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   کابل- محمد عمر قريشی

  ٢٠١٨ نومبر ١٧
  

  !قاتل سفاکدو دو خاين و " دوستم"و " گلبدين"
  

ی پردازد و کار ھای مربوط به م" غنی احمدزی" را ششاچند روز قبل دفتری که مع:  کابل-١٣٩٧ عقرب ٢۵ - جمعه

 ديگر مالقات نموده راجع به کي سال با ٢۴بعد از " دوستم"و " گلبدين"رد اعالم نمود، که بی را پيش م" گلبدين"

 تبصرۀ امروزم را به اين نکته اختصاص داده ام اميد .  با ھم تبادل نظر نمودند،اوضاع افغانستان و تحوالت آن در آينده

  .واقع شودمفيد 

نھم در زمينه آ نفر می توان مطرح نمود، وجوه مشابه شخصيت و عملکرد شان است، ھر دوارتباط نکته ای که به اولين 

  :ھای آتی

در اين .  ھر دو نفر مزدور و نوکر اجنبی اند-١

ًنوکر منشی با آن که باداران اصلی شان کامال 

مشخص است، مگر در مقطع الزم به ھر 

  .ای دراز می کنندپطرف دست و 

. ر دو نفر جنايتکار و سخت قسی القلب اند ھ-٢

ريختن خون ھزاران نفر خم به ابروی شان نمی 

  .آورد

 ھر دو نفر فرصت طلب اند، نه دوست دارند -٣

و نه ھم دشمن، چيزی که دارند تأمين منافع 

خودشان است که برای رسيدن به آن حاضر اند 

  .صد ھا و ھزاران تن را زير پای شان خرد و له نمايند

ن تھديد ارسال آرقصاب خاد، ھر دو نفر از راه دور عليه يک ديگربا قسم و ق" نجيب" در آخرين روز ھای حاکميت -۴

دستش آن را لمس نموده بود سوگند می خورد، که به محض که " کعبه ای"و " هللا"به " گلبدين"در حالی که . می نمودند

را سر خواھد " دوستم"اب خاد، تمام جنياتکارانی از قماش قص" نجيب"رسيدن پای مجاھدين به کابل و سقوط حاکميت 

را از مرز ھای افغانستان بيرون رانده واپس به " گلبدين"سوگند می خورد تا " تره کی"نيز به خون " دوستم"بريد، 

  .بفرستد" دال خوردن"
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قصاب خاد، سقوط کرد، ھمه شاھد بوديم که برای دوماه اول ھر دو طرف برای اثبات " نجيب" وقتی حاکميت -۵

. صداقت گفتار شان، جنگھای خونينی را در شھر کابل آغاز و به ھزاران ھمشھری کابلی را به خاک و خون کشيدند

  :اما

 واضح -ھا   "*!!کمونيست"از بود که می گفت تا م ھايش طنين اندو قس" گلبدين" ھنوز در گوش مردمان صدای -۶

 در قدرت شريک اند دست از جھاد نخواھم کشيد، که راديو ھای بيگانه  -ھا " تنی"نه بود و " ستمدو"است منظورش 

 مشترک یزنی ھااعالم نموده، راکت " دوستم، مجددی، مزاری و گلبدين"موجوديت شورای تفاھم را درھماھنگی بين 

اين نکته در عمل فرصت طلبی و زير پای نمودن اصول از ھر دو جانب . افتيبر مردم کابل فزونی " دوستم+لبدينگ"

  .را به اثبات رسانيد

 سال، يعنی آخرين روز حيات شورای تفاھم، يک ديگر را می بينند، به رؤيت عکس می ٢۴ وقتی امروز بعد از -٧

خی يک ديگر گفته، آنھا را برای روزی آماده سازند تا جای پای پدران شان خواھند به فرزندان شان از خباثت ھای تاري

  .پای بگذارند و در موقع الزم با ريختن خون مردم کابل، آسيای استعمار را فعال نگه دارند

  !ھموطنان گرامی

 به ارمغان دی و بيچارگی مردموباين ديدار به ھر دليل و علتی که صورت گرفته باشد، در نھايت چيزی به جز نا

نخواھد آورد، پس بايد بکوشيم قبل از آن که کفتاران متحدانه بر تک تک مردم ما حمله و آنھا را بدرند، با ھم متحد شده، 

  .ميدان حملۀ کفتاران را به گورستان آنھا مبدل بسازيم

  !!سرکھا ما را می طلبد

  

. ر حالی که واقعيت امر چيزی ديگری بودد. کمونيست است" تنی"و " دوستم"بود که " گلبدين" اين ادعای -*

 نه تنھا آن دو بلکه تمام جمع شان مزدور و جاسوس اجنبی بودند و به ھيچ مسلک و ،واقعيتی که تاريخ نشان داد

  قريشی. ع. نظری معتقد نبودند


