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  احمد پوپل

  ٢٠١٧ سپتمبر ٢٩

  اخوان الشياطين  مانند پوقانه توسط باداران شان پندانده شده اند
  :درآمد بحث

share=feature&4rsz3cdOMxn=v?watch/com.youtube.www://https  

  گفتار ويدئوئی سيد واحد دادشانی
  از نوار بروی کاغذ" دادشانی " متن گفتار 

ُواعتصموا بحبل هللا جميعا وال تفرقوا  َّ َ َ ََ َ َ ِ َ ًَ ِ َِّ ِ ْ ِْ ُ  

. اه بنده برخورد مناسب وانسانی داشته اند از نيروھای امنيت ملی جھانی سپاس می کنم که در طول اين چند روز ھمر

وتشکری می کنم از تمامی ھموطنان عزيز  وحقوقدانان گرامی که از بنده حمايت نموده اند وصدای عدالت خواھی  

واز تمامی گروه ھا واحزاب وجريان ھای سياسی که احترامانه  تقاضامندم  که اين موضوع . خويش را بلند نموده اند 

ًچون عملکرد بنده کامال يک عملکرد شخصی . ساخته وبه نفع ويا ضرر خويش آن را تفسير نکنند را سياسی ن

  .از ھيچ گروه وحزب ھدايت نگرفته بودم . واعتراض در يک نظام دموکراتيک بوده 

ين مورد لت وکوب قرار گرفتم  وھم چن" حکمتيار"أسفانه حين گرفتاری چون توسط محافظين  وافراد وابسته  به تم

اکنون  آثار آن به بدن من موجود است  بيشتر نمی خواھم  صحبت کنم  چون مصونيت بنده  وفاميلم در الويت قرار 

  .دارد 

ودر آخر  اين وعده را به ھموطنان عزيز خود می دھم  که کوه ھای غرور  به خاک يکسان شد ديگر خونی  در 

 مذھبی  وحتا لسانی  ديگر دامن نخواھد زده شد  ومن هللا داخل مساجد ما نخواھد ريخت  تعصبات قومی ، نژادی ،

  توفيق
*****  

در تمام رسانه ھا " منتظرالزيدی " باالھام از خبر نگار عراقی " گلبدين حکمتيار"جوانی با پرتاب  کفش ھايش به  سوی 

صدای اعتراض خود را سروصدا ايجاد کرد وعدۀ بی شماری از ھموطنان به دفاع از کفش پران در برابر راکت پران 

اين صدا ھای رسا به حمايت از کفش پران  مقامات دولت دست نشانده وآمرين غربی  وناتوئی اش را . بلند کردند 

سراسيمه ساخته وپيش از آن که اين صدا ھای منفرد به يک حرکت ھمگانی ويا به شعار مورد پذيرش ھمۀ مردم به جان 

خود دست  به کار " راکت پران  را محاکمه وکفش پران را آزاد کنيد"ر گيرد که رسيدۀ ما منھای اخوان الشياطن  قرا
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ونيروھای مخوف " دموکراتيک"شده با تھديد وشکنجه  اين جوان را وادار کردند تا از يک طرف ازدولت به اصطالح 

يد که وی به ھيچ حزب واز طرف ديگر بگو" برخورد مناسب وانسانی داشته اند"امنيتی اش ابراز سپاس کند که با وی 

که " دموکراتيک " ًکامال شخصی  واعتراض در يک نظام به اصطالح(وجريان سياسيی وابسته نبوده وعملکرد خود را 

  .است وانمود نمايد ) از ھيچ گروه وحزب  ھدايت نگرفته

" دموکراتيک "لمچه عکس الع" گلبدين"در مورد رفتار محافظين  وافراد معيتی " دموکراتيک " دولت به اصطالح 

  .گاھی ھم روشن نخواھد شد    ھنوز روشن نيست وھيچ خواھد  دادمدار از خود نشانوقانون

دمکش اسالمی يا به بيان بھترتضاد ھای آجريانات پس پرده بين دو گروه وطنفروشان  اخوانی جمعيت دزدان وحزب 

خود را نشان " گلبدين"و" عطا" اين اواخر در مناسبات بين امپرياليست ھای امريکائی وامپرياليست ھای روسی  که در

برعالوه کشمکش بين باند اخوانی که قالده ھرکدام شان در دست يکی .داده و از پرده بيرون افتاد برھمگان روشن است 

که يکی از شرير ترين وخود فروخته ترين سرکرده   "سيد واحد دادشانی " عمل ،از کشور ھای خارجی می باشد

 اخوان الشياطين وسرکرده ھای منحرف شان چقدر مورد اخوانی ھا را با پرتاب کفش ھايش ھدف قرار داد نشان داد که 

 موجی از اعتراضات در بيرون ودر سرتاسر کشور به دفاع از کفش پران در برابر راکت پران .تنفر مردم قرار دارند 

که  خبرنگار عراقی  اما ايکاش وی ھم مانند  گفتًا کامال شخصی حرکت خود ر" دادشانی"اگر چه آقای . به راه  افتاد 

 می پرسيدند که  چه کسی به وی گفته است به سوی بوش کفش پرتاب کند  وی جواب می داد   از وی در جريان شکنجه

 .  کرد  اعالم می آقای دادشانی ھم عملش را به خاطر جنايات گلبدين "مردم عراق از من چنين کاری را خواسته اند"

اگر چه آقای . ويتيمان  کرده است ء که وی اين کار را به خاطر شھداگفت " منتظرالزيدی"برادر " عدی الزيدی"

واست عمومی که در خاين حرکت فردی نمادی است از يک  اما ً اين حرکت را واضحا اعالم نکرد ۀانگيز" دادشانی"

 ھرکدام از به ھر صورت. " کوه ھای غرور به خاک يکسان شد  "وی گفت که  خود را نشان داد"دادشانی" آقایحرکت 

ی از جنايت و غرور ئاين باند ھای آدمکش اسالمی که جنايت و وطنفروشی را در مکتب اسالم آموخته اند  کوه ھا

وطنفروشان  اخوانی   به خاک يکسان شد فردا کوه ھای غرور ديگر از ھمين   "گلبدين " کوه غرورھستند اگر امروز

  .   وفرزندان با شھامت توده ھای پابرھنه به خاک يکسان خواھد شد  شرافت به دست  مردم باودوستمی 

با يکی دو کفش پاک  استخبارات پاکستان  وامريکا جاری ساخته است ۀاين پليد ترين مھر" گلبدين"ی که ئًاصال خون ھا

کشيدن  وستاندن خون ھای ريخته شده  مردم نخواھد شد  اما اين حرکت سر آغازی است برای  حرکت ھای جمعی و

  .  اين سگان ھارافغانستان از

 قدرت ۀ تکيه می کند تا در دور ديگر وی را بر اريک"گلبدين" به روی سگ ھار خود ئیامريکاامپرياليست ھای  چهاگر

 تأئيد ويا تقبيح اين  و در اين ميان نوکران امپرياليست ھای روسی  ونوکران  ايران  در مورد کفش پران سوار کند 

ويا " گلبدين" تا مناسبات شان  با باند ه اند پای خود را بيرون کردرکت حساب شده حعمل ابراز نظر نکرده اند وبا يک 

   .به بيان ديگر با امريکا تيره تر نشود تا در دولت بعدی ھم پايگاه  وجايگاھی داشته باشند 

نمی خواھند مردم به جان رسيده  را باالی سر خود حس می کنند ويزانه اخوان ست حرکات ندو ديگر اين که خطر ھمچو

  .بيشتر از اين جری شوند تا خودشان احساس مصونيت کنند 

که به دستور حاميان شان " مزاری"و" ربانی" غير از مرگ[به نظر من درس الزمی که از اين حرکت گرفته شود

]  يک ديگر شان  کم گرددسر ی ازئچ صورت حاضر نيست تا موصورت گرفت  ورنه اخوان الشياطين افغانی  به ھي

اين است که اخوان الشياطين  مانند پوقانه توسط باداران شان پندانده شده اند وھرگاه مردم ونيروھای مردمی اراده کنند  

  ن  کار مشکل والينحل نخواھد بود کم کردن شر شان از سر مردم افغانستا


