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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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  کابل-  عبدهللا امينی

 ٢٠١۵ جون ٢٠
 

  را می کشدکدام يکتنبان /  پطلونچه کسی
  

ً واقعا که ديگر کار ھا به وجه .سياست در افغانستان اشغال شده به سويۀ پطلون کشيدن و تنبان کشيدن نزول کرده است

  . احسن تکميل شد که حاال متوجه پروژۀ پطلون پوشيدن و تنبان کشيدن ھستند

  
  گردھمائی تنبان پوشان مسلکی

مورين اين وزرات دستور أگزارش ھا حاکيست که چند روز قبل  حنيف بلخی وزير معارف دولت مستعمراتی کابل  به م

الکن يک عده حاميان تنبان از امر وزير . راھن و تنبان با  دريشی به وظيفه حاضر گردندداده بود  که آنھا به جای پي

نظر به امر وزير، به . خواستند که با  لباس قبلی يعنی پيراھن و تنبان به وزارت بيايند معارف سرباز زده و می

  .مورين ملبس به  تنبان اجازۀ ورود به وزارت داده نشدأم

 که سرسخت مخالف پطلون اند، مقابل در وزرات دست به احتجاج زده و از حق خود در استفاده مورين حامی تنبانأ م

زدند  و ھم به ميخ، اظھار تشويش نمودند که مبادا  مورين بيطرف که ھم به نعل میأمازيک عده .  از تنبان دفاع نمودند

معلوم نيست که کدام گروه . ايزار کشی شودبين حاميان پطلون و تنبان تصادم صورت گرفته و منجر به پطلون کشی و 

  .  تنبان دشمن را از تنش بيرون کند/  پطلونبتوانددست قوی تر داشته تا 

حاميان پطلون را نمايندۀ امپرياليسم جھانی ناميده و طرفدران پطلون ايزار  پوش ھا را دشمنان ) تنبان(طرفداران ايزار 

حاميان تنبان قسم ياد کردند که برای حفظ تنبان خود دست به ھر نوع . ودندتمدن و طرفداران طالب و القاعده خطاب نم

اعتراض کنندگان اخطار دادند که ھيچ کس حق ندارد که به آنھا بگويد که کمربند بسته کنند يا ايزار . مبارزه خواھند زد 

ھر گونه . ه ايزار بند ما را سست نمائيدکه ما به کمربند شما دست نمی اندازيم، شما ھم حق نداريد ک آنھا گفتند وقتی. بند

  . سوء نظر به ايزار بند ما، جنگ ناموسی را خلق خواھد کرد
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اين است سرنوشت کشور .  زنده باد تنبان. دادند که مرگ به دريشی و حاميان شان اعتراض کنندگان ھمچنان شعار می

  .  استفالکت زدۀ ما که در حد پطلون پوشيدن و تنبان کشيدن پائين آمده 

 

 

 

 


