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گلبدین راکتیار، جالد خونریز تاریخ افغانستان که بعد از نجیب گاو، دومین جالد ددمنش در تاریخ  

ی داخل  معاصر افغانستان به شما میرود، مدتی بود که از سرخط اخبار و گزارشات رسانه های جمع 

با یک ترفند    . اوپرده شده بود حوی به گورستان تاریخ سه نو خارج از افغانستان، ناپدید بود و گویا ب

ش در دراالمان  جدید، صحنه سازی نموده و یک نمایش حملۀ انتحاری به محل اقامت خیراتی خوی

ظان  کابل؛ که از سوی اربابان امریکائی او برایش تحفه داده شده است، ترتیب داد، گویا یکی از محاف

ز قربان کرد و...، تا باشد باردگر به سرخط اخبار برگردد و نشان دهد که  ل اهدائی را نیآن منز

مطرح است و نیز مورد هدف انتحاری ها و....، تا باشد از یک جانب توجه  هنوز    هنوز است،  

مقامات طالبان در کابل را جلب کند و از جانب دیگر مصارف کمر شکن دم و دستگاه نمایشی و  

از   درب بیکارۀ خود را  به مفتخواری  پول مردم  آورده و همچنان  به دست  افغانستان  ند کشیده شدۀ 

 همیشگی خود ادامه داده و نیز به گونۀ در قضایای جاری افغانستان مطرح باشد. 

باردگر خود را مطرح سازد و به گونه ای نشان    ن نمایش خونبار، موفق گردید در حقیقت او با ای

 . انتحاری هم هدف حمالت است و هنوز   د که هنوز وجود دارد و هنوز هم مطرح ده
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عطوف دارد، اما در نزد ملت  ماو شاید بدین گونه موفق گردد، جلب توجه چند طالب را به خود  

، است و مردم عام افغانستان همچنان تشنۀ  شریف افغانستان، همان جالد خونریز و ددمنش که بود 

نش، بیمار روانی و جاسوس چندین جانبه هستند و یقین  خون آن جالد بدریخت، بی خاصیت، بدک

جان به سالمت    )حتی نمایشی(کامل است که همه دست به دعا بوده باشند که از آن حملۀ انتحاری

ز آنکه آن حملۀ گویا انتحاری، یک مانور کثیف خود گلبدین و تروریستان انگشت  نبرده باشد، غافل ا

در گوشه ای شاهد آن حملۀ  حی حضور نداشته و  شمار وی بوده و گلبدین اصالً در آن گرد و نوا

نمایشی، مجبور بوده است یکی از  واقعی بودن آن حملۀ  نمایشی و خودساخته بوده است، اما جهت  

یست  رمحافظین بی خاصیت و مفت خور خود را قربان کند که گلبدین طی بیشتر از چهار دهه ترو

 . را بسیار قربان کرده است  ر وع افراد بی خاصیت و مفت خوو خونریزی خود، از این ن  پروری

چ انسانی را در روی کرۀ ارض نمی توان یافت که خود را قربان یک ناانسان  ولی و اما و مگر! هی 

دیگر    بسازد. که  است  بی مزۀ سیاسی  بازی  او یک  امثال  و  گلبدین  به قصد جان  انتحاری  حملۀ 

 یداری ندارد.رخ

جهت اینکه به اهداف پلید گلبدین و همقطاران محدود و معدود او، ُممد واقع نشده باشم، از چند و  

یا هم    ۀ بد را بال نمی زند." پرمغز و عامیانه بسنده میکنم که " بت گفتۀ    چون قضیه میگذرم و بدین 

 . خ ریش صاحبش" اینکه" مال بد، بی

 


