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 :دــیـشاه شه
 رـــدان ديگـــیـشه دـــــاهـش

 
خود و بخصوص چهل سال  مردی را که همه هموطنان ما از گذشته های دور  با وی آشنا هستند که تمام عمر

، امیال و آرزو های و بربريت صرف اهداف و پلشتی، سفاکی  ، جنايت،  زشتی خشونت حیله گری، در اخیرش را 
  .نموده استسپری  .آی .اس .دستگاه استخباراتی آی

آماده  والنه در پای آن سازمان قرار داده وؤکه وطن خود را غیر مسآنقدر پا را از گلیم فراتر گذاشت  ابتدنامبرده ا
 .شد پاکستان ا ضلع پنجمالحاق کشورش تحت نام کنفدريشن ي

جهاد مقدس  ۀثمر وکه نتیجه آغاز يافت با پیروزی مجاهدين و ايجاد دولت اسالمی افغانستان  شهکاری ديگر آن 
ی از آن به مردم جهان هديه تصوير خشن وديگر مجاهدين را با جا زدن در پهلوی شان خدشه دار نمود  ۀچهارده سال

  .نمود
محالت به ساير  تا چهار آسیابساحات چهلستون کابل  ازها و ساير تروريست ها  بپنجابی ها، عر با همکاری

با  ندکرد در حالیکه نماينده اش استاد فريد و قطب الدين هالل مقام صدارت دولت اسالمی را رهبری می شهر
هزاران روزانه راکت می فرستاد و  آزار مردم در آن مسیر که هیچ هم شهری ما بی خبر نمانده وصف اذيت و

   .انسان اين کشور را زير آوار ها نمود
و سر انجام در اثر اصابت راکت های وی نیمه ای از  حفظ کرده بودامین حفظ اهلل خود را با  انديوالیراستی به 

که در مسیر باشد  قربانیان آن می ۀسی نیز از جمل شد و میرويس جلیل خبر نگار بی بیشهر کابل به ويرانه مبدل 
 . ده استشچهل ستون به هدايت وی کشته  –راه چهار آسیاب 

، که به ناکامی سالمی افغانستان به کودتا پرداختبه شکل ننگین قبول و علیه دولت ا ديری نگذشته بود مثلثی را
با انتصاب تا  ت،مساعد ساخسازمان استخباراتی پاکستان . ای. اس. آیبه   خود شرايط را و با اين عملمواجه شد 

جمع شان افراد القاعده  د و درگروه طالب به دور آن مبادرت ورز ديگر خود و نسج يابی ۀعمر، مورمحمدمال 
  .دهدقرار با پنجابیان  اها همرن و تروريستان بین المللی راسامه بن الد

گران بود و سپس مقاومت بعدأ جای خالی کرد و شیادانه خود را به پهلوی دولت اسالمی چسپانده و تا واليت کندز با
و جای تعجب است که  نمود بادار خودو کشور مارا جوالنگاه دهشت گردان هرانه فرار را بر قرار ترجیح طور ما

لب به سخن در سوخته سازمان استخباراتی کشور همسايه برای مدتی از انظار ناپديد و  نیم ۀين مورا  ،در زمان
و  در اقصی نقاط کشور باز نکرد م آزادی خواهی و راندن بیگانگان و نجات مردمش از قتل عا مورد آزادی و

استبداد رژيم مزدور گروه طالبان مهر خاموشی بر زبان  و در زمان ظلم  .آی .اس .مبرهن است که اين اجیر آی
  .جهاد را در افغانستان روا دانست يکباره بعد از سقوط طالبان از ايران سر بلند کرد و بازهمگذاشت، اما 

زيرا بس،  از آن آگاهی داشته باشد و .آی .اس .، شايد تنها آیداردداشت و لبان اينکه چه رمز و رازی با گروه طا
 . کند، که دوباره بجای خود نشست دو را رهبری می وی، هر

بعد از سالها ويرانگری طالبان که با فراگیری تعلیمات انتحاری و انفجاری در مدارس آن سازمان بازهم درکشور ما 
امريکا در کشور قطر زمانی باز نمودند که  ۀمذاکره را با اياالت متحد مبادرت ورزيدند و باالخره طالبان،  باب

به دور ماند و پاکستان در اين میان از پروسه مذاکرات   .نازلترين سطح آن قرار داشت رابطه پاکستان با امريکا در
ت نام مذاکره به کابل ديگر را به کار برد و گلبدين را دستور داد تا به اعزام غیرت بهیر تح ۀدر تخته شطرنج مور

قرار  .آی .اس .که آمدن ها و رفتن های غیرت بهیر موازی با حرکات طالبان به قطر در دستور کار آی بفرستد
  .گرفت تا از روند مذاکرات صلح بی اطالع نمانده باشد

ره هشتاد مت افراطی تر از گروه متحجر طالبان دختری را آماده عمل انتحار نمود که در مسیر سرکدر همین زمان 
ی قبول کرده و افزود که اين شهکار ولیت آن را حزب اسالمی حکمتیار با افتخارؤمیدان هوايی خودکشی نمود و مس

با موجوديت آقايان عبدالکريم هفتاد انجام داده بودند بار ديگر  ۀاهداف خود را که در نیمه اول ده و را ما نموده ايم

https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/fayaz_f_shah_shahid_shaahed_shahidan_digar.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/fayaz_f_shah_shahid_shaahed_shahidan_digar.pdf


  

 

 

 2تر 2 له :د پاڼو شمیره

 de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ پتهپه دغه .  ښت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : يادونه

 

وق وردگ و دها والی از حزب خود در دولت جمهوری اسالمی افغانستان باز به ، فارلهادی ارغنديوال، عبداخرم
ن با آن گلبدين نیز يکباره لباس قطر به بن بست مواجه شد همرما و همینکه مذاکرات درکشتار مردم ما پرداخت 

 .ينی دادبدل نمود و به زعم خود فتوايی را صادر کرد که در آن حمالت انتحاری را جايز دانسته و صبغه د
 امريکا، تمامی گفت ۀژيک بین افغانستان و اياالت متحدستراتی ۀبه  امضای معاهد عکس العملهمچنان موصوف در 

کنون که از معرفی  گو های صلح خويش را با دولت جمهوری اسالمی افغانستان به حالت تعلیق در آورده وو 
، کار ديگری را میان می آوردوری حرفی را به انتخابات سال آينده رياست جمه ۀاشتراک در برنام خود و ۀنمايند
خون کشاندن  روز پنج شنبه در منطقه شاه شهید کابل و به خاک و ۀکه عبارت از انجام حادث به راه می اندازدنیز 

عبید ذاکانی را بیاد می آورد که گربه  «موش گربه و» داشت و با اين وضعیت داستان طنز را هدفهموطنان ما 
و از آن موش ها آگاهی يافتند و فکر نمودند که گربه ديگر با آنها دشمنی نخواهد کرد که به ارتباط آن توبه کرده بود 

 :مصراعی از آن داستان را نمونه وار می آورم که گفته شده
 

 شیر غرانا گال     يک به دندان چوبدين چنگ و دو بدان چن دو
 

، اما وقتی از کعبه با ديگران قرآن کرد ۀکه روزی در خان چون گلبدين را مردم ما خوب می شناسند و به ياد دارند
شخص با ثبات نبوده  ًءگفت که من در آنجا قرآن کرده بودم نه در اينجا، بنا ، سوگند را شکستاند وآن خانه بیرون شد

استخبارات کشور همسايه است که ربات گونه آن را به حرکت می آورند و اجنبیان . آی. اس. آیو اختیار آن بدست 
دانند که نو مسلمان پنجابی جهاد و حمالت انتحاری را چندين بار  کنند و هموطنان ما خوب می شکار می توسط وی

اجیر  گلبدين باو اينبار حمالت انتحاری را در کشور ما  در کشور خود نا جايز و در افغانستان جايز دانسته اند 
 .ثابت ساخته است بودن 

 
 پايان
 

 
 

 اخیر گلب الدين و قتل مردم بیگناه کابل در شش درکشهکاری 
 
 

 فیاض محصل ژورنالیزم ف، 
11/50/2512 

 


