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   مونشن–خالق داد پغمانی 

  ٢٠١۵ جنوری ٠٣
  

  !را دريابيد، طالب پيشکش تان» عين و غين«
  

پوشش يک کودتای خونبار، ی و پاز ھمان نخستين روز ھائی که باند مزدور، ميھنفروش و جنايتکار خلق و پرچم، در 

 و با قساوت جنگ را عليه مردم حاکميت بر افغانستان را از ارباب غارتگر شان، شوروی متوفا، دريافت داشتند

، کلمۀ صلح نيز از  و بمب، راکت ھاوان،افغانستان در کل اعالم داشتند، اگر بنويسم به موازات باران گلوله و آتش توپ

  .ر مورد سوءاستفاده قرار گرفته است، به گواھی تاريخ خونبار کشور، حرف گزافی نگفته امطرف تمام نيروھای درگي

 سال ٣٧ن را داشته باشم تا سوءاستفاده از واژۀ صلح و صلح خواھی را در بستر اين آدر اين مختصر بدون آن که قصد 

ن عزيز را به دريوزه گری ھا،  توجه خوانندگابرشمارم که بدون آن ھم کاريست فرا تر از توان اين ناتوان،

  .جذب می نمايم» وحشت ملی«کالھبرداريھا و دروغگوئی ھای ادارۀ مستعمراتی حکومت 

باز ھم جھت اختصار کالم، از اين می گذريم که تمام کانديدان به اصطالح مقام رياست جمھوری، حين مبارزات به 

 در تحميق »مکش مرگ ما«کلمات و ناز ھای کدام با اصطالح انتخاباتی شان چه ميزان از صلح حرف زده و ھريک 

 تا قبل از انتصاب به ،از جمع ديگران از اين ھم می گذريم که دو کانديد به اصطالح پيشتاز. به خرچ دادندتالش مردم 

 بخوانيد ھيأت گزينش افراد -از جانب کميسيون مستقل انتخابات» رياست اجرائيه«و » رياست جمھوری«کرسی ھای 

حرفم را فقط و فقط به . چگونه و به چه اندازه می خواستند با کلمۀ صلح، دھن مردم را شيرين نمايند -  از کرزیبعد

، و ھريک از مبنای حرکت خود با تمام قواء کوشش به شکل گرفته» عين و غين«زمانی اختصاص می دھم، که ترکيب 

  .ديده شود» غين«و يا » عين«عمل می آورد تا افغانستان 

 به خاطر داريم که به دنبال قسمی که به قرآن، قسم خوران حرفه ئی خوردند که حامی وحدت افغانستان، منافع مردم ھمه

 ملکی اندر نخستين حرکات نمايشی  به دنبال آن که چندين بار از مھمان» غين«، حافظ صلح و چه و چه خواھند بود، آن

، مسافرتھای خارجی اش را از وردآانستان پذيرائی به عمل  در داخل افغ-  بخوانيد قيم طالب-و عسکری پاکستان

عربستان آغاز و به دنبال چين از پاکستان سرکشيده و در آنجا با شياد بچگانی که در رأس دولت پاکستان قرار دارند، به 

ای پيش نمايد بدون آن که خود پ» عين«، مذاکره نشست، تا به اصطالح در مورد آوردن صلح در افغانستان مذاکره نمايد

اين اساسی ترين » طلوع«ند گوی تلويزيون ل با تکيه برب، شاز طريق ايادی خود فروخته و ديوانگان آشکار و پنھان

آنھا در ھيأت رژيم آخندی ايران، جنگ تبليغاتی عظيمی را محراق ھمکاری ھای اشغالگران امريکائی و نواله خوران 

  .خته، شعور مردم را به مسخره گرفتبه راه اندا» غين«عليه باند رقيب يعنی 

و يا ھم تقلب ديگری، به دنبال يکی از حمالت » عين«يا زير فشار باند» غين«باز ھم ھمه شاھد بوديم که وقتی 

ببلوی « -انتحاری، باد به غبغب انداخته، دم از آن زد که گويا چنين اعمالی را تحمل نتوانسته و از طريق معاون اولش
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 درجه ئی، پای ١٨٠با يک چرخش » عين«ر کرد، که چنين اعمالی را در نطفه خفه خواھد نمود، اخطار صاد - »غين

  .مرتبه به چھار ميخ کشيد» N«اخوت اسالمی را به ميان کشيده، بيچاره کلمۀ صلح را برای 

طی حدود اين صد روز ادامه داشته و دارد، بلکه باداران دور و نزديک آنھا » عين و غين«بازی نه تنھا از طرف اين 

 نيز، به ھر مناسبتی با کلمۀ صلح و ھنداز امريکا گرفته تا روسيه، و از عربستان سعودی و پاکستان گرفته تا ايران و 

 علنی يک بازيکن وارد شدنبه صحنه يزۀ انشای کنونی می باشد،  نموده اند؛ آنچه انگیتالش برای استقرار آن، باز

  .جديد ديگر است به نام چين

  :چنين معنون بود» سی. بی. بی« نخستين خبر در رسانۀ ٢٠١۵امروز يعنی دوم جنوری 

   :به ادامۀ خبر آمده بود »'چين سفر کرده است'تی از گروه طالبان به أھي«

 .اند يد کردهأئتی از سوی اين گروه به چين تأ سفر ھيۀاخير را دربارھای گروه طالبان شايعات  مقام«

مبر سال تی از اين گروه در ماه نوأآباد گفته اند که ھي سی در اسالم بی مقام ھای گروه طالبان به طاھر خان، خبرنگار بی

به آن " ن موضع طالبانبحث روی روابط دو جانبه بين گروه طالبان و چين و بيا" ميالدی از قطر به منظور ۀگذشت

  .کشور سفر کرده است

، از نمايندگی سياسی طالبان در قطر به عھده قاری دين محمد حنيفت را أھای گروه طالبان رياست اين ھي  مقامۀبه گفت

  .داشته است

  . گروه طالبان جزئيات بيشتری در مورد اين سفر را ارائه نکرده است

ھم سفر  ايران و فرانسهپيش از اين نمايندگانش به کشورھای ديگری از جمله طالبان در قطر دفتر نمايندگی دارد و 

  .اند کرده

 ويژه چين در امور افغانستان، گفت که چين خواستار آن است که حاال بايد ۀھا، نمايند ماه گذشته در يک نشست با رسانه

  ».....با طالبان صحبت شود واين کشور آماده است که در اين زمينه کمک کند

که در اين روز ھای » معروفی« ھای استاد سخن آقای وقتی اين خبر را خواندم، از شما چه پنھان، شايد زير تأثير نوشته

 در ذھنم خود را به چند وجيزه است، به يک باره فکر و ذکرم را پيدا کردن ضرب المثل ھای ناب به خود مشغول داشته

سخن مثابۀ ضرب المثل نمايان ساختند، از قبل بايد بنويسم که اگر اينھا ضرب المثل نبودند، از ھمه من جمله ازاستاد 

  .، من ھم به ھمين درجه توان دارم، نه بيش از آن»راود که در اوستتاز کوزه ھمان «:پوزش می طلبم، چه گفته اند

  :و اما آن ضرب المثل ھا

  ...کار زمينه خوب ساختی که به آسمان پرداختی و و ما گرد جھان می گرديم،  يار در خانه

ت؟ علت آن است که بيچاره چينائی ھا، سعوديھا، ايرانی ھا، پاکستانی  اين افکار ذھنم را به خود مشغول ساخو اما چرا

و » گروه طالبان«ھا، و از ھمه دست و پای دراز تر امريکائی ھا و انگليسھا، تالش می ورزند تا بين به گفتۀ خودشان 

د فرش قرمز زير پای مجبور ان بخوانيد ادارۀ مستعمراتی کابل، صلح برقرار کنند، در اين مسير -»دولت افغانستان«

 بيفگنند، رنج و تعب مھمانداری از ھرکس و ناکسی را بر خود ھموار سازند، حال چه می شود در گام ھرکس و ناکسی

و صلح با طالبان  صلح آورده و به جنگ صد روزۀ آنھا در انتخاب چند مزدور خاتمه دھند» عين و غين«بين نخست 

  را به مثابۀ پيشکش بپذيرند؟؟

    

  


