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 صفحه 5 از 1  ه  شمار
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 24/12/2016                                                                                                حمید انوری    

 "خون ناحق دست از دامان قاتل برنداشت"

 داماد گلبدین حکمتیار در حمله طالبان در کابل کشته شد

  1٣٩5 یجد 02پنجشنبه 

ید کرده است که در ئحبیب الرحمان حکمتیار، پسر گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسالمی تا 

، داماد آنها نیز )ولسی جرگه(مجلس نمایندگان حمله دیشب طالبان به خانه میرولی از اعضای

 .کشته شده است

 حفیظ هللا بارکزی

زخمی  هفتکشته و  هشتقرار گزارشات مختلف در کابل  ولی"میر"معلم  مهمان خانۀ رحملۀ افراد طالبان ب

 برجا گذاشته است.

گلبدین"قصاب کابل" نیز دیده داماد تازه این حمله یک شب تمام تا صبح ادامه داشته است و در میان کشته ها، 

 می شود.

 ون" تخلص میکرد، گویا نامزد دختر قصاب کابل بوده است.څحفیظ بارکزی که"پا

اندرین مورد اندکی بیشتر کند وکاو خواهیم کرد، اما قبل از آن گزارش ذیل را از نظر میگذرانیم و به یکی دو 

 گزارش از منابع دیگر نیز درنگی خواهیم داشت:

طالبان مسوولیت حمله دیشب به خانه میرولی نماینده مردم هلمند در مجلس را به عهده گرفته است. در گروه 

 .کم هشت نفر از جمله دو نواسه آقای میرولی کشته شدند این حمله دست

 .در میان کشته شدگان حفیظ هللا بارکزی، پسر عبیدهللا بارکزى نماینده مردم ارزگان در مجلس نیز شامل است

 .بیب الرحمان حکمتیار، گفته است که حفیظ هللا بیست و شش ساله تازه داماد آنها شده بودح

او در صفحه فیسبوک خود نوشته است که قرار بود مراسم نکاح حفیظ هللا با خواهرش با حضور گلبدین 

 .حکمتیار برگزار شود

وارد ولسی جرگه گردیده بود، بوده و به همین اساس گلبدین اسالمی  حزب"معلم میرولی"، یکی از قوماندان 

پسر او بازهم به همین اساس قومندان امنیۀ یکی از ولسوالی های هلمند بود که سال گذشته توسط طالبان کشته 

 شد.

حکمت هللا د میرولي زوی چې هلمند والیت کې د یوې ولسوالۍ قوماندان وه تېر کال د طالبانو له لوري ووژل "

 هی ویبپانه(")روشو.
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 5از 2

بین گلبدین، میرولی، عبیدهللا بارکزی نمایندۀ ارزگان و پسرش و اما چه پیوند یا پیوند های پیدا و پنهان میتواند 

حاجى طیب اتل رییس عدلیۀ هلمند، مل پاسوال  حفیظ بارکزی از یک جانب و از جانب دیگر بین میرولی،

محمد ویس صمیمى قوماندان امنیۀ پیشین ارزگان و یک مشت افراد گرد آمده در مهمان خانۀ میرولی وجود 

 ؟، مگر پیوند با گلبدین و حزب اسالمی او باشدداشته 

اش، چه رازی نهفته بوده و چه در این گردهمآئی سوال برانگیز در زیر زنخ رئیس جمهور و شورای امنیت 

خواب های برای این ملت دربند کشیده شده، می دیدند و نقش گلبدین و تازه داماد او در این زد و بند ها چه 

 بوده است، شاید روزی برمال گردد.

بدین و گویا گل ون"  نه تنها اینکه قصاب کابل را تائید میکرده استڅاین حفیظ هللا بارکزی"پاقرار گزارش فوق 

 ، بلکه یکی از پیروان صادق مالعمر نیز بوده است.  او را به غالمی قبول نموده

و اما آنچه نباید از نظر دور داشت ارتباطات پدر و پسر با گلبدین و خانواده اش در شرایطی برقرار بوده و 

رای مرده و زنده بوده و ب یروز تا روز تنگ و تنگ تر میگردیده است که گلبدین یک جنایتکار جنگی فرار

مشغول کشتار هموطنان بی گناه و بی دفاع و بالوقفه اش جایزه گذاشته بودند، بلکه او و حزب تروریست او 

 مظلوم ما بوده است.

طالبان مسؤلیت آنرا  بود کهحزب اسالمی ګلبدین  ییکی از آن حمالت انتحار کابل -حملۀ انتحاری شاشهید

( دیگر 400و بیش از چهارصد نفر) شهید( 15ر)نپذیرفتند و گفته می شود در آن حملۀ وحشیانه حدود پانزده نف

 زخمی شدند.

عبیدهللا بارکزی عضو شورای ملی و گلبدین قصاب در فامیل های های اما در همان زمان گویا دید و وادید 

جریان بوده است. من اما اطالع ندارم که این عبیدهللا بارکزی در سابق از اعضای حزب اسالمی گلبدین بوده 

 چه بوده میتواند.نافرجام نظامی از این پیوند  -خیر و اگر نبوده است هدف سیاسیاست و یا 

 دوستی و دشمنی با طالبان

حبیب الرحمان حکمتیار، مهاجمان را افراد مزدور، وحشی و وابسته به استخبارات خارجی ها دانسته و گفته 

 .است که آنها )طالبان( علیه افغان ها جهاد می کنند

"! او در حالیکه جرئت و شهامت آنرا ندارد تا مستقیماً از طالبان نام ببرد، از اصطالح کور خود بینای مردم"

بوده و است آن  مهاجمان استفاده کرده و آنچه قبله گاه او و حزب اسالمی اش در بیش از سه دهه مشغول انجام

 گنگ و خاموش است، تو گوئی هیچ اتفاقی نیافتاد است.کور و ، در مورد کر و هنوز

، رهبران آنها )طالبان( با کشورهای خارجی ارتباط دارند در آنجا زندگی می کنند و برای کشتن به گفته او

 .افغان ها امکانات بدست می آورند

 پس جناب حبیب الرحمن خان مگر قبله گاه شما همه عمر نکبت بار خود را در پاکستان و ایران سپری نکرد؟

سرشار امریکا و عرب و عجم در کیسۀ قبله گاه شما  مگر بیشترین حصه و زیادترین قسمت از پول های

 سرازیر نمی گردید؟

 " و"آی اس آی" و"موساد" نبود؟سی آی ای "مگر همین گلبدین نازادنۀ 

 قرار معلوم هنوز هم است و اربابان متعدد هنوز بر نعش گندیدۀ وی حساب میکنند.



  
 

 

 5از ٣

حکمتیار شده بود در یکی از نوشته هایش، مال محمد این در حالیست که حفیظ هللا بارکزی کسی که تازه داماد 

 .عمر، رهبر پیشین گروه طالبان را مجاهد راه خدا دانسته بود

 .وه دفن شودکاو نوشته بود که جسد مال عمر باید طی مراسم با ش

حال جسد خودش را "باشکوه" دفن کنید و قصاب کابل اگر شهامت دارد، اندکی جرئت کند و به جنازۀ تازه 

 !!دا گز او دا میدان داماد خود تشریف فرما گردد.

 .همایون جریر، داماد بزرگ گلبدین حکمتیار، مشاور رییس جمهور محمد اشرف غنی است

شاید همین همایون جریر که سمت مشاوریت رئیس جمهور را دارد، به اشرف غنی مشوره دهد که با ال و 

لشکر خزیده در ارگ به جنازۀ 

گلبدین قدم رنجه داماد نامراد 

ید آفرماید تا گویا هم لعل به دست 

و هم یار نرنجد!!! وای به حال 

رئیس جمهور اگر به چنین مشوره 

های غرض آلود گوش فرا داده و 

 عمل کند.

اکنون نگاهی می اندازیم گذرا به 

 دیگر از دو منبع دیگر اندر همین مورد: دو گزارش

 تن کشته و زخمى شدند 15هلمند در حمله بر خانۀ معلم میرولى وکیل 

(: منبع مى گوید که در نتیجه حملۀ گروهى برخانۀ معلم میرولى وکیل ٩5جدى  2لشکرگاه )پژواک،  -کابل

 هلمند در ولسى جرگه، هشت تن به شمول اعضاى خانوادۀ او کشته شده و هفت تن دیگر جراحت برداشته اند.

کش و فش آن و  در قلب شهر کابل با همه هاین قصر چهارمنزل، این خانه قشنگ است، ولی خانۀ من نیست""

است که با یقین کامل از  ه ای با گذاشتن خریطه های ریگ برای دفاع و بادیگاردان مسلح جهت امنیت، خان

خون فرزندان این ملت اعمار گردیده است؛ ورنه "معلم" از کجا آورد اینهمه ثروت و سرمایه. او چون قومندان 

بوده است و باری گویا جهاد کرده است، به نان و نوائی رسیده است و به مقام و جائی که آنهم میراثی  گلبدین

 شده است در این ناکجا آباد که افغانستان آنرا نام است و قوماندانان بی و سر وپا را کام.

 یمان"!گنج به قارون نماند و تخت به سل"و وکیالن درک میکردند که ایکاش این قوماندانان 

بعد از شام دیروز)اول جدى( بر خانۀ وکیل یادشده در ناحیۀ پنجم  6:٣0این حملۀ دسته جمعى، حوالى ساعت 

 جدى( پایان یافت.2صبح امروز) 5:00شهر کابل آغاز شد و ساعت 

حاجى انور خواهرزادۀ معلم میرولى، صبح امروز در محل رویداد، به آژانس خبرى پژواک گفت که تعداد 

مین سه تن بودند، که یکى از آنها خود را در دروازه منفجر ساخته و در نتیجۀ آن، دو محافظ کشته شده مهاج

 اند.

او افزود که دو مهاجم داخل رفته و جنگ را آغاز نموده اند، که در نتیجۀ آن هشت تن کشته شده و هفت تن 

 دیگر جراحت برداشته اند.



  
 

 

 5از 4

یک اجم بوده اند که قرار گزارش سه نفر مه

نفر از آنان در همان نخستین دقیقه خود را 

منفجر کرد و دو نفر دیگر فقط با دو تفنگ 

تا ساعت پنج صبح مقاومت کرده و مشغول 

کشتار بوده اند. تو خود حدیث مفصل بخوان 

 از این مجمل.

به گفته موصوف، کشته شدگان رویداد، 

ظ هللا پاڅون پسر جوان عبیدهللا بارکزى وکیل شامل دو نواسه، دو محافظ و سه مهمان معلم میرولى و حفی

 ارزگان، مى باشند.

از سوى دیگر، گل آغا مسلم وکیل شوراى والیتى هلمند و داماد معلم میرولى، به آژانس پژواک گفت که در ... 

این حمله معلم میرولى، حاجى طیب اتل رییس عدلیۀ هلمند، مل پاسوال محمد ویس صمیمى قوماندان امنیۀ 

 پیشین ارزگان و بعضى افراد دیگر جراحت برداشته اند.

 او پذیرفت که در این حمله، یک پسر کوچک وى نیز کشته شده است.

در مورد این جلسه که در قصر معلم میرولی جریان داشته، معلوماتی به  هنوز معلوم نیست و یا هم نخواسته اند

حزب س عدلیه و تازه داماد گلبدین در منزل یک قوماندان بیرون درز کند، ورنه این همه قومندان امنیه و رئی

 اسالمی در کابل مشغول چه توطئه یا توطئه هائی باید بوده باشند.

محمد ولى پسر عبیدهللا بارکزى وکیل ارزگان، به پژواک گفت که برادرش در جریان حمله در خانۀ معلم ... 

 میرولى نبود؛ اما وقتیکه اطالع یافته، به کمک رفته است.

میرولى را از خانه اش به شکل به گفتۀ او، برادرش حفیظ پاڅون همراه با سایر افراد، تالش مى کردند که معلم 

 نمایند، که در جریان آن، از سوى مهاجمین هدف گلوله بارى قرار گرفت و کشته شد.  مصوون خارج

آیا از کارمندان پولیس یا امنیت ملی بوده است که با افراد دیگر به کمک  معلوم نیست که این تازه داماد گلبدین

معلم میرولی شتافته اند، یا اینکه او هم نظر به اینکه پسر یک وکیل بوده بادیگارد های شخصی و رسمی داشته 

تخدام کرده اند، است و یا هم چون تازه داماد گلبدین بوده است، مانند فرزند خواندۀ گلبدین برایش بادیگارد اس

 ورنه به اصطالح عامیانۀ ما "تو سر پیاز یا تو تۀ پیاز"!؟

 گرفته اند.طالبان مسلح، مسوولیت این حمله را بر عهده ...

، این حمله تا صبح ادامه داشت که طى آن، شمار زیادى از مقامات بلند رتبۀ ملکى و سخنگوی طالبانبه گفتۀ 

 امنیتى کشته و مجروح گردیده اند.

 و این هم یک گزارش دیگر:

 کابل کې تېر ماښام د ولسي جرګې د یوه غړي په کور برید وشو
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 تېر ماښام )چهارشنبه( په ولسي جرګه کې د هلمند والیت د خلکو یوه وتلي استازي په کور برید وشو.

تنه ساتونکي او په  2غړي،  ۴تنه وژل شوي، چې د نوموړي د کورنۍ  ۷د چارواکو په وینا په دې برید کې 

 ولسي جرګه کې د ارزګان د خلکو د استازي عبیدهللا بارکزي زوی وژل شوی.

 تنه ټپیان شوي هم دي. ۶بجو پورې یې دوام درلود، چې په پېښه کې  ۵برید د شپې لخوا وشو او د سهار تر 

د طالبانو له لوري ووژل  حکمت هللا د میرولي زوی چې هلمند والیت کې د یوې ولسوالۍ قوماندان وه تېر کال

 شو.

یوه امنیتي چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط وویل، ښاغلی میرولي د جګړې له ځای څخه وتلی خو د ښیښو د 

 الوتلو له امله سطحي ټپونه ورته اوښتي دي.

د پیښې مسؤلیت طالب چارواکو په غاړه اخیستی او ادعا یې کړې چې هغوی په داسې حال کې ځانمرګی او 

سلوال برید کړی چې د معلم میرولي په کور کې یوه مهمه امنیتي غونډه روانه وه او د هلمند ډېرو وتلو څېرو و

 ګډون درلود.

اگر جلسۀ متذکره واقعاً در مورد اوضاع امنیتی هلمند و مسائل مربوط به آن بوده باشد، چرا هیچ مقام امنیتی 

داخله و نیز ریاست امنیت ملی و همچنان نمایندگان والیت در  برحال و هیچ نمایندۀ از وزارت خانه های دفاع و

ون از پدر څآن اشتراک نداشته اند و بازهم تازه داماد گلبدین در آن مجلس چه نقشی داشته است و آیا جناب پا

 خود نمایندگی میکرده است و یا از حزب اسالمی و یا کدام مقام دیگر؟!

وند خوشحال خان سیمه کې وشوه چې لومړی یوه ځانمرګي خپل دا پیښه د کابل والیت پنځمې حوزې اړ

 چاودېدونکي توکي وچوول او وروسته نور وسله وال بریدګر د معلم میرولي کور ته ننوتل.

باید منتظر گذشت زمان ماند تا دیده شود در آن قصر چهار منزلۀ مفشن و با آنهمه بادیگارد و محافظ چه کار 

 البته اگر مقامات در کابل مانند همیشه پرده پوشی نکنند.هائی در جریان بوده است، 

 !!!در اخیر باید عالوه کرد که گلبدین خان، قصاب کابل، به کابل خوش نیامدی و نخواهی آمد

( شهریان کابل دیر یا زود دامانت را میگیرد و 65000خون های پاک ریخته شدۀ  بیش از شصت و پنج هزار)

 آخرین نیز نخواهد بود. این نخستین نشانۀ آن بوده و

 

 ان قاتل بر نداشتـون نا حق دست از دامـخ

 دیـده باشی لکه هـای دامـن قـصاب را

 

 


