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 Political سياسی

  
  شفيع خالقی 

  ٢٠١۵ اکتوبر ٠۴
  

  ! نمايندپاک خود را از جنايتکاران وفمردم بايد صف
 

ن ملی و مزدوران ان، خائنملت غيور و با شھامت افغانستان زمان آن رسيده که ملت صفش را از صف جنايتکارا

 ايرانی، اراذل و ۀ پشاوری و ھشتگانۀاجنبی، وطن و ناموس فروشان ھفت ثوری وھشت ثوری، تنظيم ھای ھفتگان

 و "غلمان ھای بھشتی"، "لیشورای م"شوھای غربی، کميشن کاران اوباش ھای بی بند وبار، قاب شوھا وسگ 

شتار مردم بيگناه، چور و کظرداشت چھار دھه جنگ، جنايت، قتل و حد اقل با در ن.  جدا نمايند"داعش ھای سلفی"

 ملی، تجاوز به ناموس مردم و به صد ھا جنايت نا بخشيدنی ديگر که در حق مردم روا ۀ عامه و سرمايئیچپاول دارا

، ئی ھای قومگرابايد مردم اين را درک کرده باشند که جنايتکاران با بلند نمودن شعار.  تا کنون ادامه داردکه دداشتن

ه  و جھاد برای رضای خدا و دين اسالم، ازبين توده ھای ميليونی، بئی، مذھب گرائی، سمت گرائیمنطقه گرا

  .ی باالی مردم حکمرانی و باج گيری نمايدئتواند به تنھا ھيچ جنايتکاری نمی. ردندکخاطراعمال شومشان سربازگيری 

ً شود که جنايتکاران ھفت ثوری تماما  ھفت ثوری نظراندازی کنيم ديده میۀاگر به رژيم کودتا و جنايتکاران شرف باخت

 از بين توده ھا تھيه وسربازگيری ، ھفت ثوریمواد سوخت نيروی بشری شان را جھت تحرک دستگاه جھنمی کودتا

اره از بی ھزاران کشته، ده ھا ھزار معيوب، ده ھا ھزار بيوه، ده ھا ھزار يتيم و صد ھا ھزارھموطن آو. نمودند

  .بضاعت ترين و بی دفاع ترين خانواده ھا و فاميلھا سربازگيری نمودند

 ما که تعداد کثير آن درکشورھای پاکستان و ايران در شرايط ۀن، بيوه ھا، يتيم ھا و ھموطنان آوارااين کشته ھا، معيوب

محرک رژيم کودتا و پرتو افشان ھر بسيار نا مناسب و غير انسانی تا کنون شب را سحرمی نمايند و درگذشته نيروی 

خاطرمنافع جنايتکاران به ه ھورا، ھورا گفته دانسته و نا دانسته درسرکھا و کوچه ھا ب.   بودندتظاھراتیمارش، رژه  و 

 ھفت ثوری در قصرھای مجلل و ۀاما زمامداران جنايتکار و شرف باخت.  وسراز پا نمی شناختنددھم می افتيدن جان

اکنون زمامداران . بودند ئیمصروف شراب خوری، عياشی، وطن فروشی، باند سازی وقدرت نماکس وموترھای ل

 ھفت ثوری با دزدی سرمايه ھای ھنگفت ملی و جاسوسی برای کشور ھای غربی و تن دادن ۀجنايتکارن و شرف باخت

اراتی  سازمانھای استخبتبه ھر نوع ذلت درکشورھای غربی به زندگی ننگين با فاميل ھايشان در زير چتر و حماي

که بيوه ھا،  درحالی. دھی، مصروف پيک جنگی ھا وعربده بازی ھای سياسی اندفارغ ازھراس محاکمه و حساب

گانشان شته شدکتياج است و محل دفن ميت و تاريخ ن و يتيم ھای ھفت ثوری برای پيدا نمودن لقمه نانی سوخته احامعيوب

علت آن ھم اين بود که . ش در کجا دفن استشته و ميتکنند که در کدام تاريخ دا معلوم نيست اعضای فاميل شان نمی

  .صف خود را از جنايتکاران ھفت ثوری جدا نکرده بودند ھموطنان ما  بنا برمعاذيراز تعدادی 
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شکل مفتضحانه و دراماتيک ازھفت ثوری ھا جنايتکارن شرف باخته، برای تداوم ه با دست به دست شدن قدرت ب

ن ملی و مزدوران اجنبی و ا درافغانستان به ھشت ثوری ھای جنايتکار اراذل و اوباش ھای بی بند بار، خائنجنايت

 ھفت ۀ باقيمانده از جنايتکاران شرف باخت سيسات عامه، ادارات دولتی و اماکن ملیأت، نھا به کوچه ھا و سرکھاآريختن 

 تکه ھشت ثوری ھا  را سازمانھای استخباراتی منطقه با حماينا گفته نبايد گذاشت . ثوری، به يغما و غارت برده شد

 ومتحدينش دربخش چور، غارتگری، جنايتکاری، قتل افراد بيگناه وتحصيل کرده، تجاوز امريکاامپرياليسم خون آشام 

ش بخجبھات مقاومت مردمی و جنبش آزادي ھای عامه، غارتگری و به يغما بردن ئیبه ناموس مردم، مال مردم، دارا

 و تجارب کافی در   تجھيزکردندلوژيکئو تربيه و با اين سالح از نظرايد،ف جبھاتيميھنی مردم افغانستان و تضع

بخش ميھنی مردم افغانستان  جنبش آزاديجبھات مقاومت مردمی و برخی از در داخل حتا غارتگری و جنايتکاری را 

 جداگانه از مرزھای ۀد که گله ھای کفتار درھفت بستاين يغما و غارت زمانی به اوج خود رسي. کسب نموده بودند

گله ھای سگ ھای باقيمانده از زاد و ولد روس توله  جداگانه از مرزھای غربی و ۀشرقی، گله ھای گرگ درھشت بست

شان را برای مردم بی دفاع ما و  تجارب جنايتکاری تا و ھريک سعی و تالش داشتند داشغالگر ازشمال درکابل ريختن

  .يغما وغارت بيشترنمايندارند و ذران شان به نمايش بگبادا

خاطرغارت بيشتر و ويرانی کابل و نمايش قدرت، در ه  سگ ھای شمالی بتولهاين کفتارھای شرقی، گرگ ھا غربی و 

 رافغانستان به آسمان کشيده بود، د مردم را درسرتا سر ۀفغان و نال،  ھفت ثوریکه ساطور جنايات رژيم کودتا حالی

 استفاده کرده، تحت پناھی و مذھب نمائی و دين ئیی، منطقه گرائی، قوم گرائ سمت گراۀتبانی با ھم ازسالحھای کھن

 د و تا توانستندجو حاکم و عقب ماندگی جامعه، در صفوف مردم خزيدن شعار هللا اکبر و جھاد به رضای خدا، بنا بر

  . ملی سر بازگيری کردندۀی ھای عامه و سرمايئارت داراازھموطنان بی بضاعت و متفرق ما جھت نمايش قدرت و غ

ندان ھای کثيف شان به افزودن سرمايه ھای ميليون دالری، ساختن قصرھای ملکوتی، جاسوسی برای رھبران و قوم

 و متحدينش، عياشی و پيک جنگيھا، بچه بازی، افزودن به تعداد زوجات، سرمايه گذاری امريکا استخباراتی یسازمانھا

سيسات عام المنفعه، غصب ھزاران ھکتار زمين أ خارج از افغانستان، تخريب تمامی زيربنای ھای اقتصادی وتدر

سمتی و ھزاران جنايت نابخشيدنی مذھبی، ملکيت عامه، راه اندازی وشعله ور ساختن جنگھای تنظيمی، قومی، نژادی، 

  .ديگر را درحق مردم و جغرافيای افغانستان انجام داده اند

 جنايتکار و شرف باخته به ده ھا ھزار کشته، معيوب، یشود که بازھم مانند زمان ھفت ثوريھا ر دقيق شويم ديده میاگ

بيوه، يتيم و لکھا ھموطن ما آواره در کشورھای ھمسايه، از بی بضاعت ترين قشر جامعه قربانی حفظ و بقای اين 

و اين جنايات در تداوم جنايات ھفت ثوری ھای جنايتکار و  .ن ملی شده انداجنايتکاران، وطن فروشان، جواسيس وخائن

  .شرف باخته تا کنون ادامه دارد

توان گفت که خزيدن جنايتکاران در صف مردم بی دفاع و عدم آگاھی و  عوامل متعدد تداوم اين جنايات میۀ از جمل

نھای ملی، نھاد ھای ملی و سازمادرک سياسی و شناخت دقيق از جنايتکاران، غفلت و کم توجھی روشنفکران، 

خواه غير وابسته به باند ھای جنايتکار از جمله عوامل متعدديست که باعث وموجب اين ھمه کشتارھا، ترقيانديشان دگر

 اوباشھا، لومپنھا، دزدھای سرگردنه، چلی و افراد بی بند و بار، اراذل،. خونريزی ھا، بدبختی ھا و جنايات گرديده است

....  به داللی رحيم مشھور به غالم بچه، بچه بيريش ھا والغرزنھا،"ظاھر کل"لد زنا ھای مذھبی، وھا و مفتخواران 

ندان، پروفيسور، مھندس، ، امير، مارشال، قھرمان ملی، قومبرای خود القاب و پيشوند ھا و پسوند ھای چون رھبر، آمر

  .را باالی مردم تحميل و تبليغ نمايند....داکتر،

 به ھمياری استخبارات دولت ھای ارتجاعی منطقه و متحدينش با درک وخيم شدن اوضاع امريکا آشام امپرياليسم خون

بازی که در خارج از مرز ھا تربيه و تجھيزشده بودند،   ئیو ھراس از دست رفتن شکار لذيذش، از ورقھای ذخيره 
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يکتن ازاعضای کليدی سازمان (هللا بابربه قيادت نصيررا  "غلمان ھای بھشتی" کرام ۀاستفاده نموده وتحت نام طلب

 تحت امريکا قبلی جھت حفظ منافع ۀاز طريق مرز سپين بولدک با پالن طراحی شد) آئی. اس . استخباراتی پاکستان آئی 

  . به داخل افعانستان اعزام کرد،روکش امارت اسالمی

 شان در مغاره ھا و کوالب در مرزھای و مزدوران جنايتکارھشت ثوری خويش را ھدايت داد تا به موقعيت ھای قبلی

  . ذخيره برای روز مبادا بر گردندیحيث نيرو شمال من

اين غلمان ھای بھشتی با چھره ھای اراسته به گيسوان، چشمان سرمه کرده، دستارھای سياه و سفيد، لباسھای محلی 

آنھا از جمله اعضای از د زيادی  بنگ و چرس که تعدائۀافغانی با استفاده از نوع عطر مخصوص گالب و مست درنش

درظاھر رھبراين گروه را افراد گمنام چون مال عمر معرفی نمودند، . نظامی باند وطن فروش حزب منفورخلق بودند

 ۀخاطر تطبيق پروژه در قدم اول اين گروه ب. ی بودآ.اس.ن در دست سازمان استخبارات پاکستان آی آاما لجام و افسار

ند، تا ھويت اصلی خودشان در بين مردم اقدام نمودپالنھای شوم آن به يکرنگ سازی جامعه  خون آشام و یامريکا

ً ظاھرا. اين امر را از واليات قندھار، ھلمند، ارزگان و زابل شروع و در تمام قلمرو شان عملی نمودند.  نشودءافشا

ن سال ريش و دستار جبری، زنھا ھمه  مرد ھا از نوجوانان گرفته تا مردھای کھۀتحت عملی نمودن ھمين برنامه ھم

کانھا در وقت نماز، منع دزدی، منع شراب دبرقع وچادری جبری، حاضری نمازھای پنجگانه در مساجد، باز گذاشتن 

 ۀ قلمرو شان از جملۀنوشی، منع گشت و گذار زنھا بدون محرم، مسدود نمودن مکاتب، تأمين امنيت نسبی در ساح

 جو حاکم در جامعه که ۀعالوه ب. زخزيدن اين غلمان ھای بھشتی در صف مردم و توده ھا شد بود که زمينه سایاقدامات

 و دريدن  وجود آمده بوده از اثر رقابت ھای نا سالم تنظيم ھای جنايتکار و مزدوران ھشت ثوری شرف باخته ب

 شمالی ی سگھاتوله مردم مانند رمه ھای گوسفند بدون چوپان توسط کفتار ھا شرقی، گرگ ھای غربی و ۀوحشيان

خصوص ه از اين رو مردم و ب.  زندگی را باالی مردم و توده ھای بی دفاع و بی گناه به جھنم مبدل ساخته بودندۀعرص

  .ای نجات ھستند بھشتی ناجی و فرشته ھیعوام الناس فکر می کردند که اين غلمان ھا

از دست . مردم کردندبعد از خزيدن در صف مردم غلمان ھای بھشتی شروع به تصفيه و ايجاد ترس و ارعاب در بين 

تا تبديل تاکستان ھا و قريه جات به .....، ناب محمدی، نسل کشی ھا ۀسارکردن ھا، اعدام ھا به شيوبريدنھا، سنگ

خواست به ھمياری مزدورانش، در   خون آشام مییامريکای بود که ئھا پالنۀزمينھای سوخته وعاری ازسکنه ازجمل

  . اشغالش را فراھم سازدۀافغانستان تطبيق و زمين

مده توسط مزدوران خودش ازدستش نرود، با آکه فرصت به دست   امپرياليسم خون آشام امريکا و متحدينش با درک اين

 ساعت ٢۴ در ظرف )۵٢بی (را توسط بمب افگنھای  تعويض مزدوران خويش ۀ پروژ،طرح دراماتيک و مضحک

مزدوران وحشی، جنايتکار و غلمان ھای بھشتی خود را ھدايت داد تا بدون مقاومت شھر را ترک و به . عملی نمود

  .صفت نيروھای ذخيره در پايگاه ھای قبلی شان خارج ازمرزھا و در مناطق قبايلی برگردند

 ذليل که درخارج از مرزھای افغانستان مصروف جاسوسی ار از نيروھا و افراد اين بامريکاامپرياليسم خون آشام 

سازمانھای استخباراتی غرب بودند و اکثريت شان از جمله رھبران، قومندانھا و اعضای  باند ھا وتنظيم ھای ھفت 

وغارتگران سرمايه ثوری جنايتکار شرف باخته و ھشت ثوری ھای جنايتکار اراذل و اوباشھای بی بند و بار، دزدان 

کنفرانس پيامد  ابزاری نموده آنھا را تحت نام تکنوکرات ھای افغان مقيم غرب درۀ استفاد،ن مردم ھستندھای ملی وقاتال

که تعداد زياد اين  در حالی. مشھورکرزی توظيف به تطبيق پروژه ھايش نمود) شعبده باز(ننگين بن به سرباندی مداری 

ی ھای عامه، جنايتکاران و آدم کشان، جواسيس و مزدوران کشورھای غربی، قاب شو ئاراتکنوکرات ھا ھمان دزدان د

ی بودند که در پيوند ناگسستنی با تبار ھفت ثوری ھا و ھشت ثوری ھای جنايتکار و مزدور خويش ئھا و سگ شوھا

ای افغان با امتيازات گزاف ی دار تحت نام تکنوکرات ھئکه اين دزدان و جنايتکاران دريشی پوش نکتا در حالی. بودند



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۴

با القاب . را نداشتند...ر، اقتصاد دان، سياستمدار، وينانجدالری که شمه ای درک از تخصص، کارشناس فنی، داکتر، 

 خون آشام و متحدين یامريکاساخته و پرداخته شده چون دکترا، آکادميسين، متخصص ارشد، پروفيسور، پوھاند توسط 

  . تحميل شدًاش باالی مردم جبر اغربی

ی خون امريکاھمراه با تيم دزد و جنايتکارش با استفاده از فرصت مساعد ساخته شده توسط ) شعبده باز(کرزی مداری 

 سگ تولهده سال حکومت در تبانی با کفتارھای شرقی، گرک ھای غربی، سيزش طی بيشتر از  اآشام و متحدين غربی

، معادن احجار کريمه و سنگھای قيمتی را به يغما دون مردم را مکيدنھای شمالی و غلمان ھای بھشتی تا توانستند خ

 ءسيسات دولتی و عام المنفعه را تاراج کردند، فساد اجتماعی، اخالقی، اداری و ترويج فحشاأبردند، تصدی ھا و بقايای ت

، باند بازی، انفجار، پناھیی، دين ئی، سمت گرائرشوه خوری، حق تلفی، بی عدالتی، قوم گرا. را به اوجش رسانيدند

 شاھکارھای شعبده باز مشھورکرزی ۀ مواد مخدر و غضب ھزاران ھکتار زمين از جملئیانتحار، ايجاد باند ھای مافيا

 فروش وطن را برای ۀقولنامقباله و که از اثر آن مردم افغانستان تا گلو در قرض غرق و سند . باشد مداری می

 امپرياليسم ۀ پروژءعکس دوره ھای گذشته با ايجاد جومجازی که جزه ب. ل کردی تسجيامريکاامپرياليسم خون آشام 

ۀ  از گذشتبی اطالعجوانان نا آگاه و ای از شمول عده ه تعداد مردم کم سواد و عوام الناس ب. بود امريکاخون آشام 

زير شدن انه و سرای عوامفريبجنايات وعوام فريبی، جنايتکاران ھفت ثوری و ھشت ثوری تحت تبليغات شعار ھا

 ت وباعث تقويد دالر بی پشتوانه به صفوف اين جنايتکاران ودالالن ناموسفروش و وطنفروش خزيدنارد ھاملي

 ،فساداداری ،فساداجتماعی، بيعدالتی ،حق تلفی ،جنايتکاران  وباندھای مافيائی و تزئيد چوروچپاول دارای ھای عامه

 ، غصب ھزاران ھکتار زمين ملکيت عامه ،شت وترافيک مواد مخدرک ، رشوه خوری ، ءفساداخالقی وترويج فحشا

 ،جنايتکاران  ،خالف عوام مردم . گرديدند...  انتحارو، انفجار، اختطاف ،چورمعادن احجارکريمه وسنگ ھای قيمتی 

ن دالری اراذل و اوباشان صاحب سرمايه ھای ميليو ،دزدان  ،تکنوکراتھای قالبی ،دالالن ناموسفروش و وطنفروش 

قھرمان  ،شترجنرال ، مارشال ،مر آ ،امير ،رين، انجداکتر ،با القاب ساختگی وقالبی چون پروفيسور ،درداخل وخارج 

  . غيره شدند...کارشناس اموراقتصادی و ،کارشناس امورسياسی ،کارشناس امورنظامی ،رھبرمردم ،ملی

ی خون آشام ومتحدين امريکاشان داد که امپرياليسم يک بار ديگرن قندوز خصوص دربدخشان وه حوادث اخيردرشمال ب

تا سرحد  ،  جنايتکارانه ۀ وحاضرھستند که ھرنوع معامل باشند   شان می مين منافع ستراتيژيکیأش درپی ت اغربی

 و ن چورآپی  در سقوط دراماتيک قندوز و .وحشيانه و ريختن خون ھزاران انسان بيگناه افغان راانجام دھند شتارک

شودنی ھزاران جنايت نابخ ی ھای عامه وئغارت دارا ،ناموس مردم ه  تجاوزب،ی ھای مردم بيگناهئل داراچپاو

 سگ ھای شمالی وغلمان  توله، گرک ھای غربی ،ديگرھمراه با ريختن باندھای جنايتکار و اوباشان کفتارھای شرقی 

  .د وتسجيل نمودئيأ شان تۀھای بھشتی را درسرکھا ومحالت تحت سيطر

 تاجيک، ،شود که قربانی اصلی اين حوادث مردم بيگناه ساکن درجغرافيای افغانستان ازتمام اقوام پشتون  بازھم ديده می

 یامريکابازھمان  . رسدفرصت طلب می و ن به باندھای جنايتکارآونفع  باشد می....،ايماق ،ترکمن ،ھزاره  ،ازبک

شورای دزدھای  ،ش چون باندھای جمعيت جنايتکار اومیش بادست پرورده ھای ب اقوت ھای نظامی و اشغالگر

 يتيم ،الماس کميشن کار ،دحمعطا م ،ی چون امان گذرئ سگھا توله، ھای ابليس"غولبدين "،سيافی ھای لوطی ،سرگردنه

شونيست ھای  ، احدی،شونيست ھای ھتلری افغان ملتی چون يون  ، پاکستان یآ. سا .یصديق آ  ربانی فرزندۀبچ

 و زيادترين سود را ازين  باشند محرک اصلی اين جنايات می محقق  و امثالھم  گرداننده و ،چون خليلی چنگيزی 

  .ورند آند ومی ادست آوردهه جنايت ب

ين اوبيشتراز  يمئنماپاک ن رسيده که صفوف خودرا از صفوف جنايتکاران آآری ھموطن گرانقدرواسيرگرفته شده وقت 

  .ی جنايتکارونيروھای خصم نشويم  باندھا،ھيزم سوخت جنايات 
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 ،سازمانھا ،خصوص روشنفکران ه ب .گاه است که درين راستا مردم را ياری رساند آروشن ضميرو  ھرفردۀوظيف

  .رمان واالی انسانی  قربانی وخونھای زيادی داده اندآخاطره ملی که ب وابسته و احزاب غير

حق ه ی ھای عامه ومردم را به يغما بردند بلکه مبارزات بئه تنھا دارا سگھا بودند که نتولهگرکھا و ،اين گله ھای کفتار

احساس ترين فرزندان اين ا پاک ترين وب ،صديق ترين  .به يغما بردند نيز  مردم  درمقابل روس اشغالگرراۀآزاديخوان

ابرماھيت ارتجاعی بن ،آميزازصحنه ھای نبرد مسلحانه وسنگرھای داغ مھين  شکل بسيارفجيع وفاجعهه مرزوبوم را ب

 و جبھات نبرد آزاديبخش مردم افغانستان رابه جبھات سازش کار .ردندکحذف ونابود ،ومنافع امپريالستی باداران شان 

مزدوران اجنبی تبديل نموده وپست ترين اعمال را درحق مردم وجنبش آزاديبخش مردم افغانستان انجام داده وتاکنون 

  .ادامه دارد

که  نآدون نمود بپاک توان صفوف خودرازصفوف جنايتکاران  واسيرگرفته شده ازھمين اکنون میآری ھموطن گرانقدر

  :خطری رامتقبل شويم  يا ضرر

دزدان سرگردنه  ،قلدرھا ،باندھای جنايتکار ، "لیحشت م"اسبتی که ازطرف دولت مزدوروروزھای من: تحريم وتقبيح -

 ،ده محرم ،روزجشن ھفت وھشت ثور ،روزقھرمان ،يدتلری وچنگيزی تحت نامھای روزشھيوشونيست ھای ھ

  .دنروزگاو وسايرروزھای ھم مان ،روزبز  ،روزمزاری

واری گوسو...) ختنه سوری و ،تخت جمعی ،شيرينی خوری ،عروسی( تحريم واشتراک نکردن درمحافل خوشی

باتحريم وتقبيح ...مذھبی و ، قومی ،سمتی ،تنظيمی ،ردن درکمپاين ھای انتخاباتی کتحريم واشتراک ن. جنايتکاران

وازطرف  مردم را نسبت به جنايتکاران نشان داد يکطرف انزجار ونفرت خود و توان از ھمچوروزھا ومحافل می

  .شود اميان شان میحف صفوف جنايتکاران ويديگرعدم حضورما درھمچوروزھا ومحافل باعث تضع

اشتراک جنايتکاران جلوگيری  دعوت و از واری خودگی وسوتوانند که درمحافل خوش ھموطنان گرانقدرما می: تجريد -

نھا ھيچ آدرروزھای عيد ونوروزبرای .. اعضای خانواده ودوستان نزديک شان ھم باشدۀکنند حتی اگرجنايتکاران ازجمل

  .وارزش قائل نشوند. وقع والتفات نگذارند

سزای اعمال شوم شان ه  شريف افغانستان بمحضرمردم  عدل وانصاف درۀ جنايتکاران درمحاکمۀکه ھم به اميد روزی

  .برسند

 ،سمتی ،نفاق جدا ازتعصبات قومی  ری ازجنگ و عاسربلند و ،مترقی   ، مستقل ،زاد آ،خاطريک افغانستان  واحد ه ب

  . متحد و يک دست شويم  ،نژادی درمقابل دشمنان داخلی وخارجی  مذھبی و ،لسانی

    با عرض حرمت
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