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   کابل–ھوادار پورتال 

  ٢٠١٢ جون ٢۵

  

   ؟تصفيه حساب سياسیتبارز اخالق پرچمی است و يا 
  

ائی نخواھد نمود و ھمۀ آنانی که وی به دنبال آن که در اول سرطان سردستۀ غالمان وعده داد که من بعد، مصلحتگر

ای اين را می شناختند از  ال آق انی"جوک کرزی به قدر کافی خنديدند و از جمله ھمکار گرامی پورت الق داد پغم  "خ

ق غ ھم وی را الفوک و بد تر از آن به مر  دان طري د، و ب شت می دھ تخميی تشبيه نمود که با ديدن رھگذر خودش پ

ار »وم سرطان٣شنبه «ف نزند، ديروزبه وی گوشزد کرد که ال ن ب ه اي  در اول صبح کرزی الفوک ثابت ساخت ک

ان الف نبوده بلکه به راستی راستی ديگر با کسی مصالحه ندارد و جھت اثبات آن ھم يکی از مزدوران  ی و خادم قبل

ام تجاوز» کبير رنجبر«" پرچمی پراز چم منحوس سرتاسر سياه"يعنی روس و فعلی  ه اتھ االی يک را ب ه عنف ب  ب

  .دختر جوان به زندان افکند

  :اعالم داشته افزود" رحمت هللا نظری«ارنوال دولت پوشالی يعنی څ معاون لوی اين خبر را

ام ٢٠که اينک دختر جوانی  ود، و در تم ل اختطاف شده ب  سال عمر دارد و دو ونيم سال قبل از ولسوالی ده سبز کاب

ز " رنجبرکبير "مدت در خانۀ خواھر زادۀ  ی را ني ه طفل الی ک دت، در ح ه م در بند بود، اينک و بعد از گذشت اينھم

ر وی در آغوش دارد ر ب ر رنجب ه کبي سی پيھمی است ک  و به صراحت می گويد که اين طفل محصول تجاوزات جن

  .انجام داده است، پيدا شد

  

اری در و اينک  بريالی بود -که يکی از پرچمی ھای مربوط به شاخۀ ببرک" کبير رنجبر" ابقۀ ک ا در نظرداشت س ب

به فروش وطن به مشتری جديد ادامه " حق و عدالت"درون جناح پرچم، به حيث يکی از رھبران به اصطالح حزب 
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ا و شرکای جنايمی دھد،  تش، شف شف ايکی از سرشناسترين افراد پرچمی بود که با اشغال کشور به وسيلۀ امريک

ۀ ت در پارلمان دولت پوشالی، به صورنگفته با کفتن شفتالو و عضوي ھا، حلق ۀ غالمی روس ه عالوۀ حلق ت رسمی ب

  .غالمی امريکا را نيز به گردان آويخت

ل،  ه نع م ب انی ھ او که در تمام مدت دوراول  شورای وطنفروشان به حيث عضو آن شورا گاھی به ميخ می زد و زم

ۀ خدمت آن شورا، استعمار ھم او را مدر دور دوکه به دنبال آن  ستۀ ادام ه  شاي تعماری ب ازی اس سته و از ب خود ندان

رد " تاريخ مصرف"کنار گذاشته شد، معنای  د و فکر ک را که در پشت تمام اموال استعماری درج است نخواست بدان

دی ،که می تواند با تکيه بر روابط شرق و غرب خود  باز ھم خود را بر شورای وطنفروشان تحميل نمايد، و يک چن

يچ فکزنده م ساخت، ھ ه حزب ھ ای  باد و مرده باد گفت و حتا کار را به جائی رسانيد ک ه معن رد ک اريخ "ر نمی ک ت

ال ھای چيست و چرا بايد به ھمان اندازه که از غارت دارائی " گذشته ه دنب مردم غصب نموده قناعت کرده و ديگر ب

  .چوکی و منصب در دولت دست نشانده نگردد

ه پوست پرچمی را در از ديروز سانی ک ل و يکی از ک ندگان کاب ۀ يکی از باش ه مثاب نيده ام، ب ر را ش ن خب که من اي

  چرمگری می شناسد، با چندين دوست ديگر نيز در مورد مشوره نموده ايم که قضيه از چه قرار می تواند باشد؟

از  پرچی گرانۀ يک پرچمی رسوا امشکل قضيه به خاطريست که از يک طرف اخالق اد جانب ده ي ست که به گفتۀ زن

و » ترويج سيستماتيک«" مجيد کلکانی" بزرگ مردم افغانستان ه گل ا ب ود و خود ت فحشاء يکی از سياست ھای شان ب

ا حال غرق بودند و از طرف ديگر، دوسيه سازی ھای مروج در دولت دست نشانده استفساد در لجن فسق و  ، که ت

  .ن مواردی اتھامی راست ثبوت شده باشدبه ندرت اتفاق افتاده که در چنا

ا " کبير رنجبر"در ھر صورت چه  آن اختطاف و تجاوز جنسی را انجام داده باشد و چه ھم نکرده باشد، آن تجاوز ب

ه صورت اخص در حق  ران آن ب وع و رھب رچم در مجم ه پ ائی ک ات و خيانت ھ تمام اھميت آن، در مقايسه با جناي

دمردم و کشور در بند ما مر ه شمار بياي يچ ب د ھ د، می توان ده ان ق در . تکب ش رچم و خل را پ د زي ه شمار بياي يچ ب ھ

وده١۴دوران حاکميت  سی نم اوز جن ر را  سالۀ شان، بر ھزاران زن و دختر و حتا بچه تج زاران زن و دخت ه ھ  و ب

  .بی سيرت نموده اند

ا  ان، مليونھ تبدای ش ان شرايط به عالوه آنھا در طی دوران حاکميت سياه و اس ا آوراه ساخته، ھم ابود و ي سان را ن ان

شانيده است  در .مرگ سرپرست خانواده ھا و آوارگی به ھزاران زن، دختر و پسر بچه را به دامان فساد و فحشاء ک

ا آن " رنجبر"نتيجه چه  ن و ي اموس اي ه ن ام تجاوز ب اين بار ھم مرتکب چنين جنايتی شده باشد و يا نشده باشد، به اتھ

  .به زندان افتادن، بيش از آن که يک اتھام باشد، برمبنای سوابق آنھا جرميست مشھود که بايد مجازات شودفرد 

ست  رداما اين که چه کس و يا نھادی حق دارد او را به محاکمه بکشاند، سؤالي رار بگي ه ق ورد مداق شتر م د بي ه باي . ک

د صد و ي ال چن يھن را در قب اموس چه از نظر من دولتی که ناموس م اند و ن روش می رس ه ف ر ب ون دال زار ميلي ا ھ

دارد يکی از شرکای جرمش را  فروشی  خود را به عنف و جبر می خواھد بر مردم بقبوالند، به ھيچ صورت حق ن

  .به چنان اتھامی به بند افکنده و بدان وسيله برای خود اعتبار کمائی نمايد

ستان –وانی  و اخ پرچمی-به محاکمه کشانيدن جنايتکاران خلقی ردم افغان ۀ م ونی حق و وظيف  طالبی و تکنوکرات کن

ز  ای مي ه پ ا را ب د آنھ شانده می باي است که بعد از بيرون انداختن نيروھای اشغالگر و سرنگون ساختن دولت دست ن

  .محاکمه کشانيده، داد مردم از آنھا بستانند

  

  


