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  رھا .س
 ٢٠١٣ جوالی ٠٩

  "!آخ جون"

  چه خوب شد که انفجار کرد
اين در  طراحی شده از جانب محقق درتاريخ بيست ھشت جوزای سال جاری، مبنی بر انفجار يک مۀکه نقش بعد از اين

که کدام خسارات به خود طراح وارد کرده باشد، جفنگ سرائی ھايش انسان را  کنار موترش موفقانه اجراء شد بدون اين

 ملت ۀکه می خواست به اصطالح از طريق انتخابات بر گرد به دوران ھفت، ھشت سال پيش برمی گرداند، زمانی

محقق که می خواست با يک تير چندين نشانه را ھدف . شود، سوار اً خلق شريف ھزاره خصوصو  اً غيور افغان عموم

ش نائل گرديده است، مھم ترين اھداف را که درپشت اين توطئه دنبال می کرد عبارت بودند تاجائی به اين خواست گيرد،

 جگر ساختن با خود را جان و باز دريدن قوم شريف ھزاره از طريق شعله ور ساختن تعصبات قومی،: از

تداوم نوکری پيش باداران ايرانی، سمت وسو دادن مردمان ناآگاه  ، جلب توجه بيشتر واليت فقيه و"آی.اس.آی"

  .در انتخابات به نفع خود وبدبختان دنباله رو،

محقق که خودش اين انفجار را راه جوری کرده بود، گفته می شود پس ازانفجار گفته است که خوب شد انفجار کرد وآن 

  .کشت ده است که خوب شد دور تراز ما انفجار کرد وگرنه مارا میرا اينطور توجيه کر

که در طی چند سال  ش فريب دادن خلف شريف ھزاره می باشد، بعد از اين ھا مھم ترين ورذيالنه ترين ھدف اينۀاز ھم

ی جنايت اخير اين مزدور جنايت کار ھيچ خريدار از طرف مردم نداشته ومنفور خلق ھا شده است به دست وپازدن ھا

به سرنوشت دوران سگ جنگی ھای سه   خود شروع نموده تا بار ديگر مليت شريف ھزاره را بدبخت نموده وۀکاران

 دچار نمايد، ھرچند که وضعيت امروزی مردم ما نيز بھتر از آن دوران ھا نيستند مگر امروز مردم ما به ئیونيم دھه 

 اين مزدوران سفاک نيستند ولی سرنوشت بدتر از آن را دارند يعنی يک آگاھی نسبی دست يافته ومجبور به دنباله روی

  . شان وتجاوز بر مال وناموس شانۀی نظامی چھل وھشت کشور امپرياليستی برخانه وکاشاننيروتجاوز 

با تبسم وافتخار از جنايت ھايش ياد می کرد و مردم را دعوت ) راه فردا( شب گذشته اين مزدور واليت فقيه در دکانش

سش أما ھزاره ھا بوديم که دولت آقای کرزی را سرپايش نگھداشتيم ودر ر" :به کرنش درمقابل خود می نمود، او گفت

پيام آور صلح  من بودم که ھم مردم ھزاره را از زير حمالت اقوام ديگر نجات دادم وھم با پيکارھای شبانه روزی خود،

  "در افغانستان شدم

زنيد بھتر است در داخل کارتن پيچانده به اربابان تھرانی تان ھديه  اين صلحی را که شما از آن دم می! آقای محقق

بفرستيد چون اين صلح تان برای مردم نه آرامش وامنيت بلکه فقر وبی خانمانی را ارزانی داشته است وآيا جز اين 

 گپ هرفت، از کدام ملت سازی واز کدام خدمت مفيد تان به جامعاست؟ شما از کدام صلح، از کدام آرامش، از کدام پيش
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جنسی تان در بلخ؟، از نسل زنيد؟ از ھمدستی تان در قتل عام افشار؟، از فروختن باميان به طالبان؟، از تجاوزات  می

ستان يا از ی تان درکابل؟، از ميخ برسر کوبيدن ھائی تان در کابل، از گور ھائی دسته جمعی تان در افغانکشی ھا

  مزدوری تان در پيش واليت فقيه و قربانی کردن مردم در پيش پای خمينی جالد؟

  نگفتيد مقصد تان از کمک به بازسازی افغانستان چيست وکدام کمک؟! آقای محقق

، از غصب دکان ھای مردمان  سالون ھای عروسی باالی آن؟انه ھای مردمان بی چيز وبنانمودناز ويران کردن خ

درجای آن؟، از ويران نمودن قبرستان ھائی مردم واعمار شھرک ھابه عوض آن؟، " پاريس مزار" ی حمام ھاوساختن

  نام خود؟ه  زمين ھائی دولتی وثبت آن ھا بۀازغصب ومصادر

   دولت مستعمراتی کرزی چيست؟ نمودنهنگفتيد منظور تان از سرپا ايستاد! آقای محقق

کفر؟، از ايرانی ساختن کابل وبه خصوص ساحات ھزاره  : خودتانۀور به گفتھشت کشو از خوابيدن در زير قول چھل 

که فاسد ترين کشور شناخته شد؟، از کمک تان به دولت مزدور  نشين؟، از کمک کردن تان به دولت کرزی تا اين

که  ش تا اينکه فقير ترين کشور ثابت شد؟، از مساعدت تان به ھم کاسه ات کرزی ودولت دست نشانده ا کرزی تا اين

ش افزوده شود؟ از مزدوری تان در پيش انواع د کرده وھر روز به شمار معتادانبيشترين مواد مخدر جھان را تولي

 ات با کشتمند ۀت؟، از ساخت وپاخت خائنانت؟، از چنگيزيست بودندشمنان ملت در برابر پول؟، از ھزاره ايست بودن

  ؟ستانز ھزاره با ديگر مليت ھائی افغانمبار وکشتمنديست ھا؟، از دشمن ساختن خلق شريف و

شما نه خدمت کرديد نه می کنيد ونه نيت خدمت را داريد وبھتر است که آن را به زبان ھم نياوريد چون از ! آقای محقق

. مزدوری ھائی تان را در پشت اين چنين پرده ھا پنھان بداريد اين چيز ھا گذشته که می خواھيد امروز جنايت ھا و

 مردم به خوبی آشکار شده است ونيز بھتر است که اين فکر را از سرخود دور نمائيد  واقعی شما امروز برای کلۀچھر

ی جديدی برسيد واز امروز به بعد بھتر است منتظر، به نان ونوا تنور تعصبات قومی ه ديگر بتوانيد از راه داغ نمودنک

  :رفقای بلشويکیۀبه گفت

  .ينی را از آن گريز وگزيری نيستباشيد وآن روز آمدنی است وھيچ خا) ارتناب د( نکتائی استوليپينی

 

 


