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مطابق  ۲۰۱۵مارچ  ۱۹پنجشنبھ  مورخ  کھ حادثھ دردناک کس یا کسانی آنگاه است  بعید
ھ درد د با آن ھمندیده باش یا ھم واقع در شاه دوشمشیره  را شنیده و ۱۳۹۳حوت  ۲۸با 

برخالف آنچھ می گفتند کھ زنی نسخھ . آن را مورد تائید قرار دھند  شھای استخوان سوز
ای از قرآن پاک را بھ آتش کشیدند و بھ جرم این قرآن سوزی آن زن کھ گویا مأموریت 

تا تمامی انواعی از شکنجھ ھای آسمانی و زمینی را بر این دوشیزه ملحد و  ندیافتھ بود
  ! بھ اساس حکم شرعی !!! یھودی و نصرانی ھا از سوی  امریکائی ھا ی مأموریت یافتھ 

سوال اینجاست کھ . شاه دوشمشیره مرعی االجرا قرار دھند دادگاه صحرائی تعویذ نویسان 
این موجی از شعار دھندگان معتاد  سنگ بدست چگونھ توانیستد با دل آرام و  در طول 

بر درد ناکترین نوع مرگ با  شکنجھ و آزار را  کمتر از سھ ساعت آخرین و در عین حال
بیاید اکنون صحنھ ای دلخراش این جنایت دردناکی را کھ ند ؟ نک جسد شھید فرخنده اِعمال 

ھمین سھ روز قبل بصورت فنی در فیلمی کھ از سوی صدای امریکا انتشار یافتھ است با 
واھند ساخت بصورت طلب پوزش از اینکھ قلب برخی ازشما عزیزان را جریحھ دارخ

 . دقیق بنگریم 
https://www.youtube.com/watch?v=-v9_xa4Q0pc&feature=youtu.be 

 بسیار قبل از امروز آنگاه چنانچھ قبأل نیز اشاره نموده ام نطفھ ای  این جنایت خونین 
ن گرفت کھ رئیس اوباما بھ نمائنده گی از حزب دموکرات ایاالت متحده امریکا کھ آبست

حین اقتدار جمھوری خواھان آنکشور عضویت کمیتھ ء مالی کنگره امریکا را بر عھده 
داشت و پس از آنکھ در کاخ سفید بحیث رئیس جمھور استقرار یافت با صراحت اعالم 

د کرزی چک سفید اعطأ کرد و ما خواھان ایجاد یک داشت کھ دیگر نھ باید  بھ آقای حام



کھ آرام آرام چشمھ ھای پترو دالری کھ بھ . اداره فاقد از فساد برای افغانستان میباشیم 
ارگ کاخ ریاست جمھوری افغانستان سرازیر می شد رو بھ خشکیدن گرفت و این 

تھای شامل در خشکیدن ھا از سوی برخی نیروھای  اعم از مجاھدین سابق و تکنوکرا
اداره افغانستان برھبریی حامد خان کرزی بصورت کاذبانھ حذف مجاھدین از صحنھ 
قدرت تلقی گردید کھ برای نخستین مرتبھ ای توسط مرحوم مارشال فھیم معاون رئیس 

خشکیدن لولھ ھای زم زم بھ ارگ کاخ ریاست جمھوری افغانستان حذف مجاھدین کرزی 
ھ نیروھای اصلی قدرت در افغانستان نشان دھد کھ گویا از قدرت عنوان گردید تا ب

 !!  با شیوه ھای جدید داللی  در صحنھ حاضر اند  » اسالم آبادی « مجاھدین راه اسالم 

 
 
کھ ھمان قدرت ھای پشت صحنھ نیز با فشردن گلوی  سرنوشت و استقالل  کشور   

ز گذشتھ بحیث معاون اول رئیس افغانستان آقای مارشال قسیم فھیم را با اختیارات بیش ا
و آقای مارشال محمد قسیم فھیم نیز مانند دیگر شرکای . اداره کابل در قدرت سھیم ساخت 

مافیائی صاحب بلند منزل و شرکت ھای آنچنانی گردید کھ دیگر ھیچگاه شعار بیرون 
اما پس از . ل معروف حق بھ حقدار رسید ماندن مجاھدین از قدرت مطرح نھ شد و بھ قو

آنکھ در فرآیند مناسبات قدرت ھای شامل در ائتالف ضد تروریزم ایاالت متحده امریکا 
نتوانیست طرح ھای تقلیل قدرت واالحضرت حامد خان کرزی با ایجاد پست اجرایوی و 

ام با زمینھ سازی آرام ، آریاھم در ایجاد کمیسیونھای سھ گانھ قدرت را جامھ عمل بپوشاند 
ھای از پائین زمینھ مداخلھ امریکا و شرکای شان برای تحقق ھمان طرح ایجاد پست 
اجرایوی تالش آغازکرد  و باالخیره زمینھ اعمال ھمان طرح اولیھ ایجاد پست اجرایوی 
را با اعالم موافقتنامھ حکومت وحدت ملی افغانستان با تالش سریع برای ایجاد یک دولت 

اد اداری فراھم گردید و ضرب المثل عھد باستان در باره انواع شکار کھ شکار دو فاقد فس
نوع است یکی شکاری کھ شکاری بسویش میرود و دیگر شکاری است کھ شکار خود در 

!  سال کھ  تمامی سنگ ھا را بستند و سگ ھا را رھا۱۳کھ با گذشت . م شکاری می افتنددا
ھ فعل و انفعاالت یک نسل معتاد و آماده برای بذر فساد و کامأل طبیعی است کھ در این گون



بوجود می آید کھ با ھرگونھ رابطھ انسان معاصر با آئنده و گذشتھ  تاریخ  و تمدن مردم 
اما این غریزه آنگاه جوانھ زد کھ بھ خواست و تقاضای نگھبانان . افغانستان نفرت دارند 

افغانستان بر کرسی وزارت تکیھ زده اصلی جامعھ کسانی کھ در گذشتھ تاریخ سیاسی 
کھ این نوع واکنش  مقامات وزارت عذر خواھی صورت گیرد باشند از حضور شان در 

جامعھ جھانی نھ تنھا مورد پسند رھبران حکومت  وحدت ملی افغانستان  نبوده بلکھ بار ھا 
با توجھ بھ  بصورت مستقیم از نگھبانان و نیروھای پشت صحنھ خواستھ اند تا بگذارند کھ 

شرائط تاریخی و مناسبات فرھنگی  جامعھ افغانستان مبارزه با فساد اداری نیز مورد اجرأ 
 . قرار گیرند 

https://www.youtube.com/watch?v=vU1Ny1DOb20 

 

!فھیم امیر اسمعیل خان  در نقش مارشال               

وقتی آقای اسمعیل خان مشھور بھ امیر صاحب اسمعیل کھ برتبھ تورنی بحیث افسر فرقھ ھرات در 
کودتائی قد علم کرده بود  و لزومأ  با شبکھ ھای جاسوسی نیزارتباط قائیم نمود بحیث برابر رژیم 

وال باقی است اما جائی این س. یکی از بزرگترین  فرماندھان مشھور جھاد و مجاھدین شھرت یافت 
کھ چگونھ این افسر معمولی ارتش توانیست با چنین مقامی نائل آید  ؟ اما آنچھ کھ بصورت واضیح بھ 

خود را برتر از دیگران بویژه مشاھده میرسد این است کھ وی نیز مانند دیگر اکابر جھاد و مجاھدین 
زمینھ جھاد فی سبیل هللا برای  قاعدین و کسانی کھ نتوانیستھ بودند و یاھم در فقدان شرائط عمومی

اما برای نخستین مرحلھ پس از چندین سال والیت مطلقھ در ھرات . شان مساعد نبوده می شمرد 
آنگاه کھ زلمی خلیلزاد سفیر ووایسرای افغان تبار ایاالت متحده امریکا در کابل مھره ھای بومی و 

د درکابل مرکز افغانستان  بحیث وزیر وطنی مانند حامد خان کرزی را ھدایت و امر ونھی میکردن
......برق وانرژی بھ کار گماشتھ شد   

 ادامھ دارد
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