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  روی زميناوباشبی حياترين 
  

  

درين روزھا ابراز نظرھای افراد و شخصيت ھای جمعيت اس�می و شورای نظارخبرساز 
اعضای غير پنجشيری جمعيت اس�می نگران تفوق طلبی و شنيده ميشود که . گرديده اند 

رسانه ھای کشور ھم مملو از خبرھای . انحصارجويي اعضای شورای نظار بر جمعيټ اس�می اند 
مربوط به جلسات سران شورای نظار و جمعيت در سالونھای مجلل و پر زرق و برق خانه ھای 

ه سھم شان در حاکميت به صورت کل ، قدرت ، آنھا در بار. سردمداران چور و چپاول کشور اند 
 . نفوذ و ثروت فی مابين دزدان و چپاولگران جمعيت به طور خاص به بحث ميپردازند 

 روی زمين معلم عطا ھياھوی براه انداخته ران پشتاره بر پشت بی حيا ترين لچاز ميان دزد
کرات را انجام داده است و رئيس است که گويا با رئيس جمھور غنی در باره تقسيم قدرت دولتی مذا

 مقام معينيت ، ٣٠ سفارتخانه ، ٣٠ وBيت کشور ، ١۵جمھور را وادار ساخته است تا سرنوشت 
اين سرو .  سناتور انتسابی در اختيار معلم عطا بدھند ١۵رياست ھای مستقل کميته ھای دولتی و تعين 

اجيکه به عذر و زاری و مرحمت جان صدا صاحب قصر سپيدار را نگران ساخته که مبادا تخت و ت
 .کيری بدست آمده به خطر نيفتد

 ھا، زندگی صدھا ھزار طفل معصوم اين کشور تلخ کام را ، سردی اوباشاز برکت اين 
داعش از خانه -طالب- مليون ھا انسان بدبخت اين کشور از مظالم مجاھد.  تھديد ميکند ١٣٩۵زمستان 

ون ابتدايي ترين مايحتاج زندگی زير برف و باران ، درسردی و و کاشانه خويش آواره گرديده و بد
مردم ما ھر روز جنازه ھای فرزندان و عزيزان خويش را . گرمی با عالمی از نااميدی بسر ميبرند 

جوانان ما از . که در صفوف اردوی ملی ، پوليس ملی و امنيت ملی ميرزمند ، به دوش ميکشند 
 . کشور تن به کشتن در آبحار، جنگ سوريه و خود کشی ميدھند بيکاری و جھنم جھادی حاکم بر

در چنين اوضاع و احوال دردناک و تکاندھنده مليونر بلخ مست و بی پروا از سھم خويش در 
اول و غصب قاچاق مواد مخدر ، مزدوری بيگانگان ، چور و چپ. قدرت به Bف و گزاف ميپردازد 

ر بی حيا و بی شرم ساخته است که حتی به جھنمی که عطا  عطا را آنقدمعلمملکيت ھای عام وخاص 
نور و شرکای جرمھای شان برای مردم افغانستان برپا کرده اند ، ھيچ اعتناء نه می کند و علنا 

مردم ما مداخ�ت آشکار پاکستان و ايران را می بينند و فکر ميکنند . خواستار امتيازات بيشتر ميشود
در حاليکه ھمان اندازه که . ح و آرامش را از زندگی شان ربوده است که فقط خارجی ھا اند که صل

خارجی ھا در جنگ و ناامنی افغانستان بی شرمی به خرچ ميدھند ، چوکره ھا و مزدوران گوش 
بفرمان شان چون کانګستر بلخ عطا نور و شرکاء به ھمان اندازه حتی بيشتر باعث ادامه جنگ ، 

 . و شرارت اند ناامنی ، بی قانونی ، فساد 

عطا نور و شرکاء به جنگ ادامه ميدھند، به قاچاق مواد مخدر ادامه ميدھند ، دشمنی ھای 
قومی را تشديد ميکنند ، فدراليسم و حتی تجزيه را شعار ميدھند ، جويھای خون را جاری ميسازند ، 
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ای پاکستان ايران و روس پ�نھ انق�ب نارنجی را به راه مياندازند ، حکومت موازی را اع�ن ميکنند 
را در مورد ويرانی افغانستان و ادامه جنگ تطبيق ميکنند و جاسوسی به خارجيان را ادامه ميدھند ، 

در نظر دارند، برای شان ميسر حقوق و امتيازاتی که  د تا بخشن فساد و شرارت را تا وقتی توسعه مي
 ديده است ؟ی را تا اين حد بی شرم و بی حيا اوباش چی کسی .گردند 

 قدرت را ٪۵٠يک دفعه نازپروده شورای نظاری شان عبداله عبداله به کمک جان کيری 
حال . تصاحب کرد ، اين بی حياھا فکر ميکنند که به زور خارجی ھا ھر کاری را کرده ميتوانند 
ده نه می مليونر بلخ دو پا را در يک موزه کرده ، تکرارا ميگويد که کسی او را از وBيت بلخ شور دا

 .يعنی که حاکميت ملی به مردم تعلق نه دارد ، بلکه حق انحصاری لچکی بنام عطا نور است . تواند 

به اساس ماده چھارم قانون اساسی کشور، حاکميت ملی در افغانستان به ملت تعلق دارد که به 
 .طور مستقيم يا توسط نمايندگان خود آنرا اعمال ميکند 

در دکان وطن فروشی ، دين فروشی و قوم فروشی ، معلم عطا و جمعيت اش قانون فروشی  
معلم عطا و جمعيت وی با پول بيگانگان در بدل خيانت به وطن و . ھم بسيار ارزان عرضه ميشود 

ھموطن ، و با پول غنيمت ھای جھاد ، تجارت مواد مخدر ، غصب زمين ھا تا حدی مغرور و نشه 
. چ در نظرش نمی آيد م بخون آغشته افغانستان و قضاوت مردم در باره جنايات شان ھياند که مرد
 اميرصاحب بلخ گاھی ھم فکر نمی کند که امتياز خواھی و نمايشات لچک مآبانه وی در معلم عطا

نظر يک مادريکه فرزند جوان خود را از دست داده است و نواسه ھای نيمه گرسنه و پابرھنه شان از 
 بيوه و مادرک�ن حيران شان از آمدن پدر شان ھر لحظه ميپرسند ، چگونه بازتاب خواھد يافت ؟مادر 

معلم عطا سھميه جمعيت را به قيمت بخون و خاک کشاندن قندوزيان و سقوط قندوز ميخواھد 
جمعيت عطا، اسماعيل خان تورن ، عبداله خان و يونس خان قانونی و غيره افغانستان . بدست آورد 

  .  با حمايت بيگانگان به گروگان و اسارت گرفته اندرا

مردم افغانستان دوران ناخجسته اول حاکميت جمعيت را خوب به ياد دارند، که چگونه کابل 
پايتخت نازنين شان را به زانو در آورد و چگونه تا ھنوز از زخمھای خونين افشار مظلوم خون 

نين تا سرحد بی ناموسی جمعيت اس�می ، حزب کوچه و برزن کابل شاھد فجايع خو. جاری است 
قرنھا . اس�می ، جنبش اس�می ، اتحاد اس�می ، وحدت اس�می خ�صه جنايتکاران اس�می است 

ھای نامسلمان ، آنارشی و ملوک  خواھد گذشت ولی نامردی ، پاتک ساBری ، چور و چپاول جھادی
ر و شرکاء بر مردم مظلوم افغانستان تحميل کردند ، الطوايفی دلخواه پاکستان و ايران را که عطا نو

مشخصه دوران ناميمون حاکميت دو باره اين جانيان بعد از فروپاشی رژيم . فراموش نخواھند کرد 
تفتيش عقايد طالبان مزدور ، قاچاق و ترويج مواد مخدر ، حيف و ميل کمک ھای جامعه جھانی ، 

وش اسلحه توسعه جنگ و ناامنی ، توسعه و حمايت از فساد تشکيل مافيای قراردادھا ، اختطاف ، فر
اينک يک و نيم دھه است که آژدھای خونخوار جھادی و طالبی ھر روز . اداری را تشکيل ميدھد 

دھھا فرزند اين کشور را بکام خود فروميبرند ، ولی اس�می ھای ضد اس�م و مزدور بيگانه تا ھنوز 
ی آبرو و بی حيا چون عطا نور دولت و مردم را تھديد ميکنند که اگر لچکان ب. دل شان يخ نکرده اند 

. ی خواھند کرد امتيازات دلخواه شان را مردم نه دھند ، جويھای خون شان را به شکل فجيعتری جار
 عطا را انسان ميشنود و بر پھنا و عمق تراژيدی افغانستان نظر می اندازد ،  معلموقتی صحبت ھای
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چنين است . سد که از کسی ميشنود که فاقد وجدان و تمام فضيلت ھای انسانی است به يک نتيجه مير
اخ�ق و بد  سرنوشت غم انگيز مردم آزاد منش افغانستان تاريخی و نامدار، که انسانھای نااھل و ب

وبار و بی حيا و بی آبرو ، مزدور بيگانه و وطنفروش بر گرده شان سالھای  طينت ، لچک و بی بند
  .ی سنگينی ميکندطوBن

 پايان

  


