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  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Political سياسی

 
  رھا.س
 ٢٠١٣ جوالی ٢۴

  

 وقتی يک جھادی بر روی جھاديان ديگر ، پنجال می افگند
ی ازآنھا به ديگری اخطار داد مشاجره رخ داد، يک که بين دونفر دزد برسر تقسيم غنائم، روزی از روزھا، بعد ازاين"

که رفته وبه ھمه می گويم که تو آن اموال را دزديدی، ديگرش قھقه خنده کرد وگفت مگر خودت را به گور قائم می کنی 

  "که دزدی شراکتی را تن ھا به پای من ثبت می کنی؟ درغير آن، ھردوی ما يکی ھستيم

 دولت پوشالی، از جانب ۀوزير داخل»  پتنگیمجتب «١٣٩٢ سرطان ٣١ مطابق ٢٠١٣/٠٧/٢٢امروز دوشنبه تاريخ 

  .شد» ی اعتمادأسلب ر«پارلمان، 

  

 دولت مستعمره را استيضاح ۀکه، چند بار، پارلمان مافيائی شده ومملو از جنايت ساالران، وزير داخل بعد از اين

 فکر آرام مشغول قاچاق ودزدی وزير داخله از حضور در جلسه، سر باز زده وبه»  پتنگیمجتب«واستجواب کرد ولی 

 مافيائی ، در ۀ در مجلس حضور پيدا کرده وبعد از رد وبدل نمودن چند کلم١٣٩٢ سرطان ٣١شد، باالخره، در تاريخ 

به اصطالح اق ھمديگر شان  خوش نخورده بود، پارلمان قاچاق بران، از ذ به ماً  که اتفاق»خوکدانی«اعضای برابر 

  .نموده واورا به زعم خودھا از وزارت، سلب صالحيت کردند» تمادی اعأسلب ر« وزير داخله،

کاران می باشد که ھروقت، کسی در سر راه منافع شان قرار واز خصلت عمومی در بين جنايتاين يک امر طبيعی  

می کنند تا موانع سالحی دريغ ناز استفاده کردن از ھيچ  - ولو شريک، ھمدست ونزديک ترين کس شان باشد - گرفت

 دزد وقاچاقچی، ھمين ۀ در بين پارلمان مافيائی و وزير داخلاً امروز دقيق. ايجاد شده برسر راه منافع خود را بردارند

 ھا در جنايات، مافيائی گری گری شده است وعلی رغم تمام شراکتموضوع پيش آمده که يکی مانع ساخت وپاخت دي

ديگر چنگال بزند   زدن، حاضر شده است تا بر روی يک»گوز« وخيانت ھا وسر دريک آخور داشتن و از يک سوراخ

وطرف را متھم در قاچاق مواد مخدر، غصب زمين، جاسوسی برای استخبارات کشورھای گوناگون وغيره رذالت ھا، 

يا وزير داخله، از چه حيثيت واعتبار برخوردار است، ھمه به خوبی می  دانند  که پارلمان مملو از سگان ھار و اين. کند
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»  پتنگیمجتب«ودر اين باره خوبست اظھارات " کر را به ناقص بودن، متھم می کند کور،" لی جالب اين جاست که و

  .داشت، بشنويم» شمشاد« را که شب گذشته در تلويزيون جنايات ساالر پسند

  :از اول خراب می کند»  پتنگیمجتب«

  "گمارده شده باشممن از آن کسانی نيستم که به زور پول يا واسطه به اين سمت "

  ؟»پتنگ«می کنيد آقای شوخی که ن

غاصب، مختلس ودزد ھستی، بگو  ، جھادی، قاچاق بر،»جاسوس«که خودت يک  گپ بين خود ما باشد، جدا از اين

   کدام فاکت ھا در رسيدنت به وزارت داخله، ياری رسانيد؟رديگ

جنايت ساالر وقاچاق بر باشد،  زدور، جاسوس،مور دولتش گرفته تا رئيس جمھورش، دزد، مأکه از يک م درکشوری

 جاسوسی برای کشورھای مختلف وبه تناسب ھرچه جنايت ومزدوری زيادتر، به چوکی باالتر ۀگذشت به زور واسطه و

را داشته باشد، چطور » ای.آی.سی«و» آی.اس.یآ« جاسوسی تنصب شود وبه جای مدرک تحصيلی کافيست که کار

براساس لياقت وصداقتش »  پتنگیمجتب«آنھم خود جناب عالی ام آنھا فقط يک وزير داخله وامکان دارد که از بين تم

کرديد که در يک مجلس فکاھيات ننشسته ايد؟ با آن ھم به يک خنده می ارزد ؟ آيا حين گفتن اين مطلب، فکر نآمده باشد

  !اين فکاھی تان

می ياد می کند ولی او ن» دانیکخو«انت ھای جھاديان از جنايات، ساخت وپاخت ھا، اختالس وديگر خي»  پتنگیمجتب«

؟ تجارت مواد »آی.اس.آی«گويد که خودش در کدام کار مھارت زياد دارد، در فروش اسلحه به پاکستان؟ جاسوسی به 

؟ نصب کاکا وماما درچوکی ھای وزارت داخله؟ يا کشيدن تمام امکانات »شير پور«مخدر به جرمنی؟ غصب زمين در

  له به جرمنی ودبی؟وزارت داخ

داخله، نصب باشد،  مثل وزارت ئی، وآن ھم درچوک»امريکا« مافيائی شده ومھره چين شده از طرف ۀکه در کابين کسی

قرون وسطائی، دارای يکی از اين صفات نباشد، آيا امکان دارد که او حتا يک روز در آن جا   وطبق قانون جنگل

  ومعادل فروش وجدان وشرف خود نداند؟گذرانده وتکيه زدن بر آن چوکی را ننگ 

کرد که ن چسپيده بودی ولی خدايت ياری نھا که آن را ننگ ندانستی بلکه با دھن ودندان به آنه تن! »پتنگ« تو آقای

 در آنجا کيفش را می کردی، امروز کسی» فاميل شريفت«اندک چيزی باقی مانده را نيز به دبی انتقال داده ويک جا با 

جنايت « و» مافيا پيشه«انده باشد، آيا فقط با خطاب کردن ر گذشته اش را به جنايت وخيانت گذتمام عمر ننگينکه 

، می تواند، آن ھمه ننگ جاسوسی، قتل، ودزدی را از پيشانی خود دور کرده و - دوستان ھمکارش - به ديگران» ساالر

  بی گناه ثابت کند؟» طفل مادر زاد«خود را ھمچون 

  :می گويد» تنگ پیمجتب«

ھم  ويزا و وزير داخله من ھستم ولی نماينده ھای پارلمان به خواست خودشان، ھرکی را خواسته برايش پاسپورت،"

  نفر بی سواد از طرف ھمين وکالی پارلمان، به جنرالی رسيدند وادعای شغل دارند،١٣۵ جنرالی داده است، ۀچنان رتب

 درجای ءد جنراالن واقعی را از وظيفه خلع کنم تا افراد وخويشاوندان وکالينصورت من مجبورم تا به ھمان تعدا ادر

  "آنھا به کار مشغول شوند

اين چه  شما در آنھا دخيل نباشيد،  شما انجام يافته باشند وۀکه تمام اين ھا بدون اجاز به فرض اين» پتنگ«راستی آقای 

پاخت  می کنيد که اين خود يک سند روشن برای ساخت ون، فکر  آن شما خواھد داشت؟ خالفۀافتخار وسود برای تبرئ

  ھای شما باشد؟

   شما، شما آنوقت کجا بوديد؟ۀدر زمان ھائی که اين ھمه کارھا اجراء شده است وبدون اجاز:اول
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رفته بوديد؟ با کاروان مافيائی وقاچاق بری تان، به جرمنی ودبی تشريف برده » ماه عسل«تان » فاميل شريف«آيا با

 برای افغانستان بوديد يا وظيفه داشتيد تا از جاھای ديدنی دنيا نظارت به هينصورت آيا شما يک وزير داخلايد؟ که دربود

ھمه «می گوئيد که آن روز، منافع ايجاب می کرد تا وزارت خواب تان برده بود؟ چرا ننرم » مبل«عمل آوريد؟ آيا پشت 

شاخ به "ومنافع " گپ از ديگه قرار است" می کرديم ولی امروز که دراين جنايات وزدوبند ھا، تشريک مساعی» باھم

  .شده اند، بايد نان به نرخ روز خورد" شاخ

 شما صورت گرفته اند وآنھم از بدو رسيدن تان ۀکه خودتان اعتراف می کنيد که اين کارھا بدون اجاز در صورتی: دوم

  افشاءگری ھارا می کرديد؟ مگر زبان تان الل شده بود يابه چوکی وزارت تا امروز، قبل از اين کجا بوديد که اين

  . زيرا در تمام آنھا خودم شريک می باشم: می گوئيدتان چسپ زده بود؟ چرا نبردھن 

  "دست دارند دونفر از وکالی پارلمان در غصب زمين، مافياگری مواد مخدر واختالس،و به تعداد ھفتاد " 

می کنی؟ آيا فقط امروزبراين امر آگاھی پيداکردی؟ از چه طريق وچطور براين نی؟ پس چرا نام ھای شان را ذکر راست

  مھم واقف شدی؟ آيا خودت خو شريک شان نيستی؟ پس تاکنون کجا بودی؟

  "می کنمنمن سند دارم که مواد مخدر از افغانستان تا نايجريا، قاچاق می شود ولی افشاء "

به اميد آرايش "می کنی؟ يا ترس از اين داری که افشاء نيستی؟ پس چرا بين خود ما باشد، آيا قاچاق برش، خودت خون

وبه دنبال آن، افشاء گری ھای بس خطرناک تر ومھم تر، متوجه خودت شود؟ درغير آن، ھيچ " چشم را کور کنی ابرو،

  "می کنمافشاء ن: " ندارد که می گوئییدليل

  :می گويد ھای زيادی،" خم وچم"پس از » پتنگ«آقای 

  " در وزارت باقی بمانم ولی در ھرصورت درکنار مردم خود خواھد بودماً برای من مھم نيست که حتم" 

را بايد " مردم "ۀپس در آن صورت فاتح. در کنارشان باشد» پتنگ« جنايت کار ومافيائی مثل وای به حال ملتی که دزد،

  .خواند

که، اين تب ولرز افتادن ازچوکی  روز بعد ازاينچوکی وزارت مھم نباشد، پس چرا ام که برای شما، به فرض اين

  وزارت براندام تان مستولی شده، دست به اين پرچانگی می زنيد؟

  ؟"درکنار شان باشيد"آيا فقط امروز قادر به ديدن ملت شديد وتصميم گرفتيد که 

شمارا به دست  ن چوکی، که غيرممکن است وترس از دست داد-اگر شما امروز به اين آگاھی رسيديد! »پتنگ«نه آقای 

سياف،  کرزی، پتنگ،: " را شناخته و شعار می دھند که از دير زمان شما" مردم" ولی - وپا زدن ھا انداخته است

 ،»پاکستان«، وجاسوس »امريکا«، دست نشاندگان »خوگ دانی«خليلی، عبدهللا، وجمله قاچاق بران مواد مخدر در 

  "ز يک جنس ھستيد وھيچ فرق ماھوی بين شما وجود نداردوديگر کشورھا، ھمه ا» روسيه«، »ايران«

ر ييوامروز اگر شما از چوکی وزارت داخله برطرف شويد، فردا به چوکی وزارت خارجه نصب می شويد واين تغ

  .می آوردر نييمھره وسمت درماھيت شما، تغ

  

  

 

 


