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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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  نذير دلسوز

 ٢٠١۴ می ٠۵
  

 اين رويداد نھايت المناک بايد ھوشداری باشد
 

 

 

 " (! ) .در چه فکری ؟ « : ال کرده اند ؤمسؤوالن فيسبوک در ھمين  چوکاتک س

  

  :سم بايد بنوي

عميقاً متأثر و )  مردم دوستمانند ھر افغان  ( تن  ھموطن  بدخشی من را  زمين بلعيده٢۵٠٠ از مدتی که  اضافه از 

برای  مردم شريف و محروم  بدخشان که از ده ھا سال بدينطرف از اکثر مساعدت ھای اقتصادی ، .  سخت ناراحتم 

 کابل   به ساير مراکز واليات کشور و در صدر ھمه واليتکه  خصوص صحی و درمانی ومساعدت ھائیه ب فرھنگی،

شده و طيف ھای  تذکر داده شده  از آن  استفاده کرده اند؛ )   مشخص آننه  به تمام  باشندگان ؛ بل به طيف ھای(

 .ھمواره  محروم بوده اند

نا بر وابستگی ھا و دست  اين رويداد  نھايت المناک بايست ھوشداری باشد به خصلت و ماھيت  دولت ھائی که ب

چه برسد به چنين  (در شرايط عادی)  کشورمانند ساير واليات( دور افتاده  نشاندگی ھايشان نخواسته اند به اين واليت
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حاال اين دولت کارتونيک و ساخته و پرداختۀ کشور امريکا ومتحدانش چگونه  . کمک برسانند ) فاجعۀ عظيم انسانی

مردم .  می زنند ؛ مسلماً که نمی زنند و تا کنون ھيچ عمل مفيدی در اين زمينه نشان نداده اند دست به چنين  عمل انسانی

افغانستان و از جمله   باشندگان بدخشان در ھمين انتخابات کذائی به چشم ديدند که  جنايتکاران  کانديد شده چطور برای 

  رفتند و خواھان نظر و رأی اين مردم محروم و بيچاره  - با ذوق و شوق -  دور افتاد کسب رأی آنان به آن واليت

 و چور و تاز پولھای دزدی و غارت و رشو. وعده ھای ميان خالی  به مردم  فرو رفته به زير زمين ھم دادند . شدند

حاال که . مصرف کردند .... ملی و   تبليغات  به خاطر دسترسی به ثروت ھای ۀچپاول و مزد جاسوسی شان ھم در زمين

 .ھمان مردم گرفتار چنين رويداد طبيعت قھار شده اند؛  خبری از اين خاينان و جنايتکاران نيست 

 اين خاينان ، قاتالن  دزدان و جاسوسان کشور ھای مختلف با بی شرمی از کشور ھای خارجی خواھان کمک برای 

 (!) . آسيب ديدگان بدخشان شده اند 

 مردم  با چنگ و دندان ۀتمندان دولت دست نشانده ، مانند حيوانات دھن خونين  و سير ناشدنی به  تن ھزار پارقدر

به سر رسيدن روز ھای باقيماندۀ  عمر انتخاباتی   دولت شان ھر چه  می توانند بخورند و بدزدند و با با چسپيده اند تا 

 .خود ببرند 

و  ) اين خاين ملی و جاسوس سازمان سيا( کرزی ۀ راز  ماھيت دولت  دست نشاند از واقعيت  رمز وه ایاين بود گوش

 و امثالھم که ، اشرف غنی احمد زیجواسيس کشور ھای پاکستان ، ايران ، عربستان و روسيه مانند عبد هللا عبد هللا

ھای دوزخ و  بھشت و وعده ئيد زده تا مردم از خواب ھا و افسانه أ مھر تھاآنجاسوسی تاريخ برای ھزارمين بار بر 

  .  ؛ ھر چه زودتر بيدار شوند ..  ھای ميان خالی و به تار خام بستن ھای  دزدان و رھزان  و بی ناموسان جھادی و
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