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 12/09/2019                   پردیس سباکی خیل

 

 فدائیان اردو و پولیس ملی افغانستاناز ی گبه نمایندنامه یی 
 

 مغز متفکر اول جهان

 باالخره شناخته شد

 وید:گاو می 

وف مخالفین مسلح اعالم ـتن مشروط خود را به صفـوسـتی پیـازان حکومـ"سربـ 

 روستار ترکی" د.ننمای
 

 آنچه زایــد، تعـظیم را نشایـداز سفـله 

 دپا نباش ز زیرکه جوشد از پا، ج   نقشی

 بیدل

 

همین نظر داشت  رد اب. دارد را موکراسی هر کسی حق ابراز نظریموازین د در پرتوبه اساس اصول آزادی بیان 

ردید. گتحمل  ،استنشر ګردیده تا به حال به حیث مقاومت مسلح ملی  اندر مورد موقف طالبشطهیاتی که  ،بنیادی اصل  

رمیم جبران ناپذیرو غیر قابل ت یقیناً  که شود ناهی مرتکب میگو  شدهدراز لم بیشتر گاز  به اصطالح ولی این بار پا

ا ب شده رفتهگهای اردوی ملی افغان و پولیس ملی افغان یکسره نادیده ها و قربانی ذری گقهرمانی ها و خود است. 

 که با جنایت کاران تربیت پیشنهاد میګردد خطاب به صفوف اردوی ملی  توهین به خون شهدای حقیقی راه نجات وطن

اکستان پ راه منافع افغانستان دربه این ترتیب یا باید که  .به عبارت دیګر تسلیم پاکستان شوند. یافتهٔ آی. اس. آی بپیوندند

 و یا اینکه با فرو ریختن اردوی زدسوبون گوناگر در آتش دسایس گده ها سال دیتا ازین هم بیشتر قربانی ګردد، یا 

  موجودیت این خطه به شدت زیر سؤال خواهد رفت. ،ملی

مضمونی تحت عنوان "حملهٔ انتقام جویانهٔ سربازان امریکائی بر مردم ملکی در ننګرار"به   سایت افغان جرمن آنالین 

 گفرهن ، زده پار عزیز در حال و  شأن مادر وطن به لطمه ونگوناگدر ابعاد  که  است نشر سپردهقلم م.ع. تره کی به 

، هسترش دادگ گیخانوادو  حیثیت و وقار شخصیدر کل به ارزش های ملی و بطور اخص در قبال  تحقیر و توهین را

 تر می گتن رگدی روزها را روز تا  و فضای تنفس سیاسی و ملی افغان مسختا آنجائیکه مقدور شان است،  ریخ را أت

این  دان چیز ههمان گنویسندکه آیا این پدیده، یکه تازی  سلیقوی  یک تعداد به اصطالح  شود ولی دانسته نمی نمایند.
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و د اه نابودی میکشانگبسوی پرت سوء استفاده نموده و آنرا چهار نعل آنان معززگردانندگفهم ضعف  از که است سایت

اید آناً کی به ردانندکان سایت نیست مضمون تازه از روستار ترگ فهمر مشکلی در گا رفتن دهن جوال؟ گیا کشش در 

 نه عاقبت همه به خیر.  ور ردد. گحذف 

ً  ایشان که شده استکی دیده ه ترجناب  مضامین عدیدهٔ از ورای   ،در بارهٔ واقعیت های عینی ذره یی واقف نبوده یا واقعا

که از امکان دور است و یا خوب می دانند ولی با موقف  ذردگ داند که در افغانستان چی می نمینشسته و پاریس  در 

نه با این نوع موقف اګر صادقا دوګماتیک با اهداف خاصی مصرانه میکوشند حقایق را کتمان و اباطیل را اشاعه بخشند.

 دهٔ لت داغدیصرف م ،رفته تا شهر هاگریه جات د که بازندهٔ اصلی درین تجارت، از قنبدانایشان  رود  مان نمیگاست، 

غیر از آنکه این آب   زد. سر نمی ایشاناز  پروائیبی با چنان بی مسؤلیتی و اظهاری چنین  بس. ورنهو  ستا افغان

 بریزد.دیده و دانسته دشمنان آشتی ناپذیر ما به آسیاب  برای منافع شخصی و یا حزبی خودط را خ  

ز ا جزء به چیزی ،یاد مینمایدمقاومت مسلح ملی  بنام هلجوجان آنها را داکتر تره کی جنابآشوبګران بی مروت، که 

، خشخاش اجباری کشتتوسط که  یستمافیای بین المللی نت تجار درو شیخ های عرب  .آی .اس .ذاری آیگسرمایه 

و  سرقت و قاچاق آثار باستانی، یو چارم در سال ع شر از نزد ملت مظلوم برای بار سوم تاراج معادن، جمع آوری

ن بردقومی، از بین ملکی و نظامی، محو نمودن سران ترور اشخاص  اعنی ونگوناگت ترور به اشکال اباالخره عملی

همد ولی نمی ف  براستی داکتر تره کی  رگا عد بیشتر میابد.ر ب  گدی روز تاوز ه روغیرو دولتی  سیسات ملیأت

اردوی ملی  ی ازوعضبا ال اقل سوزد،  تپد و می نام افغانستان میبه بادی آبه حال خراب واقعاً دلش 

 این آتش زنده طوربرای چی، چرا و چکه بپرسد نشسته و  مورین امنیت ملیأمو پولیس و اربکی و 

ر بها را  مو حقایقی که ، دربببه حقایق پی تا  ،ه داشته شده و چی دست های در عقِب کار استگن

ن ر چنیگدیو  دهکرو بخشایش معذرت طلب از اردوی ملی افغانستان فوراً باید  بعد .ساختخواهد  راست شاندام

 "امِ  ر ایستادهگ" من با طالبان در یک سن فتار  گ ولو با هر دلیلیکه باشد، در غیر آن ردد.گسهوی را مرتکب ن

ر دوش پاکستان گ به صف مزدوران حلقه  از یخن آی. اس. آی پاکستان برآمده و در  شکه سر میسازدعمالً ثابت او

، یکستانپول پابا ، یان پاکستانگماشته گ ،در آن تشریف دارندری که تره کی صاحب گاین سن از آدرس است، زیراآمده 

به مام وطن من و تو هر شب و روز  یو باالخره به قوماندهٔ قومندانان پاکستان یپاکستان ، تجهیز یرهنمائی پاکستان

  د.نتجاوز مینمای
 

ت ناهی اسگ، ئناز طالب خفاش، جانی و زانی و خا ری و یا به رسمیت شناختن و پشتیبانیگپیروی، همراهی و همسن

دیو  آسیب مالی و جانی ئی ازین ،ینپاریس نش ر  گجناب همسنیقیناً خود . خواندباید  اش که خیانت ملیبس نا بخشودنی 

 اداشپ بدست آوردن فتارشان برای گاین کردار و این  و شاید هم رفتهگی صورت نو دد ندیده و به ناموس شان تجاوز

 .ندصادر میکن ونهگ ی مست  شمشیر بدست بی غل غش از ویال اش در فرانس اوامر فتواگه همچو زنک باشدو اجرتی 

ورت در افغانستان ص از دست طلبهامروزو  تواند شده میکه تصور  و جنایتیهر فسق و فجور تمام بدبختی افغان ها و 

سالم ا شدیداً سبب بدنامی ،پیچانده  آنرااصلی دین است که در لفافهٔ دین خود ساخته یی گیرد از برکات و ارشادات  می

 ...نجدگنمی  امهدرین ن من را خواهد شرماند کهمثنوی هفتاد  ،شوم پدیدهٔ  . بحث در مورد اینانیده اندردیدگناب محمدی 



  
 

 

 11از 3

خواهند ماهی ئی درین لجنزار مصنوعهٔ  خوش نمی خورد که میطبعاً  نیز این گپ به مزاج آن نا خلفانیاز جانب دیګر

 :ویا گبا ذکر چند آیت و حدیث  بدست آرند و به ذعم خود عربی-پاکی

فالت از محمد چی که از خدا میکنند  میکنند برای خود وا ،جای پائی در آن حلقه       این ها ک 

 آیت و حدیثی، راست یا دروغ نجوا میکنند       آسان چو خواهند نشانند حرفی را به کرسی 

 پ فبا خاک پاشند بر چشم من و ما با چ ف و 

 میکنندکشمش ز نخود جدا ویا گ ست،یگنیرن

  بنابرین:

به بهانهٔ اتهامی را که دلشان خواسته باشد سوته و ُدره بدست وارد میدان شده و هر  ... لجوجانه

سر خود را در ، و در پوشش آیات و احادیث راست و دروغ خوددفاع از معجون مرکب خود ساختٔه 

ر را د گآتش جن همین پدیدٔه نا میمون است که که خواهند معترف باشند ، نمیدهبرلجن حماقت فرو 

سال  ۱۴۰۰اسالم محمدی   هیچ شباهتی به و ه داشتهگآبا و اجداد ما شعله ور ن وطن وطن ما و

 . ه استردیدگ نش مصدر خدمات شایانیزماعصر و در  بدون شک که نداردپیش 

در حقیقت انحرافی است از صراط المستقیم وحرکتی غیر انسانی  در کل و غیر دینی ،غیر اسالمی ،پدیدهٔ نو ظهور این

که بل کند تنها امروز دردی را دوا نمیکه ن دین محمدیفنای  است  ضد اسالمی برای بدنام کردن، تضعیف و باالخره

 لوگکه در راهش  نه سماوی استآفت فی االرضی  ،این پدیده رود. روز به روز افزوده میبه آالم و بدختی های مردم 

قیل( ماشیندار ثن های مقناطیسی، کشتار با ثقیل )کشتار با مای کشتار با ماین های کنار جاده،  ، .شود.. می ها بریده 

ت که ادعای ماسموید این راکت و موتر بم و موترسیکل بم و انتحاری واسکتی  ،کوف، پیکا، هاوانشینکشتار با کال

 یبینیدمحاال  از کشته پشته ندیده، بفرمائید از برکت همسنګران  داکتر صاحب علوم  عمالً  اګر کسی
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سیسات دولتی،  پراندن پل و پلچک و حتی درین تآسوزاندن مکاتب، به راکت بستن   ... همه روزه در حال وقوع است.

کرام  ان  و یا عاشر کرام آنرا غصب نموده نتواند انروز ها سوختاندن خرمن ها در صورتی که به هر دلیلی طالب

 و ذکات ع شر را جمع نمودن و آنهم برای چندمین بار .مایهٔ تفنن و سرګرمی شده است دنرا جمع کرده نتوان انشرشع  

 یباغ ها و قلعه ها ،تخریب منازل ؟ رسدبهر طالبی که تازه از راه  توسط رگیکبار دیو  ؟ هروقتی دلشان خواست

، همه با نعرهٔ هللا پلچک هاپل ها و  ، تخریب سرک ها ند،ان خود تراش خداوگاین نمایندیری گر گبه علت سن مردم

یستریک های ه عربده ها و قهقههبا  توأم و الحمدهلل جزاک هللا ، د هللا رضا ، سبحان هللا ،هللااکبر با اضافهٔ  کلماتی چون 

در تََرق زمستان زن و اوالد مردم را از خانه هایشان کشیدن و آنها را در همان  فتن ها،گو تبریک  و شور و شعف

و شب  شبآنو تابه خانه را اشغال کردن و  رم صندلی دار گذاشتن و خود اطاق های گسردی به سرنوشت خودشان 

با خود  باقی مانده راخانه واال استفاده کردن و و نفقهٔ اعیال مواد خوراکی  زو ا ذشتاندنگ در راحت را  رگدیهای 

بزور دریافت کردن تا حدی که مردم در جیب خود از مغازه داران و مردم با نفوذ  بردن ... کارت های مفت تیلیفون را

 یک هب تا با نداشتن آن دچار مصیبت نشود ینداهی طالب "جی" تقاضا نماید برایش هدیه نماگکارت حمل میکنند که هر 

 ؟ !است هفرهنګ مبدل شد

ر و ازکابل در نتیجهٔ آشهر های افغانستان  به خصوص آیا هیچ به فکرتان خطور کرده است  که نفوس سرسام آور 

 و اکناف ر قبول ندارید به قلعه ها و منازل بیشمارخالی در اطرافگاذیت همین قراردادیان و تیکه داران دین است؟ ا

  ؟باندازیدنظری  وطن

که  تبلیغ مینماید رفته در عوض به غلطگرا نادیده   داکتر صاحب علوم این همه ظلم و تعدی که درستی است آیا کار

ست هیچ جای شکی درین نیالبته  ؟میدهدو آنرا به خورد خواننده  بر خوردار اند؟پشتیبانی مردم ویا از  گطلبهٔ کرامشان 

ا واقعاً چنان فنتیک و مغز شسته شده اند که حتی از اوالد خود که کسانی یا درین حلقهٔ شوم نانشان در روغن است و ی

ز تعداد ا خائینیناین نوع تعداد  خوشبختانه انه پاسداران دین در می آیند کهگذرند و در خدمت این به اصطالح یگهم می

 شتان دست تجاوز نمیکند.   گان

وله لگ بهکه  ددانی آیا می

اردوی  ایضاع بستن

پولیس محلی  ملی و

و تاراج  )اربکی ها(

 ،پوسته های امنیتی

آن  کشتار بیرحمانهٔ 

من و تو که به  وطندار

دولت سر و نوعی با 

و در پهلوی  کار دارد

حصول بخور نمیری 

مصدر  ،برای خانواده

 برای وطن می خدمتی

 برادر خود پدر و برادر یک اسیر طالب ها به جرم رفتن به پایوازی پسر و
 روستار ثمانعخوب نګاه کن داکتر محمد  .اعدام میشوند توسط همسنګرانتان

 ، بعد از کنوانسیون ګپ بزنتره کی
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 ه اصطالحب یکایامر مقاومت در برابربرای هم به هیچ صورتی و نه  و نه در راه خدا است نه از برای دین ردند،گ

  خوبباال و باز ګناه پدر و برادر و دیګر عقاربش چیست که باید بیرحمانه قصابی ګردند؟ به عکس ر؟گاشغال شما

اسیررا مطابق کنوانسیون  جنوا اسیر جنګی معرفی میکنید و اعدام  توجه کنید داکتر صاحب علوم! وقتی شما قاتالن

 رای دیدار عزیزشان که اسیر طالبان خونخوارشانرا تختی تلقی مینمائید، پس در مورد به ګلوله بستن دوبیګناه که ب

آیا شما نمیدانید که این همه بد بختی ها و خون ریختاندن ها است چرا خاموش نشسته اید و لب از لبتان تکان نمیخورد؟ 

وی در بدل پول  بر سر هر راه در آمدی شده برای همین مشتی جنایتکاری که به مثابهٔ یک تعامل حرف و ویرانی ها

ین و بعد در ب کنند خود دریافت می یگانگدو برادران به یک ملیون افغانی از  به میزان رتبه و اهمیتش تا نی قربا

اسیر را چون پول بیشتر برایشان می آورد نګه میدارند  این کرګسان خود  الشخوران به اساس مقام و رتبه تقسیم میشود؟

باشید و  سانگخدا نکند داکتر صاحب که شما هم در زمرهٔ این کر ولی پدر و برادر بینوایش را اینطور به ګلوله مبندند.

 یا زبان ما الل که به شما خطاب آنرا بنمائیم.

قانان، تاراج معادن از طریق قرارداد ها به کمپنی های تهدید باالی ده از راهتجارت هروئین و کشت جبری خشخاش  

  تواند؟  پاکستانی، کدام داکتر علوم آنرا انسانی، اسالمی، اخالقی و افغانی توجیه کرده می

ه م نماید کیفهتاز هر فرد اردوی قهرمان ملی بپرسید تا به شما  شود.  خالصه نمی هم شور بختی ملت مظلوم ما درین

پاکستان بوده و   .آی .اس .آی مأمورین  عیناً و عمالً ری ها و جنایات و تجاوز ها گبدبختی ها و ویرانعقب همهٔ این 

ریدن حلق ب  و کشتن ،بستن ،زدنمحبوس کردن، اه مخابره امر گبی در عقب دستشنوی که پنجا بینی و می می وقتی

به هاوان و  پراندن و  سوزاندن با "چوټی" پیام خود امر والو" کرده می"برادرت را میدهد ویا تیلیفون خود را  وطندار  

نماید و دستورش نوکر منشانه و  آن لهجهٔ! مضحک و غلیظ پنجابی صادر میماین بستن زیر بنا های  وطنت را با 

ست که یک نان چند فطیر اداکتر صاحب ید ردد باز میدانگ می ءاجرا توسط همسنګران شما ویانگچشم بسته هللا اکبر 

زن این فاجعه تا کدام حد استو عم  .ق ح 

  .!داکتر صاحب جناب که در سطح عیان است از آنست ژرف ترعمق فاجعهٔ ملت افغان 

به  زرمان بی آگو آنهم ملی و مسلح؟ این شرف باخت !مقاومت است یک معضله تواند که این آیا کدام منطقی پذیرفته می

ارد که کسی داوطلبانه و خوش به رضا با هیچ پایه و اساسی ند .نیستندبرخوردار  یاز پشتیبانی ملی و ولس هیچ وجه

زی مجا یهفته پیش در میدیااین عکس یکی دو 
 ظاهر ګردید. ولی هیچ کس به آن توجه ننمود.
 ،مګر آدم از عقل پیاده باشد و یا سر در ریګ
که توجیه مو های دراز و ریش به سبک  طالبی 
این افسر پاکستانی را کرده نتواند. جنرال کیانی 

با   که میباشدیکی از همان قوماندانانی  اب
که در جبهات  یونوفورمی به رنګ خون

در حال  افغانستان شاید خوب درخشیده باشد
 با کمی دقت دیده میشود که .ګفتن است تبریک

این یونوفورم ترکیبی است از لباس خدایی 
خدمتکاران  زمان خان عبدالغفار خان و لباس 

 نظامی امروزی پاکستان. 
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او های شیری که برای بعضی خانواده گاز دست بدهند، را باج بدهد، خانه هایشان را تخلیه کنند، دار و ندار شان آنها 

 اوګ برده میشود. در وقت اخذ ع شر وقتی نوبت به مواشی میرسد بهترینها تنها منبع غذائی محسوب میشود به یغما 

که  وئی طفلم شیر ندارد و کو قدرتگردد و کو جرئت که مثالً  بگکرامه می چاق ترین ګوسفند نصیب طلبهٔ و یا ی شیر

الیکه در ح ؟داکتر صاحب دمیکنندسته  به طالبان تقدیم  مردم به رضا و دواین  هایشانرا داراییآیا  یری؟گا برجلوش 

از قبیل پلو یا قابلی با اقالً یکنوع قورمه و یک  حواله نمودن غذای مکلف به نان شب و روز خود محتاج اند؟ خودشان 

و هر باری که این بال  و آنها را مجبور به قرض و وام نمودنبینوای ساکن قریه جات م دمر فی نفری باالی نان خشک

حتی  30، 20ست اباتهٔ ها به قریه ئی نازل می شوند  وای به حال کسی که قرعه بنامش شود، باید از هر درکی که ه

. سقات و خیرات که اصالً حق پدر پدر شان یرد.  گانش به دوش بگتن را یا خودش  ویا به اشتراک همسای ۶0-۷0

و  یری از محافل خوشیگبه عروسی ها و محافل مردم و در پهلوی جلو  س وارگهجوم ناخوانده و کر و همچنان است

ر های خود خبر داده که مثل شغاالن خود گبه آن دی شکم سیر کردن، د ازبع سرور، آنرا خالف احکام شریعه دانسته

 . !ر غذایی نمانده باشد وای به حال داماد بدبختگرا به محفل رسانده  و ا

تجاوز صورت  مردم مظلوم و بی دفاعبه زن ها و دختران و حتی پسران نو بالغ  آیا از تصور باال نیست که چطور 

ً  و یردگیم  ،یزنندی مناموس های دست به قتلخانوادهٔ قربانی این جنایات ازغیرت و از ترس آبرو ریزی و بی آبی   اغلبا

طور آیا چ ؟پا ل چ میخوابند به اصطالح سمانیآاز غم این فرشته های  هم  و شب خیر خیریت بودهنمایند که میوانمود  و

یده ئی دغاین چنین یک توده ئی دا پشتیبانی رانتان ازگهمسن باز هم ،تعدیو اینهمه فشار، ظلمبا وجود دارد که  امکن

به کمک جناب شما  اسم نا مبارکششاید  از ذبیح مجاهد که) ... یستند؟بادر عقب شان  و برخوردار باشد

ردیده بپرسید که حادثٔه کندز در همین چند روز پیش گنمایان  نیز در سایت افغان جرمن آنالین حاال

ارضای غرایض قومندانشان بخاطردو چند تائی ازین خفاشان بی آزرم به همرا هی ...   ؟چی بود

شوند و برای اینکه آزادانه به زن و دختر باکرٔه شان  بی رحمانه به خانه یی حمله ور می شهوانی، 

در پیش روی به زنان  بدبخت وبعد  رسانند به قتل می اول ناه خانواده راگتجاوز کنند سه مرد بی

  (بی روح عزیزانشان تجاوز مینمایند...اجساد 

رفته گباج  مردم از  گو با نوک برچه و لولهٔ تفن او زوریگوئی و گزور  از قبیل به ذرایع مختلف  به این ترتیب  

و آبرو و پاسداری از  حفظ حیثیترای ولس بیچاره ب ( ، "محظ بخاطر رضای خدا")البته به ذعم این جانوران میشود

 . .فهمیدی داکتر جان؟ .مجبور به ترک کاشانه میشوندو یا  جبراً و قهراً مجبور به پرداخت استناموس خود 

بی مصرف، بی ترس و بی شرم و و ارزان،  چنان یک سپاه  ،به واهیاتی و ایمان گمولود تزریق احساس سر سپرد

 چیزینه از دین  که بار آوردهن کدام هدف و غایهٔ ملی عین زمان بی سواد و بی رحم و بی وجدان و بدوبی آزرم و در

دی )به عکس صفحهٔ بع پی میبرنداشغال  به مفهومو نه  و نه کسی در قصهٔ امریکا است شناسند را مینه خدا  دانند  می

برای رفتن به بهشت موعود و تصرف حوریان، نا خواسته و نا دانسته و احمقانه ، بلکه فقط و فقط، .توجه فرمائید.(

نام والیان و ولسواالن و معاونین و قاضی و  به  راهزنمولوی پر کردن جیب های مشتی  باعث کشته شدن خود و 

 پشاور در شمشتو"که اکثر شان مسکون و کتیبه ها )اصطالح طالبان برای جزوه در یک یونت(  مفتی رهبران یونت ها

لیات متعاقب هر عم ،طبعاً زنده میګردند و به اصطالح درو میکنندمیباشند. آنهائیکه در رتب باال تر اند  و یا کویته"
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)اصطالحی که طالبان برای اجرت به  "خرچه"هموطن من و تو چنان کلبی صفتانه منتظر  تخریبی و یا قتل و ترور  

ن، هم هموط توست؟ جهادویی آخر ای دون صفت همین گزی و بگت تعجب بدندان بشگباشند که تو ان کار میبرند( می

یات به شیرازهٔ ح را متضرر میسازی تمملکت ی، علمیگاقتصادی، فرهنزیربنا های   ومیبری کیشت را سر  خون ، هم

 ی اضرار جبران نا  پذیر میرسانی، همه نوکر منشانه برای پول؟گخانواد

 ؟ دیاز خورده گبنی آدم هر ، شیرانآخر ای بی مرووت

ر گکار ۴000در نتیجه حدود  .اه ها خود را به حوریان موعودش رساندگزمانی یک انتحاری در داخل یکی از قرار 

از  انگدر اثر عمل سخیف این وجدان فروختجرمی  کاب تار بدونرا ه های خود فوظی ی مختلفاه هاگمحلی در قرار 

ش را که در باال عکس پاکستانی همان افسرمثالً  دست میدهند. هیچ جای شکی نیست که این عمل  مؤفقیتی بود برای 

در آمد ران بود که گاین کار  خانوادهٔ  هزار ۴0-3۵حدود  حاصل آن از دست رفتن نفقهٔ  مالحظه فرمودید ولی  

 3۵000این  قربانیان از داکتر صاحب است که آیا باز هم  الؤدادند. سدست در قعر زمستان از  ی خود را گخانواد

 . هار  شما را میکنند؟ ران  گنفری که مثال کوچکی بود از هزاران، به ذعم شما پشتیبانی این جالدان قهار و همسن

 ؟ ایدافتخارانه با این دد صفتان در آن استاده  جناب شماری که گآخر داکتر علوم سیاسی آیا اینست سن

طرف  شود از سالحش به غنیمت برده می و پوسته اش تخریب شود و بریده می انلوی عسکر یا پولیس وطنتگوقتی 

رانه و طالب هم آنرا افتخارفته گکه آنرا به غنیمت رسد  به فروش می انطالب کرامتهمان ندان پنجابی دوباره باالی اقوم

کنم اګر ننه ګمان  است. نمودهنصیبش را  ؟افتخار این میماند کههم پنجابی  ه قرضدارگو یک تن نماید دوباره ابتیاع می

صد هزار بیشتر از افغانی و برای یک ماشین دار ثقیل  ۴000ملی متر ،  ۸2  راکت در عوض هر مرمی که دبدانی

 ، مانهموطن ید.  بلی درست خواند؟که مستقیماً به جیب همان مافوقش که اغلباً پاکستانی است میریزد دنپرداز افغانی می

ملخ ی از طرف طالبی که در قالهٔ کوه هزار افغان 200تا 1۵0اقالً در همین معامله نظر به تعداد مرمی ها به آسانی 

. حاال  قیاس کنید که این همه پول از دکن خورد برای آنچیزی که خودش به اصطالح "ولجه" نموده پرداخت می می

ار بسیار بسی این همان یکی از حلقه های؟ که حتی در پایین ترین سلسلهٔ مراتب تشریف دارد کدام در آمد این جناب است

و  به قیمت جان است. افتاده که به قیمت فروپاشی وطن این چنین در جریان میباشد ری گو سودا این تجارت کوچک

به عبارت دیګر پولی را که آی. اس.  .بیت المال افغانستان است که  جیب از پنجابی پر میشود  پول از مال مردم و

به مراتب بیشترطوری دوباره حصول آی باالی عملیات به مصرف میرساند و به اصطالح خرچه میدهد، با مفاد آن و 

سالح به غنیمت ګرفته شده  ، اثار باستانی و غیره،که در پهلوی قاچاق هروئین، تریاک، سنګ های قیمتی مینماید

به نوبٔه خود آنرا با پولی که  طالببفروش میرساند که المال افغانستان است باالی طالب  که متعلق به بیت  نیزرا

ر د میکند دوباره میخرد.که در باال ذکر ګردید و چیزی بنام خرچه از پاکستان دریافت  یامشروعنیزی از راه های چ

دامهٔ آتش جنګ مستفید میګردد. همین آتشی نتیجه دیده میشود که پاکستان  ساالنه به آسانی بلیون ها دالر کمائی از ا

که داکتر صاحب علوم آنرا مقاومت مسلح ملی میخواند و خود را شریک و همسنګر آن میداند. مفاد پاکستان در زنده 

نګهداشتن این آتش به اندازه ئی زیاد است که  نمیخواهد به هیچ صورت این ګاو شیری را از دست دهد.حتی ګمان 

مسئلٔه خط فرضی دیورند را خواهان باشند و اګر هر از آنی در مورد صدائی میکشد ، چیزی جزء نمیرود که  حل 

 .  شان بوده نمیتواند رده پوشی این عمل شومپ

 هموطن عزیز من !
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 ،و حصول عایدات  آن خیلی مهم و کمی پیچیده است در افغانستان پاکستان نا مشروع چون موضوع سرمایه ګذاری

 فانه به نسبتمتأس .آمدیم  بصورت ګرافیک تقدیم میداریم تا مورد تحلیل و تجزیه بهتر قرار ګرفته بتواندآنچه را ګفته 

نا مشروع بودن، قاچاقی و یا سری بودن عملیات اعداد و ارقامی وجود ندارد و نمیتوانیم احصایٔه دقیقی تقدیم نمائیم 

 یم تاپی آن. در . فعالً تنها به شکل فرضی آنرا ارائه مینمائیم 

 بتوانیم در آینده  اعداد و ارقامی  را جمع آوری نموده عمالً 

صادره را ارزیابی و معلومات دقیق تر اسعار اقالم وارده و 

 ه نمائیم.ئارا

 !!!مردم یا

فته شد، قصه و افسانه نیست، و گآنچه در باال  

 ساخته و پرداختهٔ ذهن کدام شخص

 منفعت جو، حزبی، پله بین  مریض و یا

با آجندای خاصی هم نیست،  و با مقصد و یا

نی از ناقهرما با ،ارندهگکافی است مثل ن

ید بنشین یا  اربکی ، واردوی ملی، پولیس ملی

از فعل و انفعاالت و داد و  ای بپرسید تا شمه و

و درد دل خود را  بیان نمایدرفت ها و معامالتی را گ

هبری به  ر این عملیات که وید گوده بنم وگتان باز برایتان

 به پیمانهٔ زیاد توسط اجنبیان که به نام مهمان ها یاد می و اجنبیان

تفاده سر منفعت جو با اگتبانی یک مشت دیبا همکاری وردند گ

 نام مجاهد هکودن و مغز شسته باز عسکر مفت و کالذی ولی 

رچه خواهند ه و میدر پاکستان و افغانستان اندمدارس از ست پرور که اکثر شان محصول فابریکه های ترور و فدایی

 "ت  اد  ح  ش   بان  ر  ح  حِ مِ الّ ا  "  تا آرزو میکنندو ند ر طاقت دوری جنت را ندارگدی و قرار ګفتهٔ خودشانسریع تر جان بدهند و 

. این شور بختان کودن برای کمایی نمودن ثواب تا نایل آیند ۷2به وصال آن  که رداندگنصیبشان هر چه سریعتر  را 

 ها را با شکم ګرسنه به انتظار مرګ و روزبیشتر حتی با شکم ګرسنه در قالهٔ کوهی و یا زیر پل و پلچکی  شب ها و 

ثر ا آرزوی واهی و بدون منطقی که در بسر میبرند تا  طعمه ئی  بیابند و آنرا با خود یکجا بپرانند تا به وصال  برسند.

، نه از برای خوشنودی پروردګار و نه  از راه پیروی است شستشوی مغزی  مرتکب آن میګردند نه برای حب وطن

 این طالبان رده پایین ، از شما خوب میدانید کهاشغال امریکا.  چیزی بنام دین پروردګار  و باالخره نه برای تقبیح

ته ئی فباخراین مشتی از جانیان شله ئی نیست، گ های خود میروندکه عمواً ګوسفند وار به قربان ګاه مالچه و طالبچه 

آنها  .ف را می اندازندو ت   ، چ ففکشند و پ   قوله میل گفته و ق   و فالن مسجد  قالَ  درین سایت و در آن منبر است که 

حریف را در رفت و گخوب درک کرده اند که کافی است نام خدا را  به واهی بودن چرندیات خود خوب واقف اند و

اری های له از  انتحگ  ذارند کسی آهی به ضد این خفاشان بکشد. گد و نوکافی است فتوای کفر صادر نم ند.خشکاجایش 

و وطن و ناموس  هم نیست که در آرزوی رسیدن به بهشت موعود از پدر و مادر و پائینمثل عکس  بیسواد و کودنی
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العین به  درد و رنج در طرفة احساسبه اصطالح  بدونبرایش تزریق ګردیده، قسمی که رند تا ذگ خود هم می حتی

 . حور و غلمان دست یابند

م  ظاهراً با آنهمه تحصیل و تجربه و شهامت و مبارزه علیه باند های کوکی یصاحب است که در حیرت له از داکترگ 

در  قعر یک تغافل سیاسی  افتد و پاکستان می .آی .اس .ه در دام آیگچطور نا گخلق و پرچم  و زندان و تهدید مر

 نماید.  موقف خود پافشاری هم میحتی در  لجوجانهماند که  یر میگچنان 

ی را به آن یک شماکه در چیست؟   اینها و پان اسالمیزم آنها  و  فرق میان نوکری پان سوسیالیزمگداکتر صاحب پس ب

 ر شغالدزرد برا گس ،ریگدی ملی گرای و هر هموطنا ، به نظر مدری را به آغوش میکشیگو این دی یدد زدگل

 است که نیست. یتیمار شبود که نبود و نه این یدلدار شنه آن است.

یانی که با خونشان ! آیا کدام باری شده  که شما در سوک ده ها و حتی صد ها تن قربانیصاحب تره کیجناب داکتر 

نوشته باشید. برعکس  و حتی قرا ګاه هیشان رنګ آمیزی شده چیزکی و سرویس ها جاده ها و دفاترو شفاخانه ها

 رندانه  ګوش را به کری زده و برای چند روزی خود را از انظار پنهان میکنید . و بعد از سپری شدن چند روزکی

ان به ت دو باره با نشر یکی دو عکس تبلیغاتی و چند عدد و رقم  احصایوی راست و دروع ماشین تبلیغاتی ل حاالثم

طالب مردار شده  را به حیث تلفات ملکی به نشر  10نفع دیو و دد دوباره به کار می افتد. اګر شما جسد کفن شدهٔ 

ر د همسنګران تانمیرسانید آ یا ګاهی هم شده که از تلفات فدائیان اردو و پولیس ملی و یا شهیدان ملکی که از دست 

 ریخته باشید؟ ابداً نه ه تعداد شان به صد ها رسیده اشکیثهر حاد

هموطنان ، این است یکی از همسنگران  حور، ۷۲واقعیِت وصالاین است 
جناب داکتر روستار تره کی . این است همان شور بختی که در مدارس فضل 

 یک دیانت و دئانت را فرا میگیرد. الرحمنی درس این چنین
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، یدکنفرو  انریبانتگرا به  انراسرت . حتی برای یکبار هم اګر شدهسخت قابل تشویش است تان موقفتداکتر صاحب، 

 و صداقت ی، راستحقیقت یک اسالم واقعی افغانی، با نوری از ددریابی شائیگراه ، شاید که فانوسییداقالً لمحهٔ مکث کن

، حب مردمی که در دکه شدی دو آدمی شوی دریآبدست  تانرا نمکی داد تا قبالهٔ  شما راحب وطنی که  ، غرور و نجابت ،

احساس  یئ و شمه ایدواقعاً به خطا رفته  رگکه ا .دتا جایی رساند که هستیرا شماردستی از پول یتیم و بیوه گمنتهی تن

در راه حراست از  ناموس افغانی همین نور ، در پرتو دمی اندیشی و هنوز هم افغانی زنده است شماوطنپرستی در 

خدا  ،، نه به دیار پنجابی. نکندیدبیابرا  انتهاصراط المستقیم ر صوب یعنی تمامیت ارضی و حاکمیت ملی افغانی به

چیزی  سخت مخرب است و شمافتار و این کردارگ. چون این درفته شده باشیگان گروگو یا به  تکلیفی داریدواسته نخ

 چرا همه به حیرتند کهباشد.  نمی ،رفتهگدر بر امروز پاشی به آتش های خانمانسوزی که افغانستان عزیر را  جزء تیل

 ؟ دازین راه مغز متفکر  اول جهان باشی دیا شاید هم میخواهی  ؟چرا ...  ،علوم سیاسیصاحب  داکتر 

 :پښتون وائی

 هان ودان ویـجی دا ــو چڅ   څـو چـی دا ځمکـه آسمان  وی            

 ویغان ـو افـچی پاتی ی ـوـڅ     څو چی ژوند په دی جهان وی           

 تل به دا افغانستان وی
 

 :ایته دی اوزبیک

 معمور جهان بارو ـتا که ب         سمان بار، بو آییرتا که بو     

 ارافغان ب ییرتا که باردور     بار        و جهاندهـبــیات  اوشحـ                    

 دائم بو افغانستان بار

 

 تاجک گوید:

 ب َوداد این جهان ـا آبــت            ب َودسمان تا همین زمین آ

 ب َودن فـغاک ایـ باقیا ــت           ب َوددرین جهان تا حیات 

 ب َودجاویدان افغانستان 

 سربلند بادزنده و 

 اردوی ملی، 

 قطعات خاص اردوی ملی،

 کوماندو های متهور و سر بکف اردوی ملی،

 قوای هوایی اردوی ملی،
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 پولیس ملی،

 پولیس سرحدی،

 پولیس نظم عامه و

 ی افغانستانپولیس محل

حق حاکمیت ملی افغانستان صیانت از هداری  تمامیت ارضی و گکه شب و روز در راه حفظ و ن

ی وزین خارجاجتالعاده دشوار  با قربانی های بیشمار سدی اند در مقابل مسر به کف در شرایط فوق 

 و مشتی اند محکم به دهن وطنفروشان داخلی.

 

**** **** **** 
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