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 یک نمونۀ کوچک از حکومت سهامی کابل

هر روز از آن خراب آباد خبری می رسد و خبر بدتر از بدی میرسد. هر روز کشتار، هر روز انفجار و 

 جنگ و جنایت، هر روز خطا و خیانت. ر روزانتحار، ه

هر هموطنی که هر روز و هر ساعت، در هر کنج و کنار هر والیت به خاک و خون می غلتد، در حقیقت تیشه 

بر ریشۀ این مرز و بوم می خورد و دل در تن  می لرزد و ناخودآگاه بغض در گلو می پیچد و قطره اشکی بر 

 دامان جاری می شود.

 یهن و این مردم را چه رفته است که نباید لمحۀ قرار و آرام داشته باشند؟آخر این م

قصۀ این غصه دردا و دریغا که سر دراز  چهل ساله دارد و حدود چهار دهه است که بی وقفه خون افغان بر 

 زمین میریزد و کشور مشترک ما با خون فرزندانش رنگین می شود و این رشتۀ خونین را پایانی در دیدرس

 نیست که نیست.

حکومت سهامی کابل که میراث شوم "حامد کرزی" است، چنان در خویش خوری، اقارب پروری، تنظیم و اما 

بازی و قوم پرستی فرو رفته است و هر روز هم فروتر میرود که بوی گند آن دگر عالم گیر شده و از خود و 

 بیگانه را اذیت میکند.

 ازی ها را بصورت فشرده و اختصار در خبر ذیل میتوان مشاهده کرد:یک نمونۀ کوچک از این سهم و سهم ب

 قوماندان امنیه المار در انفجار ماین جان باخت

(: قوماندان امنیه ولسوالی المار والیت ٩٥حوت  1٤میمنه )پژواک 

فاریاب در انفجار ماین کارگذاری شده در منطقه چغاتک این ولسوالی 

 شده اند. جان باخت و دو تن دیگر مجروح

است،  برادر ولسوال المارکه  سخی محمد قاطع افسر پولیس سرحدی

ری شده بود که ساعت شش و نیم شام امروز انفجار نمود و امیگوید که ماین در زیر چوکی موتر رینجر کارگذ

 کشته شد. محمد نسیم قاطع قومندان امنیه ولسوالى آلماردر آن 

الم فاروق قاطع از قوماندانان حزب جمعیت اسالمی در فاریاب و افراد با قوماندان امنیه المار برادر جنرال غ

که در یکماه اخیر، دوبار از کمین طالبان در مسیر میمنه ـ المار نجات یافته  اعتماد عطامحمد نور والی بلخ بود

 بود.
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در حالیکه از کشته شدن قوماندان امنیۀ مذکور و افراد همراه او که در هر حال هموطنان ما بودند، متأثر و 

مغموم می شویم و برای بازماندگان شان تسلیت عرض میکنیم، به سهم داران حکومت سهامی وحشت ملی که 

از   حکومت دوسرۀ شانرا ترزوده همانا میراث داراِن میراث شوم"حامد کرزی" اند، یادآوری میکنیم که هرچ

 متعفن بیرون بکشند، ورنه مانند"حامد کرزی" نفرین تاریخ را نصیب خواهند شد.این منجالب و این باتالق 

هموطنان ما میتوانند خود یک نمونۀ کوچک خویش خوری ها و تنظیم بازی ها و قوم پرستی های تنیده در 

 حکومت کنونی را در خبر باال مشاهده نمایند.

محمد نور حکمران خود مختار و مدام العمر مزارشریف برای سهم بیشتر و بیشتر در حکومت و اما همین عطا 

سهامی کابل ماه ها در قصر کابل خود به سر برده و مشغول چانه زدن با رئیس جمهور می شود و عاقبت با به 

 اسهام بیشتر و نصب دوباره به حکمرانی مزار به ریش مردم و ملت می خندد. دست آوردن

قایای جمعیت اسالمی و شورای نظار شان که از آغاز مخالف چانه زنی های عطا محمد نور بوده و چانه زنی ب

های او را شخصی عنوان میکردند و آن چانه زنی ها را بخاطر ثروت و سرمایه های منجمد شدۀ نور 

ر بلخ شور ندهد و رئیس تا او را از جایش د فایق آمدمیدانستند، بعداً چون عطا محمد نور بر رئیس جمهور 

ناچار او را در مقامش ابقا نمود؛ تغییر جهت دادند و در معامالت پیدا و پنهان نور شریک شدند  رچاهم جمهور 

 باردگر او را در جمع خود راه دادند.و 

حال دیده می شود که دستان مکار عطا محمد نور حتی تا ولسوالی المار والیت فاریاب نیز اندر کار است و این 

همچنان به مکیدن خون ملت و ونیز مابقی تنظیم های جهاد فروش بازماندگان جمعیت اسالمی و شورای نظاری 

فراموش نشود که آن جهاد فروش دیگر نیز گویا در راه است تا از این قافلۀ خیانت و جنایت  مردم مشغول اند. 

 قضاوت را میگذاریم به هموطنان خود.و چور و غارت بیشتر از این به دور نمانده باشد. 

 تأکیدات در خبر فوق از این قلم است.

 

 

 


