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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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  کابل- عبدهللا امينی

 ٢٠١٧ مارچ ١٠
 

  "فھيم"در ستايش از ھيوالی 

  
  قسيم فھيم" متفکر"

 سابق وزير دفاع دولت مستعمراتی کابل و يکی از عمال شورای نظار برگزار قسيم فھيم) قتل(سومين سالگرد مرگ 

طبق يک عرف تحميل شده، در سال اخير گروه ھای سياسی از افراد خود حق و ناحق ستايش می کنند و شخص . شد

درين اواخر از کسانی به .  ھيچ مادری مانند وی فرزندی نزائيده استمورد نظر خود را چنان معرفی می کنند که گويا

از .  به اعمال ضد بشری که انجام داده انددًنيکی ياد می گردد که اصال در انسان بودن شان شک موجود است، چه رس

  .جنايات بی حسابی که قسيم فھيم جانی مرتکب شده، کسی حرفی نمی زند

من به ياد دارم که پورتال دشمن شکن .  به جھنم رفتقسيم فھيموف شورای نظار به نام سه سال قبل، يک خونخوار معر

 مضمون مطولی در مورد نوع سيد حسين موسویباالخص نويسندۀ توانا محترم "  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد "

ً در شورای نظار بود که مشترکا احمد شاه مسعود يکی از ياران قسيم فھيم. نابودی وی به رشتۀ تحرير درآورد

  .مرتکب جنايات عظيمی شدند

 ياد یين ھيوال آنقدر به خوب ا جنايت و خيانت،  حاميانش و کثافت خوران نظام ازھيوالی در سومين سالگرد مرگ اين 

رت  مسخره بسازد و نفقسيم فھيم مردم تصور کردند که نظام می خواھد از ۀھم. کردند که پسرش ھم خجالت کشيد

 سابق وزير دفاع دولت مستعمراتی کابل رحيم وردکخاين و بی ننگ ديگری به نام . مردم را نسبت به او افزايش دھد

مارشال فھيم، مطالعات عميقی داشت و شخصيت کاملی بود که قولش، قول بود : " چنين گفتفھيمايش احمقانه از تدر س

مين منافع شخصی بر أبه عھد به ندرت سراغ گرفته می شود و تاما اين خصلت اصيل افغانی صدمه ديده است از وفای 

  ".ھمه چيز پيشی گرفته است
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 رحيم وردکقسيم فھيم مانند .  بيان نمودرحيم ودرک ھيچ يک از خصوصياتی را نداشت که خاين مشھور قسيم فھيم  

اير عمال شورای نظار ھم در س. شخص بی دانش، نافھم و انسانکش بود که از کمترين کيفيت انسانی برخوردار نبود

  .ُ درفشانی کردند و جفنگ گفتندقسيم فھيمبازۀ شخصيت ضد بشری ھيوالی 

  . ر اريکۀ قدرت نشسته اندبوای به حال ملتی که جنايتکارانش 

 

  

 

 


