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 :پيوسته به گذشته بخش يکصدويازدهم  

بپوشانم که يک  از اين واقيعت روشن چشمنه ميخواهم نصيحت اخالقی کنم و همچنان قصد ندارم 
ملت سلحشوری که در  دور مافيائی چون حصار نامرئی و لی معلوم از سالها پيش بر سيستم شبه لبرال 

و تسخير ناپذيرتر، وامروز وهرروزتنگ تر ميشود جغرافيای بنام افغانستان زندگی ميکنند کشيده اند 
نگهبانان شبه همين که بوسيله گماشته شده گان شناخته شده ی به دقت نگهبانی ميشود وچنان شده است 

در دوران کنونی و در مسير . را تأمين ميکنند  تنها رابطه ای از شهروندان اسير در اين حلقه  بومی 
ديگر جوامع تاريخ خود و د که نرا متوجه ميساز ما، اين قوم کشورواين آخيرو تاريخی سياسی حيات 

بياموزيم که با چه شيوه ها و خواه ادی زو اباستانی بايد به عنوان يک ملت را چگونه بايد خواند ؟ و
وجدان ايمان و  بايد با تلسکوب  چگونه واسلوب ها جوانان سلحشور ما را به مسلخ معامله ميبرند ؟ 

 برادر شده است ؟ دشمنِ ،ادردريابيم که چگونه برکشاندن نسل جوان ما را دريابيم وبه اعتياد شيوه های 

 
ساکنان بر همه  بر زندگی روزمره اعتياد که ، زندگی  و دراين دائره معيوب در اين دورباطل  

ان بخورند و همچون جانور هاافغانستان حاکم است ، زندگی روزمره وتکراری که انسانجغرافيای 
فراغت برای کار و  فراغت و بخورند تا کارکنند ، کارکند برای د برای اينکه بخورند ن، کارکنبخوابند 

است که  ودر عين حال درد ناک  بجال سخت و! رف برای توليد مصبرای مصرف و توليد  –
رسيدن به چگونه برای الهی لعزم الواانبيأ و پيامبران برحق جانشينان اين  افغانی  جامعه روشنفکران

و به جائی آن شعار د نبه ذلت می افتدالری  هيأت  حضور در يک ،  شبه دولتی آور نان مقام يک 



اين . شمشير ميکشند اميد و آرمان مردم  وبروی د ميگوئن !خدا حافظ مردم  ردم ـــمقدس خدمت به م
ست جالدانی  همدچراغ راه ملتها باشند بجائی اينکه اين نشانه های خدا چنين است که روشنفکران 

و يک ملت شوريده را شکار می کنند  »!!مقدس عصيان «ميگردند که همچون شکاريان ماهر 
يک پايه يخچال ، که توشه راه ملتها ناميده ميشوند در پای را  "مقدس  عصيان" نين ـــجوهری ازچ

اقارب وخويشاوندان شان ذبح شرعی  برایزمين يک قصرو يک ويا چند بورس تحصيلی  توته يک 
 .کنند 

 
مؤمن ترين برخی از تارسيده است  رف به جائیمصاعتياد بر اين پروژهکارکه شگفت انگيزاست حاال 

را تسخير نموده بودند و هميشه شعار عدالت مراکز مقدس جامعه و ملت مانی جامعه که کتله ها 
چنين ازنسلی نيروهای متعلق به ی ازوبسيارد ميکردند استين يااسالم رواز را سرميدادندانسانی 

تحقق جامعه توحيدی را سرميدادند شعار سوابق مبارزاتی شان  با يدک کشيدنمافيائی  روشنفکران
نا  آگاهانه وياهم در آن همه سوابق درخشان مبارزه وقيام عليه استبداد را بصورت چنان ذليل شدند که 

برگرديم به اصل . ی قربانی راه مملو از توطئه های رنگا رنگ دشمنان شناخته شده ميهن ساختند هآگا
گرديده  عامخاص و زبانزددر اين مقطع زمانی  سياسی و تاريخ  مطلبی که به عنوان يک واقيعت تلخ

دمحم  آقای والمسلمين حجت االسالم به جز  ند نيست کسانی اين قسمت داستان اصلی  ان قهرمان .است 
محسوب قوم شريف هزاره پيشگامان دست بوسی جوانان رشيد از که  و آقای دمحم اشرف غنی  محقق

برای چندين شب وروز خورجين بيرون می آيد که گاهی از زبان مبارکش  وی و سخنان ناب  ميشود 
روزهای دريکی ازچنانچه  .!!ميکندفوتکارا معاصر " بازارعکاظ "و جوک گويان  ساحران غذايی 

در يک فضای مسخره آميزای شيوه با ا ره رجوانان زحمتکش هزاتشريفات اشرفی  چنين بهاری با 
 . ميپذيرد  اينگونه  محضر عام شبه روحانی 

 Uhttps://www.youtube.com/watch?v=fIx2RujA9ZsU 
 

دست  بخاطر بوسيدن ی که جوانانوقتی دست اشرا بسوی  حضرت آقای محققاکنون روشن شد که چرا
با چه می انديشيد ؟ اين دست بوسی درواقيعت اشباع غريزه صف کشيده بودند مبارک آقای محقق 

را آزار وی قلب جا گرفته بود وشهرت و قدرت بوده که از دير بدينسو در کالبد تحقير شده آقای محقق 
نبوده بلکه معتاد  یتشويق جوانان و نوجوانان به دست بوس به مريضی  تنهاآقای محقق  البته .  ميداد

بسيار را به الفاظ  دمحم اشرف غنی رئيس  حريف اشست جمهوری  "ريأ " باری در اوج انتخابات
 ه بود خواند قاق ه رود با استهزا و تمسخر  و وی رارکيک ياد نموده 

https://www.youtube.com/watch?v=fIx2RujA9Zs�
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https://www.youtube.com/watch?v=6wdNIlsoj7s 

وی برای اشباع غرائز قدرت خواهی از که  تحقير آميز آقای محقق سبب گرديدعادات رويه و ديگراين 
که قرارداد انتقال آن با يک شرکت آلمانی قبأل به امضأ رسيده  TUTAPبه مسأله پروژه برق موسوم 
عدالت انکشاف و ا که ميتوانند در راه اعمار کشور و تحقق ری از جوانانی راست استفاده نمايند و لشک

اغراض و منافع  در راهمفيد واقع شوند برای همه ساکنان جغرافيای موسوم به افغانستان متوازن 
شايد بهترباشد توجه حضرت محقق به وعده های  . شخصی و گروهای اش مورد استفاده قرار می دهند 

داده بودند و و لوگر پکتيا  ، رأی مردم شريف خوست م که جناب شان وقتی نياز به اخذ يمعطوف ساز
که مردمان آن خيطه به دليل سياست های غلط حکمرانان وقت و  نمودند به چشم سر ديدند و احساس 

شده اند و شما  محروم اقتصادی و فرهنگی  های  و پيشرفترين حقوق ت ليل ديگر از ابتدائید صد ها 
به دنيا آمده بوديد و هوای اين سرزمين را يکجا با به عنوان کسی که در سرزمين موسوم به افغانستان 

 چنان به هم های گلين می زيستندخانه در  و برادران ديگر تان که در جنوب و جنوب شرق افغانستان
که  اصالحات و هم گرائی برهبريی عبدهللا ، عبدهللا  ستاد انتخاباتی مهم واز رهبران عنوان عضو

به  بوديد همه باشنده گان و انجام اصالحات برای  مکلف به خدمت برای عموم شهروندان افغانستان
 . مردمان آن ديار وعده داديد اما با دريغ و تأسف که آن وعده ها نيز از جنس وعده های سر خرمن بود 

آن وعده های پيشرفت وترقی عمومی که بنام پيشرفت متوازن خوانده  همتا هنوز يقين کامل دارم که و
ملی افغانستان آن دولت وحدت از چه شد که با سپری شدن زمان اندکی فراموش نه نموده ايد ميشوند 

اين سوال ها . همه وعده ها را به باد فراموشی سپرديد و به يک جنگجوی خشونت طلب تبديل شديد 
چه شد که ناگهان عوض شديد و و بازهم بدون شک در ذهن عامی ترين افراد اين جامعه مطرح است 

؟ و به جای طرح يک برنامه عادالنه و ا بازکرديد ر مظلوم اما يکپارچه  زبان دفاع از يک قوم
شناخته ميشوند به مثابه کتله های اين مرزوبوم  ی که فرزندان برخاسته از تفکر بومی ، جوانان رشيد

 .  داديد ؟ از مردم در راه غرائز شخصی تان مورد استفاده قرار 
 

 : خيانت به اميد رئيس غنی بنيانگذار هسته                       
Uhttps://www.youtube.com/watch?v=FPS91UoHi1UU 

ل آلود نموده و آب را گِ افغانستان  ی موسوم به از اين از عنصری ياد نموديم که در آشفته بازار  شیپ
و برخاستند عافيت گويان  زمستانی  و گفتيم که تا هوای ميهن بهاری شد از خواب کردند ماهی صيد 

فردی صفی از جوانان مخلصی را بستند و همه را همچون ُگردانهای از مقاؤمت برای رسيدن به غرائز
ميدانيم و شما نيز بحيث وارث نيمی از   اماتوجيه نمودند  رجال معتاد و شعار بدستیقدرت و ثروت 

اما نکته ای را . به اين حقيقت پی برده ايد حکومت وحدت ملی بزرگترين مسؤليتی را دارا ايد ميراث 
که می خواهم ياد آوری کنم شما به جايی اينکه ريشه های حادثه ناگوار لندن را نشانه گيريد به بيشه ها 

 از گفتارشما که . پرداختيد 
Uhttps://www.youtube.com/watch?v=peyKLYxlBd4U 

در و نه ميتوانيد ی هستيد شما آدم ناتوانسخنرانی آن روز برزبان آورديد از همان اول معلوم بود  در
چرا زبان تان الل شد که نتوانيستيد در پاسخ صدراعظم بريتانيای . معرکه سياست به خوبی بدرخشيد 

که در جامه  خ شما دارد آنگاه که لشکر غارتگر انگليسکبير بگويئد که فساد جامعه ما ريشه در تاري
ی معروف به آلماس کوه آلماس گرانبها کمپنی هند شرقی برنيم قاره هند منجمله افغانستان حمله نمودند 

گليس به حساب ميرود بدون گنجينه های ملکه انارت بردند که تاهنوزهم جزو به غ نور را باخود آوردند
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فرزندان سرزمين ما شما بپرسيم هرآئينه که ازباره سرنوشت آن درما نتوانيستيم دليلی به هراگرشک که 
 يافته است ؟ خواهند پرسيد که باالخره داستان آن غارتگری به کجا خاتمهفرزندان شما وشما از

 
فرانس ضد فساد با آن سوال اساسی ای که وجود دارد اين است که چگونه شد يک روز قبل از انعقاد کن 

اکابر بزرگ سياست انگلستان ملتی را به اهانت ميکشند و فردای آن ادبيات توهين آميز و درمحضر
و از فرزندان همان  کسانی را از جنس خود ما مه دادن به همان رويه اهانت آميزا  بازهم برای اد

تا شما را به حيث رئيس سازند مؤظف مي ن به دنيا آمده ايد سرزمينی که شما نيز در همان سرزمي
  . ..استهزأ تاريخی مواجه سازند حکومت وحدت ملی به 

 

                                             
 


