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   کابل- محمد عمر قريشی

  ٢٠١٩ مارچ ١۴
  

  !به آرزويش رسيد و ارگ را فتح کرد" مزاری"
  

عبدالعلی "ين سالياد کشته شدن  ھمين چند روز قبل بود که زير نام بيست و چھارم: کابل- ١٣٩٧ حوت ٢٢ - چھارشنبه

 و يکی از سرسپردگان واليت جھل، محفلی ٧٠يک تن از جنايتکاران بنام دھۀ " حزب وحدت اسالمی"رھبر " مزاری

در دشت برچی با شرکت ھزاران تن برگزار گرديد، محفلی که آغاز نيافته به علت حمالت راکتی و ھاوان مھمانان 

ر ھمان زمان با در نظرداشت برگزارکنندگان، مھمانان خاص و جم غفير شرکت من د. از ھم پاشيد" جناب رئيس"

می باشند که ويروس فرا گير " سرور دانش"و " کريم خليلی"کننده، اعالم داشتم که بازندۀ اين مراسم در گام نخست 

  .دامنگير آنھا نيز شده است" غنی احمدزی"نفرت از 

غنی "و " سرور دانش"به ميزبانی " بيچاره ارگ"حفلی به ھمان مناسبت در امروز از طريق رسانه ھا مطلع شديم که م

اشتراک داده شده " آنکارمندان دولتی نيز در" دانش-یخليل" منسوبين قومی و سياسیۀبرگزار شده به عالو" احمدزی

  ".اشتراک داده شده بودند"بلکه " شرکت نکرده بودند" به متن دقت کنيد ."بودند

مسايلی نيستند که من به ... ھا و ه بين دو سالياد، تعداد شرکت کنندگان، سخنرانان، محتوای سخنرانی از آنجائی که مقايس

 باند ھای قدرت موضعگيری نمايم، می پردازم به مطالب ديگری که در عقب اين سالياد ه نفع اين و يا آنبآنھا بپردازم و 

  :پنھان مانده اند

دشتھای افشار مقابل سيلو که خانه ھای ساخته شده بر در " مزاری" زمانی که در اوج درگيری ھا و جنگھای کابل، -١

م محمد غال"مسما گرديده بود، در خانۀ " خوشحال مينه"از جانب دولت صرف به غرض ايجاد و ازدياد نفرت قومی به 

ھر لحظه در انتظار باران مرگ " کارته مأمورين "نخاص و عام ترتيب داده بود و ما مردم ساکدربار" قیالاي

ئی بودن بوديم، دوستان و برخی از ھمصنفی ھای افشاری ما که " شکردره"به علت خاستگاه خود يعنی " اریمز"

 در جمع افراد نزديک به خودش، يگانه "مزاری" شده بودند نقل می کردند که "مزاری"!!  ديدن جمال مبارکهناگزير ب

" احمدشاه ابدالی"ان قبلی افغانستان از آرزويش را رسيدن به ارگ و نصب عکسھای خودش به جای عکسھای زمامدار

  .عالم می نمودا" ظاھرشاه"تا 

 آرمانش را " مزاری" نمودم که ھر چند خود هو ديوار محفل سالياد نظر انداختم مشاھد  وقتی امروز به عکسھای در-٢

 وفادارش سرانجام موفق شدند تا عکس ھای وی را در ارگ بلند نموده، به گور برد، مگر جانشينان صادق وبا خود 

  .ابدالی و احفاد بارکزائی را از سالون بردارند" احمدخان"عکس 
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غنی "می باشد و نه ھم " مزاری"طرفدار و ھواھخواه " عبدهللا عبدالمود" اين به مثل روز روشن است که نه -٣

را آنقدر نمی زد و مردم بی پناه افشار را به جرم " مزاری"در زمان حيات " ودعبدالم"که اگر چنين می بود ". احمدزی

، به پناه ببرد" طالب"به مرگ " جمعيت اسالمی- شورای نظار" در آن منطقه تاراج نمی کرد که از تب "مزاری"اقامت 

 سال ۵شت، در طول  وجود می دا"کدام ھزاره ديگر"و يا " مزاری"، ھرگاله الفتی بين وی "غنی احمدزی"ھمين سان 

  .بردب نام فغانستاناحياتش حاضر می شد حتا برای يک بار، از قومی به نام ھزاره در ترکيب اقوام 

نه، بلکه " مزاری"محفل سالياد برگزار می کنند، خود " مزاری"علت آن که آنھا امروز در ارگ جمع می شوند و برای 

تراک در منافع طبقاتی و يا ھم به علت حماقت سياسی و ھستند که يا به علت اشھائی ھدف شان آن تعداد از ھزاره 

  .تاريخی ھنوز ھم در مضحکۀ انتخابات سھم می گيرند و ھنوز ھم به مثابۀ بانک رأی شمرده می شود

ه ھائی به جای آن که بزرگداشت و حرمت قايل شدن به کبرای من نوعی اگر به قوم ھزاره متعلق می بودم، چنين بالماس

می دانستم زيرا حرمت قايل شدن به خود ن طريق به يک قوم تلقی شود، آن را اھانت به خود و بقيۀ قوم يک مرده و از آ

 افغانستان بوده و در زير بيرق افغانستان گرانايجادائی که از ھزاره ھ.  به بقيۀ قوم ھزاره استًمستقيما اھانت" مزاری"

د، چنين پيوندی اھانت ند کسی پيوند بزننا جای ديگری بخواھجان داده اند، وقتی ھويت آنھا را به يک جاسوس ايران و ي

  .مستقيم به آزادگان ھزاره می باشد

ًستانۀ مضحکۀ انتخابات عمال توھين به شعور مردم ھزاره است، به حافظۀ تاريخی آدرثانی، برگزاری سالياد ھا آنھم در 

لۀ زمامداران کنونی را نبينند و ديگ پلو يک مردم است، به بلوغ سياسی مردم ھزاره است که آنھا ضديت ھای پنج سا

  .روزه را ببينند

  !ھموطنان گرامی

گستاخی دولت دست نشانده ھيچ حدومرزی نمی شناسد، ھر روزی که بر عمر نکبتبارش افزوده می شود، می بينيم که 

دست نشانده و گذاشتن  از اين وضعيت، فقط نابودی دولت جاتن راه باز با زبان ديگری به مردم اھانت روا می دارد

  .نقطۀ پايان بر حاکميت باداران آنھا در افغانستان می باشد

  !!سرکھا ما را می طلبد

  

  


