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  ))اگه به ما طياره نتين ، از جای دگه ميگيريم (( 
        

اين سخنان عاميانه گفتگوی فرزندان ....)) شده اگه به ما طياره نتين ، از جای دگه ميگيريم ، طاقت ما طاق (( ...
بازيگوشی با پدر شان نيست ، که باالی اسباب بازی  روزمرهء شان دعوا دارند ، اين داد و فرياد کودکان لجوج با برادر 

، بزرگ و يا پدر شان نيست که اگر برای شان طياره نخرند، از پسر همسايه را خواهند گرفت ، نه هموطن اين سخنان 
سخنان گهر بار رئيس .  فارغ التحصيالن اکادمی ملی نظامی کشورش است بيانيهء رئيس جمهور يک کشور در برابر

بلی اين سخنان رئيس جمهور افغانستان حامد کرزی است که از امريکا . جمهور ايکه ادعا ميکند کشور اش مستقل است 
ی ها عاميانه و کوچه و بازاری آنرا در برابر فارغ و اروپا تقاضای طيارات جنگی را برای کشورش دارد و خيل

البته زمينه سازی اين موش و گربه بازی از مدتی قبل چيده . التحصيالن اکادمی  ملی نظامی  افغانستان  مطرح ميکند
رو  ( شده بود و جناب کرزی قبل از اين اظهارات گهربار شان ، يک مکتوب شخصی و خصوصی  به رئيس جمهور 

رستاده و قرار معلوم از وی تقاضای کمک های نظامی را نموده است که طرف مقابل به تقاضای شان جواب ف )سيه 
صالحيت آنرا دارد که ) خواه مستقل و يا نيمه مستعمره ( بگذريم از اينکه آيا رئيس جمهور يک کشور .مثبت داده است

 دست به همچو عمل خودسرانه زده و سرنوشت کشور و مشوره با معاونين و کابينه وبدون تائيد پارلمان کشورش ،بدون 
  !مردم را به بازی گيرد؟

 
  ! گيريم که جناب شان چنان صالحيتی داشته باشند ، آيا عاقالنه خواهد بود که آزموده را بارديگر آزمود؟

 
سال ) ٣٠(سی قرار گرفت و خاکش به توبره شد و سيه  افغانستان کشوريست که مورد تجاوز و تهاجم ارتش سرخ رو 

است که ديگر روی صلح و آرامش را نديده است و سه دهه ميشود که مورد تاخت و تاز اجنبی ها قرار گرفته و دمار از 
سال خونريزی و آتش افروزی ) ٣٠(سال جنگ و ترور و وحشت و کشتار ، سی ) ٣٠(سی . روزگارش بدرآمده است 

سال توهين و تحقير دوست و دشمن ، سی )٣٠( خانه بدوشی ، سیسال ويرانی و آوارگی و) ٣٠(و چور وچپاول ، سی 
همه و همه حاصل تجاوز نامردانه و غير انسانی .... سال خون و آتش و دود و خاکستر و شکنجه و بگير وببند و) ٣٠(

ر مردم مقاوم و با شهامت افغانستان آن روزگار وحشت و کشتار و بگي. دوستان روسی شماست ، جناب رئيس جمهور
وببند و زنجير وذوالنه و قين و فانه و زنده بگور کردن ها و بند از بند بريدن ها و شوک های برقی و هزار ويک 
شکنجه و بی ناموسی  دوستان روسی شما رادر حق بهترين سروران و سربداران اين مرزو بوم، فراموش نکرده اند و 

بيش از يک مليون هموطنان دلير ما نخشکيده است ، هنوز هنوز خونهای ريخته شدهء .هرگز هم فراموش نخواهند کرد
زندان ها ی بيشماری در مرکز و واليات کشور بوی خون ميدهند، هنوز توقيف خانه های متعدد خاد و واد و صدارت 
لکه های خون رشيد ترين فرزندان کشور را در سينهء پرکينهء خود دارد، هنوز گور های دستجمعی بيشماری در سرتا 

کشور ناگشوده مانده اند ، هنوز صد ها هزار مادر چشم براه فرزندان شان ،ديده به در دوخته و منتظر فرزندان شان سر
هستند، فرزندانی که هرگز برنمی گردند و دوستان روسی شما با قصاوت تمام به کمک نوکران خلقی و پرچمی شان و 

ها را زير بدترين شکنجه ها به شهادت رسانيده و يا هم زنده بگور يا آن) اگسا، کام ، خاد ، واد ( به ياری سگان بويکش 
کرده و يا بصورت دستجمعی تيرباران کرده و ياهم از طيارات نظامی بزير انداخته اند و يا هم با هزار ويک شيوهء 

  .ديگر نيست و نابود کرده اند
 

که از دوستان روسی تان که کشور آبادهء ما را ، آيا بهتر نبود  شما جناب رئيس جمهور ، جمهوری اسالمی افغانستان
آيا بهتر نبود که ! به ويرانهء غم انگيزی مبدل  کردند و راه خويش را گرفته رفتند ، خواستار غرامات جنگی می شديد؟

ات از دوستان روسی تان می خواستيد تا نقشهء مليون ها ماين ايکه در سرتا سر کشور آبائی ما کاشته اند ، را به مقام
آيا بهتر نبود که از اين دشمنان دوست !ماين روبی تسليم ميکردند تا از کشتار هر روزهء هموطنان تان جلوگيری می شد؟

  !نما تمنی ميکرديد که ديگر از دست بازی و جاسوس پروری در کشور ما دست بردارند؟
 

اين مشکالت و مسائل و خواسته های مشروع   از اين ها که بگذريم و قبول کنيم که جناب شما چنان شهامتی نداريد که 
را با روس ها در ميان گذاريد و اين توقعات از جناب شما بيهوده بوده و آب را غربال کردن است، پس برميگرديم به 

. ....))اگه به ما طياره نتين ، از جای دگه ميگيريم ، طاقت ما طاق شده (( ...: اصل مطلب و آن اينکه شما فرموده ايد 
آيا شما گفته ميتوانيد که در مدت هفت سال گذشته چند نفر !! افغانستان ) مستقل( کشور) منتخب ( اب رئيس جمهور جن



AFGHAN GERMAN ONLINE 
http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de  
 
 

 
  ٤از  ٢ :تعداد صفحات

 لطفًا  به آدرس ذيل با ما تماس بگيريد. افغان جرمن آنالين شما را صميمانه به همکاری دعوت می نمايد
 maqalat@afghan-german.de 

. پيلوت جنگی و چند نفر انجنير پرواز و چند نفر تخنيکر طيارات جنگی تربيه کرده ايد ؟ فکر نکنم که حتی يک نفر هم 
 پيلوت جنگی و انجنير و تخنيکر هم تربيه کرده و در اختيار داشته بازهم گيريم که حکومت ناکارآمد و فاسد شما چند

باشد ، که ما را عجب آيد، آيا جناب شما هرگز به اين انديشيده ايد که طيارات روسی ، پرزه جات روسی بکار دارند و 
 آيا ميدانيد که !پرزه جات روسی ، مشاورين روسی و ترجمان های روسی و تخنيکران روسی را حتمًا به دنبال دارد؟

  سيهتمام تخنيکران و انجنيران و مشاورين و ترجمانان روسی ، جاسوسان کارکشتهء مربوط به سازمان جاسوسی رو
يعنی اينکه شما ميخواهيد کشور ويرانهء ما را بار ديگر به دامان دشمنان آشتی ناپذير افغانستان ! خواهند بود؟

  .رمايد، چيزايکه ذرهء هم نداريدخداوند به شما انصاف ارزانی ف.بيندازيد
 

از اينها هم که بگذريم ، کشور بی در و دروازهء ما که امروز بيش از چهل کشور جهان در آن نيروی نظامی دارد، 
هزار نفر ميرسد و سی هزار عسکر ديگر هم )٣٠( کشورايکه تنها و تنها قوای نظامی فعال امريکا در آن به بيش از سی

در آن به شدت مشغول نبرد است و امريکا هم خواستار شدت ) ناتو ( ان پيمان اتالنتيک شمالی در راه است و سازم
بخشيدن جنگ در افغانستان است و طيارات جنگی امريکا و ناتو همه روزه در نقاط مختلف کشور مشغول بمباردمان 

و همه روزه ده ها و صدها طفل و پير و های کور هستند که بيشترين قربانيان آنرا مردم عام افغانستان تشکيل ميدهند 
جوان افغان را به کام مرگ ميفرستد و شما هم طبق معمول اعالميه صادر ميکنيد و به يک تقبيح خشک و خالی  کفايت 

  .می کنيد و ديگر هيچ
 

ری را  آيا شما گفته ميتوانيد با چند طياره جنگی چه کا! جناب رئيس صاحب جمهور ، جمهوری اسالمی افغانستان 
اردوی ملی را به پايش ايستاده خواهيد کرد؟ اردو ايکه با يک تک تفنگ وحشت زده را فرار ميجويد ! انجام خواهيد داد؟

و از مارشال تا سترجنرال و جنرال و قومندان و سواره و پيادهء آن فرار را برقرار ترجيع داده و چهار نعل خود را از 
آيا ميشود با چهار طياره جنگی و شش تانک و هشت زرهپوش ، . خ می پالندمعرکه بيرون ميکشند و چون موش سورا

اردوی به اصطالح ملی را متکی به خودش ساخت و باالی آن اعتماد کرد؟ از جانب ديگر اين سوال نيز مطرح ميگردد 
ی هوائ ناتو را گرفته و که با چهار يا شش طياره جنگی می خواهيد کجا ها را بمبارد نمائيد، اگر توقع داريد که جای قوا

پيلوتان افغان را جهت سرکوب به اصطالح تروريستان و مخالفين مسلح وارد ميدان کنيد ، آيا اطمينان داريد که پيلوتان 
چه فکر ميکنيد اگر چند ! اردوی ملی شما مراسم عزاداری و يا محافل عروسی هموطنان ما را نشانه نخواهند گرفت ؟

م سوگواری و يا مجلس عروسی  حضور داشته باشند و به اردوی ملی شما از موجوديت آنان مخالف مسلح در يک مراس
راپور داده شود ، آيا پيلوتان شما آنقدر ماهر خواهند بود که در بين يک جمعيت چند صد نفری ، صرف دو مخالف مسلح 

شما توقع داريد که اردوی ملی شما اما اگر شما خواهان افغانی ساختن جنگ نيستيد ، پس آيا ! را هدف قرار دهند؟
من ندانستم که جناب شما در اين واپسين لحظات رياست جمهوری تان ! آنطرف خط تحميلی ديورند را هدف قرار دهند ؟

در اين کشور ويرانه که مردم نان خوردن ندارند و هشتاد فيصد مردم زير خط . چرا بفکر طيارات جنگی اندر شده ايد
در اين ويرانه سرا که طفل افغان با نان قاق صد الجوع ميکند ، در اين ناکجا آباد که مادر ها جگر فقر قرار دارند ، 

گوشه هايشان را از فرط ناچار به فروش ميرسانند ، تا باشد  زنده بمانند و از شدت گرسنگی نميرند، در اين ماتمکده 
د رسيده و رنج ديدهء آن حتی يداد ميکند و باشندگان درايکه افغانستان اش نام است ، فقر و بيکاری و ناداری و مرض ب

اين درست به . از دسترسی به آب آشاميدنی صحی محروم اند ، در چنان کشور و چنين حالتی شما بفکر طياره شده ايد
جناب رئيس جمهور ، مردم طياره جنگی را بخورند يا . )) . نان نداريد، کلچه بخوريد(( همان گفتهء مشهور می ماند که 

  !ويش زده و از اين زندگی غم آلود و بخور و نمير خود را راحت سازند؟بپوشند و يا بفرق خ
 
 شما با سياست های خام و کجدار و مريز خود کشور را به سوی يک باطالق وحشتناکی کشانيده ايد !جناب آقای کرزی   

ا در دام يک مشت شما خوب ميدانيد و آگاه هستيد که کشور اشغال شدهء ما ر. که رهائی از آن کار حضرت فيل است
جنگ ساالر و دزد و رهزن و جنايتکاران جنگی و قاچاقچيان مواد مخدر گرفتار ساخته و به اصطالح کلوخ مانده و از 
آب گذشته ايد و اکنون که آخرين روزهای رياست جمهوری شما در شمارش است ،به هر خس و خاری دست می اندازيد 

شما که در ظرف هفت سال قدرت نمائی و با صدها مليارد دالر . اقی بمانيد تا باشد چهار روز ديگر در قدرت موهوم ب
کمک های جامعه جهانی و حضور بيش از چهل کشور جهان ، قادر نشديد حتی امنيت شهر کابل را تأمين کنيد ، 

 ، بلکه از حکومت نا کارآمد شما طی هفت سال گذشته نه تنها از تحيهء آب آشاميدنی برای شهريان کابل عاجز ماند
جناب شما خود بار ها از خورد و بورد مقامات . عهدهء فعال ساختن سيستم برق در پايتخت کشور نيز  بدرآمده نتوانست

مسؤول در کابينه و پارلمان و قوهء قضائيه کشور شکايت سرداده ايد و از اعمار بلند منزل های عجيب و غريب در 
مسمی ) شير چور( ين های مردم و حکومت در شير پور که امروز بنام خاکدان کابل و از چور و چپاول و غضب زم
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است، وووو اشک بچشم آورده ايد ، اما کوچکترين اقدامی جهت اصالح و بهبود چنان شرايط ناگوار ، به عمل نيآورده 
افتاد که به اصطالح اين بدان معنی تواند بود که شما هرگز در کار کشور داری جدی نبوده ايد ، نمی دانم اکنون چه .ايد

طاقت تان (( دو پا را دريک موزه کرده ايد که يا امريکا برای تان طياره بدهد و يا از بچهء همسايه خواهيد گرفت که 
ايکاش از ظلم وجور و ستم و چور و چپاول و خورد و بورد و وحشت و جنايت و نامردی و نامردمی )).طاق شده است 

که خاک مملکت را به توبره کردند ....  و خليلی ها و قانونی ها و فهيم ها و دوستم ها وربانی ها و سياف ها و محقق ها
و به بانک های خارج انتقال دادند ، طاقت تان طاق ميشد ، ايکاش از چپ و راست فتوی دادن های  مال ها و مولوی 

ادر ميکنند و تلويزيون ها و نشرات های بيکار و بی روزگار  طاقت تان طاق ميشد که برای کامبخش ها  حکم اعدام ص
، اما خود در يک طبق با علومی ها و گالب زوی ها و رنجبر ها خون .... را سانسور کرده و حکم کفر صادر ميکنند و 

) اسداهللا سروری ( ايکاش در امضا کردن حکم اعدام قصاب کابل . ملت را در جام کرده به سالمتی همديگر مينوشند
و صد ها .د و آنرا امضا ميکرديد، که نکرديد و بيشتر از يک سال روی ميز شما ماند و خاک خوردطاقت تان طاق ميش

  .و هزاران ايکاش ديگر که ميکرديد و نکرديد
 

 شما و حکومت فاسد تان که قادر به تأمين  از اينها هم که بگذريم جناب رئيس جمهور، جمهوری اسالمی افغانستان،
 نشديد ، هيچ ، شما  حتی قادر نيستيد که از حق زندگی يک تبعهء افغانستان در خارج از امنيت حتی شهريان کابل که

در سرزمينی بنام جمهوری اسالمی ايران که شما و حکومت فاسد و ناکارآمد تان داد از دوستی و . کشور نيز دفاع کنيد 
ه مداخلهء ناروای آن آخندک های فتنه را در مناسبات فوق حسنه با آخند ها و عمامه بسران کله خالی آن ميزنيد و هرگون

امور داخلی کشور ما ناديده گرفته و اغماض ميکنيد ، صد ها و هزاران افغان به جرم های واهی و پوچ به دار زده شده 
همين چند روز پيش حکومت وحشت و ترور آخندک ها چندين جوان را به جرم های مختلف حلق . اند و ميشوند هنوز 

نام داشت که بجرم ) گل حسن ( اين جوان افغان . د که در جمع آنها يک هموطن من و شما نيز حلق آويز گرديدآويز کردن
در هنگام ارتکاب جرم صرف هفده سال داشته ) گل حسن . ( قتل يک هموطن خود در کشور ايران ، حلق آويز گرديد

 نرسيده بود به اعدام محکوم کردند و چهار سال آخندک های ايرانی وی را در همان سال که به سن قانونی خود.است 
البته اين نه اولين اعدام . وی را در زندان های ايران نگهداشتند تا بيست و يک ساله شد و بعدًا وی را حلق آويز کردند

يکنند بيشمار هموطنان ما را آخندک های ايرانی در کشور شان حلق آويز کرده اند و م. بود و نه هم آخرين خواهد بود 
چرا در چنين . هنوز ، ولی هرگز صدای اعتراضی از مقامات مسؤول جمهوری اسالمی افغانستان شنيده نشده است

از اخراج اجباری و خيلی ها  وحشيانهء مهاجرين افغان از ايران ! مواقع طاقت جناب رئيس جمهور طاق نمی شود؟
  .ر آفتاب گذاشتن استاصًال نبايد صحبتی کرد ، چون به منزلهء در يخ نوشتن و د

 
اگر اين سلسله را دوام بدهيم مثنوی هفتادمن کاغذ خواهد شد که نه هموطنان ما را حوصلهء خواندن و نه هم اين کمترين 

اما اينقدر بايد گفت که ديگر نه مردم افغانستان باالی جناب کرزی اعتماد دارند و نه هم . را فرصت بر شمردن است
جناب محترم حامد کرزی )). گيرم که فلک جامه داد ، کو اندامش: (( بگفتهء مشهور مردم که. حاميان بين المللی شان

شما را فلک جامه داد و خوب هم داد ولی با تأسف که اندامش رانداشتيد و اين جامهء زربافت در قد و اندام شما به گريه 
يد که به حال اين ملت مظلوم رحمش آيد ، شده است ، بگذاريد کسی ديگری اين جامهء زرين به تن خويش کند ، شا

  . هرچند نجات از اين باطالق وحشتناکی که شما در کشور به وجود آورده ايد ، خيلی ها مشکل می نمايد
 

)) اسداهللا سروری((  تا دير نشده و هنوز برمسند رياست جمهوری کشور قرار داريد ، حکم اعدام !  جناب رئيس جمهور
گلم جمع خونخوار و درندهء وحشی را صادر کنيد و )) رشيد دوستم (( نيد، تا دير نشده حکم جلب قصاب کابل را امضا ک

تا چند صباحی از رياست جمهوری . تا دير نشده  جنايتکاران معلوم الحال را توقيف کنيد. وی را به محکمه ملت سپاريد
تا عمر رياست جمهوری تان .باره اعاده نمائيدها معذرت بخواهيد و حقوق شانرا دو)) نصير فياض (( تان باقيست از 
تا دير نشده  جاسوس های  کشور های خارجی در . ها با عزت به آزادی رهنمون شويد)) کامبخش (( بسر نرسيده ، 

داخل حکومت و پارلمان را به ملت معرفی کنيد، شما خود باری اعتراف کرده بوديد که آنانرا شناسائی کرده ايد، پس 
 و مردانه آنانرا افشا ساخته و در آخرين روزهای رياست جمهوری تان به اين کشور ويرانه و به اين ملت مرد باشيد

طيارات جنگی هيچ درد اين ملت درد کشيده را مداوا . مظلوم خدمتی انجام دهيد که از شما بنام نيک يادآوری نمايند 
در اخير ميخواهم يادآور گردم که در زمان . اهد بودنخواهد کرد و هرگز هم مرحمی باالی زخم های بيشمار شان نخو

زمام داری طالبان در افغانستان و در جريان جنگ های طالبان با بقايای اتحاد شمال ، طيارات جنگی که در اختيار احمد 
رای شاه مسعود و رسيد دوستم قرار داشت و در ست زمانيکه مزار شريف از تسلط دوستم و محمود بريالی و بقايای شو

نظار و پرچمی های سنگر گرفته در جنبش دوستم خارج شده و به تصرف طالبان درآمد ، تمام طيارات جنگی را به 
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  ٤از  ٤ :تعداد صفحات

 لطفًا  به آدرس ذيل با ما تماس بگيريد. افغان جرمن آنالين شما را صميمانه به همکاری دعوت می نمايد
 maqalat@afghan-german.de 

تاجکستان و ازبکستان و ايران انتقال دادند که تا همين اکنون در اختيار آن کشور ها قرار دارند و نيز بعد از حمله 
قوط امارت طالبان ، طيارات جنگی که در اختيار طالبان قرار داشتند ، نظامی امريکا و متحدين به افغانستان و پيش از س

به پاکستان انتقال داده شدند که هنوز هم در اختيار پاکستانی ها قرار دارند، آيا جناب رئيس جمهور گاهی هم به اين فکر 
  ! چنگال خونين آنها بدر آورند؟اندر شده باشند که مال ملت را از همسايگان طماع بدست آورده و حق مسلم افغانستان از

سخنگوی شما در مورد خريداری طيارات جنگی از روس ها و کمک )) همايون حميدزاده ((   در مورد اينکه جناب 
های نظامی ، لوجستکی و تخنيکی دوستان روسی شما چه در افشانی نموده اند ، نبايد خم به ابرو آورد و گاليه کرد چون 

 صرف يک سخنگو تشريف دارند و آنچه برای شان دستور داده شود ميگويند و نه کمتر و نه جناب شان در هر صورت 
را دارند که آنچه را ياد گرفته اند ، تکرار ) طوطی ( در بهترين شکلش ميتوان گفت که ايشان وظيفهء . هم زيادتر 

  . ميکنند و از خود هيچگونه صالحيتی ندارند 
  


