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   کابل-کبير 
  ٢٠١٧ دسمبر ١۴

  

  مشت نمونۀ خروار از افغانستان اشغالی

٣  

نايتکار تنظيم ھای  يکی از چھره ھای خونريز و ج"گلبدين حکمتيار" :تفرقه افگنی سر کردۀ جنايتکاران بنيادگرا

به دستور بادار نه تنھا » اگر در موجوديت امريکا به کابل بيايم از امت رسول هللا نباشم«: جھادی که زمانی گفته بود

به کابل آمد بلکه ھمچون عروسک کوکی مو به مو برنامه ھای تفرقه افگنانۀ بادارش را تطبيق » در موجوديت امريکا«

به برخی از واليت ھای «: رد اين کثيف در سفری که به واليت خوست داشت، گفت کهدر تازه ترين مو. می نمايد

و خواھان سھم بيشتر به » جنوب شرقی نسبت به واليت ھای باميان، دايکندی و پنجشير سھم کمتر در دولت داده شده

ر، باعث گرديد تا جرثومۀ ديگر اين گفته ھای راکتيا. واليت پکتيا نسبت به واليت ھای باميان، دايکندی و پنجشير گرديد

  . والنه اين گفته ھا را بيان کرده استؤ آتشين شده و بگويد که گلبدين غير مس"عبدهللا"جھادی ھا به نام 

گفته ھای گلبدين و عبدهللا و ساير شرکای حکومت وحشت ملی ھمه بيانگر ايجاد تفرقه و نفاق افگنی بوده که در جريان 

نھا به دستور باداران شان به اين عمل ھا دست زده و برای بقای قدرت، دامن زدن به مسايل چھار دھۀ گذشته ھر يک آ

  .که توده ھای زحمتکش در طول تاريخ باھم ھيچ مشکلی نداشته اند دانند، در حالی قومی و مليتی را بھترين سالح می

  

 "کبير" رذالت در واليت تخار، قاضی  يکی از سر دسته ھای جنايت و:لت و کوب يک خانواده توسط قاضی کبير جانی

قتل، شکنجه و لت . از بس که قتل و کشتار کرده، از او يک انسان روانی ساخته شده است. است» مرزبان«مشھور به 

 وزير مشاور و والی تخار بود "کرزی"او که در زمان . و کوب انسان ھا برايش به سرگرمی روزانه تبديل گرديده است

رت سياسی، ھرچه در توان داشت برای غارت توده ھای واليت تخار انجام داد و در حال حاضر که با استفاده از قد

  . است برای ثروت اندوزی و غارت از ھيچ جنايتی دريغ نمی کند» پارلمان«يکی از دزد ھای 

در ميان مردم که اعضای يک خانواده از دستور قاضی کبير مبنی بر توزيع اسلحه  در تازه ترين مورد به دليل اين

قاضی کبير اين جنايت را توسط . ولسوالی خواجه بھاء الدين سرپيچی کرده، به شدت مورد لت و کوب قرار گرفته است

در حال حاضر اين . من انجام داده که از سگ ھای درندۀ قاضی کبير در واليت تخار می باشدؤشخصی به نام ارباب م

  .  خانه و کاشانۀ خود را ترک کرده و در شھر تالقان به سر می بردخانواده به دليل تھديد از سوی قاضی کبير
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با گذشت چند سال از عمر ناميمون حکومت وحشت ملی،  :خانۀ ملت يا بزرگترين مرکز معامله گری ھا» پارلمان«

وزارت خانه ھای حکومت وحشت ملی به » نامزد وزيران« تن به حيث ١٢باالخره رھبری اين حکومت با معرفی 

  .تکميل نمايندًقسما ، توانست کابينۀ ناکارآمد و بيکارۀ خود را »پارلمان«از » اعتماد«ی أظور کسب رمن

وکالی «که اين پروسۀ مسخره به اتمام رسيد، سروصدا ھا مبنی بر امتياز خواھی و پول گيری از  چند روز پس از آن

 يکی از "فرشته امينی"» پارلمان«به اصطالح  علنی جلسۀکه در  بلند گرديد، چنان» نامزد وزيران«از » پارلمان

که با سوء استفاده از موقفش دست به معامله گری ھا و خيانت ھای بسياری زده و از اين چوکی توانسته به  کسانی

يکی ديگر از افراد فاسد را متھم به معامله گری نمود و گفت » وطندوست«ی ځاځايه ھای ھنگفت برسد، عبدالقادر سرم

 عضو مجلس را با يکی از نامزد وزيران به خاطر دو کرسی در حکومت معامله ۶٢ی اعتماد أآقای وطندوست ر «:که

  ».کرده است

بيکارۀ حکومت وحشت ملی ھمچون صرافان » پارلمان«به اصطالح گذشتۀ افراد معامله گر، استفاده جو و فاسد که در 

 که اين ادعای فرشته امينی اتھام نه بلکه واقعيت انکار ناپذير است،  و باال می گردند، به اثبات رساندههسرای شھزاده ت

پاک «مردمان » پارلمان«را کرده و سايراعضای » نامزد وزيران«تقاضای امتياز از » وطندوست«که تنھا  اما اين

» وکيل«نحيث که در اين منبع فساد و معامله گری م  استثنا تمامی کسانیبدونمی باشند، ھيچ واقعيت ندارد، » نفس

  .کنند، غرق در چور و چپاول و غارت اند تجارت می

  

رو شدن با فجايع عصر حجر و قرون وسطا آن ھم در ه روب :باج گيری طالبان جانی از توده ھای بيچارۀ واليت غزنی

چون که می شنويم توده ھای بيچارۀ ايزدی در عراق ھم ھنگامی. سازد قرن بيست و يک انسان را مات و مبھوت می

که می شنويم جالدان دينی به بھانه ھای  برده و کنيز توسط داعشی ھای وحشی خريد و فروش می گردند، ھنگامی

که می بينيم انسان را سنگسار می کنند و يا به  کنند، ھنگامی مختلف سر می برند، اعضای بدن انسان را قطع می

 اين قرن از توده ھای بيچاره و بدبخت افغانستان باج و که می شنويم جنايتکاران دينی در شالقش می بندند، ھنگامی

  ».از ديو و دد ملولم و انسانم آرزوست«خراج می گيرند، ناخودآگاه اين بيت به ذھن انسان ميرسد، 

ًجنايتکاران طالبی که در وابستگی و نوکرمنشی به روسيه، ايران، کشور ھای عربی و مخصوصا پاکستان در جريان 

ۀ گذشته از ھيچ وحشی گری و جنايتی دريغ نکردند، به تازگی به دليل سر باز زدن اھالی زحمتکش و بيشتر از دو دھ

 راه ھای مواصالتی و مسير رفت و آمد دھات قره باغ غزنی را بستند و اجازه ،ستمديدۀ واليت غزنی از باج و خراج

  .   دھند که اھالی اين مناطق در اين مسير ھا رفت و آمد نمايند نمی

ی اند که توده ھای زحمتکش مليت با ھمت و با ئًی که طالبان خونريز اقدام به بستن آنھا نموده، اکثرا راه ھائمسير ھا

غيرت ھزاره در آنھا بود و باش دارند و ھدف اين عمل وحشيانۀ طالبان مزدور شعله ور ساختن جنگ ھای قومی و 

ر توده ھای مليت ھای مختلف افغانستان ھرگز به آن دست نخواھند مليتی اند، ھدفی که به دليل سطح باالی آگاھی و شعو

  يافت و اين آرزوی شوم و ناميمون خود و باداران شان را به گور خواھند برد

  

 

  


