
 !اند  خون ءتشنه پهلوانان                 
  

 
 

 بخش یکصدو هشتم   گذشته به پیوسته

میگویند با اینکه انوشیروان سی هزار مزدکی را یک قلم کشتارکرد چطور لقب انوشیروان عادل 

این لقب شریف به خاطر آن است که درقتل وغارت تبعیض قائل نه می : گرفته است ؟ گفته شد 

ظلم عادالنه ! مساوات را رعایت میکرد و میدانیم که ظلم باسویه هم نوعی از عدالت است شد و 

! 

 
اکنون زنجیر عدالت انوشیروان قرن ، زنجیر عدالت دنیای شبه تمدن و آزادی و زنجیر خونین 

را بنام  پیشرفت و خشونت که از پانزده سال بدینسو توده های محروم و ستمکش میهن مان 

برجسته  فشرد و دربحبوحه درد سنگین اسارت و برده گی معنوی  برخی از رجال عدالت می

که  در چنین فضای تاروتاریک مافیائی چندین سال با وجدان پلید مملو از خشونت  و  کشور

منجمله  برستیژ قدرت هنر نمائی میکردند واینک پس ازقدرت نیز  وقتی فرزندان این میهنانتقام 

با دستان آبله و لباس های ژولیده طعمه شکار خونخواران و جنایتکاران  زنان و کودکان فقیری  

بال درنگ  تروریست و راهیان بهشت موهوم میگردند و مظلومانه به خاک وخون کشیده میشوند 

انتقام  شبه قدرت و ثروت نیز در قلب های شان فواره میزنند ؛ چنانچه  وقتی تروریستهایغرائز 

در  جو و انتحاری های از خدا بی خبر در یک روز روشن به همکاریی فعال  ستون پنجم 

نیروهای امنیتی ،  در مسیر راه بهشت موعود با انفجار مهیبی چندین تن از بی گناهان شهر 

 کابل را که در تقالی نان شب به بیرون رفته بودند به خاک وخون کشاند 



https://www.youtube.com/watch?v=flksGzrw4a8 

که از لحاظ مسلکی با لقب انجنیر نبیل در بحبوحه چنین حالت پریشان ذهنی آقای رحمت هللا نبیل 

شهرت یافته است و از نخستین روزهای کار حامد کرزی به نگهبانی و مواظبت وجود فزیکی 

ست امنیت ملی افغانستان رسید "ریأ " خدمت بوده و از برکت همین نگهبانی به مقام مشغول اش 

به اتهام ارتباط  ISIه بود و سرانجام در رقابت میان سازمان اطالعات و امنیت ارتش پاکستان 

و  پژوهشی با شبکه های امنیتی و استخباراتی مربوط به وزارت داخله پاکستان و سازمان 

 . در صفحه فیس بک اش متنی را با این شرح منتشر نمود    ( RAW)هند  تحقیقاتی 

 
آقای نبیل رئیس پیشین امنیت کشور بصورت واضح نتوانیست غریزه خشونت و جنایت را که 

بصورت بالقوه در وجود اش فواره میزند و این اظهارات خشونت آلود و خونین  مافیائی اش را 

از افکار عمومی پنهان سازد ، چنانچه بارها در نوشته و یادداشهایم بر این نکته تأکید داشته ام 

ی بکه بسیاری از اعالمیه های به اصطالح حقوق بشری متذکرشده اند که همه انسانها برابرند 

اعالن . آنکه برابری وعدالت به  وجدان افراد در هر مقام و مؤقیعتی که باشند مبدل شده باشند 

شعار مفاهیم فلسفی و سیاسی نیازمند و احتیاج یک بنیاد مکتبی جامع االطرافی اند که بتوانند 

و گرنه و معتقدی بیافرینند " اعتقاد " جنبه های عملی و منطقی پیدا کننـــد و هم چــــنان 

اعتقادی که در وجود آدمیان به وجدان عملی مبدل نه شده باشد تنها اکتفأ بر شعار " ضرورتأ 

در حوزه قضائی و امنیتی یک تناقض بزرگی درحوزه عملی و هم در زمینه عدالت و برابری 

و چگونه باور کرد کسی که برای ازمیان بردن و ریشه کن ساختن قتل . عقیدتی را بر جا میمانند 

https://www.youtube.com/watch?v=flksGzrw4a8


جنایت کمر بسته است با اندکترین فرصت از همان ابزاری استفاده کند که  کانگسترهاو 

 .جنایتکاران  معلوم الحال و تابلودار برای از میان بردن آرامش جامعه بکار میبرند 

بخود مشغول داشته ذهن قاصر مرا می خواهم مطلبی را که چند ماه است ! آقا ی نبیل خان  

آن شاهکار تولید مخالفینی است که . آن غافل نیستم با شما مطرح کنم  است و یک لحظه از

روزبروز بر تعداد شان افزوده میگردد ، اکنون صادقانه اعتراف می کنم که پاسخم را با این 

دریافته امد شما  مانده ای و بصورت روشن نگاشته ای فیس بکیادداشت کوتاهی که بر صفحه 

را تقبیح کرده نه می تواند وواقعأ در اگر حکومت حامیان حقانی و  تروریستان " که نوشته اید 

همدردی با مردم و جنگ با تروریزم صادق وجدی است پس انس حقانی برادر سراج الدین 

من به .."  .......شده اند فردا اعدام نمایند  ومحقانی و دهه ها تروریست دیگری که به اعدام محک

و معارف اسالمی و یکی از هم تباران هجرت و جهاد  که  اقتصاد عنوان یک محصل رشته 

همیشه درد ها و رنج ها بزرگترین و مقدس ترین آموزگاران حیاتم بوده اند با این مشورتی که 

زیرا میدانم درست آنگاهی که . یدم جناب شما می فرمائید سخت تکان خوردم و با خود لرز

حسیب جناب  شما ریاست امنیت ملی را برعهده داشتید سناریوی بازداشت انس حقانی که به قول 

اداره ای که جنابعالی ریاست آنرا بر عهده داشتید در جنگ رویاروی سخنگوی جان صدیقی 

ید عمردستگیر شد و نیروهای امنیتی  در والیت خوست با فرد دیگری بنام قاری عبدالرش

ازآنجائیکه افراد دستگیر شده در شبکه حقانی از اهمیت زیادی برخوردار بودند یک ضربه ء 

 ...گردید مهلکی برای شبکه حقانی محسوب 

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

 

 
چاپ بحرین و روزنامه وال  روزنامه گلف نیوزاما داستان واقعی چیز دیگری بود پیوست با این 

دوتن از اعضای فعال  گفته میشود  منابع خود نوشت کهاز قول  ستریت ژورنال چاپ امریکا

شبکه حقانی اند و در رویارویی با نیروهای امنیتی در داخل افغانستان بازداشت شده اند نه 

 درداخل افغانستان بلکه دریکی از کشورهای  خلیج فارس بازداشت شده بودند 

https://www.facebook.com/RahmatullahNabil/?fref=ts
https://www.youtube.com/watch?v=hmNSIDpcyng
https://www.youtube.com/watch?v=hmNSIDpcyng
http://gulfnews.com/news/gulf/bahrain/bahrain-denies-local-haqqani-arrest-1.1402299
http://www.wsj.com/articles/haqqani-leaders-detained-in-persian-gulf-not-inside-afghanistan-1413733878
http://www.wsj.com/articles/haqqani-leaders-detained-in-persian-gulf-not-inside-afghanistan-1413733878


 
 

اعالم داشتند که انس حقانی محصل   یک اعالمیه ایامارت اسالمی طالبان طی وپیوست با این 

برای دیدن دوست اش که تازه از زندان گوانتانامو آزاد شده بود با استفاده از  وپوهنتون بوده 

رخصتی های پوهنتون با ویزه رسمی عازم قطر شده بود که حین بازگشت از قطر در میدان 

نخست به  بازداشت شد که هوائی از سوی پولیس میدان بحرین  با استشاره نیروهای امریکائی 

پس از چند روز درزندان  باگرام بنام کسانی که گویا از صحنه جنگ  قطر و سپس از راه دوبی

که حقانی تأثیر زیادی داشته باشند تحویل مقامات امنیتی کابل دستگیر شده اند و میتواند بر شب

 گردید 

 
نظامی سهم اعالمیه طالبان می افزاید که وی محصل پوهنتون بود ه ودر هیچگونه فعالیت های 

..... ام وی توسط ایاالت متحده امریکا نیز در لست سیاه درج نه شده است  نداشته است و ن

اکنون سوال اینجاست که آیا واقعأ آقای نبیل سرپرست ریاست  عمومی امنیت ملی افغانستان نه 

مستقبل با تمام آرزوهایش برای  با هر گونه هویت و جایگاهی  که جوانیو نه میدانیست میداند 

گر خواستار یک آئنده تاریک و غم انگیز برای خودش باشد تا آنگاه که جرمی حتی ا مبهم  خود 

http://shahamat-english.com/english/index.php/component/content/?view=featured&start=395


هیچ قانونی برایش اجازه این نوع فرمائیشات را نه علیه امنیت ملی کشور مرتکب نه شده است 

آیا کافی است که یک شهروند را فقط به عنوان کسی که با فالن جنایتکار قرابت  خونی  میدهد ؟

باز هم در شگفتم که چرا آنروزی که همکاران به اعدام محکوم کرد ؟   بایدو خانوادگی دارد  

خطور  آن واقیعت دردناکی  تان و ذهن  انتحاری تان کابل را به خاک وخون میکشاند در قلب

آتش انتقام عاقالنه و بجای خاموشی  و کدام وجدانی قلم را برداشتی  نکرد که آخر به چه دلیلی 

واز بی گناهی را با اینکه از بی گناهی انس حقانی در عملیات تروریستی آخیر میدانیستی 

صفحه فیس  وآژه اعدامی  با استعمال  ه امطلع بودهرگونه   اشتراک  وی در حوادث تروریستی 

آن برای هر  شهروند ترس و هیبتی را بوجود می آورد خون آلود نمودی ؟ اما بک را که شنیدن 

بلکه احمد ضیأ مسعود . رحمت هللا نبیل دربازی تنها نیست باید صمیمانه اعتراف کرد که آقای 

نمائنده خاص رئیس غنی و هزاران انسان خشونت طلب دیگری  نیز وجود دارند که همچون 

 شده اند  خون تشنهپهلوانان معرکه 

 
 

خون ماهی بگیرند چنانچه همین احمد ضیأ مسعود برادر شهید احمدشاه ازاین بحرخواهند میو 

مسعود قهرمان ملی افغانستان که به گمان غالب به جز وجه مشترک انسانی مانند هرانسان 

ته نداشدیگری که فطرتأ با زنده یاد احمد شاه مسعود دارند این ضیأجان مسعود اضافه از آن 

اگر شمه ای از شجاعت و مردانگی زنده یاد احمد شاه مسعود را در وجود که بدون شک  است 

چگونه از اعدام و ترور سخن  !  مرد حسابی.  نه میداد خود داشت تن حقیرش را به این حقارت 

به میان می آری درحالیکه می بینیم بزرگترین جانیان تاریخ مانند اسدهللا سروری و دیگر 

جبهات پنجشیر زنده ماندند و شاید تاهنوزهم به حیات ننگین در بازمانده گان رژیم خلق وپرچم 

ء انس حقانی می شما درباره شبکه تلویزیون طلوع از از وقتی خانم جوانی . ادامه می دهند  شان

پرسند که نظر شما درباره اظهارات آقای رحمت هللا نبیل رئیس پیشین امنیت ملی در مورد 

تقاضای اجرای حکم اعدام انس حقانی چیست ؟ شما با بسیار صراحت و اطمینان فرمودید که من 

ده اند هرچه می خواهم کسانی که از سوی محکمه محکوم به اعدام ش...هم از رئیس صاحب 

 .!!!!زود تر حکم اجرای آنها را امضاکند 

https://www.youtube.com/watch?v=-x9jDs6t9ZM 

https://www.facebook.com/RahmatullahNabil/?fref=ts
https://www.youtube.com/watch?v=-x9jDs6t9ZM


بروی کدامین پشتوانه نظامی و سیاسی و کدامین ! نه میدانم شما آقای ضیا خان مسعود  

دام کسانی شده اید که در یک دادگاه مافیائی و به اقتضای  منافع مشروعیت حقوقی خواستار اع

اگر با نهایت احترامی که به شخصیت جناب شما دارم ! ؟. بیگانه گان محکوم به اعدام شده اند 

جرئت تأمین صلح در افغانستان راندارید که به یقین کامل تجربه نشان داده است در زمینی که 

شت و زرع امید های کاذب  شما و دیگر اذناب مافیای حاکم بر افغانستان شحم زده شده کبرای 

زیرا ازقدیم گفته اند سنگی را که زورت است از دیر بدینسو خشک و المزروع مانده است 

 ! نکشید ببوس و بر جایش بگذار 

د تا مبحث گذشته را هرچند قرار بر این بو! دوستان و خواننده گان گرامی یادداشتهای این قلم  

آغازیده بودم  به انجام می  ! آنها طبقاتی گیریهای وجهت مذهبی قرئت دو تقابلکه زیر عنوان 

رساندم اما حوادث خونین کربال مانندی که آخیرأ در شهر کابل بؤقوع پیوست سبب گردید تا آن 

ها ی آغشته بر خون بی زنگیان مستی  بپردازم که با شمشیر مثنوی موقتأ  تعطیل و به مسأله ای 

 گناهان فضای سیاسی کشور را خون آلود ساخته اند 

 
 


