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۲۰۲۲جون   ۹آلمان   

 ابزگشت زمدوران مفسد هب آغوش رتوریستان طالبی؟ 

 

 

 

به حیث بوسیله واشنگتن وشرکاحاکمیت تحمیل شده طالبی موجوداینجاست که    بنیادی  سوال

که درطی بیشتر ده وقوانین منسلک به آن  ویگانه دولت بدون قانون اساسی  یک دولت» دیفکتو«

ماه ازمشروعیت جهانی برخوردارنگردیده وحتاخالقان وحامیان پروپاقرص شان چون کشور های 

رسمیت بشناسند، ارتجاعی عربی وپاکستان به حیث تداوم دهنده اشغال حاضر نشده اندآنرا به  

ت غرق ی حاکمی ام ومهره های سوخته وتاریخ زده  چهره های بدندادن    بازگشت   درچنین احوال،

یک موفقیت و دستاورد بزرگ   آغوش »امارت سیاه وتحجرگرای طالبی«به    درجنایت وفساد قبلی

یا تداوم جنایت ، فساد، بی   شمرده میشود وشان    «!؟ تماس   »برای طالبان و کمسیون نام نهاد 

 به حساب می آید.   امنیتی ، بی ثباتی ودر نهایت حاکمیت مافیایی تحمیلی



 برای همیشه یستی مدعی است که فساد را ریشه کن کرده و مفسدان راحاکمیت تحمیلی ترور

 از قدرت ساقط کرده اند؟ 

ابتدایی ترین حقوق شهروندی واین خشونت بارناقضین    ویابنیادگرای طالبی    اینکه    چه واقع شد

زن ستیزانی که زنان ، این نیمه ی از بدنه جامعه را دراتکابادساتیر»شریعت کور« و »سنت های 

همگانی ۱۴۰۰«رافیخ زندان  به  را  کشور  ودرنهایت  رانده  حاشیه  به   ، نموده  حذف  قبل  سال 

درمشاورت   مبدل ساخته، بخاطر »مشروعیت بخشیدن «!؟ به امارت عصر حجر شانشهروندان  

 مفسدین ودزدان کالن قدیم افتاده اند؟؟   دعوتبه فکرنزدیک حامیان بیرونی  

آنچه امروزدرپیش چشمان بینای هموطنان میگذرد ، از دید من تحقق بخش های پنهان» قرارداد 

تاریخی   ننگین  معامه  این  ابزاربازی  طالبان  که  آبادبوده  واسالم  واشنگتن  میان  شمرده دوحه« 

، معامله گری های جنایت کارانه    درعقب چنین  میشوند، باوضوح تمام میتوان مشاهده نمودکه

متجاوزین واشغالگران دیروزی قرارداشته که میخواهند»امارت قرون وسطایی« راچون حاکمیت 

 نبود وعذاب کشیده ما در  های مزدور ودست نشانده قبلی برگرده های مردم خسته از جنگ ،ناتوان 

ون گذشته برنامه های تحمیل نموده و بدین وسیله چ  مردمنقش وحضور نماینده گان واقعی  

  مداخله، تداوم جنگ وبی ثباتی وغارت کشور مارا ادامه بدهند. 

به منظور رایزنی روی مسائل کشور برگزار  را  اند که تصمیم دارند گردهمایی بزرگی  طالبان گفته

تماس« »کمسیون  طالبان  حکومت  منظور،  همین  به  با   !؟ کنند.  صحبت  با  تا  کرد  ایجاد  را 

داده شده ران سیاسی که بعد از روی کار آمدن طالبان از افغانستان خارج فرارها و رهبشخصیت

متذکره د تا آنها را متقاعد به برگشت و شرکت در گردهمایی احتمالی  نکردند، تالش کنویافرار

 نمایند.

مهره های فاسد و»شاه دزد« های چون فاروق وردک ، سالم رحیمی   می بینیم کی ها برگشته اند؟ 

نمایندگی اما درواقعیت امر غالب که همه از نظر قومی به یک قوم خاص متعلق بوده ووامان اهلل

 . میهن مانمی نمایندافع ملی وهیچ یک از اقوام ساکن  ازمن

ها و رهبران سیاسی واقعی    واماکمسیون نام نهادمتذکره تاهنوزاراده نداشته و نخواسته تا شخصیت

 . دنبرای برگشت دعوت نمای  گی نمایند، که ازمنافع ملی ما نمایندسایراقوام را

،کشتارهای زنجیره یی   ها   قتل عام   سلسله ی   ، درحالیکه درتقابل با »فرمان عفوه قالبی « شان

رهنگی، ژورنالیست ها ودر مدنی وفسیاسی،  ، فعاالن  ،هدفمند وحذف عناصر ملی ومیهن دوست

تردیدی وجود ندارد که بازگشت هر مهره ،داشته  ادامه  وخشونت  باتمام قساوت  قشر زنان  راس  

  .حکمرانان سیاه اندیش طالبیستومت غرق در فساد وقت ، تاییدی بر سوخته حک

  :آنچه درموردجنابان، سالم رحیمی و فاروق وردک و امان اهلل غالب میتوان صراحت داد ، اینکه



یق مردم افغانستان انزجارعمنفرت و    ،مورد خشم  بنابر انجام کارنامه های سیاه وننگین شان  اینان  

جایگاهی در میان هم میهنان نداشته و بازگشت شان به کشور هیچ کمکی کوچکترین  قرارداشته و

به مشروعیت بخشیدن حاکمیت تروریستی طالبان ننموده و هیچ راه حلی در برابرچالش های 

  .  فاجعه بارموجود بشمارآمده نمیتوانند

فاسد قومی بود که سال ها در پست های مختلف، زمینه ساز سالم رحیمی از اضالع اصلی حلقه  

که برشمردن جنایات اش از حوصله این   ارتکاب انواع فساد در دستگاه قدرت محسوب میگردید

 جستاربدوراست.

فاروق وردک همان وزیر بدنام ودزدکالنی است که در دوره مدیریت او، مساله شرم آورلست دهها 

همگانی گردیده و او زیر این عنوان، متهم به اختالس ده ها میلیون   مکتب وصدها آموزگار خیالی 

دالر از دارایی مشروع مردم فقیر افغانستان به ویژه قشر آسیب پذیر و به شدت نیازمند و زحمتکش 

 گردیده است.آموزگاران  

اران ارقام تکان دهنده مکتب ها وآموزگهای آفتابی ،ه بر فاروق وردک چون واقعیت  اتهامات وارد

خیالی و سایر موارد فساد گسترده ای که در زمینه استخدام آموزگاران و پست های اداری وزارت 

واشغالگران متجاوز ت ارگ نشینان مزدور بنابر حمای  میباشد.و ریاست های معارف وجود داشت،

 . قرار نگرفتقضایی  ودر هیچ دادگاهی مورد رسیدگی  مخاطب اتهام های متذکره واقع نشده  هرگز  

نیز که امان اهلل غالب این ملیونردالری آن را مدیریت می کرد، متهم به فساد   »برشنا «شرکت برق

گسترده بود. با زد و بندهایی که در پشت پرده میان مسئوالن این شرکت و زورمندان و مقامات 

می به حساب ریاست برق واریز نهم  حکومتی داشت ،آنها برق رایگان دریافت کرده و یک افغانی  

از نعمت روشنایی  از شهروندان کشوربخصوص شهریان کابل  نفر  کردند، محرومیت میلیون ها 

این اداره و رییس   گستردهمصادیق فساد، یکی دیگر ازدرزنجیرفساد  وتسخین، تنها به دلیل تعلقات

پایه های   هرازگاهی  انفجار  آمد.  از ولتاژبلند  آن جناب»غالب«به شمار می  نیز یکی دیگر  برق 

نامدار   و مافیای برق به رهبری امان اهلل غالب این مفسد  هاهایی بود که هرگز رمزگشایی نشدمعم 

در قبال هیچیک از این اتهامات به مردم افغانستان، پاسخ نداد. واقعیت قضیه چنان بود که این 

باج دهی تمویل  بودندبا  اپوزسیون مسلح  آقای غالب ودارو دسته اش تروریستان طالبی را که 

نمود. یکی از دالیل دعوت این جناب از جانب امارت سیاه ،به پاس همان خوش خدمتی های می

جالب از همه اینکه : جناب   .است که قبل از به حاکمیت رسیدن طالبان به آنها انجام داده است

منبع همه ی چالش هاست،به  او  گفته  به  که  فیسبوک  پیشنهاد مسدود ساختن شبکه  غالب 

 حاکمان امارت طالبی مطرح نموده است. 



و آن اینکه این چهره های خاین به مردم   همتذکره یک دلیل واضح داشتهای  ناهنجار   ی  همه  

و دیگر رهبران اداره    های قالبی قبلیقیم رییس جمهور ومنافع ملی ، بدنام و فاسد، از حمایت مست

 . فاسد تحمیل شده ومزدور برخوردار بودند

رهبران »امارت سیاه طالبی« و مدیران کمسیون تماس باید در این باره تامل کنند و به ویژه اگر  

وجدان   در صدد ارزیابی خبر بازگشت این چهره های سیاه و بدنام به کشور بوده وال اقل شمه ی از

دارند یکبار به شبکه های اجتماعی و افکار عمومی مراجعه کنند تا واکنش های ابرازشده نسبت 

را به خوبی و به طور مستقیم درمورد خودبحیث مزدبگیران بیگانه   بازگشت کننده ها به این اخبار

صر بدنام، عن واین مهمانان ناخوانده دریافته و نتیجه بگیرند که پذیرایی و استقبال گرم از چند  

فاشیست، چه   و  قومی ومذهبی امارت  درجهت مشروعیت    تاثیرگزاری ی فاسد  های  فاشیست 

 خواهد داشت؟؟ 

و نکته آخر اینکه طالبان به حیث برادران تنی وسکه ی حاکمان دیروز خوب می دانند که یکی 

بعاد مالی، از عوامل مهم و اصلی سقوط نظام جمهوری، فساد لجام گسیخته ای بود که در همه ا

اخالقی، سیاسی و اداری جریان داشت. بنابراین بازگشت چنین مفسدان چگونه می تواند سبب 

 ؟؟ یددگر  خواهد امارت عقبگراومزدورطالبی « استحکام و استقرار پایه های لرزان وروبه فروریزی» 
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