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  دپلوم انجنير خليل اهللا معروفی

   2009 اپريل 30برلين، 
 
 
  
  

  درنده خويان صحراگرد
    و   

  

  شکنجۀ يک افغان تا سرحد مرگ
  

 ارجمند، لنک يک کليپ ويديوی وحشتناک را در دسترس پورتال صبح پگاهی امروز بود که هواخواهی
ادارۀ پورتال به مجرد مشاهدۀ صحنه های شکنجۀ غير انسانی، درنگ را جائز ندانسته و کليپ را  توأم . گذاشت

 صبح وقت اروپای 30 و 5 گذاشت؛ و اين دقيقًا بساعت 2009 اپريل 30با تبصره ای کوبنده در صفحۀ امروز، 
بيننده و من لنک اين کليپ شرم آور، ولی در هر صورت افشاء گر را ذيًال ميگذارم، تا خوانندۀ . بودمرکزی 
  : قضاوت نمايد   خود در مورد،هشنوند

  
713=id?php.items/eu.khandaniha.www://http  

 
 :در زمينه چنين مينگارد " دنی هاخوان"وبسايت ايرانيان بنام 

  
  شيوخ اماراتليس و عمالوهای وحشتناک شکنجه يک انسان بوسيله پصحنه « 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

   

  بنامخبيث ناانسانی 
  د آل نهيان وليعهد اماراتئ بن زاعيسیشيخ 
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sheikh issa brother of emirate king tortures an afghan trader  
  

  
  

 22عربی به خارج فرستاده شده و روز چهارشنبه   که بوسيله یک بازرگان از اماراتدر یک کليپ ویدئوئی
امریکا پخش شد مناظر وحشتناکی دیده می شود که طی آن  سی در.بی.آوریل از شبکه تلویزیونی آن

را به دليل اختالف مالی با برادر وليعهد امارات به نحو وحشيانه ای  عمال برادر وليعهد آن کشور فردی
 امارات عربی متحده گاوصندوق نقدینگی بسياری از. را تا سر حد مرگ آزار می دهند  شکنجه داده و او

کرده و به شيوخ  کارگزارن رژیم شده که پولهای غارت شده از خزانه کشور را در آن دیار سرمایه گذاری
   ».بدوی اجازه می دهند که به تماميت ارضی کشور چشم بدوزند

  
 رقت آور و غير قابل باور شکنجۀ يک انسان را بدست شيخی وحشی و گماشتگان وحشی تر ويديو صحنه های

و ميدانی هموطن که اين انسان مظلوم کيست؟؟؟ انسان مظلومی که در دست درنده خويان . او، به نمايش ميگذارد
فتاران صحراء اين انسان مظلوم که مورد شکنجۀ ددمنشانۀ ک. صحرانشين، شکنجه ميشود، هموطن من و توست

  "!!!!!!برادر من و تو"قرار گرفته، برادر من است و برادر توست؛ 
  

  :اين فلم تکاندهنده، دو نکته را برازنده ميسازد 
   ــ درنده خوئی و وحشت شيوخ عرب و نوکران سرسپرۀ ايشان را1
   افغانستان  ــ مظلوميت موجودی را که بحيث انسان زاده شده و آن هم در سرزمين دردمندی بنام 2
  

زمانی که اعراب باديه نشين دين خود را بجهان صادر کردند، . درنده خوئی اعراب را تاريخ درست به ياد دارد
جناياتی را که اعراب فاتح در حق ممالک مفتوحه روا داشته . توأم بود با خشونت و شمشير کشی و قتل و غارت
تاريخ هنوز فراموش نکرده، که چگونه ابومسلم خراسانی ما . اند، از حافظۀ بی باک تاريخ هرگز زدوده نميشود

را به امر خليفۀ عباسی و در حضور نامبارک خود خليفه، زير مشت و لگد گرفتند و آنقدر زدند که در دم جان 
  .جرم اصلی ابومسلم اين بود، که خالفت را از امويان به عباسيان انتقال داده بود. داد

" کرنش". "غر و فش"و ديگری " کرنش"ر از درندگان، دو مورال دارند؛ يکی شيخهای نامسلمان و وحشی ت
در مقابل کسانی که نه در آسمان ستاره ای دارند و نه در زمين سايه " غر و فش"در برابر بادار جهانخوار و 

صد شيخ  ند ورنه چ ،  ها انسان سوار کرده است بر شانۀ مليوناتازونی اين منافقان تاريخ را امپرياليزم . ای
چه باشند، که در امارات و عربستان سعودی و ديگر ممالک خليج بر دهها مليون "  گــُنده ُسرين"و " بی وضو"

  .انسان حکم برانند
ذخائر سرشار زير زمينيی که شاهرگهای اقتصادی ممالک سرمايه داری را سيرآب ميگرداند، باعث شده که 

امپرياليزم هميشه ايادی رذيل و بی وجدان را پاليده . جنايتکارترين افراد آن ممالک بر سر قدرت نگهداشته شوند
 مثالهای برجستۀ آنرا ر دنيا ميکند، و ما کار را در سراسامريکا اين. و ايشان را در خدمت خود درآورده است

مگر جنايتکاران رنگارنگ را در . هم در ممالک خليج ميبينيم و نيز در کشور مظلوم و هردم شهيد خود
افغانستان چه کسی بر سر قدرت نگهميدارد؟؟؟ دوستم ها و فهيم ها و قانونی ها و سيافها و خليلی ها و محقق ها 

جدًا مورد حمايت قوای اشغالگر قرار دارند، ورنه مردم درد رسيدۀ ما ... ری ها و و عطا ها و داوودها و انو
  .زود به حسابشان ميرسيدند و همه را خام قورت ميکردند

جهانخواری که زندانيان مظلوم . امريکای جنايتکار خود سرمشق شکنجه و عذاب پايدوان خود قرار گرفته است
و صدها زندان مخفی را در طول سالها شکنجه داده، معلوم است که " گرامب"و " ابو غـَُريب"و " گوانتانامو"

  .ــ نيز بوده است" خلطه کشال"نوکران و غالمان حلقه بگوش خود ــ يعنی شيخکان و نمونۀ مثال برای سرمشق 
هشت "کجايند سازمانهای نظارت بر حقوق بشر و سازمان ملل متحد؟؟؟ مگر اين سازمانهای عريض و طويل و 

  برای مـُـلی خوردن استند، که به رخ شيوخ شکم گنده ، گل هم گفته نميتوانند؟؟؟" َرخ نــُه گـِرد
  
و تنظيمهای " خلق ــ پرچم"رژيم منحوس !!!!  هرچه کرد، آن آشنا کرد بيگانگان مگر چه ناليم، که با مااز

ه و دست نشاندۀ ن دولت سرسپردزمامدارا. جهادی، بيشتر از هر کس ديگر، در حق هموطنان ما ستم کرده اند
، که پيش شيخکان عرب و  ایدولتی دست نشانده. ذاتًا داد افغانان مظلوم را خواسته نميتوانند، فعلی افغانستان

به يقين و ند؟؟؟   ميتواند از حقوق افغانان دفاع کد، کجاگۀ جهان، ُچلــُـل کرده نميتوانعجم و هزاران لــَگه و لــُ
افغانستان مستقل ميبود و يک دولت ملی و مردمی ميداشت، بال شيخ و  اگر و شبهه، که بدون هيچ گونه شک

 چپ هم " افغان"يخ عرب و آخوند و ماخوند ايرانی و دالخور و مالخور پاکستانی ميسوخت، که طرف يک نفر َم
  !!!!!چپ َسيل کند

  
 بلی خصوصًا در ممالک اسالمی ــ ظلمی که در مدت بيشتر از سه دهه در حق افغانان در ممالک اسالمی ــ

پناهندگان بی پناه افغان در ايران و پاکستان، و خصوصًا در . دکمتر بياد ميدهمانندۀ آنرا رفت، تاريخ جهان 
 ايران، به هزاران و دهها هزار از طرف رژيمهای خبيث اين ممالک "آخوندی ــ کربالئی"جمهوری اسالمی 
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ته اند و کس نبوده که از ايشان حمايت کند و يا الاقل از صحنه های ظلم مورد ضرب و شتم و شکنجه قرار گرف
  .شکنجه فلم بگيرد و سند زنده ای را تحويل جهان بکند و
  

. تا وقتی که کشور ما استقالل و دولت ملی و مردمی ندارد، حق افغانان در داخل و خارج وطن پامال ميگردد
و و عطا و مطا و سياف و مياف و مهيم  دلگی مشر فهيم موستم و  و فکر نکنيد، که جنايتکارانی از قبيل دوستم

و گمان .  در حق هموطنان خود رويۀ بهتر از شيخ عرب را پيشه ميکنند...خليلی و مليلی و محقق و نامحقق و 
  .تر و انسانی تری را بکار ميبرندنکنيد که عساکر اشغالگر ناتو با مردم مظلوم ما شيوۀ به

ما را بديدۀ انسانهای مظلوم هموطنان ساخته است، عزيز ستان ن افغامده و خود را صاحبخانۀاشغالگری که آ
 ؛ اشغالگران با هموطنانم، مقاالت متعددی نوشته و تقديم کرده اممن در زمينۀ رويۀ زشت. دمينگر" ت دومدس"

رروائی های اشغالگران که از کا اين مقاالت. و غيره" ک امروز، مجاهد فرداکود"و " غنيمت جنگ"از جمله 
  .قابل دريافت اند" افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان"آزادۀ در پورتال حکايت ميکنند، همه 

  
  :دلم ميخواهد که در آخر اين عرايض،  خوانندۀ گرانقدر را به سبک عوام کابلی مخاطب بسازم 

  
  !خوانندۀ عزيز

  

  د ازـ انداز، و بعون  ابو ظبی نظرـشيخ ملع" د مانندـغُج" به شمايل 
  

  !!!!!!!!!!ه ويرا چه گفته هست کردهرس، ک خداوند بپ
  
  
  
   
  
  
 

 


