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 2023فبروری   14سه شنبه        حمید انوری                                                       

 عبدالخالق رشید را بهتر بشناسید                       

در ذیل توجه هموطنان را به یک قسمتی از چرندیات این "پروفیسور" پرچمی و یکی از سرسپردگان  

گاو)قصاب کابل( جلب میکنم تا او را بهتر بشناسید و با چرند نویسی های وی خوبتر آشنا  نجیب  

 شوید. قضاوت به هموطنان شریف ما. 

از باقی چرندیات و عکس های متواتر که در نوشتۀ متذکرۀ او  جا داده شده بود، اینجا صرف نظر  

 یستم عصبی هموطنان ما نگردد.گردید تا باعث خرابی اعصاب و  خدای ناخواسته، برهم خوردن س 

لیندنبال نمودن  در صورت تمایل به   به  ک ذیل  چرندیات تهوع آور متذکره، هموطنان می توانند 

 مراجعه نمایند: 

 ...یب هللاشهید ډاکترنج                     

 هللا، شهید ډاکترنجیب 

 د افغاني روڼ اندي او ملي تفکر څاروال او پاسوال واکمن   

 (د شهادت د څلورویشتم تلین په درشل کې هللاد شهید ډاکترنجیب  ( 

ده چې دهیواد    دمخه لکه چې سرلیک یې دی دا  ه په دغه لنډه لیکنه کې زما موخه اوهدف ترهرڅ  

  شرایطو   دغه روڼ اندی واکمن دخپل فکري ، سیاسي اوملي تفکرپه رڼا کې، دخپل وخت په سختو

دخپل هیواد    هللانجیب    هیواد ځوان نسل ته، هغه نسل ته چې له شکه پرته اوس دوی ته ډاکتر   کې د 

یوه اساطیري اتل ځای نیسي په لنډه توګه ددغه واکمن د واکمنۍ دیوه عیني شاهد په تو ګه    واکمن د 

 ... دروپیژنم 

  ند که" سالی که نیکوست، از بهارش پیداست." ریف افغانستان یک ضرب المثل مشهور دارشمردم  

تهوع آور او شناخت. نجیب گاو، یکی  و این"پروفیسور" پرچمی را هم می شود از همین چرندیات  

از جنایت پیشه ترین جاسوسان روسی بود در کشور ما که بعداً ریاست سازمان جهنمی "خاد" را به  
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و در فرجام هم او را به    و چند چیز دیگر ساختند   او سپردند و آخراالمر نیز او را رئیس جمهور

 زباله دانی تاریخ سپردند. 

 اینهم گوشۀ از جنایات نجیب گاو از قلم یک هموطن: 

 مداکتر نجیب را بشناسی" 

نجیب کسی که در دوران تصدی ریاست خاد حدود صد هزار هم وطن ما را تنها به امر خود اعدام 

 .و شنکنجه و زندانی کرد

خارج کشور  ملیون افغان در داخل و 12نجیب کسی که در دوران حکومت او و حزب منفور او 

 .آواره گردیدند

، دو ملیون معلول، یک ملیون بیوه و سه ملیون یتیم نشانه های ماند نجیب کسی که دو ملیون شهید

 .گار کار نامه های او و حزب او می باشد

 .فیصد از کشور ما ویران گردید 90نجیب کسی که در دوران او و حزب او 

 .د و به نجیب قاشق مشهور بودنجیب کسی که چشم مردم را با قاشق می کشی

 .نجیب کسی که مردم را در هنگام تحقیق مشت و لگد باران می کرد

 .سربازان روسی مدال می آویخت ۀنجیب کسی که بخاطر کشتار مردم خود بر سین

 .نجیب کسی که گورستان های دسته جمعی از یادگار ها و دست آورد های بزرگ اوست

 .ن سر فرود آوردنلینجیب کسی که به مقابل مجسمه 

 .نجیب کسی که حتی به ناموس خود هم پای بندی نداشت

 .نجیب کسی که زن خود را از میان رقاصه های شهر غلغله انتخاب کرد

نجیب کسی که زن خود را که حامله نمی شد برای تداوی بخاطر حامله شدن با سر مشاور روسی 

حامله آمد، و برایش دختر چشم آبی بدنیا  ریاست جمهوری به شوروی فرستاد و زنش از آن طرف

ی تبسم می باشد تا ضمناً آورد و نجیب دختر چشم آبی خود را مسکا نام گذاشت که در پشتو به معن

 .یاد آور نام مسکو هم برایش باشد

 .نجیب کسی که بیشتر از نیم عمر خود را در زیر نام مستعار پوتومک جاسوس کی جی بی بود

 .برادرش بر علیه او کتاب نوشت و دست به افشاگری جنایات او زد نجیب کسی که حتی

 .افغانستان را ریخت تا آنرا به شمال و جنوب تقسیم نماید ۀنجیب کسی که طرح تجزی

او در عدم موجودیت یک قوت نظامی  ۀتا به گفت ،نجیب کسی كه اردوی افغانستان را متالشی کرد

 .ایدواحد از کودتا بر علیه خود جلوگیری نم
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 .نجیب کسی که بنام صلح و آشتی به فریب مردم پرداخت

نجیب کسی که اختالفات قومی و زبانی را با ایجاد وزارت اقوام و قبایل برای پشتون ها و وزارت 

 .امور ملیت ها برای اقوام دیگر کشور بصورت بی پیشینۀ عمیق ساخت

سکاد و بمب های ناپالم ا موشک های نجیب کسی که مردم افغانستان را بیشتر از دوران روسها ب

 .مورد حمله قرار داد و قتل عام کرد

وق های فلزی نجیب کسی که ملیارد ها افغانی سرمایه مردم افغانستان را دزدی کرد و در میان صند

 .داز طریق شرکت هوائی آریانا به دهلی جدید انتقال داد تا بعد از فرار از آنها استفاده نمای

سفارت و پول نقد آنرا  ۀنجیب کسی که هنگام فرار از سفارت افغانستان در تهران همه اموال و اثاثی

 .دزدی و چپاول کرد و با خود برد

 .ساب به شوروی میدادنجیب کسی که گاز افغانستان را بدون ح

زمان او منابع طبیعی افغانستان از جمله یورانیم کشور توسط روسها به غارت  درکه نجیب کسی 

 .برده شد

نجیب کسی که در زمان تصدی ریاست جمهوری در جلسات دولت قلم و کاغذ را بر میداشت و 

ت جمهوری می درست مانند یک شاگرد صنف اول گوش میداد تا هر چه را که مشاور روسی ریاس

 .داشت نمایدگوید یاد

نجیب کسی که در زمان او ادارات افغانستان از ریاست جمهوری تا آخرین دفتر اداری کشور حدود 

 .هزار مشاور روسی داشت 20

نجیب کسی که حتی روسها به خاطر بد عهدی و خونخواری او، وی را چوچه سگ بوی ناک لقب 

 .داده بودند

زندان  ۀزبی همفکر او حتی از دست او آرام نبودند که یا آنها را رواننجیب کسی که رهبران ح

 .میساخت و یا روانه تبعید می کرد و از همین خاطر ببرک ولی نعمت او در گمنامی مرد

قول نبی عظیمی یک انسان لچک، یک چاقو کش و یک بی ه جوانی ب ۀنجیب کسی که در طول دور

 .او از وی در هراس بودند ۀرادران و خانوادبند و بار بود که حتی پدر و مادر و ب

 .نجیب کسی که رسوایی هایش در کتاب )رها در باد( اثر ثریا بها به هوا گردیده

نجیب کسی که با تقسیم جناح های پشتون و تاجک دولت در میان جبهات پشتون و تاجک مجاهدین 

 ،زمینه ساز جنگ های خونین کابل گردید
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اعضای حزب و همفکران خود را تنها گذاشت و در تاریکی شب پا به  -نجیب کسی که در نهایت 

 .فرار گذاشت

ی از جانب استخبارات پاکستان ئنجیب کسی که در شب سقوط کابل به علت دریافت سیگنال ها

 .درخواست ترک کابل با حامیان احمد شاه مسعود را نپذیرفت

و در نهایت نجیب کسی که آخرین چشم امید خود را به مسایل قومی و کار های استخباراتی دوخته 

فرو افتاد و مصداق ضرب المثلی که میگویند چاه کن به  ،بود در چاهی که برای دیگران کنده بود

 .که کسی به توصیف او پرداخته بتواند نبوداز شخصیتی برخوردار ...چاه است گردید

هیچکسی به دفاع از جنایات و کثافت کاری های او نمی پردازد به جز اینکه یا هم پیمانه و هم 

کاسه و همدست او در این همه جنایات دوران او بوده باشد و یا اینکه تحت تاثیر تبلیغات دروغین 

ا جنایتکارانی از قماش نجیب قرار گرفته باشد و آنهم درصورتی که خودش به علت عدم تولد ی

 .خورد سن بودن در دوران نجیب، جنایات او را به چشم سر مشاهده نموده نتوانسته باشد

بیائید همه با هم به همه جنایتکارانی که باعث بدبختی مردم و ویرانی سرزمین ما شده اند نفرین 

 "لقلم عبدهللا پکتیاواه ب .  بفرستیم

 

 


