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  ١از  ١ :تعداد صفحات

 لطفًا  به آدرس ذيل با ما تماس بگيريد. افغان جرمن آنالين شما را صميمانه به همکاری دعوت می نمايد
 maqalat@afghan-german.de 

  ٢٠٠٩روری، ب ف ١٣                                                                                                       معصوم مشايع
 

 لعنت خداوند بر پرورش دهندگان طالب
  

ت و لم ميريخپاا های  نب مثل حاال بر فرق مردم بم شوروی سرخدوی که رژيم کمونيستی با ياری  ار١٣٦٦در سال 
در شبنشينی که در فيز دوم حيات آباد  . پاکستان رفتم  من به پشاور،دانکش  بيگناه را به خاک و خون میه ایهر روز عد

که ای از مجاهدين داشتند اشتراک کردم و درين مجلس آقای نوراهللا عماد يکی از وزيران دست راست آقای ايبا عده 
آن ببرک کارمل  ۀنشاند  سر جهاد مسلمين عليه قوای سرخ شوروی و حکومت دستسخن بر. برهان الدين ربانی هم بود

 رحيم پنجشيری را من ميتوانم از جمله کبير سالنگی و حاجی. داشتابتدا هرکس از روی فعاليت هايش پرده بر. آغاز شد
 هم کفايت اهللا را به همه رساندآنشب کبير سالنگی که سال.  خودش ده روز قبل به پشاور آمده بود بياد آورمۀکه قرار گفت

 کابل راپور ۀيم هم از قوت های مخفی اش در خيرخانبود از توافقات مسعود با روس ها خوشحالی ميکرد و حاجی رح
. بری شوروی الف و پطاق ميزد کابل باالی طيارات بارۀراکت های بلوپايپ انگليسی در خيرخانميداد و حتی از فير 

ر ختم جلسه آقای نوراهللا عماد از ميان بينی اش مثليکه به همه ريشخند بزند اطالع داد که به جلسه به درازا کشيد و د
سودان و عربستان سعودی که در يمن توسط نفرات برادر بن الدن تربيه و تجهيز  زودی يکصد و سی نفر از اتباع يمن، 

دن مورد خاطر اختالف نظر با بن اله تيار را بشب حکم او همان. د پيوستن از طريق بندر کراچی با ما خواه اندگرديده
ش اين بود که برای تضعيف حکمتيار بايد در سمت شمال قوماندان های حزب اسالمی را نابود نکوهش قرار داده و نظر

  . و با مولوی صاحب يونس خالص کمک کنيم
پردازيم به  له و میئريم ازين مسخوب ميگذ.  سر ديدماب يمنی را در جبهۀ بکوا به چشم سه ماه بعد من نخستين اعر

گفتار شخصی به نام درويش نيک انديش که در سايت تفرقه افکن خاوران درين روز ها چرندياتی را به نشر سپرده 
  .است

فرهنگ در راس آنان برهان الدين ربانی،   کابل بدانيد و هوشيار باشد که جهادی های بیۀزد آری هموطنان اضطراب
القاعده شاکردان و خلف همين نطفه  طالب و. واهند مرداری های خود را به آستين شما پاک کنندسياف و حکمتيار ميخ

اين يک بی منطقی محض است که اگر ايشان پشتون .  پشتون ربطی ندارندۀده و به مردم بيگناه و ستمديدهای شيطان بو
 و مردمان آنرا آواره ساخته و خانه و کاشانه باشند و غيرت داشته باشند  مناطق پشتون نشين را آماج حمالت خود ساخته

در بخش برادران پشتون ننگ، غيرت و همت کمافی السابق حکمرواست و ايشان به درستی  . ای شانرا خراب کنند
مادر اند که تا امروز به ساز بی الدن و درک کرده اند که دشمن شان همين نطفه های شيطان يعنی اخوانی های بی پدر 

ميرقصند و با کمک سازمان جاسوسی موساد، ای اس آی و عربستان سعودی به نفع امريکا خانه خراب ميکنند، ميکشند 
همينقدر کفايت ميکند که آقای بد انديش اعتراف ميکند در سمت شمال بر خالف مناطق پشتون نشين . و ويران ميکنند

 مبالغه سرمايۀ اين جانيان از طريق بانک های امارات و عربستان سعودی از حسابات پسر برهان بدون. آرامی است
الدين بنام احمد توفيق اکمال ميگردد و اين ادامۀ همان سياست مبتذل احمدشاه مسعود جواهر فروش سمت شمال است که 

  .ا بايد در مرز های پاکستان کشاندگفته بود جنگ ها ر
 و انکشاف اقتصادی چيز ديگری زبک غير از امنيت ، عدالتچه پشتون و چه هزاره و ا،  چه تاجيک امروز ملت افغان

نميخواهند و اين جبهه نامنهاد شمال است که عليه خواست مردم ايستاده و در تقويۀ طالبان برای جنگ و ويرانی جنوب 
  .قد علم نموده است

 گلبدين، دوستم و خليلی ادامه خواهد داشت وقتی اين جانيان به پنجه  جنگ و خونريزی تا زنده بودن ربانی سياف وۀادام
  .های عدالت سر به نيست شدند خواهيد ديد که ديگر نه طالبی خواهد بود و نه نام از تفرقه افکنی به نام پشتون و تاجيک

يکا و انگليس دشمنان ش حاظر است با امرله گر برای رسيدن به اهداف پليدهوشيار باشيد مردم افغانستان دشمن حي
د و نام پشتون را بد جلوه ن، سودان و سومالی تروريست اجير کن يمن به نام تروريزم از عربستان،  . ديرينۀ تان بسازد

شما ازين اراذل اوباش بپرسيد در عراق و فلسطين هم پشتون ها خود را انفجار ميدهند؟ اين پشتون ها تا دهلی، . دنده
و شما هستيد که همه چيز را در خدمت سرمايه داران . يدئو غزه راه يافته اند؟ پس شما دروغ ميگولبنان  بغداد، پشاور،

  .امريکا برای اشغال گذاشته ايد
 باقی ميماند شما الزم است در ه ذغالسياهی باظهار داشت که زمستان ميرود و روبرای آقای درويش بد انديش بايد 

دوستم و حکمتيار  های مافيايی ربانی و سياف و کابل هزار بار لعنت به باندظلومپهلوی درود به روان پاک شهدای م
عوض کمک به مردم بيچاره پول های باد آورده ای خود را برای توسعۀ سازمان های . بفرستيد که به جنگ دامن ميزنند

 .مالعمر مصرف نموده و دل امريکا و انگليس را بدست مياورند و تروريستی بن الدن 


