد کشته شدن 

که تصميم داشته و دارد تا " گلبدين"افغانستان برايش کمترين ارزشی نداشت و اگر موفق می شد از در رقابت با 

 کشور را دو دسته تقديم واليت جھل و خمينی جالد می نمود، قرار گرفته  ،اعالم بدارد پاکستان مصوبۀ پنجرا افغانستان 

حمالت راکتی و پرتاب ھاوان " عبدهللا عبدالمود" سخنرانی مً ظھر دقيقا ھنگا١٢ايد و اين را می دانيد که حدود ساعت 

 تن ديگر، با وجود شجاعت ٣٠دن حدود  تن و زخمی نمو۴به اطراف محل جلسه آغاز يافته، در نتيجه ضمن کشتن 

که از مردم می خواستند بدون .." عبدالمود، قانونی، حنيف اتمر، محقق و "نمائی مھمانان خاص و سخنرانان از قماش 

  .ختم آن اعالم گرديد" محقق" به ھم خورده از جانب ل، محفاعتناء به حمالت به شنيدن اراجيف آنھا ادامه دھند

نمی خواھم در مورد اين که مجريان و فرماندھان عمليات چه کسانی بوده اند و يا اين که انگيزۀ در يادداشت امروز 

  :زيرا فکر نمی کنم در افغانستان کسی باشد که نداندتبصره نمايم تدوير اين محفل چه بوده، 

 نيست و غرض از تدوير اين محفل به ھيچ صورت بزرگذاشت از "ب رئيسمھمانان جنا"ه کنندگان کسی به جز حمل

  .بود" غنی احمدزی"مزاری نبوده بلکه در حد امکان يک کمپاين انتخاباتی مخالفان 

ر اين محفل و حمله بر آن در خور اھميت است، نکات ديگريست که با تأسف کمتر کسی متوجه يوآنچه از نظر من در تد

 .آن می گردد

 ھم خوردن تناسب قواء در درون حزب وحدت و  اولين پيامی را که تدوير اين کنفرانس با خود حمل می نمود، به-١

ًتا جائی که از سالياد ھای گذشته برمی آيد در آن سالياد ھا، اوال ھزاره ھا به صورت متحد يعنی . داخل قوم ھزاره است

ھای گذشته، گروپ لل سافاًھمه دست در دست يک ديگر در تدوير محفل سھم می گرفتند و در ثانی تقريبا در تمام مح

 در حالی  دانش در مقايسه با ساير جناح ھای حزب وحدت با وزنۀ بيشتری در سالياد نقشی به عھده می گرفتند-خليلی

بود و گفته می توانيم که غايب " محقق"که در سالياد کنونی ھمه مشاھده نموديم که تمام رتق و فتق امور به دست باند 

و باندش چسپانده " غنی احمدزی"به محراق نفرت مردم يعنی بودند که خود را " خليلی"و " سروردانش"اصلی سالياد 

  .اند
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زير يک سقف حد اقل به بھانۀ " غنی احمدزی"ً دومين نکتۀ درخور توجه در اين سالياد تجمع تقريبا اکثريت مخالفان -٢

ل نظر وقتی به ليست قشر حکمدار و خاين شرکت کننده در محف. و شرکت در سالياد بود" مزاری"بزرگداشت از 

حنيف اتمر با ھر دو "چندين کانديد رياست جمھوری از جمله "  حامدکرزی"انداخته می شود می بينيم تحت زعامت 

و تعداد ديگری از اراکين دولتی در اين " لطيف پدرام"، "احمدولی مسعود"، "عبدهللا عبدالمود با معاونانش" ، "معاونش

  : دھداين تجمع نشان می. سالياد شرکت نموده بودند

باورمند و يا در گرو معلومات باند وی از " حامدکرزی" بخش اعظمی از کانديدان ھنوز ھم به مداری گری ھای - الف

  .عملکرد آنھا قرار دارند که نمی توانند عليه زعامت وی اقدامی انجام دھند

 با ايجاد ائتالفھائی ند و يا دست ھرگاه در جريان کشاکش ھای انتخاباتی ناگزير به يارگيری از ساير کانديد ھا بگرد- ب

ًبزنند مطمئنا اين جمع بين خود آسانتر و زود تر به توافق خواھند رسيد تا با جناح ديگری از تيمھای تبار گرا و فاشيست 

  ...و " گلبدين"، "غنی احمدزی"مربوط 

و " غنی احمدزی" حق  ناشده، تشکل تجمعات زير ھر نامی که باشد، فقطفق سری و اعالما بر مبنای يک تو- پ

نيروھای مربوط به وی می باشد، غير از وی ھرکسی در ھر کجائی بخواھد محفلی ترتيب دھد و يا ساليادی را برگزار 

  .به سراغ شان رفته، خون شان را خواھند ريخت" مھمانان جناب رئيس"کند، بايد بداند که 

  !ھموطنان گرامی و ھمشريان کابلی

سانی ھستيم که می دانيم مزاريھا، سياف ھا، گلبدين ھا، مسعود ھا، ربانی ھا و ساير حد اقل نسل من از جمع ک

 زدودنی نيست بلکه در سينۀ تاريخ چنان  نسل ماجنايتکاران چه به روزگار ما آورده بودند جنايات آنھا نه تنھا از حافظۀ

 ھمين رو بايد بدانيم تمام آنھائی که ازد کرد، نحک گرديده که به ده ھا وصد ھا نسل بعد از ما نيز آن را فراموش نخواھ

امروز از مزاری به بزرگی ياد می کنند درواقع می خواھند و بالقوه توانائی آن را دارند تا دنيائی را بسازند که مزاری 

در صدد ساختن آن بود، دنيائی که در آن کلمۀ ھمشھری و ھموطنی، انسانيت و خدمت به نوع انسان بايد وجود نداشته 

ھای قرار " مزاری" ھرچه است و می باشد بايد در خدمت واليت جھل و نمايندگان ذليل و بی مقدارش از قماش باشد،

  .گيرد

  !ھموطنان گرامی

د  نمائيم، بايد اين زحمت را به خوو غرب را بر تجمعات محکوم می ما ضمن آن که حمالت وحشيانۀ مزدوران شرق

مردم بايد آماده .  به پيشوار مرگ بروند ایهرکت در چنين تجمعات وطنفروشانبدھيم تا به مردم بفھمانيم که نبايد با ش

 شاندارشان پشت تشوند و ياد بگيرند که برای رسيدن به آزادی، دموکراسی و رفاه اجتماعی خطر کرده با تجمعا

  .امپرياليسم و ارتجاع را به لرزه بيندازند

  !سرکھا ما را می طلبد

 


