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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
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   کرزی دربدخشانۀ زنگ زدۀزلمی مجددی، مھر
 

وی يکی ازقومندانان مستبد  .اورا بدون درنظرداشت جايگاه ستم کارانه اش زلمی خان ميگويندافراد بی شخصيت 

. دھد ست که ازديرزمانی زياد خود را پابند به اوامر ربانی ندانسته به تيم کرزی دم شورمیديگرجمعيت اسالمی ا

، زلمی درمربوطات  ولسوالی ھای جرم  . نجات ملی را دارا است ۀ عضويت درجبھۀگفته شده است که اوسابق

برھان الدين ربانی ودارودسته خود را يکه تازدانسته  ، ارگو ، يفتل پايان ، پاميرھا ، کران ومنجان ، يمگان خاش،

  .خرد  يک توت نمیبه اش را 

ين مناطق اعم ازعزل ونصب افراد در پست ا وی با اتکا به ھم پيمانان وموقف فعلی اش تقريباً تمامی اختيارات در

ھمه  ، قومندانان امنيه، ولسوال ھا ،سای ادارات دولتی  مديران معارف ؤر. دھد  اجازه نمییکسه ھای دولتی را ب

اصالحات « داکتراحمد مشاھد رئيس ،زلمی مجددی فعالً وکيل مردم بدخشان  .دنگرد جا میه دست اوجابه وھمه ب

ی شده اند ئ، جمعيتی ھای کرزتعداد ديگراز دزد ھا .....و » مبارزه با مواد مخدر« زراراحمد مقبل وزير،» اداری

  .يند آ میش درصفحات شمال به حسابحامد کرزی وتيمکه بازو وعوامل 

ين طريق اش تاھنوزبسيارمھم بوده اند واز شيطانی کرزی وتيم فاسدۀاينان درجھت جذب متنفيذين  قومی به داير 

زلمی مجددی چنان فرد خود بين وبی شخصيت است که  .يب شان نموده استصل ھای کالن و امتيازات بيشتررا نپو

ه دند تاسرحد يک مالزم مکتب را ازمعارف برطرف نموده بی نداده بوأ را که به وی ریبعدازختم انتخابات افراد

ش ازھيچ نوع جنايت دد وسايرقومندانان بی ناموسبرادران زلمی مجددی  .جا نموده نظر خودرا جاب جايش فرد مورد

بدخشان اباء نورزيده اند، اينان وھم سنگران بوی ناک شان از پليد ترين وخشتک منشانه وغيرانسانی درحق مردم 

  .يند آحساب میه حرام ترين افراد بدخشان ب

ولسوالی جرم دريک کمين که توسط برادرش برای يکی  زلمی مجددی فرد بير حمی است وی  درمنطقه ای از 

رفتند به  نکوچ به ولسولی يمگان میي را که دريک فال نفرازمردمان عادی٢٠ازدشمنان خود گرفته بود به تعداد 

ی بوده برای ئ درا"ايچه مورماک و"ين بی رحمی فرد زلمی مجددی درع .وب نمودذشان را ۀ راکت بست وھم
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يکه تازی ھايش ھميشه با سايرقومندانان منطقه اش درگيربوده افرادعادی زيادی را در   منطقه زيرتسلط وۀتوسع

   .قتل رسانده است هسگ جنگی ھايش ب

ی را ئش جبھات نظامی داشته جنگھای جبھه تسلط ولسوالی ھای زير زلمی مجددی مثل سابق ھنوزھم در

ولسوالی کران   جھانی مدت سه سال است که درۀزيرريش حکومت کرزی وجامع .سازد ھرازگاھی مشتعل می

به ربانی وعبدهللا عبد درگيرجنگ ھای ومنجان بدخشان افراد زلمی مجددی وگروه ھای مربوطه جمعيت وابسطه 

 ۀاعمارپروژ ين جنگ ھا نه تنھا خون دھا نفربه زمين ريخته است، بلکه روابط اقتصادی،ادر خونين مسلحانه ھستند،

 ھدف اقتصادی اين جنگ ھا ۀبخش عمد.رسيدگی به مسايل صحی وتعليمی مردم کامالً مختل گرديد  ساختمانی ،

ين ايد وعوايد ھنگفت از آحساب میه دن الجورد جھان با ازبزرگترين معهجورد بدخشان ک تسلط براستخراج الحفظ

 پول گيری بيشتر حامد ۀھمچنان ايجاد جنگ بين جناھای درگيربازھم زمين .باشد  می،ريزد طريق به جيب اينان می

  .سازد کرزی را برای تيم زلمی مجددی درمربوطات بدخشان ميسرمی

 

 


