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 صفحه 3 از 1  ه  شمار

 spineghar@gmail.comو یا   info@arianafghanistan.com:ارسال مقاالت

  

          18/05/2016                                                                                                       حمید انوری

 تو جرنگانه بزن" "ملت از فقر بمیرد

کریم خلیلی" که هنوز هم با خون خلق شریف هزارۀ ما مشغول سوداگری است و هرازگاهی دلیلی پیدا محمد "

سوزی و همنوائی دارد، چنان در گند چور و غارت غرق است و لسرافراز هزاره دمیکند تا تظاهر کند با مردم 

مردم به سوداگری های نفرت انگیز خود مصروف و مشغول است که روی رقیب خود"محمد  چنان با خون

محقق" را سپید نموده است. اگر"محقق" چهار موتر ضد گلوله و ده بادیگارد دارد و چاشت و شب ماهیچه پلو 

محافظ دارد، بلی درست  150ر میکند، "کریم خلیلی" که گویا رهبر "حزب وحدت" شش پارچه است، زهرما

فهمیده اید، یکصد و پنجاه محافظ مسلح، صفر در عدد باال اضافی نیست، اینرا من نمی گویم، بلکه در تازه 

، بلی 18ه را دارد، ترین گزارش)آژانس خبر رسانی پژواک( درج است. او که ادعای رهبری قوم شریف هزار

عراده موتر زرهی نیز می شود. این در  6هژده عراده موتر دولت را نیز به تاراج برده است که شامل 

چندی قبل بود که سرک های بامیان را به عنوان اعتراض  حالیست که مردم بامیان تا امروز برق ندارند و

 هم در مغاره ها زندگی دارند. "گاهگل" نموده بودند و بیشمار هموطنان بامیانی ما هنوز

قرار گزارشات متعدد و بگفتۀ رئیس جمهور، نظر به اسناد دست داشته و امضاء شده، در زمانی که "خلیلی" 

ی" بود، قرارداد"توتاپ" از طریق سالنگ و نه بامیان به امضاء "مارشال" فهیم معاون زمعاون دوم "حامد کر

در آن زمان"کریم خلیلی" در مسند معاون دوم ریاست جمهوری  رسیده بود و امضاءحامد کرزی" به " اول

هیچگونه اعتراضی در زمینۀ انتقال برق از طریق سالنگ نکرد و منافع مردم بامیان و گرد و نواح آنرا هرگز 

مد نظر نگرفت و کامالً خاموش بود. اینکه در قبال آن خاموشی چه پاداش ها گرفت، امید روزی برمال گردد 

هرکه در او غش باشد"، و امروز همان"خلیلی" که معاون شورای عالی چور و غارت است،  شودروی  "تا سیه

دست ه تازه از خواب بیدار گردیده و به فکر منافع مردم شریف بامیان اندر گردیده است تا بازهم گاو را خود ب

باهم  مورددر را . گزارش پژواک برسد، یا نرسد غدودی به مردم بامیان و یک مشت پیروانششاید و  هآورد

 مرور میکنیم:

 "حزب وحدت اسالمی، بدون تمدید جواز به فعالیتش ادامه میدهد"
 

ان، از گوید که جواز فعالیت حزب وحدت اسالمی افغانست(: یک منبع حکومتی می٩5ثور 2٧کابل )پژواک، 

-کنون، از سوی وزارت عدلیه کشور تمدید نگردیده؛ اما این حزب کماکان به فعالیتش ادامه می هفت ماه تا

  دهد. 

افزاید که محمد کریم خلیلی معاون پیشین ریاست جمهوری و معاون شورای عالی   شده می همچنان منبع یاد

 باید به دولت تسلیم مى کرد.موتر زرهی باخود دارد که  6عراده موتر دولت شامل  18صلح، 
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، کرزی این پشت پرده ب، شار چور است و قضیۀ داد و گرفت و معامالت بی حساچرا باید به دولت تسلیم کند

داد و معامله های شرم آور را اساس گذاشته و اشرف غنی و عبدهللا آنرا ادامه میدهند و کریم خلیلی و امثال 

عراده  18از این  ۀ تازه به دولت رسیدهوال اساسی این است که این نادیدشان ُمهره های این شطرنج اند، اما س

ه موتر زرهی چگونه و درکجا استفاده میکند، در حالیکه حتی یکبار هم تا بامیان نرفته ادعر 6موتر به شمول 

استفاده دولتی است و اگر مجبور شود و از روی ناچاری سفری به آن ماوا داشته باشد، از هلی کوپتر و طیاره 

ره هم بدون اینکه در مورد اینهمه چور و غارت از او حساب پس بگیرد، معاونیت شورای . حکومت دوسمیکند

عالی چور و غارت را به او پیشکش میکند، آنوقت سرو صدا راه می اندازند و چیغ و فریاد می کشند که ما 

و فراموش را"فاسد ترین جهان" گفتن، توهین به ملت است، اما جنابان خود را به کوچۀ حسن چپ میزنند 

که توهین بزرگی به ملت شریف   و مملکت کامالً جدا است و این آنان اند ملتمیکنند که حساب آنان از حساب 

 افغان و کشور افغانستان هستند.

گیرند، در اختیار دارد؛  محافظ را که از دولت معاش می150افزاید که خلیلی، حدود  منبع همچنان می

 محافظ داشته باشد. 20د درحالیکه به اساس موافقه بای

غارت و فساد، چه ترین ها در جهان نیستند، پس به اینها با اینهمه چور و  اگر این حکومت و این افراد فاسد

 باید خطاب کرد؟!

آخر مردک شرم هم خوب چیز است و وجدان از آن بهتر، اما  در وجود ناوجود شماها از این صفات پسندیده، 

محافظ را که معاش شانرا هم این دولت بی صاحب می پردازد،  150است که نیست!!! آخر ذره ای، خدای دان

جل و حضرت اآیا به این عقیده نیستی که روز مرگت قبالً تعین شده است و از  به سرت می زنی یا به کمرت؟!

 پنهان شده نمی توانی؟!  عزرائیل با همین ال و لشکر محافظ و قطار موتر های زرهی

ترس جان حتی یک قدم درست است که جان نگاه کردن فرض است، اما نه بدین گونه و این راه و روش که از 

جهت حفظ به بیرون مانده نمی توانی و اگر باری مجبور می شوی  هم بدون یک درجن محافظ تا دندان مسلح

به چنین قماری بزنی، روز ها و هفته بدین منظور ترتیبات گرفته و تمام منطقه  دست منافع شخصی و فامیلی،

 ی قرار میدهی و...را زیر پوشش محافظت

 کریم خلیلى، این سخنان را بى اساس خواند. اما دفتر محمد

 .من ترش است غمعلومدار و واضح است که هیچ کس نمی گوید دو

دت اسالمی افغانستان گفت معلوماتی که با آژانس حاجی دولت حسین محمدی مسوول اداری دفتر حزب وح

 خبری پژواک در مورد عدم تمدید جواز فعالیت حزب وحدت اسالمی شریک ساخته شده، اشتباه است.

شود، همان وقفه اداری طی مراحل شده،  موصوف افزود: "یک زمان، یک وقفه اداری در هر حزب ایجاد می

ا از وزارت عدلیه حدود یک ماه قبل به دست آوردیم و هیچ مشکلی ما دوباره جواز فعالیت و تصدیق خود ر

 وجود ندارد."

تن  150شود، به  امنیت ملی می 10ریاست  8به گفته او، محافظین محمد کریم خلیلی، مربوط به مدیریت 

 باشند. رسند و در حد ضرورت با ایشان مینمی

ریت و ییده است که اینهمه محافظ مربوط به کدام مدبه گمانم هیچ کسی در این گزارش از حسین محمدی نپرس

کدام ریاست بوده اند، اما خوب است دانسته شدیم ریاست امنیت ملی هم تا گلو غرق در فساد است، و اما و 
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 ودحدو " ؟!به چند نفر میرسندپس تن نمی رسد،  150به که محافظین رهبرش  تواندمی گفته مگر این جناب 

و چرا معاش اینهمه محافظ مسلح را دولت  ؟!چند تن برآورد شده است " محافظین مسلح برای خلیلیضرورت

 ؟!باید بپردازد

عراده موتر در نزد کریم خلیلی وجود دارد گفت: "جناب استاد خلیلی دو عراده موتر زره و  18وی با رد اینکه 

 دارند." چهار عراده موتر رینجر غرض تعقیب شان به امضای جناب محمد اشرف غنی رییس جمهور با خود

از قصر نشیمن تا قصر ریاست جمهوری  دو عراده موتر زرهبا خلیلی آیا !!! اعتراف جالبی است!!! عجب است

و اکنون از قصر نشیمن تا قصر شورای چور و غارت می رود؟ یعنی اینکه در چهار قدم طی طریق و آنهم در 

ترافیک و مردم می بندند، خلیلی باید در طول  ویر نتقال این جنابان برنقل و احالیکه تمام جاده ها را هنگام 

همین نقل و انتقال یکبار وسیلۀ زرهی خود را تبدیل کند تا مبادا موتر حامل جناب شناسائی گردیده و به جهنم 

 واصل شود. واقعاً هم که ترس برادر مرگ است!!!

باشد، می شود  چهار محافظ مسلححامل هم اگر هر کدام  چهار عراده رنجر تعقیبی کاروان محافظتی آن جناب

شانزده بادیگارد و سه بادیگارد هم در یک موتر زرهی و چهار نفر هم در موتر دوم زرهی، پس فقط در همین 

هوت، روتی کچ نهی"، بیشتر از بیست نفر ت بویک کاروان محافظتی آن جناب که به گفتۀ هندی ها"سامانه به

 افۀضبه اهمه اینها ر موتر رنجر و دو موتر زرهی فعال اند و آن جناب را همرائی میکنند. محافظ مسلح، چها

نفر معاش خور دولت فقط و فقط محمد کریم خلیلی را از یک قصر به قصر  2٩شش نفر راننده که سرجمع 

 ..."و به غفلت نخوری ریآبکف  نانی تا تو"دیگر همرائی و محافظت میکنند 

نفر محافظ و بادیگارد مسلح که از کیسۀ دولت میخورند، مشغول چه کاری خواهند  121اما و مگر، متباقی 

 بود؟!

 شیدا": یم"محمد رح زنده یاد ،چه خوش گفته است شاعر شیوا بیان

 

 شعله در این خانه بزن اقتصاد غلط ز

 و جرنگانه بزنـر بمیرد تــقـملت از ف

 

 


