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 2021جون   28دوشنبه     حمید انوری                                                                           

 !که نیست  تجارت با خون مردم را پایانی نیست

آنگاه که  در سرزمین مقدس ما، یک مشت مادرخطا بنام های خلقی و پرچمی دست به شرارت و  

، کشور محبوب ما را مورد تجاوز وحشیانه قرار  شوروی  سیهخیانت و جنایت زدند، آنگاه که رو  

  داد، مردم آزادۀ افغان زمین در مقابل ظلم و تعدی و تجاوز، قیام کردند و عاقبت با ریختن خون های 

پاک شان در راه وطن و شرف و آزادی و...، پوز تجاوزگران روسی را به خاک مالیدند و غالمان  

با "انقالب برگشت ناپذیر" بون و  زشان    بی مقدار شان، خلقی ها و پرچمی های شرف باخته را 

ستاِن  فکر می شد و امید می رفت و آرزو بود که افغانبیچاره ساخته و به زباله دان تاریخ سپردند...؛  

آزاد، جایگاه شایستۀ خود را در کنار ممالک آزاد جهان بازخواهد یافت و آرامش و صلح و یک  

 زندگی شرافتمندانه و باهمی به کشور بر خواهد گشت و... 

کشور را روز  تا روز به منجالب بزرگی کشانیدند    وو یا نگذاشتند  دریغا که چنان نشد  و  اما دردا  

 . اند ساخته و زبانم الل به ورطۀ سقوط مواجه 

در آن زمانها که کودتای ننگین ثور را روسها در افغانستان رهبری کردند و بعدترک به کشور ما  

تجاوز کردند، مشاوران و مستشاران بی حساب روسی در کابل نظریۀ ایجاد گروه ها و گروپ های  

متعدد ملیشه در سرتاسر افغانستان را مطرح کردند، ببرکوف و رفقای شرف باختۀ حزبی او را به  

افغانستان زدند. یکی از آن   خدمت گرفتند و دست به ایجاد گروپ های متعدد ملیشه در سرتاسر 

الحالی بنام  به رهبری فرد کثیف و معلوم  نام ملیشه های جوزجانی    " ستم"رشید دو  گروپ ها به 

روسها در ماسکو و ازبکستان تربیه، تجهیز و تسلیح کردند و امکانات بی حد    رامشهور به گلم جم  

و مرز مالی و نظامی در اختیارش گذاشتند و دمار از روزگار مردم مظلوم افغانستان در سرتاسر  

کشور بدر آوردند و...، دیگر ملیشه های آن زمان در مرکز و والیات هم مثل سمارق از هر کوی  

 اک بیرون میکردند و به آرگاه و بارگاهی می رسیدند. و برزن، سر از خ
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بعد ها آن ملیشه ها در رقابت با همدیگر، سر از تن یک دیگر جدا میکردند و جوی های از خون  

، نه تنها سِر نجیب گاو را  ، مشهور به گلم جمستمجاری می نمودند و...، بعد ها همین رشید دو  

را نیز خورد و تا امروز    ... مجددی و ربانی و مسعود و خورد، بلکه به سر خوری عادت کرد و سرِ 

به سرخوری مشغول است، آخرین تالش سرخوری او در ایجاد شورش و بغاوت در فاریاب بود که  

والی های فرستاده شده از مرکز را با توهین و تحقیر از فاریاب مجبور    در کار خود موفق هم گردید.

 را به والیت گماشت و به ریش حکومت مرکزی خندید. به فرار ساخت و فرد مورد اعتماد خود 

 این ملیشه سازی ها باعث سقوط رژیم نجیب گاو گردید.  

محلی و نیرو های اربکی و خیزش های    پولیسبعد ها دیدیم که کرزی و غنی هم تحت نام های  

ومت  خطای آزموده شده را بازهم به آزمایش گرفتند و در نتیجه مردم عام از حک  مردمی، همان 

و در هر کوی و برزن گروپ های ملیشه چون سمارق سر از خاک بیرون    مرکزی فاصله گرفتند 

بستن و گشتن  برگرفتن و  کردند و مردم مناطق مربوطه را چور و تاراج کردند و ظلم و تعدی و  

 آغاز شد. 

اعوان  اکنون هم که آمد آمد طالب را تبلیغ و ترویج میکنند، همان قوماندانان سابق گویا جهادی و  

وانصار شان به کمک والی های حزبی شان و قوماندان های خر پول و مفت خور شان، تحت نام  

مسلح سازی مردم، از پول ملت و از کیسۀ خلیفه، افراد بیکار و ایله جار شانرا جمع آوری نموده و  

زن و  مسلح می سازند که گویا در مقابل طالبان، گروپ های مسلح"مردمی" را تشکیل می دهند و  

مرد و پیر و جوان را در شمال و جنوب و شرق و غرب افغانستان مسلح می سازند و به جنگ در  

 مقابل طالبان سوق می دهند و چنان میکنند و چنین خواهند کرد و... 

تا اینجای قضیه به همگان معلوم و واضح و آشکار است و در پس پرده هم مردم میدانند که چه  

بند هائی در جریان است، اما جهت رفع    چه ساخت و بافت ها و چه زد و نامردی و نامردمی ها و  

که بارها هم تجربه شده است به هموطنان    مسؤلیت میهنی و وجدانی خود باید یک حقیقت آشکار را

 عزیز تذکر داد، حال اینکه آیا به گوشی می رسد یا خیر، با خدای حق معلوم. 

خون مردم  را بی محابا در جام کردند و بدون آنکه خمی بر    آنان که بنام انقالب دیموکراتیک آمدند،

ابرو بیاورند، با عربده سرکشیدند و صاحب آرگاه و بارگاه در داخل و خارج کشور گردیدند و هنوز  

 هم با خون مردم تجارت میکنند. 

رقص  آنان که بنام انقالب اسالمی آمدند، جوی های از خون در سرتاسر کشور جاری ساختند و  

بینی بریدند و گوش بریدند و چشم کشیدند و در سر ها میخ    مرده و رقص زنده به راه انداختند و
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و...، عاقبت همه سران و رهبران و   بیرون کردند  با برچه  مادر  از بطن  کوبیدند و جنین ها را 

، شان هم  قوماندانان شان، به سرمایه داران بزرگ در منطقه مبدل شدند و فرزندان و برادران و...

هر کدام وزیر و سفیر و جنرال و مارشال شدند و قصر ها در داخل و خارج آباد کردند و نیم دوبی  

پاریس پس کوچه ها بنام نامی شان رقم خورد و دختران شان در اروپا به  را خریداری کردند و در  

 شب نشینی و خوشگذرانی مشغول گشتند و... 

در طبق وطن فروشی داشتند، به نام مردم  و نامردمی، نوکران روس    آن زمانها هر آنچه از نامردی

و دیموکراسی و خدمت به خلق انجام میدادند و زیر نام مردم، مشغول داد و ستد و جرم و جنایت و  

شقاوت و خیانت بودند و این فقط مردم بود که خون پاک شان زمین کشور را رنگین میکرد و تجارت  

 بود. ق  پر رونباالی خون مردم  

تنظیم های اسالمی هم به نام خدمت به مردم و خدمت به اسالم و تحت نام انقالب اسالمی، مردم  

مظلوم افغانستان را گوشت دم توپ ساخته و از کشته های شان پشته ها ساختند و خود در غندی خیر  

ن خود را  نشستند و روز و شب ماهیچه پلو زهر مار کردند و کادیالک سواری آموختند و فرزندا

زیر خروار ها دالر و یورو و کلدار و دینار کرده به دوبی و ایران و عربستان و اروپا و امریکا و  

کانادا فرستادن و فرزندان مردم را راهی گورستان های بی نام و نشان کردند و خود تا این دم به  

اند.  باالی خون مردم مشغول  فرزندان مردم،    تجارت  برای  اما  است،  بهشت خوب  که  یعنی  این 

فرزندان ما لیاقت رفتن به بهشت را ندارند، پس امریکا و اروپا و...، میروند تا بهشت را در روز  

 زمین تجربه کنند. 

  بیشتر از چهار دهه،   اینهمه تجربیات تلخ و تلخ تر از زهرمردم شریف و مظلوم افغانستان اگر از  

اوالدۀ شیطان روان می شوند،    " گفته از عقب این ی تکبیره انعرهنوز هم درسی نگرفته و هنوز هم "

 پس افسوس بحال شان. 

جنایتکاران و  زنند،     رقم حال که باز می خواهند صفحۀ دیگری را در کشور دربند کشیده شدۀ ما  

معامله گران دیروز، امروز باز به یاد مردم افتاده اند و به نام مردم گلو پاره میکنند و تعدادی از ایله  

مسلح ساختن  جار های خود را جمع نموده و از امکانات مالی و نظامی حکومت مرکزی، دست به  

و ایجاد گروپ های ملیشه ئی خود زده و با خون مردم تجارت میکنند و فردا اگر طالب شکست  

بخورد، بازهم همین ها که جنگ کرده و خون ریخته اند و قربانی داده اند، پامال می شوند و بازهم  

خون مردم ادامه    قومندان و قوماندان بازی و رهبر و رهبر بازی و تجارت به نام مردم و تجارت با

به عنوان مثال در بلخ عطا محمد نور و چند داره مار    خواهد یافت و تاریخ بازهم تکرار خواهد شد. 
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او، در کابل هللا ُگل مجاهد و...، کار حتی بجائی کشیده است که هللا گل مجاهد خطاب به افرادی که  

 ر حکومتی آمد بکشید و... دور خود جمع کرده است، نعره میزند که اگر طالب آمد بکشید، اگ

لب مقاومت و مبارزه نکنید، من نمی گویم که طالب برحق است، من  امن نمی گویم که در مقابل ط

نمی گویم که اختیار خود را به طالب بسپارید. طالب هم درست مانند"انقالبی" های چپ و راست،  

الب تمام داشته های تاریخی و  . طند و از آن امتحان ناکام مطلق برآمده ا  ند امتحان خود را داده ا

. طالب افغانستان را یک قرن عقب برده است و اگر بازهم خدای  کردند ما را نابود و ملی   فرهنگی 

ناخواسته طالب قدرت را به دست گیرد، افغانستان را یک قرن دیگر عقب میبرد. طالب هرگز خوب  

  ان الب و طالبی گذشته است. طالبو بد ندارد، همه یکسر بد و زشت و جنایت گستر اند و دیگر دور ط

د و جوابگوی اینهمه خون های  نبامیان به محکمه کشانیده شو   یها باید الاقل به جرم تخریب بودا

 ریخته شدۀ هموطنان ما باشند، جوابگوی اینهمه انتحار و انفجار و کشتار هموطنان مظلوم ما باشند. 

است که ملیشه سازی و پولیس محلی    اما آنچه من می خواهم با وضاحت و قاطعیت تذکر دهم این 

ملیشه    و   سازی و نیرو های خیزش مردمی سازی و نیز مسلح ساختن اعوان و انصار جهادی ها 

های دیروز و پریروز، هرگز و هرگز به نفع افغانستان و مردم دربند کشیده شدۀ آن نیست و فقط  

 می تواند آغاز یک جنگ وحشتناک، گسترده و دراز مدت باشد. 

خون فرزندان ما تجارت کرده اند، به این عمل    ابار و دوبار و سه بار و بار بار بیک  که    ی آنان

 گله نمی توان داشت. بگفتۀ شاعر:  ها   ننگین دیگر خو گرفته اند، از آن

 نیش عقرب نه از ره کین است                                          

 ن است ـاقتضای طبیعتش ای 

مفت خور و حرام خور، برعالوۀ اینکه اقتضای طبیعت شان    افراد هرچند خوب میدانیم که این طبقه  

 نیش زدن است، یک کین عجیب هم در مقابل مردم دارند. 

پس ای مردم شریف و مظلوم افغانستان، فریب این داره ماران را نخورید و فرزندان تانرا به کشتن  

ک و خون و آتش خواهند کشانید، بلکه تجارت ننگین شانرا باالی  ندهید که نه تنها کشوری را به خا

د داد. فقط کافیست به عملکرد این حرام خوران در چهل سال  نرونق بیشتر خواه  فرزندان تان خون  

 پسین یک نگاهی بیندازید.  

 پس چه باید کرد و چاره چیست؟! 

قبل از آنکه از عقب این قوماندان  اگر قیام در مقابل طالب آخرین راه است، پس ای هموطنان عزیز،  

یک و...، روان  رگلدار و بی گل و نور دار و بی نور و نورانی و تاآن  و آن هللا گل و این گل بدین و  
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شوید و فرزندان خود را به کشتن بدهید، اطمینان حاصل کنید که این جمع نامتجانس و این حرام  

و بلی قربان گویان    ماما پسران  ران کاکا و  فرزندان، برادران و پس  و  خوران و معامله گراِن تاریخ

د و از شما هموطنان پاک دل، خوش قلب و شجاع ما و  قرار گیرن انصف اول نبرد با طالب در شان

بار بار  فرزندان تان گوشت دم توپ نسازند که فردا پشیمانی سودی نخواهد داشت و آزموده ها را  

 . آزموده خواهید بود که نتیجه همچنان مانند گذشته ها پشیمانی خواهد بود 

 آیا پسران و برادران و...، آنها در جمع مردم حساب نمی شوند و باالتر از مردم  قرار دارند؟! 

چرا همیشه فرزندان این شرف باخته ها جهت"تحصیالت عالی" به عربستان و ایران و دوبی و لندن  

می شوند و فرزندان مردم به جبهات داغ نبرد و در نتیجه به گورستان،    و واشنگتن و...، فرستاده 

عاقبت هم تنها روز کشته شدن احمد شاه مسعود را تجلیل میکنند و تو گوئی که در بیشتر از چهل  

 سال جنگ در افغانستان، تنها و تنها مسعود جنگیده است.

نند و مشاهده کنند که از همین حال  هموطنان شریف ما می توانند به یوتیوب های مختلف سری بز 

یک مشت افراد و اشخاص سودجو و معامله گر و خونریز و داره مار و راهگیر مسلح شده و می  

به   با سادگی و راحت چنان  شوند و فردا اگر طالب خون ملت مظلوم افغان را نخورد، همین ها 

سین مثل و مانندش را ندیده  مکیدن خون مردم شروع کنند که در چهل سال و خصوصاً بیست سال پ

 کثیف را نخورید. بیدار شوید!  باشیم. فریب این جماعت 

 ! مهه داد از مردم مزینند، اما مهیش این مردم بوده اند که پامال شده اند و می شوند هنوز 

 بیدار شوید!!! 

 

 حافـظ وظیفـۀ تـو دعـا گفتن است و بس 

 در قید آن مباش، که نشنید، یا شنید 

 


