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 دمحم امين فروتن

 
آزادی خواه و عدالت طلبانه ای در کشور ما    بحيث مقدمه و با ياد از نهضت های ی که در يادداشتی قبل

روح و مضمون اصلی آن حرکت ها يعنی جايگاه انسان و قصد داشتم  که گام به گام  بودم آغاز نموده 
بويژه در اجندای گی بشربه عنوان  يک موجود خالق و دارای کرامت طبيعی و فطری درتاريخ زند

مورد تحليل قرار دهيم وهنوزهم بر آن تصميم خود  هريکی از نهضت های تحول طلب آن روزگار 
جنازه های سربريده شده اززنان ومردانی که  صد ها هزارتن  وقتی  فروانومصيبت درد هستم اما با

و فرياد عدالت و دادخواهی را بلند می ساختند ودر ای از مرغکان اسيری را  بردوش حمل ميکردند 
تصميم در بوته آزمائيش گذشته بود آنروزخوف وخون که خدا عقل و ايمان روشنفکران ميهن ما را 

فرياد های    قلم ام مجروحم و بر شانه های نارا عجالتأ کنار بگذار گرفتم تا مبحث آغازيده شده ام
که  تابوت های خونين  هفت کبوتر را به   راخونين صد ها هزارانسان معترض و عصيانگر اين عصر

 .کنم  قهدوش ميکشيدند بدر



https://www.youtube.com/watch?v=T-pyDVvPlI4 

در آن روز که نسل عاشق و جانباز ميهن ما افغانستان اعم از پير و جوان ، زنان و مردان ، گروه ، 
گروه  عقب  تابوتهای خونين جنازه های سربريده شده ای راه ميرفتند و  شعار های عدالت خواهی را 

ه بصورت  ناگهانی سخنان يکی از دروغگو ترين حاميان نظام واليت سر ميدادند نه ميدانم چگونه شد ک
را ايران ليون ها معترض بر انتخابات رياست جمهوری يفقيه مطلقه در ايران جانباز احمدی نژاد که م

Uخاشاکو خسU  مالک ومعيار  تمامی کسانی که تازه به  در ذهن ام خطور کرد و آن راناميده بود
  ؟.قدرت ميرسند تشخيص دادم 

 
Uhttps://www.youtube.com/watch?v=WCWRphE5660U 

اصلی آن اعتراض کننده گان  تاروتاريکی از آن روزها سپری می شود و رهبرانهرچند چندين سال 
بنام ضد واليت فقيه درحصر خانگی و ياهم بدترين و بدنام ترين  شکنجه گاه های ايران افتاده اند ، 

خشونت  از کسان ديگری  که در جغرافيای ديگری ومقطع ديگری از تاريخ زندگی ميکنند وهنوز هم
و کسانی  وکيف ميکنند  مطلقه  لذت ميبرندبر بيچاره گان بنام همان مذهبی که بر مبنای واليت فقيه 

را که با يک عصيان مقدس و اعتراض مردمی برای دادخواهی بر پا ميخيزند بصورت زنجيره ای با 
 .مضمون و محتوای  همان ادبيات زنجيره ای استبداد مذهبی واليت فقيه ياد کنند 

Uhttps://www.youtube.com/watch?v=LbB7smV6i1oU 

در گرماگرم  که چنانچه برخالف اميد مردم درد ديده افغانستان بويژه نسل جوان و بالنده اين کشور 
والمسلمين دمحم محقق که خود را رهبر حزب دروغساز يها و شايعه پراگنی ها آقای حجت االسالم 

به نمائنده گان معترضين  موسوم به نکه برخی از چهره هایوحدت مردم افغانستان می نامد پس از آ
وساطت شخص دمحم محقق به ارگ برده شده بودند و برخالف توقع آقای محقق آنها سخن از بی کفايتی 

 ، دولتمردان موسوم به حکومت وحدت ملی افغانستان گفتند 

Uhttps://www.youtube.com/watch?v=ZZK6ws8UYIsU 

از سوی دمحم محقق به ارگ آقای قاسمی که درعين حاليکه به نمائنده گی از معترضان شخصی بنام  و
بحيث  نمائنده آيت هللا دمحم اسحاق فياض مرجع  سخنانشفرا خوانده شده بود از سوی دمحم محقق در 
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 سخنانطی  رد خطاب قرارگرفتمستقراست نيز موشيعيان افغانستان که در نجف اشرف عراق 
درمحضرده ها تن از کسانی وو بسيار کوبنده حکومت وحدت ملی را زير انتقاد قرار داد صريح 

 : گفت که شده بودند  برده غرض يک مالقات دلجويانه به ارگ 

 
Uhttps://www.youtube.com/watch?v=L6uYvxTqKRkU 

اگررئيس جمهور وزعيم يک کشور فقط قومها و برادرها و فاميل خودش را جمع کند آن وقت تو ..... 
هرکه دراين ارگ آمده اند اين را خانه ....ممکن است دوستان ناراحت شوند ...قصه مفصل بخوان 

پاسخ ....مردم را ندهيد تا به صدای اين مردم لبيک نگوئيد  بخدا تا جواب اين...شخصی خود ساخته اند 
در هراس افتاده ارگ نشينان و تازه به دوران رسيده های که از قدرت مردم عصيانگرو تابوت بدوشان 

 : بودند رئيس غنی به رسم رويه هميشه گی اش اينگونه و به شيوه داعشی به دلجوئی پرداخت 

Uhttps://www.youtube.com/watch?v=0IDlUrXimh4U 

ندانيست که چرا حضرت اشرف خان غنی که  به عصای پوسيده لقب دؤمين متفکر جهان   هيچکسی  
الغراندام بز و به سواريی آسب تقلب در ميدان بزکشی موسوم به انتخابات ريأ ست جمهوری افغانستان

در برابر کسانی که خود به ارگ فراخوانده بودند با چنين  به دائره هالل رسانده است را  وتقلب بزکشی 
 ادبيات داعشی سخن ميگويد ؟
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جالب آنجا است که حضوراشرف خان غنی نيز باورکرده است که شايد براستی هم وی درنتيجه 
به اين مقام مافيائی   مردم افغانستان بر خاسته باشد انتخابات مستقل و بيطرفانه ای که از اراده آزاد 

چهره اصلی ودروغين حضرت غنی و ديگر ارگ نشينان اش منجمله پرده از ؟ اما !!رسيده است 
به عنوان کسانی ياد کرده اند که گويا آنها ازجناب "سی "کسانی که آنها را با يک تسلسل سيأ  

تا محقق صاحب  مأموريت داشتند تا با تظاهرات کننده ها  دکترصاحب عبدهللا  رئيس اجرائيه گرفته 
نفر را به شمول هشت تنی که امروز باالی  ۱۹و قتی ميگويد ما ....اما نه شد که نه شد .گفتگو کنند 

تن را نيز با  ۱۹شان عمليات کردند از اسارت داعشی ها آزاد ساختيم  بر زمين می افتد که اوأل 
ها نه نموده اند و اين پنج تنی که گويا به اثر عمليات نظامی نيروهای امنيتی عمليات نيروهای امنيتی ر

از چنگ ربائنده گان آزاد شده اند ومنابع خبری منجمله شبکه طلوع نيوز که از کابل پخش ميشود در 
 .همراهی با اسيرانی که تازه از بند طالبان آزاد شده اند چنين گزارش داد 

Uhttps://www.youtube.com/watch?v=1j-nSFzkFWoU 

 

 

ان راه مافيا انتخابات آخير درافغانستان جانبازديگر رئيس اشرف غنی وبه تصؤرشايد
صورت گرفته و آنها نه با فورمول معروف براستی هم با حضور پرشور ورأی آزاد مردم 

به صحنه آورده شده اند بلکه وقتی مردم رشيد و مؤمن افغانستان  نصف لی ونصف لک
انتخاب شده اند و به قول دانشمندی رسوا ترين دروغ آنگاهی است که دروغگو خود قبول 

کند  که دروغ نيست بلکه آنچه را که مانند دُر از زبان مبارکه می افشاند حقيقت روشن 
 . است 
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