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 62/44/6412 هاشم انوری

 

 ثوریان 8ثوریان و  7جهاد مردم افغانستان و ادغام 
 ؟باشد افغانستان در ِگرو این اشخاص وقتتا چ

 

ها همه شاهد فرارسیدن دو روز منحوث، قسمیکه به همه افغانهای داخل و خارج از کشور، معلوم است که درین روز 

ری و ده ها مصائب دیگر اجباروزهائیکه بنیاد و اساس بینظمی، کشتار، غارت، جنایت، بی اتفاقی، مهاجرت های )

 8و  7در تاریخ زرین کشور خود هستیم، و قرار است روزهای ( که از حوصلۀ این نوشته بیرون است، گذاشته شد

 ف خواست و امیال میلیونها افغان از رر ف هواخواهان و وابستگان هردو رر ف، للیرغم ثور بطور  بیشرمانه و خال

 .  جنایات نابخشودنی شان، با برگزاری محافل و گردهمائی های مخفی و للنی تجلیل بعمل آید

تان لزیز اما چه خوش خواهد بود که مردم به ستوه آمدۀ افغانستان بلخاصه جوانان آینده ساز ووارثین اصلی افغانس

درین دو روز بپا برخیزند و با براندازی مظاهرات صلح آمیز همانند جوانان کشور های پیشرفتۀ دنیا در سرتاسر 

 8افغانستان صدای خود را بگوش جهانیان و ملل متحد برسانند، که افغانستان و ملت واحدش باید از قید و سلطۀ 

نایتکار، که شعار جهاد را بدهن گرفته اند و سنگ مقاومت را به ثوریان تنظیمی این لدۀ مفتخوار، ظالم، غاصب و ج

زیرا این گروه های جنایتکار که امروز بنام اسالم و جهاد، قوه های سه گانۀ افغانستان را .  سینه میکوبند، رهائی یابد

ا همه ثوریان را ب 7تحت رهبری یک انسان خوشباور و سست لنصر مثل حامد کرزی غضب نموده اند، دستان 

 .جنایات شان، از لقب بسته و رویهای شانرا با این المال جنایتکارانۀ خویش سفید نموده اند

جای شک نیست که غربیها در رأس ایاالت متحدۀ امریکا به بهانه های قلع وقم تروریزم، منع مواد مخدر و تأمین 

کشور ما را منحیث یک افزار و وسیلۀ خوب  دیموکراسی، که هیچکدام جامۀ لمل نپوشید، به افغانستان داخل شدند، و

، اما یعنی حاکم شدن در منطقه و تطبیق پالنهای دراز مدت شان مورد استفاده قرار دادندبه آرزو های دیرینه، رسیدن 

با وجود اینهمه بیسروسامانیها، امروز همین جامعۀ جهانی لمأل در داخل خاک ما موجودیت و حضور نظامی دارد، 

ع است که تیکه داران قدرت و بیماران مقام، چوکی و سرمایه با هر وسیلۀ امکان از صحنۀ سیاسی بهترین موق

افغانستان بدور انداخته شود، و به این اشخاص که تعداد شان با همه اقارب و هواداران شان انگشت شمار است، 

نموده اند از دایرۀ اسالمیت و انسانیت  دهه 3فهمانده شود که اگر خود را مسلمان میدانند، کار هائیکه ایشان درین 

 .  کامأل بدور است
 

سال  21که )افتاده اش به هر امکان الزم از ِگرو این لده اشخاص  دامکه افغانستان و مردم در  باز هم تأکید میدارم

و هم ، به افغانستان و تهاجم نظامی امریکا و هم پیمانانش 9/22قبل دار نداشتند که داربازی کنند، وامروز از برکت 

ضعیف حامد کرزی با زراندوزی، فساد، زورگوئی، اختالس، غضب زمینهای لامه، صاحب میلیونها  رهبریتحت 

از صحنۀ سیاسی، اداری و دیگر با القابیکه زیب کارنامه های شان است، رهائی یابد و اشخاص ذیل ، (دالر شدند

سپرده و مخصوصأ جوانان ت بکشند و حاکمیت قانون بدست مردم ، تا مردم بتوانند یک نفس راحشوندلرصه ها دور

را پرستش کنیم که تنها او ناجی ( ج)خداوند ما باید ، از میان برداشته شود بایدرهبرپرستی و انسان پرستی ، شود

و هواخواهان ُبتپرست  نه این اشخاص ظالم و خداناترسمشکالت و معالج دردها و تألمات ما دردنیا وآخرت است 

 .شان
    

 جمع هواخواهانش (استخاره گر کالن)  پرو فیسورحضرت صبغت اهلل مجددی رهبر جهادی - 2

 جمع هواخواهانش (اما همکار شیطانشیخ الحدیث )استاد لبدالرب رسول سیا ف رهبر جهادی  - 1

 هواخواهانشجمع  (نان خور اضافگی)پیر سید احمد گیالنی رهبر جهادی   - 3

 جمع هواخواهانش (رئیس تلویزیون تمدن بلندگوی ایران)آیت اهلل شیخ محمد آصف محسنی رهبر جهادی   - 4

 جمع هواخواهانش (نمایندۀ آغا خان رهبر اسمعیلی های جهان)سید منصور نادری رهبر جهادی  - 5

 جمع هواخواهانش (که بدون اراده میجنبد مریض روانی. )قسیم فهیم معاون اول ریاست جمهوری "مارشال" - 6
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.تخریب و غارت شد 2996 -2991موزیم مرکزی کابل که در سالهای    

 

 

         
      

 

 

 

 

  

.جنگهای تنظیمی 2996-991قصر داراالمان و گوشۀ از خرابه های شهر کابل درسالهای     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

و لهد شکنان روی سیاه دنیا و آخرت( ج)قسمخوران خانۀ خدا   

http://www.google.ca/imgres?q=kabul+in+the+1970s&hl=en&sa=X&biw=1280&bih=604&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=uPqCkQy0pQ6S0M:&imgrefurl=http://www.iranicaonline.org/articles/kabul-museum&docid=5erGrW8fhBTJTM&imgurl=http://www.iranicaonline.org/uploads/files/Kabul/kabul_museum-plate_3.jpg&w=603&h=399&ei=zeAoT4_cNujq2wWtk-m2Dw&zoom=1&iact=hc&vpx=955&vpy=277&dur=3096&hovh=183&hovw=276&tx=12&ty=6&sig=112405170469335899029&page=10&tbnh=125&tbnw=165&start=213&ndsp=24&ved=1t:429,r:5,s:213
http://www.google.ca/imgres?q=kabul+museum+in+the+1970s&hl=en&sa=X&biw=1280&bih=604&tbm=isch&prmd=imvnsb&tbnid=azy5bm-jwjF-wM:&imgrefurl=http://www.everyculture.com/A-Bo/Afghanistan.html&docid=sRQCOYidnv6kTM&imgurl=http://www.everyculture.com/images/ctc_01_img0004.jpg&w=480&h=283&ei=JOYoT_eDFejo2gW7q6zcAg&zoom=1&iact=hc&vpx=409&vpy=261&dur=9176&hovh=172&hovw=293&tx=4&ty=5&sig=112405170469335899029&page=10&tbnh=104&tbnw=177&start=220&ndsp=25&ved=1t:429,r:21,s:220
http://www.google.ca/imgres?q=kabul+in+the+1970s&hl=en&sa=X&biw=1280&bih=604&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=56meIS90Ysk1NM:&imgrefurl=http://www.rfi.fr/actuen/articles/116/article_4687.asp&docid=sdIoqTsMtq8V2M&imgurl=http://www.rfi.fr/actuen/images/116/ROYALPALACEKABUL432.jpg&w=432&h=324&ei=zeAoT4_cNujq2wWtk-m2Dw&zoom=1
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و مخربین شهر زیبای کابل بیگانگان، لاملین بی ثباتی افغانستانشاگردان وفادار   

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

در اخیر از هموطنان عزيز و فامیلهای که از دست اين گروپهای وحشی و خداناترس برايشان درد رسیده، طالب 
بدون شک اعمال .  پوزش میشوم اگر اسمای منحوث يکعدۀ اين جنايتکاران و ناقضین حقوق بشر از قلم مانده باشد

ی فرزندان اصیل افغانستان افشاء میگردد و سیاه و ننگین اين جانیان به دفعات و سالهای متماديست که از سو
 .   دهه از دست داده اند، ازين موضوعات بکلی آگاه هستند 2هموطنان عزيز ما که فرزندان و دلبندان خود را در اين 

 .به امید يک دولت قوی مرکزی که قابلیت تطبیق قانون و تأمین عدالت را داشته باشد
 

 پايان


