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 Political سياسی

  
  از باميان–آتش 
 ٢٠١۴ فبروری ٢٢

  

 خلقی ھا حق مداخله در سرنوشت مردم را ندارند
  

 دولت پوشالی کرزی ايفای ۀلمينانی وزارت داخأ به حيث معين ت که قبالً »غالم علی وحدت« ٢٧/٧/١٣٩٢به تاريخ 

وظيفه می نمود ھمراه با عبدالمتين بيگ معين مالی و اداری ، زلمی زابلی رئيس کميسون سمع شکايات ولسی جرگه و 

ين روز ادارات دولتی، عده ای از شاگردان ا در.چند سناتور باميان به خاطر معرفی والی جديد به باميان آمده بودند

ی به خاطر استقبال از والی جديد منتظر ماندند ئت ھشت ونيم الی ساعت ده ونيم در ميدان ھوان از ساعمکاتب ، محصال

ين شد و مراسم معرفی والی جديد در جمنازيوم ئافراد فوق الذکر از طياره پابا فش ھمراه و الخره والی جديد با کش اوب

   داستان والی جديد باميانۀاين بود خالص. برگزار شد

 

 . کمی ھم با شخص والی آشنا شده و گذشته اش را بدانيداما خوب است

از ولسوالی يکاولنگ باميان است در زمان حکومت خلقی ھا از خلقی ھای سرشناس منطقه به » وحدت«غالم علی 

 شمار می رفت ، مير ايلخانی پدر کالن غالم علی وحدت که از فيوداالن منطقه بود جنايات زيادی در حق مردم و

ی است که مير ايلخانی در اول بھار که دريای يکاولنگ بسيار خروشان و به قول ئانجام داده است داستانھاش دھقانان

بوده مير ايلخانی باالی شانه ھای دھقانان سوار می شده و آنان را به ضرب قمچين مجبور می کرده » سرخ آب«مردم 
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» ايلخانی«اين خلقی که نامشان صفورا و رزاق است به ھمين خاطر خواھرو برادر . او را بگذراند» سرخ آب« که از 

در رگ ھای نوه ھايش جريان داشته و نوه ھايش به پدر کالن شان » ايلخانی«تخلص می کنند که اين را می رساند خون 

 !!افتخار می کند

اسد مدت چيز ديگری از انسانيت نمی شن) نشان خلقی گری اش(که غير از يک جوره بروت » وحدت«اين آقای خلقی 

الخره که حکومت خلقی ھا توسط بازوان پرتوان مردم افغانستان ازيادی برای حکومت خلقی ھا جان کنی کرد و ب

که  نيز لباس سازمان نصر پوشيده و برای سازمان نصر جانکنی را شروع کرد بعد از اين» وحدت«شکست خورد 

را دواند و ... اعم از نصر، سپاه و حرکت » فسادشرو « رژيم جنايت کار طالب تمام تنظيم ھای جھادی وطنفروش 

 يکاولنگ مقرر شد و مدتی با ريش و ۀاز طرف رژيم طالبان قوماندان امني» وحدت«يکاولنگ به دست طالبان افتاد 

زد، اين موضوع به خوبی می رساند که خلقی ھا ھرگز به فکرخدمت به !! لنگی گذراند وداد از شريعت غرای محمدی 

شان فقط برای فريب توده ھا بوده و به خاطر رسيدن به کوچکترين مقام و » سرخ« و شعار ھای به اصطالخ وطن نبوده

جور آمد می توانند تا مادر وطن را دو دسته تقديم شان » مانند رژيم طالب«دست آوردن چند قرانی با ھر خونريزی ه ب

 .کنند

يار » وحدت« دوباره بخت با ،ی در افغانستان باز شدئی و ناتوئ سپتمبر که پای اشغالگران امريکا يازدھمۀبعد از حادث

 باميان، ۀندان امنيی چون قومئت پوشالی و دست نشانده در پست ھاشد و با چسپيدن به نجاست خليلی توانست درين دول

و تنھا در قريه زده ی زيادی را تحت الجيب داخله مقرر و از اين طريق پول ھاميناتی وزارت أندانی قندھار، معين تقوم

 ھزار دالر بسازد و درين اواخر ھم والی باميان شد وبا ريش و لنگی و شپش فروشی ٢٠٠ ۀاش تکيه خانه ای با ھزين

 .!! وداع کرده يک شبه دموکرات و مدافع حقوق بشر گرديد

 ھورا می بودند و برای رفيق تره کی» سور خلکی« خلقی ھا که روزی از کور، کالی و دودی حرف می زدند و 

کشيدند با آمدن چپه گرمکی بدون ھيچ گونه باور به انديشه ھای منحرف شان دست به دامن دين و مذھب زدند و مسجد 

 .!!  نشد و عده ای افتخار رفتن به بيت هللا شريف را نيز پيدا کردندءو تکيه خانه ساختند و پنج وقت نمازشان ھرگز قضا

 بود برادرش رزاق ھم در وزارت داخله به صفت صاحب منصب به شکل ندان قندھارقوم» وحدت«که  در زمانی

خانی ل اين واليت بود ، خواھرش صفورا ايۀبه باميان نيز قومندان امني» وحدت«فراشوتی مقرر شد و حتی پيش از آمدن 

ی نيز ئرد داستانھار پارلمان راه پيدا ککه از بيکاره ترين و بی سواد ترين وکالی پارلمان ارتجاعی است دراين زمان د

در مورد اين وکيل بی عقل است که وقتی اين وکيل برای بار دوم به ولسوالی يکاولنگ برای کمپاين آمده بود برای 

من اگر وکيل شدم (يعنی » مه اگر وکيل شدوم تمام پاشه ھای تاله را گوم مو کونم تا مردم ره نيش نزنه«: مردم گفته بود 

 ).تمام پشه ھای منطقه را گم می کنم تا مردم را نيش نزند

سای ادارات دولتی باميان به ولسوالی يکاولنگ به خاطرکمپاين و ؤدرين اواخر ھمراه با جمعی از ر» وحدت«آقای 

ش تمام رفته بود و به و بازديد از ولسوالی با کش و ف) از جمله بچه ھای بابه علی يار(نشان دادن قدرت به حريفان 

و برای !!  کچالو پخته کندۀخاطر خاک زنی به چشم مردم به ولسوال دستورداده بود تا برای او و ھمراھانش تنھا قورم

 يک ۀھمراھانش گفته بود که من می خواھم تحول و تغيير ايجاد کنم بله خورشيد تغيير و تحول و خدمت به مردم از خان

 .حال باميانی ھای عزيز که والی واليت شان يک خلقی تمام عيار وطن فروش استه دا بب!!. خلقی طلوع کرده است

اين خلقی جنايت کار که روزی دو دسته باميان را ھمراه ديگر ھمپاله ھايش زير چکمه ھای سوسيال امپرياليزم روس 

و در ھر محفل و مجلسی داد » انوبعد از باد چھار ز«!!  کچالو آبادش کندۀلگد مال کرد حال می خواھد با خوردن قورم

بس است آقای خلقی ما خدمت شما را در زمان نوچه ھای به دوران رسيده و ھمفکران . از تغيير و پيشرفت می زند

 لذا باميان به خدمت و تغيير جنايت کارانی چون تو ضرورت ندارد مردم باميان ھر روز پيش از .منحرف تان ديده ايم
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التری دست پيدا کرده و اين را به خوبی درک می کنند تا سر نوشت شان را خود شان تغيير پيش به آگاھی سياسی با

ندھند ھيچ خلقی جنايت کار ، ھيچ نصری جنايتکار ، ھيچ حرکتی جنايتکار و طالب خونريز تغيير داده نمی تواند اين را 

 .ت جز آبرو ريزی چيزی ديگری ندارددر گوش ھايت فرو کن و از اين اکت و اداھای خلق گری ات نکن که برای خود

در زمان جنگ ھای داخلی اين خلقی جنايت پيشه در کنار سازمان جنايت کار نصر وايستاد و در سگ جنگی بين حزب 

درد و رنج داد و خون توده ھای را ی که توانست مردم ئو حزب خونريز وحدت و جمعيت تا جاجنايتکار حرکت 

در حزب خلق تنھا يک » وحدت«از خوانندگان عزيز بگويند که آقای ای شايد عده . زحمتکش و روشنفکران را ريخت

  !!فرد بوده

 بودن در حزب خلق جرم است ، بودن و عضويت داشتن در حزب جنايت کارحرکت جرم است ، عضويت داشتن در 

بسته به بيگانگان از  پشاوری تا مغز استخوان واۀ ايرانی و ھفتگانۀسازمان نصر جرم است چون اين احزاب ھشتگان

ند، جنايت افشار که توسط شوای نظار وحزب وحدت و حرکت انجام شد را ھرگز ھيچ جنايتی در حق مردم دريغ نکرد

 سگان ھار طالب و سازمان خونريز نصرانجام شد ۀتاريخ فراموش نمی کند ، جنايت و قتل عام يکاولنگ را که به وسيل

 .ھرگز از ذھن کسی فراموش نمی شود

با اين اکت و اداھا نمی توانی در دل مردم راه باز نموده و تغييری در زندگی دوزخ آسای مردم ايجاد » وحدت«قای آ

ت انتقاد الب بودن و حال از دموکرات بودن ننگين خلقی بودن ، نصری بودن ، طۀ برای اين کار اول بايد از گذشت!کنی

بعدا به اين چوکی و مقام فعلی که از طرف اين حکومت پوشالی  ،و از توده ھای زحمت کش باميان معذرت خواھی کنی

ت را مردم باور می  کچالو خوردنۀ خود بايستی ، آنوقت قورمۀدريافت کرده ای تف نموده و در کنار مردم زجر ديد

وگفتی که  ساختی ءکه در کنار مردم بودی و برای مردم آگاھی دادی و ماھيت اين رژيم استعماری را افشا کنند ھر وقتی

 استعمار بدتر از استبداد عمل می کند استعمار ھمه چيز را لگد مال می کند در رژيم ھای استعماری ھيچ چيز جز سود

که کشور تحت اشغال بيگانگان   ندارد آنوقت می شود به حرف ھا و اکت ھايت کمی باور کرد تا زمانییھيچ ارزش

ه مھره ھايش نابود نشود و بو که اين رژيم فعلی با تمام پيچ   تا زمانیباشد ھيچ تغييری در زندگی مردم ايجاد نمی شود

ی را نخواھند افغانستان روی خوشمانند تمام مردم  گزين نشود توده ھای زحمتکش باميانی و یجای آن نظام مردمی جا

د ھيچ کس روی خوش را که استعمار وجود دار ی بشريت بارھا به اثبات رسانيده است که تا زمانیئديد اين را علم رھا

 .نخواھد ديد

 و در آخر آقای خلقی

 به ھر رنگی که خواھی جامه می پوش

 ـماز طرز خرامت می شناســـــــــــمن 

 

 آتش

 

 


