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مردم افغانستان یو کشتار و بر باد باتیتخر  

 
 

امروز در فیس بوک تحت عکسی از ویرانی های پایه های برق ولتاج باال، نوشتهٔ ذیل را از آقای شفیع اتل خواندم و در 
باط به این موضوع تخریبات درپایین نوشتهٔ آقای ارتباط به آن داستان مرحوم قوماندان غمی را که با هم یک جا بودیم در ارت

 اتل نوشتم، که هر افغان میتواند مستند مطلع گردد.:
 
 
 مجاهدین و طالبان دو روى یك سكه اند.» 

كارهایى را كه امروز طالبان انجام مى دهند، تمام اینها را بدون استثنا مجاهدین در زمان وحشت خود انجام داده اند و در بسا 
 گوى سبقت را از طالبان ربوده اند، مثالً در میخ بر سر كوبیدن، رقص بسمل، چشم كشیدن و سینه بریدن زنان و موارد

پل و پلچك پراندن، راهگیرى، اعدام هاى صحرایى، شكنجه، ویرانى تأسیسات عامه، سوزاندن مكاتب، زن ستیزى، سنگسار، 
 قطع اعضاى بدن همه و همه میراث شوم جهادى هاست

 .«ار دادن پایه هاى برق نیز از شاهكارهاى مجاهدین است كه به طالبان به میراث مانده استانفج
 

 آقای اتل کامال صحیح فرموده اند.
آقای قوماندان غمئ را به سویس دعوت کردم، قوماندان غمئ مشهور بود به نام مدیر غمئ و تا زمان آمدن  1987در سال  

ریت کار میکردند و برادر لوی خان وردک بودند، انسان با شهامت و با دسپلین وطن و کمونستان بر قدرت در چوکی های مدی
 مردم دوست.

از سویس برایش کوشیدم که زمینهٔ مالقات را با گنشر وزیر خارجهٔ آلمان مهیا سازم و دو هفته در سویس مهمان من بودند،  
ر عالیرتبهٔ وزارت خارجه آلمان آقای الیاس نیم ساعت دیدن کنیم.، که در بن آنوقت مرکز آلمان توانستیم با معاون گنشر یا مامو

زمانیکه وی مشکالت جنگی و پناهجویان در پاکستان و تخریبات روزمره سخن گفتند، آقای الیاس گفت که ایشان پالن های 
مسالهٔ افغانستان سهوه میکنید، خود را دارند و کمک کرده نمیتوانند. من در اخیر مجبور شدم که بگویم که اقای الیاس، شما در 

وی دفعتا تعجب آور سوال کرد که ما سهوه میکنیم؟ گفتم بلی شما سهوه میکنید. بعد از این وضع تمام غرب زمین در مقابل من 
 هم  دگرگون شد و صدمه های زیاد دیدم.

و خانواده اش بعد شدت جنگ ها  روزیکه بایک تعداد زیر دستان» آقای قوماندان غمئ از داستان مهمی به من قصه کرد: 
مقابل کابل نشینان کمونست به پشاور رسید، زود توانست که جای نشیمن تهیه کند و سه ، چهار روزی آرام شود، یک هفته 
نگذشته بود که دروازه اش تکتک شد و بیرون رفت و دید که یک صاحب منصب پولیس برایش سالمی گرفت و گفت که 

ید گل خواهش کرده که اگر میتوانید یک بار به دفترم تشریف بیاورید، غمی صاحب گفت که بی حد قوماندان اعلی یعنی حم
خوش شدم و دریور موتری دروازٔه موتر را برایم باز کرد و نزد حمید گل رفتم. دیدم که باالی میز هر نوع کیک و کلچه ها 

می و غیره. چای آورده شد و بعد از پرسان و جویان گذاشته شده و حمید گل از جا برخواست و با من سالم و علیک باگر
وعده داد که هر نوع کمک به شما در نظر است و شما باید با مجاهدین و ما کمک کنید. پول و وسایل و افراد فنی برای تان 

شنیدن این پیشنهاد  تهیه دیده شده که شما باید در اولین حرکت تان بند سلطان را منفجر و از بین ببرید.جناب غمی گفتند که با
جهان بر من دگرگون شد. به حمید گل گفتم که از کجا تا کجا مردم ازین آب برای نوشیدن و زراعت استفاده میکنند، چطور 
من خواهم توانست که این بندی را که آبا و اجدادم آباد کرده و من آنرا خراب کنم و باز کی آبادش خواهد کرد، این بند آب 

نه این کار را کرده نمیتوانم. نه مردم، نه خدایم و نه وجدانم به من اجازه میدهد که من چنین کاری را بکنم. حیات مردم است، 
روی حمید گل تغییر کرد و از مقابلم برخواست و باالی چوکی و میزش نشت، من اجازه خواستم که بروم، گفت بفرمایید و 

 «. ه روان شدمخدا حافظی سردی کرده از دفترش بیرون و به طرف خان
مهمان من آقای غمی مایوسانه به پاکستان رفت و من هم درک کردم که وطن ما برباد و مردم همه قربانی میشوند و درک 
کردم که پالن غرب ساخته شده است. جنایت کارانی که در غرب در نوکری شان در آمده اند به پروپاگند های ضد من هم 

را احساس میکنم. نه غمی چاپلوسی و چیزی را یاد داشت که در پطنوس پیش کند و من  شروع کردند و تا امروز صدمه هایش
 و ما هم از پدر ها این خصلت چاپلوسی را نداشتیم.

برادر زادهٔ غمی که همصنفی من بود ، سالها بعد یافتم که در کاناداست و به او تلفون کردم و در ضمن از کاکایش پرسیدم.  
 که کاکایش به شکل مرموزی فوت کرد و زمین و آل و عیالش همه برباد شدند. غفور جان صنفی ام گفت

بر اساس نوشتهٔ  1978اگر به باداران روی پطنوس پیش کنند و چاپلوسی ها نمایند، جهان را میخورند ورنه نظر به فیصلهٔ  
ه انزوا کشانیده شود. و سند ذیل هم ، یا باید کشته شود و یا ب«افغانستان در آتش نفت » مستند آقای انصازی در کتابش،

 نمایانگر گفتار آقای انصاری است.
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در ضمن صحبت آقای قوماندان غمی اینرا هم یاد آور شدند که قبل از برامدنش از مناطق وردک و غزنی سه عراده تانک به 
ردند که ایشان در اولین روز موفقیت دستش افتاده که کامال فعال اند و هر سه را در ترپال ها زیر زمین گور کرده و قسم یاد ک

بر کمونستان باالی پاکستان حمله خواهد کرد و تانک های گور شده به این منظور است. اما متاسفانه ملیون ها و ملیارد انسان 
 .روی زمین با آرزوهای شریف خویش به زیر زمین رفته اند، میروند و خواهند رفت

 
https://www.tagesanzeiger.ch/.../Wie-der.../story/۳14۳0801 

 
Wie der Westen den Islamismus vorantrieb 
Bis anhin geheimgehaltene Akten aus Grossbritannien zeigen: Der Westen unterstützte in den 
80er Jahren massgeblich die Verbreitung des Islamismus. Nebst den USA waren drei europäische 
Länder involviert. 
tagesanzeiger.ch 
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