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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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  "بدخشانی"ياسر: نويسنده

 ٢٠١٢ سپتمبر ١١

  فھيم "مارشال"ھایسگ بدخشان و
 

بسطه به جمعيت شناسند يکی ازقومندانان جھادی وا نام جنرال نذيرمحمد دربدخشان میه نذيرمحمد که او را ب

از يکی  قسيم فھيم و» مارشال« ھمنشين بسيارنزديک يکی ازاوباشان پليد ربانی، او .باشد  افغانستان مییاسالم

يا به زبان . رود شمارمی هبدخشان و ولسوالی ھای يفتل ھا ب تروريستان وقاتالن مشھور جمعيت اسالمی درمرکز

الح سو  افراد عادی تا مردمان مقام دار از در فيض آباد» شان استمقاومت بدخ يکی ازبرادران جھاد و« اخوانی ھا

  .د که ھراس و وحشت ازجنرال نذير محمد نداشته باشدشو می  پيدافردیدست کمتره ب

باشد يک فرد بی سواد بوده از تعفن و پليدی ھيچ  می"مرکزبدخشان"که فعالً شاروال فيض آباد  جنرال نذير محمد 

» ..قماربازی ، زنکه بازی، بچه بازی، اسپ بازی، بودنه بازی،کفتربازی،  سک بازی،کبک بازی«بازی چون 

که خشم اين وحشی را ازخود  نمايد برای اين ی که دربدخشان فعاليت میئسسات وانجوھاؤتمام م. مبرا نيست

کنند  خشان کارمی که در پی آر تی بدیافراد. ن کرده اند يدورکرده باشند ماھانه يک معاش جزيه گونه برايش تعي

زياد شنيده شده است که پی ار تی بدخشان ماھانه يکمقدارپول نقد را برايش  .ُکالً به پيشنھاد وی استخدام شده اند

که يک مارشال فھيمی فعال است،  داند که جنرال نذيرمحمد درعين اين ين رابطه ھرکه میادھد و از می" جزيه"

درسايرامورجاری فيض  مد با وجوديکه فعالً شاروال بدخشان است ،نذيرمح .جاسوس پی آر تی بدخشان نيزھست

و گردد و ھيچ قدرت زمينی  آباد خود را ذی صالح دانسته واسطه ای برای حل مسايل ھردعوای ولو ناحق می

  .ی نظرجنرال نذيرمحمد در آن گرددأآسمانی وجود ندارد که مانع تصميم گيری ور

 بی ريش بچه ھا  شام می ولی روز ھايش بافاحشه ھا و دارد، دختر و  پسر٣٨ ازجنرال نذيرمحمد ھفت زن وبيشتر

 وی با مباھات اظھارمی. بالد شناسد می ش را نمیتعدادی ازفرزندان که ھنوز ينابسياری ازمجالس از در او .شود

 ھيچ مانعی کندء که خواسته باشد وظيفه اجرا »ازمقام واليت تا قوماندانی امنيت «که درھرپست دولتی  دارد

اسپ ھايش  زنند، سگ ھايش جگر و  دست وپا میط که مردم بدخشان درفقر مفریدرشرايط .سرراھش وجود ندارد

 ، زن بازی قماربازی، الت کم نيستند،ذفرزندان وی مانند پدرشان نيزازھيچ نوع پستی ور .خورد نقل مغزی می

زنان  به دختران و تجاوز ان بی کس وبيچاره،لت وکوب جوان تطميع، راھجوری، قتل، زورگيری، شراب خوری،

  .ی پا جای پای پدرگذاشته باشندئتوگو .باشد  سگ چوچه ھای او میۀمردم ازمصروفيت ھای روز مر



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

روز   نفرمسلح شب و٣٠٠شود که  گفته می . دزد به جامعه تقديم کرده است٣٨ نه که فرزند ٣٨جنرال نذيرمحمد 

او تکيه گاه تمام  .کند مين میأاند که خوراک وپوشاک شان را نذيرمحمد تدرخوشخانه ھای نذيرمحمد خوابيده 

ھرگاه يک فرد دست به ھرنوع  .دربدخشان است...  وفاسق  فاسد، قاتل، قاچاقبر،  دزد،،گروپ ھای مفت خور

ند مقابل توا  نمییھيچ ارگان زند وبعداً به جنرال نذيرمحمد رجوع کند، جنرال ازوی حمايت نموده،  که مییجنايت

  .ايستدوی بتصميم 

عزت مردم  ناموس، مال، به جان، افراد مربوط وی مثل مور وملخ، قومندانان و و پسرانش،  جنرال نذيرمحمد،

 بدخشان را ۀينی جامعئخصوس طبقات پاه  نيست که صدای مردم بيچاره بیفيض آباد بدخشان افتاده اند وھيچ ارگان

قسمت ھای  .ھرچه ملکيت دولتی بود به فروش رساند ن شده،ي شاروال تعيکه جنرال نذيرمحمد اززمانی .بشنود

 یزمين  شھيد شھرفيض آباد است،ۀ که ملکيت مکتب شھنیزمين  بدخشان قراردارد،ۀ ازقبرسان که درشھرکھنیزياد

 ينا حويلی توزيع نمود وازۀرا دکان ونمر... وميدان ھای ورزشی،   مرکزی بدخشان است،ۀکه ملکيت شفاخان

  .طريق ميلياردھا افغانی به جيب زده است

 ی را ھمزمان به چندين نفر به فروش رسانده وئعاری ازشرف است که ملکيت ھاای اين جنرال جھادی به اندازه 

اذيت ھای  قتل، حويلی، دکان، ت ناشی ازغصب زمين،اموجوديت شکاي از غير .پول ھرکدامشان را تسليم شده است

نرال نذيرمحمد صدھا شکايت تجاوزجنسی به بچه ھا ودختران فيض آباد بدخشان ازجنرال جريمه توسط ج اجتماعی،

ولين اين ؤارنوالی رسيده است که مسڅ و حقوق بشربه ادارۀ امور زنان،  ،شافراد وفرزندان بی شرف نذيرمحمد،

  . را ندارندبرای ویدوسيه  تشکيل ت افشاء وأجر ادارات ازترس جنرال نذيرمحمد

ش مارشال فھيم معاون و  ای ازموی سفيدان بدخشان نزد رئيس جمھورهلی هللا اديب والی بدخشان ومجموعشاه و 

 فھيم راجع می" مارشال"رئيس جمھورگفت وگو و حل اين قضيه رابه  . را ازجنرال نذيرمحمد پيش ميکنندیشکايات

ل يکی ازخراباتی ھا ودرضمن جنرا کند، يد که ھرکس ازافراد من شکايت میگو فھيم برای شان می .سازد

شکايت داشته باشيد، رسيدگی اگرجنرال  از جزه شما ازھرکه ب .ازدوستان بسيازصميمی من دربدخشان است

 با کشانند، شکايت کردن ازجنرال وی را به راه راست می کردند با پياده که فکرمی تيم ساده و .گيرد صورت می

  .گردند رمی خريطه بدون دست آورد به بدخشان بیگوشھا

اينھا  .کنند وجود دارد وبرنامه پخش می راديو نيز تلويزيون،  نوشتاری،ینشريه ھا  جمعی،ۀدرمرکزبدخشان رسان 

زنند  روند وسربازمی حياتی بدخشان طفره می انعکاس مسايل مھم و مگراز کنند، گويند ونشرمی ازھرچيزمی

پسرجنرال ، ری درميدان بزکشی فيض آباد برگزارشده بود که سال جایدربزکشي گفته شد،که ش ھم ھمان است ودليل

زخم  کند که درنتيجه شخص بيگناھی به قتل رسيده چند فرد ديگر حريفان پدرش فيرمیاز نذيرمحمد باالی يکی 

که ديده ميشود پای جنرال  ينابعداً از .نمايد پوليس مداخله می خورد و ھم میه تماشای بزکشی ب .دارد برمی

  .باالی قضيه خاک پاشيده وموضوع سرپوشيده نگه داشته ميشود يان بوده است،درقضيه درم

ش را ردالرکه دوھزا ينااز لح بعدسگذشته است وافراد م شود با موترش ازدشت قرغ می  که گفته مییدرقتل جوان 

ين اافراد جنرال درگردد که دست  بعدھا معلوم می .رسانند مردی وی را به قتل میازنزدش گرفته اند با کمال ناجوان

وچند  کند  واليت بدخشان پرخاش میۀقبل ازعيد پسرجنرال با حاضرباشان قومندان امني. دخل بوده است یذقضيه 

 ميخ فھيم میبه  بدخشان که خود اوھم پنجشيری است وۀمحافظين پنجشيری قومندان امني .دارد تن شان را زخمی می

عکس قضيه با معذرت خواستن قومندان ه ولی ب گيرد، ان صورت میکنند که رسيدگی حتمی برايش گمان می پرد،

  .گردد  بدخشان ازجنرال وپسرانش خاتمه يافته اعالن میۀامني
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جمله جنرال نذيرمحمد را  درفيض شما حق نوشتن وانتقاد کردن ازجنايات وپستی ھای ھيچ جنايت کارجھادی من

 از ستم ملی است و محبوب هللا کوشانی رھبرآن می ایاخه  که ش"افغانستانن ادگازحزب آ"دفترواليتی  .نداريد

پدر  ی ازئگفته شده است که محبوب هللا کوشانی زمين وجايدادھا .باشد، تحت فشارھای جنرال نذيرمحمد بسته شد

درفيض آباد بدخشان داشته است ک قبال توسطه جنرال نذيرمحمد غصب گرديده است وجنرال ازترس ازدست ندادن 

ادگان محبوب هللا کوشانی زاليتی  حزب آگيرد واين باعث بسته شدن دفترو کش را با محبوب هللا کوشانی می  سرِ ،آن

  .گردد درواليت بدخشان می

  

  :يادداشت

  ! ھموطن عزيز

  :، به تأئيد گفتار تان بايد بيفزائيمضمن ابراز امتنان از گزارش مبسوط تان به ارتباط يکی از جنايتکاران جھادی

د گفت، تمام آنچه را شما تذکر داده ايد بدون آن که کمترين شکی در صحت آن وجود داشته باشد، با تأسف نخست باي

نمانده، بلکه در سرتاسر افغانستان، در تمام مناطقی که يک تن از خود " نذير محمد"محدود به فيض آباد و جنرال 

فيض است به جرأت گفته می بد تر ازاوضاع يم فروختگان جھادی حاکميت دولتی را نمايندگی می نمايد، اگر نگوئ

  .توانيم از آن کمتر نمی باشد

ثانياً بايد دانست که تمام آنچه در بدخشان و ساير نقاط افغانستان می گذرد بخشی از نقشۀ اشغالگران به ارتباط ادارۀ 

  . افغانستان می باشد

 نيروھای اشغالگر در ھرجائی که بوده اند، جھت تاريخ و تجربۀ تمام کشور ھای تحت اشغال به اثبات رسانيده که

، عوامل اجرائی بومی خود را از بين کثيفترين ترين و بی شرفترين افراد ھمان استقرار حاکميت استعماری خويش

چنين انتخابی اگر از يک سو به استعمار اين امکان را مساعد می سازد تا از آن افراد ضد . جامعه انتخاب نموده اند

د اعلی استفاده را ببرد از جانب ديگر به صورت غير مستقيم ضرورت دوام قدرت خود را به مثابۀ حافظ مردم ح

  .مردم از شر ھمچو افرادی در اذھان توده ھای بی خبر تزريق می نمايند

ھمچو و شريک  بانی ،بناًء گفته می توانيم مردم به عوض آن که راه عالج را در مراجعه به مقاماتی که حامی

 خود و ناموس شان را از تطاول ،شخاصی ھستند، می پالند بھتر است از مردم رستاق درس گرفته، با قھر مردمیا

  .رھانيده نخستين خشت آزادی شان را در رھائی از بند مناسبات استعماری، بگذارنددھارۀ دزدان جنرال نذير محمد 

  شاد و پيروز باشيد

 AA-AAادارۀ پورتال

 


