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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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   کابل- عبدهللا امينی 

 ٢٠١۶ می ٠۴

  به جھنم رفت"کريم ميثاق"

 
 و دل ھای داغداران و رفت پرچمی مزدور روس چند روز قبل در لندن به جھنم –يکی ديگر از عمال نظام خلقی 

 در کشتار مردم بی گناه ما در زمان تجاوز شوروی به "مثياق".  پرچمی را خوشنود ساخت–قربانيان نظام سفاک خلقی 

بعد از فرار از افغانستان و مانند ساير ھم . الکت رساندافغانستان دست آزاد داشت و ھزار ھا نفر را بدون پرسش به ھ

-MI  (۶ رضاکارانه در آغوش ام آی "ميثاق"کيشان خود که در خدمت سازمان ھای استخباراتی غرب قرار گرفتند، 

 . سازمان جاسوسی خارجی برتانيه افتاد و تا دم مرگ برای اين سازمان وفادار ماند) 6

ستاده بود، ميثاق ھم در خدمتش ي ایکه شوروی سر پا تا زمانی.  بی در افغانستان بود يکی از عمال کی جی"ميثاق"

 به برتانيه فرار کرد "ميثاق"ًبعد از سقوط شوروی خصوصا که  زوال نظام مزدورش را ھم به دنبال کشيد،. قرار داشت

  .تا از گزند انتقام جويان  جنايات خود در امان باشد

به دنيا آمد و در عھد جوانی چپ گرای متمايل به شوروی شد و به " زحمت کش ھزاره " او در غزنی در يک فاميل

خالف و عده ھا و شعار ھايش که دم از عدالت اجتماعی و مساوات می زد، در زمان . حزب ميھن فروش خلق پيوست

  .قدرتش کشت  و نابود کرد

يک .  به يک جالد واقعی و خونخوار مبدل گرديد زد ویپشت پا" خلق" او به تمام وعده ھايش به ارتباط خدمت به 

 پرچمی وزير ماليه بود، يک  روزی در دفترش نشسته بودم –که در نظام مزدور خلقی  شاھد عينی قصه می کند، وقتی

.  او را زن و فرزند دشنام داد"ميثاق"به مجرد داخل شدن اين تاجر به اطاق وزير، . را آوردند" ملی"که يک تاجر 

 از عقب ميز کار خود بر آمد و اين تاجر را "ميثاق". ايش گفت که وزير صاحب دشنام ندھيد که شايسته نيستتاجر بر

 روی و دھن او را خون آلود شکستهبه روی اطاق خواباند و با حوالۀ لگد ھای متواتر به دھنش، چندين دندان تاجر را 
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اعتراف کرد که " خجالت و سرافگندگی"سال ھا بعد، با .  داد و ھذيان می گفت در جريان لگد زدن دشنام می. ساخت

  ". من آن روز بی ادبی کردم"

گذشته از آن که به مانند تمام " ميثاق"تا جائی که دوستان و آشنايانی که در آن زمان می زيستند، قصه می کنند 

 دستش به خون ملت ما آغشته می جنايتکاران ديگر رژيم خونريز ثور، در دشمنی با تمام مردم افغانستان قرار داشته و

به صورت مستقيم " ھزاره"باشد، به اساس تقسيم وظيفه در درون حزب، کشتار و قلع و قمع روشنفکران مربوط مليت 

  .توسط وی اداره و ھدايت می شد

رد فاسد شکر که فاميلش ھم از شر چنين يک ف. از مرگ اين انسان کثيف و خون آشام مردم رنجديدۀ ما شادمان شده اند

  .  و قاتل مردم سرانجام  نجات يافت

  

 

 

 
 


