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 از سايت عشق و آزاد 

 !را  می خورند گرگ ها همديگر:  می گويند

در )  نوامبر6 سه شنبه(، ديروز 2001بعد از سقوط طالبان در سال 

واليت بغالن در جلو فابريکۀ قند آن واليت يکی از مرگبارترين و 

تکاندهنده ترين حملۀ انتحاری به وقوع پيوست که به شمول شش تن 

افغانستان بسياری از هموطنان بيگناه و در آن از اعضای پارلمان 

ميان اطفال معصوم مکاتب را که برای پذيرايی خاينان به ملت در 

تا هنوز آمار دقيق تلفات . صف ها ايستاده بودند، به کام مرگ فرستاد

معلوم نيست، اما گفته می شود که درين حادثه ده ها تن کشته و 

مان قلب های مردم ما را بيش از پيش جريحه دار نموده است، يک بار ديگر به اثبات اين حادثه که بی گ. مجروح شده اند

رساند که بنيادگرايی و تروريزم از هر قماش، تشنۀ خون مردم است و در ريختاندن خون، اشتهای سيری ناپذيری دارد 

يچ گروهی مسووليت اين هر چند تا هنوز ه. و برای رسيدن به هدف، حاضر است به هر عمل کورکورانه دست بزند

حملۀ مرگبار و در عين حال تکاندهنده را نگرفته است، اما چيزی که مسلم است، اين است که سازمان دهندگان آن برای 

برآورده ساختن هدف خود به هر ملحوظی، به قتل افراد بی گناه دست زده اند، ولو می خواستند اعضای پارلمان 

 .افغانستان را هدف قرار دهند

او در آوان جوانی به عضويت . د مصطفی کاظمی رييس کميتۀ اقتصادی پارلمان افغانستان در ميان کشته شدگان استسي

سپاه پاسداران انقالب اسالمی وابسته به ايران به رهبری محمد اکبری در آمد و بعد از آنکه احزاب وابسته به ايران در 

در . ند، وی نيز عضويت شورای مرکزی آن حزب را بدست آورد در حزبی به نام وحدت اسالمی گردهم آمد1368سال 

سال های جنگ عليه شوروی بيشتر وقت خود را در ايران به سر برد و بعد از خروج روسها از افغانستان، عليه دولت 

 در جبهۀ حزب وحدت به رهبری عبدالعلی مزاری عليه دولت ربانی 1996 تا 1992کانتينری ربانی در سال های 

در آن سالهای . د و هزاران تن را بخاطر بدست آوردن چوکی در جنگ های خاينانه در سوگ عزيزان شان نشاندجنگي

خون و خيانت، انشعابی در حزب وحدت اسالمی افغانستان رخ داد و کاظمی به دفاع از محمد اکبری برخاست و با او 

بيش از هزار تن در (افشار ی که در حادثۀ قتل عام يکجا شد و باالخره به ائتالف دولت ربانی درآمد و يکی از کسان

باری، دولت . دست داشت، همين شخص بود)  کشته شدند1993افشار به دست نيروهای مسعود و سياف در سال 

کانتينری ربانی از کابل به خواجه بهاءالدين واليت تخار نقل مکان نمود و کاظمی نيز حمايتش از جبهۀ متحد شمال را 

قرار داشت، با نيروهای ) معاون دوم رييس جمهور کرزی(در دست نيروهای خليلی ادامه داد و برای تصرف باميان که 

نيروهای خليلی و کاظمی در اين حمله ده ها تن از هموطنان هزارۀ ما را به قتل . مسعود يکجا بر باميان حمله کرد

 .رساندند و خم به ابرو نياوردند
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لی افغانستان به عنوان وزير تجارت ايفای وظيفه می نمود و بعد از سقوط طالبان، کاظمی در دوره های موقت و انتقا

وقتی بعد از انتخابات رياست جمهوری از سوی رييس جمهور دست رد بر سينه اش زده شد، خود را کانديدای پارلمان 

و به او توانست در اين همه مدت، چهره ی برجسته ای از خود به نمايش بگذارد . افغانستان نمود و به آن راه يافت

گفته می شود که در زمان وزارت، موتر ضد گلوله ای از پول وزارت خريداری نموده . اصطالح خود را مطرح نمايد

 که چوکی وزارت به او سپرده نشد، آن موتر ضد گلوله را با وصف اصرار زياد مقامات دولتی با خود برد  بود و زمانی

چند ماه قبل زمانی که ائتالفی بين هشت ثوری ها ! ش قايل نشدو به حرفی کسی پشيزی ارز) از زور خود کار گرفت(

صورت گرفت، او به عضويت آن جبهه در آمد و سمت سخنگوی آن ) دولت پوشالی روس(و هفت ثوری ها ) مجاهدين(

 . را بدست آورد

غانستان گذراند و در کاظمی سراسر زندگی خود را در زدوبندها و ائتالف ها با خاين ترين و کثيف ترين دشمنان مردم اف

آن زندگی باالخره با حملۀ انتحاری ديروز به پايان رسيد و . آستانبوسی رژيم آخوندی ايران نيز از رقبايش پس نمی ماند

سگ ها هيچگاه همديگر را نمی خورند، اما گرگ ها : می گويند. اش نيز او را نجات داده نتوانست"موتر ضد گلوله"

مصطفی کاظمی يکی از نمونه های آن است و زنگ خطری برای تمامی جنايتکاران ديگر قتل ! همديگر را می خورند

همۀ اينان بدون شک، آيندۀ شان را چنين ترسيم می کنند، يا به دست گرگ های ديگر . در دولت افغانستان و خارج از آن

/ پدر کشتی و تخم کين کاشتی : دارندافغان ها ضرب المثلی. کشته خواهند شد و يا انتقام سختی از آنان گرفته خواهد شد

 !پدر کشته را کی بود آشتی

  

 
 


