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 26/02/2017                                                                                                      انوریحمید 

 "دوصد گفته چون نیم کردار نیست"

 اشرف غنی: پیام ختم زور، ظلم و تروریزم را به جهانیان می دهیم!
جمعی داخل و خارج از کشور بصورت ارتباط این سخنان گهربار جناب اشرف غنی از اکثر رسانه های 

خاریدیم و الحول گفتیم و به گسترده نشر و پخش گردید و ما سیل بین ها انگشت به دهن ماندیم، سر خود را 

 شیطان لعین نفرین فرستادیم.

ما و علت مات و مبهوت ماندن ما از این سخنان نغز جناب اشرف غنی را میتوان  نعلت این حیران ماند

 بصورت اختصار در چند جمله خالصه کرد و از تاب و پیچ دادن مطلب درگذشت.

چگونه پیام ختم زور، ظلم و تروریزم را به جهانیان  شما جناب رئیس جمهور جمهوری اسالمی افغانستان

 میتوانید بدهید؛ درحالیکه در هر سه مورد تا امروز سخت ناکام بوده اید.

میالدی در کابل و در چند قدمی قصر  201۵ چمار 1۹مطابق   1۳۹۳حوت  2۸آیا به یاد دارید که به تاریخ 

 ریاست جمهوری شما چه اتفاق افتاد؟!

 پایان بی ی و کج دار و مریز هاهای پیدا و پنهان و داد و گرفت ها و مشغولیت ها یقین که با اینهمه کشمکش 

 در روز روشن  در چند قدمی محل کار شما،فراموش کرده اید که در آن تاریخ  ،) میراث شوم حامد کرزی(

صورت گرفت که انسانیت، افغانیت و اسالمیت را به لرزه درآورد و لکۀ ننگی بر دامان جنایت عظیمی 

 حکومت دوسرۀ شما از خود به یادگار گذاشت. 

" را که سرتا هحتماً فراموش کرده اید که در آن تاریخ شوم خواهر مظلوم ما "فرخنده" را، همان "فرخنده ملکزاد

بل مرقد"شاه دوشمشیره" و در چند قدمی اقامت گاه شما، وحشیانه پا در حجاب اسالمی بود، درست در مقا

سالخی کرده و بعد جسد تکه و پارۀ آن دخت افغان را در مقابل چشمان گنهکار 

فروخته شده، خالف تمام موازین  یک مشت نظاره گر بی خاصیت و چند پولیس

 انسانی و افغانی و اسالمی به آتش کشیدند.

از روی لطف به این عکس آن شهید پاک نگاهی بیندازید،  اگر به یاد نمی آورید،

  شاید حافظۀ تان تازه شود:

حال شما خود بگوئید که با آن جنایتکاران که چند پولیس وجدان باخته نیز در جمع 

 ، چه کردید؟!شان بودند و دستگیر و محاکمه شدند

تبرئه شدند و به وظیفۀ که با پول معاوضه پولیس های بی خاصیت و فروخته شده و وجدان باخته با سادگی 

 کرده بودند برگشتند.
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نداد و  پاسخمادونان خود هرگز و قوماندان امنیۀ کابل که به تیلفون ها و تماس های مکرر مخابروی مسؤلین 

 ، دوباره به وظیفۀ غیر مسؤالنۀ خود برگشت و به ریش مقامات قضائی قهقه خندید.عکس العملی نشان نداد

ا جنایتکاران ددمنش که به ده ها و صد ها ویدیو و عکس های آنان در هنگام انجام آن جنایت وحشتناک و ام

جرم و جنایت شان به اثبات رسید، شاید جمعی به نمایش گذاشته شد و ارتباط بصورت مکرر از رسانه های 

آن جنایت عظیم خاک  چند روزی مهمان دولت بوده باشند، اما تا امروز دیگر خبری از آنان نیست و باالی

 پاشیده شد تا فراموش گردد.

تازه ترین مورد زور و ظلم که شما پیام ختم آنرا به جهانیان داده اید، عملکرد معاون اول آن جناب است که در 

بیخ گوش تان مرتکب یک جنایت دیگر گردید و با هزاران درد و دریغ که شما و بسته حکومت دوسره و 

جنایتکار حرفوی تمام حامیان بین المللی که در عقب تان صف کشیده اند، قادر نیستید آن کجدار و مریز شما با 

 کمه بکشانید.را حتی تا درب مح

بعد از یک ماه و چند روز به اصطالح مشهور وطنی ما" زور تان که به خر نرسید، به پاالنش می زنید"،  

تأخیر و تعلل و به زور توپ و تانک و نیروهای خاص نظامی عاقبت محافظین آن جنایتکار مشهور را توقیف 

 و آنگاه پیام ختم زور و ظلم را به جهانیان میدهید!!!میکنید، آنانیکه فقط دستورات را اجرا کرده اند، 

م گپ به درازا کشیده می شود، اما ذرۀ از بسیار و قطرۀ از ابحار فکر کنم کافی اگر این لیست را ادامه دهی

 باشد تا حافظۀ جناب عالی را تازه سازد.

  !!! انیبه جهانشما  "ظلم و ختم زور امیپاینهم از " 

هیچ روزی نیست که در کشور دربند کشیده و اما اندر مورد "پیام ختم تروریزم"، خدمت عرض شود اینکه 

شدۀ ما خبری از انتحار و انفجار و سنگسار و سر بریدن و اختطاف و...، نباشد، هیچ روز نیست که ده ها و 

صد ها هموطن مظلوم بی گناه ما غرقۀ خون نشوند و پارچه پارچه نگردند، هیچ روزی نیست که تروریستان 

نقاط مختلف کشور مرتکب ترور  خزیده در داخل حکومت دوسرۀ تان که شما آنان را به خوبی می شناسید، در

 و ایجاد رعب و وحشت در بین مردم نشوند.

 بر، استدر مبارزه  تروریستیو گروپ ( سازمان 20شما می فرمائید که حکومت دوسرۀ تان با بیش از بیست)

 غلبه کرده و آنرا نابود ساخته اید؟!کدام یک از این گروه های تروریستی تا حال 

این لیست را هم اگر ادامه دهیم کتاب قطوری می شود، پس شما با کدام اطمینان"پیام ختم تروریزم" را به 

 جهانیان میدهید؟

افغانستان را به و حرف اخیر هم اینکه حکومت دوسرۀ شما سخت در تالش است تا بزرگترین تروریست تاریخ 

 ، وارد جمع دیگر تروریستان سازد.استخیال خام اینکه قدمی در راه صلح گذاشته 

و وحشت انگیز، همان گلبدین  این تروریست خونریز و ویرانگر و جنایت گستر و این جاسوس چندجانبه

اتی زیر قدوم حکمتیار، مشهور به قصاب کابل است که حکومت دوسرۀ شما در حال گستردن فرش سرخ تشریف

 نحس و خونین آن جنایتکار جنگی  و آن تروریست مزدور است.

 !صلح آری، اما نه به هر قیمت: خدمت عرض شود اینکه  

 سراسر به گفتار نیست      دوصد گفته چون نیم کردار نیست بزرگی


