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 17/02/2017                                                                                                    حمید انوری

 گلبدین مرده است یا جان میکند!؟

از قدیم ها گفته اند:"تا نباشد چیزکی، مردم نگویند چیزها". در این روزها آوازه های سرچوک حاکی از آن 

 از شفاخانه های ترکیه مرده است. یاست که گلبدین راکتیار در یک

از سرچوک کابل به شکل خبرهای مهم حکومتی در افغانستان قبل بر اینکه انترنت پا بر عرصۀ وجود گذارد، 

آوازه دهن به دهن میگشت و مردم از آنها باخبر می شدند و بعداً آهسته آهسته آن آوازه های سرچوک از رادیو 

 افغانستان آنزمان بصورت رسمی منتشر گردیده و به سمع مردم رسانیده می شد.

متفاوت اخبار را در سرچوک کابل بقسم آوازه سر زبان ها می انداختند  در حقیقت میتوان گفت که به گونه های

 مشاهده نموده و بعداً در مورد تصمیم مناسب اتخاذ نمایند. تا عکس العمل مردم را در مورد

از نمایندگان حزب اسالمی گلبدین دعوت بعمل آورد تا جهت مذاکرات؟ به ترکیه  "اردوغان"چندی قبل دولت 

 د و با دیکتاتور ترکیه دیداری داشته باشند و...نتشریف فرما گرد

بعداً نمایندۀ گلبدین که شخصی است بنام"امین کریم"، مدعی شد که سفر هیئت حزب اسالمی گلبدین به ترکیه در 

حقیقت گرفتن ترتیبات و  دعوت رسمی اردوغان به کابل جهت شرکت در مراسم"پذیرائی؟!" از تشریف آوری 

 قصاب کابل است.

ها آوازه های سرچوک حاکی از آن بود که گلبدین به مرض مدهشی گرفتار شده و او را جهت تداوی به  بعد

 ترکیه انتقال داده اند.

از آنجائیکه در این عصر و زمانه و در کشور ویرانۀ ما از خیرات سر انترنت آوازه های سرچوک به سرعت 

شوند، سایت های مختلف انترنتی در داخل و خارج از گذاشته می برق، البته نه سرعت برق کابل، به انترنت 

کشور این آوازه های سرچوک کابل را منتشر کردند و مردم با عالقمنمدی وافر در تالش شدند که اطمینان 

 حاصل نمایند که قصاب کابل مرده است.

به  بار دگر کابلعدۀ نفس راحت کشیدند که قصاب کابل مرده است و کابل عزیز از نحس قدوم خونین قصاب 

گند آلوده نمی شود، اما تعدادی هم افسوس میخوردند که گلبدین جنایت پیشه و خونریز که کابل زیبا را به 

ویرانه مبدل ساخت و جوی هائی از خون هموطنان بی دفاع و بی گناه ما جاری ساخت، به این سادگی مرده 

 باشد.

ایتکارجنگی و این جاسوس چندین جانبۀ خارجی با تخم میگویند بیشمار هموطنان ما انتظار داشتند تا از این جن

 و شاید هم در صورت امکان با بوتل های تیزاب پذیرائی نمایند و... هگندهای 
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این آوازه ها و دروازه ها چنان با سرعت در انترنت و نیز سرچوک کابل انتشار یافت که خبر خوش مرگ 

 تعداد بیشماری از هموطنان شریف ما در اقصی نقاط جهان گلبدین مرز ها در نوردید و در خارج از کشور نیز

 خداوند منتقم حقیقی است"."واقعاً که  نفس راحتی کشیده و شکر خدا گفتند و به همدیگر میگفتند 

و اما یک مشت افراد مفت خور و ناکارآمد که گویا نمایندگان و سخنگویان حزب اسالمی گلبدین در کابل اند با 

ها و خواندن خبرهای مرتبط به موضوع در سایت های مختلف انترنتی، در تپ و تالش شدند  شنیدن این آوازه

تا عکس العملی از خود نشان دهند که در ذیل عکس العمل آنان را تول و ترازو میکنیم تا چه قبول افتد و چه 

 در نظر آید:

 حزب اسالمى: حکمتیار صحت کامل دارد و در داخل کشور است

(: حزب اسالمى مى گوید که انجنیر گلبدین حکمتیار رهبر این حزب، صحت کامل ٩٥دلو 2٨ کابل )پژواک،

 دارد و در افغانستان است.

حزب اسالمى، این وضاحت را در حالى مى کند که اخیراً شمارى از رسانه هاى خارجى و داخلى خبر داده اند 

 .که گویا حکمتیار، شدیداً مریض است و در ترکیه تداوى مى شود

اما حزب اسالمى به رهبرى انجنیر گلبدین حکمتیار، گزارش هاى نشر شده در مورد مریضى او را رد کرده 

 است.

 در خبرنامه اى که از سوى حزب یادشده به نشر رسیده، همچو خبرها را از حقیقت دور خوانده است.

 هرگز مریض نمی شود؟!چرا باید چنین خبری از حقیقت دور خوانده شود، آیا گلبدین آدم نیست و 

حزب اسالمى گفته است که این حزب، همچنان به تمامى هموطنان خود اطمینان مى دهد که حکمتیار صحت 

 کامل دارد و گزارش هاى نشر شده در مورد او، هیچ حقیقت ندارد.

سفیدی و دیده درائی از این بیشتر نمی شود،  در حقیقت این میتواند به منزلۀ آن باشد که اطمینان  چشم

 باد!!!شرم تان  صحتمندی قصاب را به قربانی بدهند و یک توته قند نیز بر دهان قربانی بگذارند!

یک عضو دفتر حزب اسالمى در کابل، بدون ذکر اسمش به آژانس پژواک گفت که حکمتیار، صحت کامل 

 و در داخل کشور است. دارد

در داخل کشور است، پس چرا این فرد گم نام خدای ناخواسته قصاب کابل خدای ناخواسته صحت دارد و  اگر

 از گرفتن نام خود وحشت دارد؟

گزارش هاى تداوى حکمتیار در ترکیه، بعد از آن شدت گرفت که اخیراً یک هیئت حزب اسالمى، به ترکیه 

 سفر کرد.

 ظور تسلیم دهی جسد متعفن گلبدین به چوکره هایش بوده باشد، شاید!دعوت از این هیئت به من شاید

اما منابع حزب اسالمى مى گویند که هیئت حزب، به منظور مذاکرات دو جانبه با مقامات ترکى و موضوع  

 .اشتراک طیب اردوغان رییس جمهور ترکیه، در مراسم برگشت حکمتیار در کابل است

حکومت موجودۀ  ی درا یک هیئت حزب اسالمی گلبدین که هیچگونه رسمیتکدام عقل سلیم باور میکند که 

ندارد، از رئیس  خارجی کابل ندارد و نیز هیچگونه صالحیت رسمی جهت دعوت از رئیس جمهور یک کشور

به مسلخ افغانستان قدم رنجه  ،جمهور ترکیه دعوت به عمل آورد تا در گویا "مراسم تشریف آوری" قصاب

 فرماید؟!
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خونریز و جنایت  "رشید دوستم"قبل براین حامی سرسخت  "اردوغان"و یک نکتۀ دیگر هم اینکه چرا دولت 

گستر بود و حتی تابعیت افتخاری ترکیه را به او بخشید و باری هم در زمان قدرتمداری حامد کرزی او را از 

 استقبال کرد و....او و خانوادۀ او با دهل و سرنا  زچنگال قانون نجات داده و در ترکیه ا

به دامان یک قاتل فراری  جنایت آفریده و دیگر نمی شود از او امیدی داشت، دست "دوستم"و اینبار که بازهم 

دیگر برده است و حکومت "اردوغان" بازهم حامی یک جنایتکار جنگی دیگر گردیده است و گویا کاسۀ داغ تر 

 از آش شده است!!!

 اما هنوز معلوم نیست که آیا گلبدین مرده است یا در حالت جان کندن است!؟و 

 


