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مير و آمرا  
 يا

 دراکوال و همزادش
 

م و دانش و دومی  خودرا بخشاينده سعادت سال ها قبل دو همزاد شرير پا به عرصٔه وجود گذاشتند، اولی خودرا ناجی عل
.و خوشبختی ناميد و والدش برای يکی لقب امير و برای ديگرش پيشوند آمر را بر گزيد  

 
اضافی و دومی بالعکس اولی را داشت و فاقد ) ي(کمبود و ) مد(امير و آمر تفاوت چندان با هم نداشتند، اولی صرف 

اين هردو آنقدر وجوه .هری و صرف مربوط به امال و در لقب و پيشوند بوددومی بود، اما اين تفاوت ها کامال ظا
مشترک و فراوان در ماهيت و کار و پيکار و سوابق و کار نامه های  بستن  و کشتن و خدمت و وابستگی به اجانب  و 

اولی با . ک را در يابندخيانت به مام وطن داشتند که تنها نوکران خاصه و شرکای دسترخوان نميتوانستند اين وجوه مشتر
هم انديشان راستش مبلغ و مدافع فاشيسم قبيلوی بوده و دومی با پيروان وحاميانش چپ نمايش شوونيسم تباری و زبانی 

.را شعار و رهنمود عمل کرد خويش قرار داده بود  
 

. ا در آغوش آن فراگرفتندهردو به دشمن اصلی و تاريخی اين آب و خاک پناه برده و نخستين درسهای خيانت و جنايت ر
. ترجيح داد″ بادار شرق″ميناميد قرار گرفت و دومی  خدمت را در بارگاه ″ آقای غرب″اولی در خدمت آنکه خودرا   

را داشت که رهروان راه غربت وهجرت را لچ و به کام نيستی فرستاده و به ″ سگ های آدم خوار″يکی افتخار داشتن 
را به ″ نافکشان و شکم دران″اخت و باعث شهرت و سرفرازی امير ميشد و دومی فروش گرده  و چشم آنان ميپرد

خدمت گرفته بود که دستان و پاهای اسيران را ميشکستاند و چشمان کشيده را در طبق پيکش آمر ميکرد و آوازٔه سقاوت 
.می قتل گاه چاه آهو را داشتاولی يخدر ه را به کشتارگاه مبدل کرده بود و  دو. و شقاوت آن را ورد زبان ها ميساخت  

اولی تعهد کرد تا حکمت و دانش را محو . اولی به تجارت پودر روی آورد ودومی به فروش سنگ های قيمتی پرداخت
.ونابود نمايد و دومی سوگند ياد نموده بود تا مردم سرزمينش هيچگاه روی سعادت و خوشبختی را نبيند  

 
تعهد ″خون کشاندن کابل و کابليان رسيد، هردو برای اثبات وفاداری و ايفای و به ″ سوزاندن کابل″زمان که دستور 

و برای بر آورده ساختن بزرگترين آرزوی ولينعمت خويش يکی شرق و جنوب و دومی غرب وشمال کابل ″ ساليان پيش
فته به قيمت آهن پاره در بازار های پاکستان ليالم کرد و را چور کرد، اولی فابريکات وتاسيسات صنعتی را غنيمت گ

اولی وظيفه راکت باران و هاوان زنی را . دانست و غصب نمود″ پدر″دومی خزانه و هست وبود بيت المال راميراث 
.عهده دار شد، و دومی توپ و تانک  و طياره را برای ويرانی کابل جان بکاربست  

 
. بنام اسامه داشت و دومی از فيض استاد و رهنمای بنام عظام برخوردار بود″مقدس″اولی مشاور از سرزمين   

از آنجای که اين شرارت پيشه گان دوران نتوانستند با وجود تالشهای بيشمار و گوناگون آخرين خواست ولينعمتان 
ار ديگر آستين ها را بر خودرا  مبنی بر ايجاد خصومت ملی و جدا ساختن مردم عملی کنند، پيروان نابکار هردو اينک ب

وظيفه ″ميکند، و عدٔه ″ شوت″ميدهد و دومی از بلخ زخمی ″ پاس″زده و متحدًا و در تفاهم باهم، يکی از کابل ويران 
شاباس و احسنت گويان چک چک نموده و برای تشويق و ″  شوت کننده″و  ″  پاس دهنده″برای  ″ معاشخور″و ″  دار

و دراين ميان عدٔه بيخبر در . وصفحات انترنت را به لجنزار تعصب و تفرقه مبدل مينمايندترغيب بيشتر هردو کاغذ سياه 
.کوچه ها و پسکوچه ها زنده باد و مرده باد ميگويند  

 
عالج و درمان هزاران هزاردرد بيکران اين وطن ويران شده و اشغال شده وغرق در فساد و غارت ومبتال !  هموطنان

بلکه اينهمه .  و چور و چپاول واعتياد، در تغير و تبديل  کلمات و اصطالحات نبوده و نيستبا مصيبت فقر و زورگويی
.ماجراجويی ها صرف و صرف درجهت دور ساختن توجٔه هموطنان از معضالت اساسی و حاد کشور است  
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 در ضد وبند با هم و نگذاريد پيروان دراکوال و همزادش! دانشمندان و فرهنگيان، وطندوستان و روشن انديشان متعهد
اشاره دشمنان شرقی و غربی  کشور با استفاده ا ز کلمات و اصطالحات، سناريوی خون آلود آزمايش شده در عراق 

.را، در وطن هزاران تير خوردٔه ما نيز عملی کنند، و آتش نفاق و خصومت ملی را دامن زنند  
 

لذا وظيفٔه ايمانی و افغانی است . احد  و تاريخی ما استفاشسيم قبيلوی و شوونيسم تباری دشمنان مشترک سرزمين و
. تاحاملين و عاملين اين توطــٔه ها را تحت هر اسم و رسم که قلم ميزنند و استدالل ميکنند و سند ميکشند، افشا نمود

ردير بجنبيم نا وقت خواهد بود .ا  

 


