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 ۴۱۱۲فبروری ۱۱                                                                                   حمید انوری

 

 انتخابات وشمشیر هائیکه از نیام بیرون می شوند
 

ناکجا آباد ای به نام افغانستان و در گرماگرم تالش  در نخستین روز های انتخابات فرمایشی ریاست جمهوری
مقام، شمشیر ها از نیام ها بیرون می شوند، خون های پاک هموطنان آزاده و بی دفاع ما برای رسیدن به این 

ریختن میگیرد و در آغازین ساعات، مشت و لکد و قنداق تفنگ ها به کار می افتند و شمشیرزن ها شمشیر از 
زهر چشمی نشان  نیام  بر می کشند و چپ و راست به سر و گردن هموطنان مظلوم ما حواله کردن میگیرند تا

 داده باشند و به خلق هللا تفهیم کرده باشند که مبادا دست از پا خطا کنند.
 خبرگزاری رسمی حکومتی " باختر"  به تاریخ هشتم فبروی سال جاری گزارش میدهد : 

ست مالک یک تانک تیل در والیت بغالن پس از آنکه اجازه نه داد تصاویر استاد سیاف نامزد انتخابات ریا " 
 ".جمهوری دراین تانک نصب شود ازسوی نیروهای امنیتی مورد لت و کوب قرار گرفت

این درحالیست که نظر به قانون انتخابات و نظر به قانون اساسی که جنابان خود تصویب و تائید کرده اند، 
د. اما رئیس استفاده از امکانات رسمی حکومت و دولت به هر شکلی خالف قانون بوده و جرم پنداشته می شو

دولت طبق معمول و به روال همیشگی همان گونه که گوش را به کری زده است، چشم ها را هم می بندد 
از  -، گنگانند-از شنیدن حق -كرانند"، ترجمه )  ُصمٌّ ُبْكٌم ُعْمٌي َفُهْم اَل َیْرِجُعونَ وزبان هم هرگز نمی گشاید و" 

 ( و آب از آب تکان نمی خورد.گردند [ بازنمى راهى، و ]از گم-از دیدن حق -، كورانند-گفتن حق
جنابان دروغ تا اندازۀ میتواند کارگر افتد که اندکی با راست برابر باشد، دروغ شاخدار گفتن و امکانات رسمی 
حکومت و دولت را در اختیار کاندیدان مورد نظر قرار دادن، در حقیقت توهین بزرگ است به تمام مردم 

 افغانستان.
مین یکی دو روز گذشته که تازه آغاز کار است، زلمی رسول از امکانات ترانسپورتی و دیگر سهولت در ه

های دولتی بصورت گسترده استفاده نموده و امروز هم شاهد حمایت پولیس از بندۀ خدا، پیغمبر شمشیرزن) 
 عبدالرب رسول سیاف( هستیم.

س اش به والیات نرسیده است که ترس و وحشت را البته این آغاز کار است و شمشیرزن هنوز قدم های نح
 براه انداخته و خون پاک خلق هللا ریختن گرفته است.

شمرق" "درمحله ای موسوم به  [ ۱۹۳۴دلو ۱۱ مطابق به۴۱۱۲هفتم فبروری ]این رویداد حوالی چاشت " 
سوار بر موتر رنجر می خواستند تصاویر این شهرپلخمری مرکز بغالن هنگامی رخ داد که ماموران امنیتی 
 ".نامزد انتخابات ریاست جمهوری را دراین تانک تیل نصب کنند

" است و خود در تأمین امنیت، حاکمیت قانون و مبارزه با فساداین درحالیست که شعار انتخاباتی شمشیرزن" 
د و هم حاکمیت قانون را زیر سوال میبرد به شدت زیرپا میکن نخستین لحظات  کار زار انتخاباتی، هم امنیت را

 و هم فساد اداری را ترویج میکند.
البته این هنوز آغاز کار است و شمشیرزن وهابی خواب های وحشتناکی برای مردم دربند افغانستان دیده است، 

 خواب های خون آلوده و دار هائی اندر سر هر چهار راه.
تر و شمشیر و دار است. او باری قبل از اینکه قدم های شوم اش به شمشیرزن بندۀ خدا، پیام آور خون وخاکس

خاک افغانستان برسد، از سرزمین ارباب دیرینه اش 
داد و فریاد راه انداخته بود که خاک کابل نجس شده 
است و باید زیر و رو شود و چون به کابل زیبا رسید، 
نه تنها خاک پاکش به توبره کرد، بلکه  از کشته ها 

ها ساخت و قومندانان جنایت پیشه، وحشی و  پشته
 غارتگر خود را دستور تاراج  و تجاوز داد.

https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/h_anwari_entekhabat_wa_shamshir_hai_ke.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/h_anwari_entekhabat_wa_shamshir_hai_ke.pdf
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سیاف وهابی که داد از تأمین امنیت میزند، فرستادگانش در پلخمری " تأمین امنیت " مورد نظر شمشیرزن را 
 بخوبی به نمایش گذاشتند.

ساد را از خود و قومندانان خود باید آغاز اگر ذرۀ در گفتار شمشیرزن صداقت وجود میداشت، مبارزه با ف
میکرد. بیشتر از نیم سرزمینی بنام پغمان توسط شمشیرزن و افراد ایله جار اش غضب شده است و قرغه هم 

 دربست در اختیار همین ها قرار دارد.
به آژانس باخترگفت " پولیس یک تن از نزدیکان مالک این تانک تیل که نه خواست از وی نام گرفته شود  ..."

با رنجرنظامی تصاویر استاد سیاف را آورده بودند ومی خواستند در تانک تیل نصب کنند شکور به آنان اجازه 
 ".نداد و ازسوی این نظامیان مورد لت وکوب قرارگرفت

ده و خالف برعالوۀ اینکه نصب پوستر های تبلیغاتی کاندیدان در اماکن رسمی و عمومی و شخصی ممنوع بو
قانون است و به کاندیدان در مورد گوشزد شده است، ممانعت مردم از نصب پوستر های این جنایتکاران تاریخ 
زده و خدا شرمانده و مردم رانده، ثبوت غیر قابل انکاری است بر نفرت مردم از این شمشیرزن و باند مافیائی 

 او و امثال او. 
ان قبول میکند که این جنایتکار بی آزرم با این شکل و شمایل و این خوی و ای ملت سرافراز افغان! آیا وجدان ت

 خصایل برای پنج سال آینده با سرنوشت مملکت و فرزندان تان بازی کند؟!
اگر جنایات وحشیانۀ این جنایتکار جنگی را در سه دهۀ اخیر بر شماریم، مثنوی هفتاد من کاغذ خواهد شد. او 

 ت و جرم و جنایت و خون و خیانت، از سر  تا قدم اش پیداست. یک وهابی جنایت گستر اس
معاون اول او هم یک جنایت گستر شناخته شدۀ دیگر به اسم محمد اسمعیل یا همان امیر اسمعیل خان یا تورن 
اسمعیل است که بعد از سقوط رژیم دست نشاندۀ شوروی در افغانستان، امیر تمام اختیار هرات و حوزۀ جنوب 

د و در زمان  سطیرۀ طالبان به ایران فرار کرد  و درخدمت آخندان رژیم جمهوری اسالمی ایران غرب بو
 درآمد.

بعدها آخندان ایرانی او را تجهیز و تمویل نموده و جهت کمک  به یک جنایتکار مشهور دیگر،ملیشۀ گلم جم، 
جنرال عبدالمالک، معاون رشید  رشید دوستم، به افغانستان فرستاد،اما در اثر یک توطئه توسط شخصی بنام

دوستم، با تعدادی از قومندانان اش دست بسته به طالبان تسلیم داده شد و مدتی را در زندان قندهار زندانی بود 
تا اینکه رژیم والیت فقیه با یک داد و معامله او را از طالبان خریداری کرده و دوباره به ایران برگرداند و 

 باقی ماجرا.
در زمان امارت خود در حوزۀ جنوب غرب، تمام طبقۀ اناث کشور را چنان دربند کشیده بود که  اسمعیل خان

سگان بویکش وی هر زن و دختری را که در شهر و بازار با یک مرد مشاهده میکردند، مستقیماً نزد داکتر 
 میبردند تا از باکره گی آنان اطمینان حاصل کنند و...

وزیر بی برقی و بی آبی افغانستان بود، چنان در خورد و برد های پیدا و  اسمعیل خان مذکور که مدتی هم
پنهان غرق است که حساب آنرا صد مستوفی ورزیده هم گرفته نمی تواند. باری عزیزهللا لودین که رئیس 

ه و مبارزه با ارتشأ و فساد اداری بود، اسناد غصب جایداد های مرحوم زابلی بوسیلۀ اسمعیل خان را افشأ کرد
فرستاد و قضیه جنجالی شد و با اسناد ثابت شد که جایداد مرحوم  دوسیۀ مذکور را به  لوی څارنوالی کشور

زابلی را که قیمت آن به چندین میلیون دالر میرسید، همین اسمعیل خان غضب نموده و فامیل مذکور در آن بود 
نی به نام خود قباله نموده است، اما رئیس و باش دارند و اسمعیل خان تمام آن جایداد را بصورت غیر قانو

جمهور دوسیۀ اسمعیل خان را حفظ کرد و کاری هم از آقای لودین ساخته نبود و در مورد اعتراضی هم نکرد 
و قضیه به فراموشی سپرده شد. گزارش مفصل این قضیه  را و آنچه بعد از انتشار گزارش مذکور رخ داد، 

 د:میتوان در لینک ذیل مطالعه کر
 ادارۀ مبارزه با فساد: اسماعیل خان به اختالس ده ها میلیون دالر متهم است.() 

report/8475-http://bokhdinews.af/special 
 
و اسمعیل آخندی زمام امور کشور را با هزار و یک توطئه و نیرنگ زبانم الل، زبانم الل، اگر سیاف وهابی  

و زد و بند های پیدا و پنهان و بکار اندازی سرمایه های هنگفتی که هر دو از مال ملت دزدیده اند، در دستان 
خون آلودۀ خود گیرند، فقط میتوان افسوس به حال این ملت خورد که سرنوشت مملکت خود و فرزندان خود را 

 در بدل یک مشت پول معامله کرده اند.

http://bokhdinews.af/special-report/8475
http://bokhdinews.af/special-report/8475
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این هردو جنگ ساالر به شدت مخالف هرگونه آزادی، بخصوص آزادی زنان اند و با آزادی مطبوعات،  
 آزادی بیان و آزادی عقاید و افکار نیز دشمنی دیرینه دارند.
و جرگۀ افغانستان عبدالوهاب عرفان یک عضو مشرانمعاون دوم بندۀ خدا، رسول شمشیری، شخصی است بنام 

و عضو حزب جنبش ملی اسالمی مربوط رشید دوستم . معلومات مؤثق در مورد موصوف به دست نیست، اما 
فکر میکنم همینقدر کافی باشد که از افراد یک جنگ ساالر و ملیشۀ خونریز وسفاک است که به ملیشۀ گلم جم 
مشهور بوده و صرف نظر از همه جنایات که در سی سال 

در حق مردم روا داشته است، هرگز استقرار مزاج  گذشته
نداشته است. یک روز در کنار ببرک شیاد، یک روز در 
کنار نجیب جالد، روز دیگر درکنار  خوجئین ربانی، روز 
دیگر در کنار گلبدین قصاب و امروز در کنار اشرف غنی 
مریض روانی و...، این سلسله  همچنان ادامه دارد. و اما 

وهاب عرفان وابسته به چنین فردی است، هرچند این عبدال
بعداً نمایندۀ دوستم از عضویت وی در جنبش دوستم انکار 

 کرد.
ای هموطنان! آگاه و بیدار و هوشیار باشید که اگر شوق  پس

شرکت در انتخابات فرمایشی کردید، رای خود را به فروش 
بیدار و آگاه قضاوت کرده و نگذارید و از روی یک وجدان 

خود با سرنوشت کشور تان بازی نکنید که پشیمانی سودی 
 ندارد.

قوم و قوم بازی و تبار و تبارگرائی  را کنار بگذارید که در بیشتر از سی سال گذشته کشور و مردم  ما را به 
 ردیده است.نابودی سوق داده است و بالوقفه سبب ریختن خون فرزندان کشور و تباهی مملکت گ

 


