
AFGHAN GERMAN ONLINE  

http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de  

 

 
 2 تر 1 له :دپاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنـتاسو په درافغان جرمن آنالین 
  ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، ل په غاړه ده دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوا: یادښت 

 

                                                                                       ۸۲/۳۰/۸۳۰۸                                 هاشم انوری 

 

 )ج(بخاطر رضای خداوندحامد کرزی  دولتمردان افغانستان در رأس
 !مت کنیددر این دو سال که از عمر تان باقیمانده به افغانستان خد

 

بپایان عنقریب  عالی دو دوره ریاست جمهوری جناب کهو لحظات تاریخی حساس رئیس جمهور در این موقع  جناب

بالکشیده و  مردم تقاضای استم تاختبه ارو هم و دورۀ مأموریت قوای ائتالف در رأس ایالت متحدۀ امریکا  میرسد

ه صاحبنظران، خبراین صداها پیهم توسط یکعده خوشبختانه اما  ،خفه شدهدرگلو  یشانکه صدا)افغانستان جنگ خسته از

 ( از شما اینستشدهبلند  ،" جناب عالیطالئیوطندوست درین دو دوره " و کارآگاه سیاسی گان، قلم بدستان و مبصرین 

در ، ازاحساساتیکه نیی ایرانی و پاکستاهای بیجا، از تقلیدرا کنار بگذاریدخود  گونۀاحمدی نژادی احساسات لطفأ که

صرفنظر  برخالف منافع ملی و به سود دو همسایۀ شریر و حریص صحبت میکنید  و میآید فایق تانعقل بربسیار موارد 

و " باتدبیرمعاونین " شما،شخص همیشه که ) آنهامداخالت و تجاوزات آشکار  کامل درمقابل جدیت و قاطعیت  و با کنید 

یکروز شانرا الل ساخته و  خریطه های پولهای حرام آخندی چشمانشانرا کور و زبانهایکه تان اطرف بقیه مفتخوران 

برخالف آرزوی ملت نظامیان پاکستانی و آخند های جهنمی ایران باز نکردید و  دهن های مهروالک شدۀ خود را مقابل 

   .نشان دهیدغیرت افغانی  ( یکریدمیگیو نادیده را اغفال  شانرا ۀ این مداخالتهمایشانرا برادر خطاب میکنید  وما 

ازین مواقع طالئی که خداوند  ،کاری کنید که هم خدا خوش شود و هم مردم اندرکاران ایندولت سهامی یک شما دست

در خدمت وطن ما قرار گرفته اند، و منافع افغانستان میسر گردانیده و جامعه جهانی با در نظرداشت منافع ملی خود 

حد  افغانستان بپای خود ایستاده شود و وطن ما با همکاری و پشتیبانی جامعۀ جهانی خواسته باشدگر خدا تا ااستفاده کنید 

 ،درغیر آن این خینه های بعد از عید .درج تاریخ گردد جنابان  عالی "ارزندۀ"چند سطری از کارنامه های اقل 

مقابل جامعۀ ستانی و آخند های جهنمی ایران خوشی خاطر نظامیان پاک بخاطر تعصبات بیوقت ناوقت و های ملیگرائی

تازه و نتنها درد ملت را دوا نمیکند بلکه زخم های کهنۀ شان را یکبار دیگر جهانی در رأس ایالت متحدۀ امریکا 

  .وبس خواهد کردنمکپاشان 

هانی در رأس ایالت آقای کرزی ازین نباید انکار کنید که شما و تیم ناالیق و استفاده جوی تان توسط همین جامعۀ ج

از طرف نظامیان پاکستان و عمال به شیوۀ قرون وسطائی  اش سال قبل که افغانستان و مردم با همت ۰۰متحدۀ امریکا 

مردم های باالی قفس سینۀ  هاشماسال است که  ۰۰ده شدید و یاداره میگردید، به مسند قدرت رسانعقبگرای شان 

رأس ایالت متحدۀ امریکا از دستتان گرفت و مانند طفل یکساله از شیر و  انی در.  همین جامعۀ جهافغانستان نشسته اید

اینکه در بزرگ شدن و سالگی رسیدید،  ۰۰به سن امروز گرفته همه چیز را برایتان فراهم نمود تا شما و چوشک دایپر 

بشما و خدای تان معلوم است، به ثمر رسیدن تان به چه اندازه از طرف ولینعمت خود تشویق، ترغیب و تهدید شده اید 

ملت افغان هیچگاه در جریان قرار داده از روز تولد تان تا امروز های مخفیانه تان با خارجیها  زیرا براساس سیاست

شما از پشتیبانی ملت ، نشدهو به خواسته هایشان جواب مثبت داده  نبودملت در جریان  که دالیلبنابر همین  نشده،

 .میشه مورد انتقاد قرار دارید و خواهید داشتبرخوردار نیستید و ه

سال مکمل پیشرو دارید یک اندازه از تدبیر و عقل  ۸آقای کرزی، معاونین،  وزرای ارشد و کابینه هنوز هم دیر نشده و 

به ید و به همان تحلیف و سوگند ایکه با دست ماندن باالی قرآن پاک  در روز مقرری یاد کرده اید وفادار باشکار بگیرید 

و بد نیت را مخورید که نتیجه اش بجز سیاهروزی مردم و فریب همسایگان مکار مردم و وطن خود خیانت نکنید و 

پشت ِسیر را ببین نه روی گشنه »سیاهروئی شما چیزی به ارمغان نمیآورد.  ضرب المثل مشهوری داریم که میگفتند 

 « ره

بنام آنهم  شما گردیده ر ِورد زبان اراکین بلند رتبۀ دولت مهم دیگ اصطالحدر این روز ها جناب رئیس جمهور 

 یساله بیدار شدند و مانند دیو ها ۰۰الهی شکر که این بزرگمردان بالخره از خواب عمیق زمستانی  «دولتداری خوب»

، اما با تأسف روشن میآورندسخن بعمل  دولتداری خوبدر مذاکرات و مصاحبه های خود از  مست اما خوابآلود

باید این وظیفه مقدس و خطیر را بدوش میگرفت در حالیکه در مدت  هاو کی ندا هامعزیزین کیکه مخاطب این  نمیسازند

چوکی وزارت به چوکی وزارت شاخ به شاخ دیگر واز یک سال همین رجال اند که مانند بلبالن خوشخوان از یک  ۰۰

  .  دیگر میپرند و مدحسرائی میکنند

  و بی ارتباط کرزی و اراکین دولت سهامی شان بپرسم که جناب شان در اکثر بیانات میانتهی حترممبجا میدانم که از 

مینمایند و انتقاد خویش از فساد اداری، اختالس، رشوه و بی عدالتی در همه امور و ساحات حکومت و دولت یادآوری 

 عالیاست که جناب هم سوال برانگیز سیار و بکه در حقیقت از ضعف مدیریت و دولتداری خود شان نمایندگی میکند، 
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یض را به کی میکند، زیرا مقام و منصب بلند تراز ایشان در مملکت وجود ندارد و جناب عالی و تیم ااین شکایت و عر

 را میکنند.  افغانستان غریب مردم شان است که تصمیم میگیرند، فیصله میکنند و قبر 

این و شما خود به  میباشدخود شما  متوجهلیت ؤوو مسبدون شک این سوال که  موش نکنیدافراما جناب رئیس جمهور 

بیشتر میفشارد باید از روز قبل  سواالت مانند فساد اداری، اختالس، رشوه و بی عدالتی که گلوی مردم ما را هر روز

از  های گروپا و به چه دلیل که چرو از خود سوال کنید باید کاله قره قل خود را پیشروی تان بگذارید ، جوابگو باشید

و غیره جنایتکاران  ماقاتلین مردم  غاصبین ملکیت های مردمان باشرف، بشر، دزدان، مجرمین جنگی، ناقضین حقوق

به یک کشور افغانستان عزیز را به انظار جهانیان کنند و  مرد شریف مانمایندگی از را بدور خود جمع نموده اید که 

 ه دهند.متحجر و فاقد فرهنگ جلو

خود خبر دارید مردم ما حق دارند از شما به حیث رئیس جمهور مملکت بپرسند که آیا شما از اطرافیان و اراکین دولت 

اثبات و شواهد ادارات مدارک، با وجود پس چرا  ،دارید ا ًمطمئناگر خبر دارید که  ؟که در مرکز ووالیات چه میگذرد

ت مربوطۀ شان اله اشاره نموده اند که ادارأکه بار ها به این مسفساد اداری  ادارۀ مبارزه باولین ؤمسعدلی و قضائی و 

ارسال نموده اند اما تا به بمقامات باال تعداد زیاد دوسیه های متخلفین را که شامل اراکین بلند رتبۀ دولتی میباشند ترتیب و 

یک والی و یا  ،یک وزیر، یک وکیل که حد اقلیده نشده داز عمر دولت بیکفایت تان میگذرد  اضافه از یکدهه الحال که 

  .پند بگیرنداز آن تا دیگران  سپرده شده باشدبه پنجۀ قانون 

اطراف قصر های بی بنیاد چند قدمی و فقر، بدبختی، مرگ ومیر اطفال در  ،عدم حاکمیت قانون ،گوناگونامروز فساد 

وج خود رسیده از سنگ و چوب آن سرزمین ناله ها به در قلمرویکه جناب شما در رأس آن قرار دارید به ا ،ظالمان

با این پولهای سرسام آور جامعۀ جهانی جزیترین خدمتی و شما  هبیش از یکدهآسمان رسیده که درین مدت حکمروائی 

سیستم بدون چند بلند منزل بدون نقشه و  استثناء به  ،که برای رفاه و مصؤنیت مردم بوده باشد صورت نگرفته

بدورو پیش تان از رتب بلند برخوردار هستند آباد و به خارجیها به کرایه ون که آنهم توسط چند جنگساالریکه کانالزسی

است که شما در بیانات خود از پیشرفتهای چشمگیر صحبت میکنید و و خجالتآور جای تعجب بسیار داده شده و بس.  

از کدام پیشرفت صحبت میکنید در حالیکه ترکاری و میوه ما چند نفر بلی گوی هم سر تصدیق برایتان میجنبانند، نمیدانم 

   .و جهان صادر میگردید امروز بدبختانه از کشور چین وارد میگرددزمان بهکشورهای همسایه، منطقه  که یک

ولیت و مالمتی را ؤو همه مس از ولینعمتان خود انتقاد میکنیدبعضی اوقات به بسیار تمتراق شما جناب رئیس جمهور 

 دوش آنها میاندازید مثل اینکه شما و تیم نابکار تان مانند فرشتهای آسمان از همه گناه و خطا مبرا هستید، درحالیکه ب

مارچ  ۸۰ شنبه ۴بروز خود اظهارات اخیر  مستقر درافغانستان درجان آلن قوماندان عمومی نیروهای ایساف و ناتو 

که بر مبنای  ، اشاره نموددر افغانستان ضعیف و فساد اداری  به حکومتداریامریکا کشورش در مجلس سنای   ۸۳۰۸

که جامعۀ جهانی در رأس ایاالت متحدۀ امریکا ازین اوضاع بیسروسامان چنین استنباط میگردد  هارات نامبرده ظا

های روزافزون فشار مهمتر از همه و حامد کرزی شما و شخص نقیض دولت  و های ضد االخص سیاستافغانستان، ب

و یا بکلی تقلیل نسبت به افغانستان همکاری این کشور ها  کمک وبیم آن میرود که شده اند و  گیچدمان اینکشور ها مر

گرفته از را توبه کنان گوشهای خود جامعۀ جهانی و  رهابحال خودش  ۰۳دهۀ  اوایل مانند افغانستان  و توقف نماید 

   بدست کرگسهای داخلی و خارجی رها کنند.و مردم بیدفاع ما را یکبار دیگر  افغانستان خارج

درمقر آن  ۸۳۰۸/ ۸۰/۳۰قابل یادآوریست که کشور های عضو سازمان ملل متحد در نشست روز چهارشنبه مؤرخ 

له مهم و حیاتی تأکید أو هم به دو مسجهانیان در افغانستان را مفید تلقی نمودند، و حضور  هسازمان یکبار دیگر مداخل

افغانستان یکبار دیگر با جنگهای داخلی روبرو خواهد شد و کوششهای  عدم حضور جامعۀ جهانیدره اول اینککردند: 

جامعۀ جهانی در افغانستان دو همسایۀ که در عدم موجودیت دوم این ، وسال گذشته بهدر خواهد رفت ۰۰این سازمان در 

ر اینکشور را به کام بدبختی فرو برند و اهداف حریص و شریر مانند ایران و پاکستان در کمین نشسته اند تا یکبار دیگ

  . پیاده بسازندشوم، غیرانسانی و غیراسالمی  خود را توسط جاسوسان و عمال دستنشاندۀ خود درینجا 

در اخیر یکبار دیگر به دولتمردان افغانستان خاطر نشان میکنم که تا چه وقت برف بام خود را باالی بام دیگران 

وقت مالمتی و تقصیر را باالی یکدیگر و در آخر امر باالی جامعۀ جهانی و خارجیها میاندازید؟ لطفأ  میاندازید؟  تا چه

)شما خسک های پندیده و کشور سربلند را  دلیرخدا را حاضر ببینید، ازین خندق کثیف فساد برآید که نام یک ملت کمی 

 از خون ملت( در جهان بد ساختید.

 پایان

 

 
 


