
 !سرکوب خیزشها  براینسخه مجرب  سیاست چماق و زردک   

 
 

 : مپیوسته به گذشته بخش یکصدوشصت ونه
چندروزی که کابل را به لرزه درآورده است لحظات تکان دهنده ای در به اندازه ای گمان نه میکنم 

رشید آزادی  تأثیر اینگونه اعتراضات خودجوش سلحشوران .  وجود داشته باشدچند سال آخیر تاریخ 

باید    بویژه از مالیده خواران شورای امنیت دست وپاچه گی حاکمان مافیائیدرنیز خواهی و عدالت را 

به میدان آورده شدند  به خنده می آورند را ی صحرابا شعار های میان تهی که موشهاگونه چکه  سنجید 

لبیک گفتند و در این معرکه هرکه توان داشت سهم داعشی مافیای حاکم سرگروه و به ندای ضابط اتمر

 .گرفتند 

 
واهی و میان تهی بصورت واحد در بطن معرکه حضور یافتند شعارهای  حواریون جالد اتمر با  گفتیم 

آن شعار ها  که مریدان خانقاه دالری سرمیدادند ببینیم کهرا  ها نخست باید این شعارلهذا الزم است تا 

ی این شعاردهنده گان چیست ؟ وثانیأ باید به عوامل اصلعملکردهای اندیشه ها واند و جایگاه آن در مکدا

شعاری که . فاجعه اشاره نمود که بدون شک با مواضع ما به عنوان اهل قلم نیز تعلق دارد بپردازیم 

برسر زبان تمامی نگهبانان محافظه کار قدرت افتاده است و طبیعی است که این شعار بصورت یک 

 . در حاشیه یک فرمان صدوریافت قصر حکومت وحدت ملی  قابل عمل ازدستور

 



تظاهرات مدنی و صلح " شاید بد نباشد که قبل از مکث مستند بر شعار مشترک نگهبانان قدرت یعنی 

آمیز حق قانونی همه شهروندان است توجه شما عزیزان را به سخنان باقی سمندر یکی از فعاالن جامعه 

فرزند دمحم عالم ایزدیار م دفن جنازه شهید سالم ایزد یار مراس از چگونگی حضورش در مدنی که 

 روایت وحکایت دارد ببینیم که وی درباره ؤقوع آن حادثه چه می فرمایند ؟ 
http://www.dailymotion.com/video/x5q2njk 

نموده است که برهم  چنانچه شنیدید جناب باقی سمندر از فعاالن نامور جامعه مدنی این نوع استنباط

مراسم جنازه شهید سالم ایزدیار قبأل واز سوی بخشی از نیروهای کشیدن خاک وخون زدن و حتی به 

 .امنیتی رژیم مستقر در ارگ از قبل برنامه ریزی شده بود 
https://www.youtube.com/watch?v=1Lpbe57oAH0 

درحالیکه من میگوید در خطاب به گل نبی احمدزی وی که چندین گلوله را نیز دردست می چرخاند  

است نفرها را به میان ما راهی کردی و ....تو آدم که قدات چندین نفر را از همان جا گرفتار کردم و

که از  اکنون وبا این وضعیت مراو  ..کرده بودید تا ما را بزنند و بکشند جیب های شان پراز سنگ 

سترجنرال گل نبی احمدزی چهل وپنج سال بدینسو در راه روشنگری قلم میزنم اوباش می گویند و این 

 !میشود و دگرجنرال 
http://www.dailymotion.com/video/x5pokfc_ 

و قانونی همه حق مدنی ومت کعلیه حتظاهرات " گفتیم شعار مشترک آنها مبنی بر اینکه گویا  

 مشترک  دستورالعملبصورت یک مغزهای گچ گرفته ای سرمیدهند که این شعار را " شهروندان است 

حق  گفتمان را به عنوان  اینی لعم در مدت واحدی کسب میکنند درحالیکه در زندگی روزمره امنیتی 

اصوال دموکراسی و مردم ساالری را در تناقض با دین رند بلکه دموکراتیک نه تنها باور نداو مدنی 

 .  پندارند مبین اسالم می

 !خدا را شکر که دشمن بیدار است 
در طی بیش از پانزده سال به قیمت مردم افغانستان همه و نوشته ایم که سرنوشت ار ها اعالم داشته ما ب

، اتمرخان  حنیفضابط به وساطت دالن و راه بلدان افغان تبار همچون اشرف غنی ، بسیار نازل 

معامله شده و  فروختهبر شبکه های استخباراتی   پادوهای خورد وریزه وغیره عبدهللا و امرهللا صالح 

به هردلیل  از آن  شده  به فروش رسانیده باری را که امتعه ای است و حتی این پادوها حق ندارند 

فضالب  چندین تن مملو ازروی همین اساس وقتی برای نخستین بار یک تانکر. دیدن کنند  وبهانه ای 

 انفجار داده شد  با چندصد کیلو مواد انفالقی سفارت خانه های واقع در اطراف چهارراهی زنبق 

حاکمیت پادوگرانه د که شاید بتوانند بر جنگجویان داعشی برهبریی حنیف خان اتمر اطمینان داشتن

چندین  از که  یزیرا انها بدون توجه به منافع کشورهای بزرگ. خویش بصورت یکجانبه ادامه دهند 

در کشورافغانستان دارند و اقتضای منافع کشورهای خورد وبزرگ این است که مسأله دهه بدینسو 

 . یکجانبه به هیچ پادوی و مهره ای واگذار نه خواهند کرد  پادوی جامعه افغانی را بصورت

 
 همه در برابربه قول وی وقتی آقای ضابط اتمر از مشتریان سابقه دار خانقاه شورای امنیت خواست که 

مدیریت امنیتی به شمول درتغییرکناره گیریی گستاخی که خواستار استعفی واوباشان و تجزیه طلبان 

اند موضع قاطع وروشنی اتخاذ کنند و آنها نیز با شان جالد حنیف خان اتمر شده نعمت  ولی استعفای 

یکصدأ و یک شعار گاهی به تهدید و گاهی با تردید از معترضان خواست که هرچند اعتراضات در 

http://www.dailymotion.com/video/x5q2njk
https://www.youtube.com/watch?v=1Lpbe57oAH0&ab_channel=nauandeshiTerbione
http://www.dailymotion.com/video/x5pokfc_


فایتی های حکومت حق مشروع آنهاست اما با توجه به شرائط حساس کشور برابر ناهنجاری ها و بی ک

الزم نه می بینند که اعضای ارشد حکومت از کار برکنار شوند ، طبق خبر یک منبع موثق یکی از 

طی سفارتخانه های خارجی مقیم کابل طی تماس تلفنی با ارگ مقر اداره مافیائی و دست نشانده کنونی 

بق به اطالعاتی که ما دردست داریم قرار است نیروهای امنیتی برای برداشتن گفته شد که مطاپیامی 

بر معترضان یورش برند و این عمل سبب خونریزی های بیشماری خواهند شد که چادرهای تحصن 

ه جملالبته .خواسته های معترضان حل وفصل گرددو در چهارچوب لمت آمیز اباید موضوع از راه مس

به کناره گیریی حنیف اتمر و سائر اذناب رژیم حمل و تلقی " وب خواسته های معترضان چهارچ" 

دهند که  گردید که دوباره از تمامی مشتریان شورای امنیت مطالبه گردید تا عکس العمل مناسب نشان

یمه بازی ها را غائله خ "اعالمیه ای بنامبا انتشارسالمی برهبریی حکمتیارحزب ابرای  این بارنیز

 . نسبت به دیگران پیشقدم شد   "پایان دهید 

 
را به  "تشکیل اجماع ملی "  و برخی ازمشتریان نیز برای مناسب جلوه دادن صدای خویش مسأله ای

 را نیز وابسته به آن دانیستند مدنی مردم معترض  و حل اعتراضات میان کشید
http://www.dailymotion.com/video/x5q2kyf_ 

در نخستین روز انفجارات و عکس قبأل نیز " اجماع ملی " سوژه این به اصطالح که از نظر آگاهان   

اجماع ملی در مسأله العمل آن از سوی رئیس غنی بیان شده بود در حالیکه چنانچه بارها گفته ایم حل 

با استفاده از دماغ ظرفیت های داخلی جامعه افغانی ی راهی است که باید به تناسب نه بلکه در نقشه ا

 .ی ساکنان این مرزوبوم ساخته شود بوم

 

 

http://dailyshahadat.com/index.php/site/hizbeIslami_details/84
http://dailyshahadat.com/index.php/site/hizbeIslami_details/84
http://www.dailymotion.com/video/x5q2kyf_

