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   کابل- ینيعبدهللا ام

  ٢٠١٥ فبروری ٢٠

  في مردم ستمکش مزار شرۀضيعر
 ۀس جمھور دست نشاندي رئیف که از ظلم عطا نور فغان  شان به آسمان بلند شده، به غنيچند تن از مردم ستمکش مزارشر

ستم عطا نور   ار ظلم ویريف و جلوگي در امور مزارشریدگي فرستاده و خواستار رسیت نامه ايافغانستان اشغال شده شکا

. ز استيال برانگؤرد، خود سيف را بگيرا دارد که جلو تاخت و تاز فرعون مزارشر ني ای توانائیکه غن نيا. شده اند

  . دھميت ميؤف را ريدم مظلوم مزار شرک عده مري ۀضينجا، عريادر

  

  !س جمھورئيبه حضور ر«

  . مي بریسر مه ت مشقت بي مزار در نھای ھایچاره و در بدر مزار و ولسوالينوا و بي مزار ما مردم بیاز ظلم وال

 احوال د و خداوند در محشر از شما استفساريد گفتي که در اجتماع داریت بزرگيولؤ مسرۀشما در آغاز کار خود دربا

 ی به پایم تا حتين بار است که خواستين چنديده است و اي مزار رسۀچاريکارد به استخوان ما مردم ب.  کندیچارگان را ميب

  .  مزار ما را نگذاشتیل واليف الحي به انواع لطایم وليئاياده به حضور شما به کابل بيپ

ً ر يده دواي فساد گندی ھایدر دفاتر مزار صورت کل و ولسوال ن که ي وزۀين نشريک نظر درھمي تا گلو غرق است لطفا شما

کروب يف پر از انواع جرم ھا، مي آب کثی عمومید که در تمام سرک ھايئز از شھر مزار دارد، بنمايرت انگير حيتصاو

 را افتتاح ینيرزميز زي دھلی شھردارۀ اعالم کرد که از بودجی والی ھا و انواع کثافت ھا تا زانو شده است ولیھا، باکتر

 از یت نداشته است ولي با والیچ نوع ارتباطيه شده و ھده داين است که پول از طرف دولت ترکينموده است، اول دروغ ا

گر انتقال دھد و ما ھرگز يطرف ده کطرف سرک بين را از اکار است تا عابره  بیگر در نفس شھر مزار کشتيطرف د

  . مردم ھستندیھا جوابگون سرک يم قرن ايم و تا ني نداریازي نینيرزميز

دا ينقدر تجارت خانه ھا از کجا پي و ای معلم بود از مجبوریندچان مکتب ي در صنوف پای والیس صاحب دولت عطائير

  .ست که نام عطا نباشديکرد؟؟؟ و در کدام تجارتخانه ن
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. ميان داريه دسترس ما است ب بارز به شما که تمام اسناد آن بۀک نموني غصب شده توسط عطا و ولسواالن او ینھايزم

ت صف مدت شيت مزار شري تاشقر غان والی ولسوالیغانچيه سيد عباس مرحوم در قرين صاحب سيب زميشصت و سه جر

 ،شاني اۀد و ورثيفروش رسه مردم توسط ولسوال تاشقرغان به  بی تقلبی ساختگۀالبقه ارش بود و اکنون بيسال در اخت

 آن را یجه معکوس و مردم توسط ولسوال و قاضي نتی دالر رشوه داده شد ول نمود و ھشتادھزاریصاحب پنج سال دعو

دخل بوده ي ذی واقعات والی ثبت پرونده موجود است که در تمامین فاجعه بود و اقرار اھاليه شاھد ايغصب نمود و تمام قر

  .است

 یرا دروازه ھاي کنند زیضه نميعرن يرد والدي را به زور بگیا پسر کسيا دختر و ي زن و یت مزار اگر شخصيدر وال

  .  مرده استیدواري بسته بوده و امیعدالت انسان

ن يد که به عطا اجازه داده نخواھد شد تا چنيزات عطا اعالم داشته تجاوين خود عليس صاحب دولت شما در ھنگام کمپائير

مد آارجه شما است با او به مالقات شما ر خي که اکنون وزیاست شما رباني رین رورزھاي عطا در اولیول.  کندیگردن کش

  .  عطا بودیرتي غی و بیاز چاپلوس

ق ين حقاينھا ھستند که ايول صفحات شمال کدام اؤ نفر که مشاور و دفتر دار شما ھستند مسیست تا سين بي دانم که ایمن نم

   کنند؟یستند چه مين که مصروف پوست کردن خر خو نيا. ندي نمایرا از شما کتمان م

  .ان دارميرد بي گی را در بر مهي را که چند ثانیقي حقیتيمورد دارد که حکا

 نمود و نظار ی بود گه نظار تخلص میبيت ادي مزار شخصمير موزيظاھرشاه پادشاه وقت در شھر مزار چند مرتبه آمد و مد

 ميده و در موزيود خر خیبيز غريک را از پول ناچي سامان انتی بضاعت است ولیار بيظاھرشاه گفت که گرچه بسه ب

  . نشدیچ کدام عملي ھی کمک را داد ولیگذاشته و ظاھرشاه وعده ھا

  : ظاھرشاه نوشته ت را بين بي ا،ضه نوشت و در ختميباالخره نظار عر

  . شھر مزارت چه شدیکه تنه خر        که نظارت چه شد یچ نگفتيھ

ب مثل استاد ي ادیت ھاي در دفتر او شخصید وليشخب به نظار یبآن يب زميت دو صد جرين بيار ممسک به ايظاھر بس

  .ح نموده بوديظاھرشاه تشره ن را بي بود که به فرصت مناسب ای و مرحوم داویليخل

 مردم مظلوم مزار وارھاند و ی ظالم را ازگلوید و دست عطايد تا مثل ھرات به مزار آئين نمايي تعیتأيصورت عاجل ھه ب

  .ادت شما بسازديت را تحت قيد تا سرنوشت والئين نمايي صادق و پاک نفس را تعیعاجل وال

  . ميان گذاريده و صاف و پوست کنده با شما در ميرون کشي بیاسي سیقت را از کپسول ھايد تا حقئيايب

 ین ھاي پرد و ماشیخ عبدهللا ميت است که به اصطالح از مي جمعی از اعضایکيبان ندارد و او يچ نفر پشتيعطا درمزار ھ

 سر وپا در ید که ھر بي در مزار ندارد و اجاره ندھی مردمۀشيچ ري در کار است عطا ھیقير حقيت غي او در فعالیاگندپوپر

  ». خود کار کندیکشور به نفع شخص

  

 :نوت

ل ي تحم را بر مردم مایکا چه اوباشانيسم امريالي افتاده است و امپریه ناکسانچد که سرنوشت کشور ما در دست يني بب

ھم ند، ھنوز ي نمایت ميکا به افغانستان حماي مزدور اجانب که از تجاوز امریت ھايافراد ناموس فروش و سا. کرده است
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کثافت ھا  که دست ناموس " شما"لعنت ھر دو جھان به . وردآ یمبه ارمغان  ی ما دموکراسیکا برايند که امري گویم

  . دي را از پشت بسته ای و پرچمیفروشان خلق

 


