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 ۸۱/۸۱//۸/۸          هاشم انوری
 

 !خطاب به طاووس های خوشرنگ و کرگسهای بدرنگ
 

درجتته او   دوو و متتوو   افتترادنتتاموس و یتترام شتتا  م  یتت    جتتا   تتتا ا   ملتتب بتته شتتما رهی داده 
 بیش ا ان طاقب راکتهای پاکستا  ناپاک را ندارندبی وا و بیدفاع ما مملکب دفاع ک ید  که مردو 

 

 
 

متین متالدرد امتترداد     39هموط ا  عزاز در اان رو ها که همۀ ما در آمتانۀ تجلیل ا  اااو خجستۀ عیتد متدید فطتر و    
ملتب بیتدفاع متا در و اتاق شترق  و      امتقال  کشور عزاتز ختود افنانستتا  هستتیم  بدبهتانته  یتوادر اخیرراکتت  بتا ی         

ج وبشرق  کشتور ا  طترن نمامیتا  پاکستتا  تتوهو بتا فیتر هتای تتود و فرمتتاد  اشتهار انتهتاری در داختل ختاک متا                
افنانستا  که به هیچوجه قابل بهشش نیسب  مردو متا را بته اتو موقتم نتامدلوو و در اتو اهتار راهت  قترار داده کته           

متا  بته اا ستو  اتر آتتش گرفتته  و        2ک  مراجده ک  تد کته اترا پاکستتانیها ااشتا  را ا        نمیدان د ا  ک  موا  ک  د و به
هیچیو ا  افراد عادی کشور اطتالع نتدارد  کته اترا شته  او  مملکتب  مدتاونین درجته او  و درجته دوو  ر متای           

ا بتته متتی ه ت میمتت  و رهاتترا  ایتتزاب مهتتالم نوتشتتکیل  کتته هراتتو در ماتتایااق و گردهماییهتتا متت گ وط دومتتت  ر  
در یالیکته همته م تابب خاتری داخلت  و      .  میزن د  در  می ه ابرا  نمر نمیک د و ا خود هیچ عکس الدمل  نشا  نمیده د

خارج   مل  و بین الملل  اان یمالق  را بالوقفه اطتالع میده تد  م جملته مترواس خاتری تلتوازو  ملت  افنانستتا  بته          
رو ه ا اتتن یمتتالق راکتتت  و توپهانتته یتت  نمامیتتا  پاکستتتا  بتته ختتاک     مثابتتۀ م اتتب خاتتری رمتتم  و مدتاتتر دولتتت  همتته  

افنانستتتا  در متترواس هتتای خاتتری اطتتالع و در نشستتتهای میزهتتای متتدور در  می تته ب تت  و ابتترا  نمرهتتا  تتورق         
گوشهای ختود را پ اته    طاووس خوشرنگ و کرگسهای بدرنگاما با تأمم که مقاماق با ی  کشور در رهس .  میدیرد

و بتته بستتیار بیشتترم  متتردو را فراتت  میده تتد و ا  بتتا  تتتا پتتایین دروت میدوا تتد  م جملتته ت میمهتتای جهتتادی           ده انتتد 
قومانتدانا  اتتالم و بیستتواد کته رو ی مان تتد ییوانتتاق ویشت  بجتتا  هتتم افتتاده بودنتتد و بتتا اکتدادر بتتا ی تستتهیر م تتاط        

در  اتر ات ن مفسدا ر ت  ب تاو     کتافرا   د شا  مشه  کابل در جدا  بودند و امرو ا  ترس خارج  ها و به گفتۀ خو
یامد کر ی بهاطر یفظ م افب شا  جمب گرداده اند  و به بسیار ذ لب و ب  ییای  مهر مکوق بر لاهای خود  ده اند 
و یرف  مقابل پاکستا  نمیزن د   ارا اان غالما  و جیره خوارا  پاکستا  کته در دمتترخوا  پاکستتا  ت تاو  نمتوده انتد       

 تتم بستتتن و پتت ارای   ندارنتتد کتته ا  مقامتتاق پاکستتتا  ناپتتاک ب رمتت د کتته دلیتتل ااتتن همتته راکت رانیهتتا ایستتب       جریتتب 
اپو اسیو  دولب جهب مالقاق بتا  تدراعمم جداتد پاکستتا  راجتا پرواتز دلیتل متدعا شتده میتوانتد کته ادونته نتان ااتن               

 .ی ا  هیچ نوع مدامله و مامتمال  دراغ نمیک  درهارا  و ت میمیها با نان پاکستا  گره خورده  و بهاطر امتیا  گیر
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اا ده ما  قال ا  امرو  آنهتم  رو اکته تاتوار یامتد کتر ی را بتا همتا  شتملۀ بل تدم در بتین متردو ار گتا  تماشتا و              
نامارده را بتا فر نتدا  نامتدار و رامتتین افنانستتا  اتو  یتاج  میترواس ختا  هوتتو و ایمتد شتاه بابتای کایتر مقااسته                

د و بتا هردومتب و رفیقیکته داختل  ت اب میشتدو         میکردو خدا شاهد امتب کته اشتو خوشت  اشتمانم را پتر متاخته بتو        
بدد ا  اهار  ده میرواس نیکه  و ایمد ختا  ابتدال  را بتا همتا  شتمله هتای بل تد        ( ج )فوره ااهار میداشتم که خداوند 

در اهتر  اتو فر نتد دادتر ااتن متر مین بترای ملتب متا فرمتتاده  تتا متردو افنانستتا  را اکاتار دادتر متفت   م ستجم و                  
ا  تجاو  و یمالق ناجوانمردانتۀ همستااهدا  در امتا  بستا د  امتا بدتد هتا متوجته شتدو کته اشتتااه کترده او و             کشور را 

 . مرتو گ اه  شده او

   غیرقابل مقااسه
پو م میهواهم تا ا آ  گ اهم بد رد کته شهاتیتهای ملت  و فر نتدا  ا تیل افنتا  اتو  میترواس         ( ج)یا  ا  خداوند 

را بتا ا تین شهاتیب بت  اراده و      (کته ا   تربۀ م تم امت های شتا  دهلت  و ا تفها  میلر اتد        )ل  نیکه و ایمد خا  ابدا
مستتب ع اتتر اتتو  یامتتد کتتر ی  و تتتیم مفستتدم در اتتو متتطا قتترار دادو   اتترا ااتتن شتته  بتتا میامتتتهای ا دگانتته    

هتم در انمتار جهانیتا  بیتو      م افقانه و بزد نه ام نت ها شملۀ بل د میرواس و ایمدشاه را بزمین  د بلکه ملب افنتا  را 
ملب گداادرو مفسد مدرف  نمود و خودم با هما  ا ن هفترنتگ و کتاله قرهقلت  کته شتااهب  اتاد بیتو طتاووس دارد         
طمتراق ک  ا  درام های ارگ راامب جمهوری قدو میزند و ا  ا د قدم  ارگ او  پل بات عموم  واقتم نیستب کته    

 .با ی ملب اه مید رد
را بته ختاطره هتا  نتده کت م کته ت میمهتای          2999و شروع  39که کم  به عق  بروو و مالهای دهۀ بیجا نهواهد بود 

جهتتادی و طالاتتا  متتیاهد  و عقادتترا فنتتای افنانستتتا  را مان تتد دلهتتای میاهشتتا  مکتتدر  و  نتتدگ  عتتادی را بمتتردو متتا   
داده ما هر ل مه انتمار او مدجتزه و  ب ابرهداااق بادارا  پاکستان  شا  به او دو خ ماد  نموده بودند  و مردو متم

رو نه را داشت د که یداقل نوری ا  آ  رو نه در ندگ  شا  بتابد وفریت  نایاشا  شود  همتا  بتود کته شتری درآ      
موی اوقیانومها برخامتب و بته خیتر افنانستتا  تمتاو شتد  بته ااتن مد ت  کته جامدتۀ جهتان  در رهس امراکتا بتا ختورد                 

عده و کشور های یام  القاعده و شااد هتم ب تابر پالنهتای درا متدق مطتر  شتد  قالت  ختود          ربۀ مدیش ا  طرن القا
شتتا   اکاتتار دادتتر بفکتتر افنانستتتا   فرامتتوم شتتده شتتدند و تاتتمیم اتهتتاذ نمودنتتد کتته بتته متتلطۀ امتتارق طالاتتان  کتته ا       

قتدرق برمتان د کته متورد     م او ق نامیمو  خود شا  به شمار میرفتب خاتمته ده تد  و یکتومت  را در افنانستتا  بته       
قاو  مردو و جامدتۀ جهتان  قترار بدیترد  کته گرفتب  اترا متردو ا تا  تشت ۀ اتو  نتدگ  انستان  بودنتد کته یتت  همتا                   

را که عاملین ا ل  خراب  های کابل  ااا و قاتلین هتزارا  همتوطن بیتدفاع متا بته شتمار میرفت تد         39ج دسا را  دهۀ 
امتا فاقتتد هرگونته  تالییب قتترار    طتتاووس خوشترنگ  تأمتم  در رهس آ  اتو    و میرونتد  اشتم  ب قاتتو  کردنتد کته بتتا    

میلیتارد دالتر پولهتتای جامدتۀ جهتان  ییتتم      09گرفتب  و تتا امترو  کتته ا تافه ا  اتو دهته ا  آ  میدتت رد و ا تافه ا         
او  بتن  ومیل شد اما افنانستا  ب ابر فقدا  مداراب مالم و اشهار نااهل و بیکفااب در رهس رهاتری ا  همتا  نشستب    

تا یا  نتوانسب ا  امکاناق فراوا  جامدۀ جهان  که بدمرس ااتن تتیم بیکفااتب و یتراو ختوار گ اشتته شتده بتود امتتفاد           
 . مالم به نفب ملب و کشور نمااد

جتتای شتتو نیستتب کتته همتتین بزدلتت  ریتتیس جمهتتور و مدتتاونی ش در مقابتتل اربابتتا  پاکستتتان  شتتا  موجتت  گرداتتده کتته        
ادتر جریتتب بدیرنتتد  و رو تتتارو  بتته یمتتالق توپهانتته یتت  و راکتتت  ختتود در و اتتاق شتترق  و   دالهتتورا  پاکستتتان   اتت

ج وبشرق  یرام متا ادامته ده تد  ب داکته طات  گزارشتاق لتوی درمتتیز افنانستتا  و ریتیس ام یتب ملت  در مجلتس مت ا               
 جامتب کته اترا ریتیس     امتا متوا  اا  .  نمامیا  پاکستان  دمب به ایتدار پومتته هتای متریدی در داختل ختاک متا بزن تد        

جمهور و مداونی ش مطتاب  متوگ داکه بته کتتاب آمتمان  و قتانو  امامت  کشتور نمتوده انتد عمتل نمیک  تد  و بته دشتمن               
اجا ه میده د تا به یمالق شا  ادامه ده تد امتا بته و راف دفتاع و داخلته م  یت  مترقوماندا  اعلت  امتر عمتل بالمثتل را            

دو ما  ا اتن یمتالق بته ریتیس جمهتور و مدتاونی ش گتزارم ارایته نمتوده امتا           نمیدهد  و راف مربوطه در مدق همین 
رییس جمهور و مداونی ش ب ابر د ال ااکه جوابش نزد خود شا  امب مو وعاق را بقسم  دادری توجیا میک  تد و  

  ؟...اما چرا .   مید ارند که ا ان بیش مردو ما کشته و اا در داخل خاک خود مهاجر و بیمسکن شوند



  

 

 

 3تر 3 له :د پاڼو شمیره
 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ په دغه پته.  په درښت تاسو همکارۍ ته رابوليافغان جرمن آنالین 

 ئ هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادښت

 مردا    نا   اطفا  و مواش  ما قربان  خوامته های شوو اکدده میشوند   چرا
 ج دالق اناوه و پرثمر ما که مرمااۀ مل  ما بشمار میرود طدمۀ یرا  راکتهای پاکستانیهای دالهور شوند   چرا
ارگتا  هتای نمتام     ج اب کر ی اان طاووس رندارنگ بمثابۀ مرقوماندا  اعل  کشور فرما  یملۀ متقابتل را بته    چرا

 و ام یت  ما  ادر نمیک د   
 اان مسایل با قوای ناتو در میا  گ اشته نمیشود   چرا
 همکارا  متراتیژاو افنانستا  مسایل را بررم  نمیک  د   چرا
 و راف دفاع و داخله در ه داو امتینا  ولس  جرگه واقیدتها را ندفت د که اه را ی عق  پرده امب  چرا
رییس جمهور تدهداق خود را که در ینور وکالی هردو مجلس نموده بود بزودتران فر ب بتا تدتین مجتدد هتر      چرا

 دو و ار خالن فیالۀ نماا دگا  ملب  ار پا گ اشب و هردو و ار را در ک ار خود یفظ نمود  
 امخ م ف  ندادند و راف دفاع و داخله وجدا  و خدااهود را یا ر ندادند و به پیش هاد رییس جمهور پ چرا
اکدده ا  اعنای کابی ه اگر دمتهااشا  به فستاد آلتوده نیستب ا  پستتهای ختود دواطلاانته در ینتور ملتب امتتدفاف           چرا

آمتده تتتا  متان  ا  فرمتانروا فرمتتا  باتر کته وی ا  فرمتتا  ختدا و رمتولش فرمتتا         ( ج)نمیک  تد   اترا در کتتتاب خداونتد    
هور جمهوری امالم  افنانستا  شه  امب کته فرمتا  ختدا  قترآ  و رمتو  را      تا جاییکه داده میشود رییس جم. بارد

 . در طو  یکمران  خود  ار پا نموده و ا  همۀ اان دماتیر تمرد نموده امب
رییس جمهور ادار  را ب او راامب عال  ماار ه با فساد اداری تأمیس و بودجتۀ بترااش تهاتی  داده امتب   امتا       چرا

 . توجه نمیک د و جزاتران اهمیت  برااش قایل نیسببه کارهای اان اداره 
دومیه های جرم  اعنای بل د رتاۀ یکومب و دولب که ا  طترن راامتب عتال  ماتار ه بتا فستاد اداری متتهم بته          چرا

فساد اند بررم  نمیشود  اگر اان راامب او راامب کاری و بدردبهور امب پتس اترا در ااتن متدق ااکته ا  تأمتیس       
 رد به پیش هاداق و دومیه های ااکه ا  طرن اان راامتب ترتیت  و بته مراجتب ذاتربی تستلیم داده شتده        اان راامب مید

 وقد  گ اشته نمیشود و تا یا  هیچیو ا  مقاماق بل د رتاه که متهم به فساد هست د به م اکمه کشانده نشده اند  
د اداری امتب ودرکشتور اندلستتا  بستر     و اتر امتا  یت  و اوقتان آقتای اکتری کته متتهم بته اختتالس متال  و فستا             چرا

میاترد بتتا و تتم تقا تتاهای مکترر آقتتای لتتودان ما تت  بتر مطالاتتۀ وی ا  دولتتب اندلستتتا  کته ا  یامیتتا  مهتتم و همکتتار       
 متراتیژاو افنانستا  بشمار میرود  اجرهق  ورق نمیدیرد 

  آ  ا تد متا  میدت رد و هتیچکس     دومیۀ رشید دومتم که بریرام و با ی ناموس اکار بای تدرض نموده بتود  وا  چرا

 آنرا پیدیری و تدقی  نکرد و نمیک د  
دومتتیۀ متت اتور متتاداق متت اتور انتاتتاب  ریتتیس جمهتتور ما تت  بتتر دمتتب داشتتتن ام در اختطتتان هتتای کتته تومتتی       چرررا

 برادرم  ورق گرفته بدمب فراموش  م رده شد 
 ا   مین دولت   ار  ده شد دومیۀ تور  اممدیل خا  و ار آب وبرق ما   برغا  هزارا  جر چرا
وایفۀ و ارمالیه عمر اخیلوا  که به فستاد متتهم امتب و ب تابر خوامتب و پیشت هاد ریتیس راامتب عتال  ماتار ه بتا             چرا

 فساد اداری آقای لودان به تدلی  درنمیآاد 
جترو ختود هتم     نفتر شتا  در مرتامتر کشتور دمتتدیر میشتوند و بته        09تا  0با تروراستا  انتهاری که هر رو  ا   چرا

 اعتران می ماا د برخورد قانون  بدمل نمیآاد و مان د کشور آخ دی اارا  بدار آواهته نمیشوند 
اا ها همه ارا ها و متوا ت  امتب کته متردو متا میهواه تد جتواب داشتته باشت د  کته ج تاب ریتیس جمهتور ااتن طتاووس                

ال  ا  ماتل تدرای  و مداملته گتری دمتتاردار     خوشرنگ بااد جواب بدواتد و هتم انتمتار دارنتد کته اته وقتب ج تاب عت         
 . میشود و به تدهداق خود که در خانۀ ملب نموده بود جامۀ عمل می وشاند

در اخیر به تایید و پشتیاان  مقالۀ ج اب کانداد اکادمسین میستان   ای  که خوامتار امتینا  ریتیس جمهتور کتر ی    
شتته  او  مملکتتب در پارلمتتا  خوامتتته شتتود و در ینتتور   ا  طتترن پارلمتتا  کشتتور گرداتتده  موافتت  هستتتم کتته بااتتد  

نماا دگا  ا  میامتهای  دیم و غیر مشه  خود در رابطه به یتوادر اخیتر در کشتور تو تی اق دهتد کته اترا بته         
عمل بالمثل مقابل پاکستا  اقداو نمیک د  و اه را های در عق  پرده نهفته امب که مردو افنانستا  ا  آ  بیهاتر امتب    

همچ تا    .   ال و تو تی اق ختود را  بتا نماا تدگا  ملتب درمیتا  بدت ارد تتا راه و اتار  در  می ته جستتجو شتود            و هم د
ق اعب نماا دگا  ملب فراهم شود  در غیر آ  در  ورق عدو ق اعب نماا دگا  پارلما  ا  ِممب شا  بااد مل  اعتمتاد  

ل  اعتماد و راف دفاع و داخله به اشتم یقتارق ندراستته     ارا رییس جمهور با فیالۀ اخیر پارلما  ما   بر م.  شوند
ا  ( نشتا  امیرامتا  اخ ختا  غتا ی    )و و راف خلب شده را متورد نتوا م قترار داد و بتا تفتوای عتالیتران نشتا  دولتت          

رار کارنامه هااشا  تقدار و به پستهای جداد ااشانرا مقرر نمود  که اان عمل وی بکل  با موا ان دولت  در منتاارق قت  
 .  دارد

 پااا       
 


