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 13/ 03/ 2010                                                                                                                       حميد انوری 

 احمدی نژاد در کابل

 
 

فر يک روزه  به تاريخ دهم مارچ محمود احمدی نژاد رئيس جمهور غير قانونی جمهوری اسالمی ايران طی يک س
وی از اين سفر يک . به کابل آمد و مهمان حامد کرزی رئيس جمهور غير قانونی جمهوری اسالمی افغانستان بود2010

 آشی نسخۀروزه خويش حد اعظم استفادۀ تبليغاتی نموده و از تربيون آزاد افغانستان به دشمنان آخند های ايرانی تاخت و  
حامد . و قم تهيه ديده بود ، درقصر رياست جمهوری افغانستان پخت و بخورد کرزی و دنباله روانش دادراکه در تهران

( کرزی در حالی آش تند و داغ آخند احمدی نژاد را نوش جان ميکرد که دود چشمانش را کور کرده بود و داغی وتندی 
قدرت تکلم از کرزی سلب گرديده . جاری بودآخندی گلويش را به شدت سوختانده بود و اشک از چشمانش) آش رشتۀ 

احمدی نژاد در حاليکه در خانۀ .بود و احمدی نژاد مرتب آش بيشتری در کاسۀ وی ميريخت و در دل به او می خنديد
خود آش بريده نمی تواند و هر اعتراضی را با گلوله و زندان و اعدام جواب ميگويد و به شدت خلق های آزادۀ ايران 

ورت سيستماتيک و گسترده ای سرکوب ميکند و يک حکومت تازيانه و دار را در آن مرز و بوم برپا داشته زمين را بص
از ياد نبريم که حامد کرزی اولين فردی .خود سخن گويد" ابتکارت" در کابل به شدت تقال کرد تا سيميان بُبرد واز است،

ک گفت ، در حاليکه در همان زمان از در و ديوار ايران بود که رياست جمهوری را به اين مرد متقلب و فريبکار تبري
خون ميريخت ، و احمدی نژاد هم فکر ميکنم اولين اگر نبوده باشد ، دومين کسی بود که رياست جمهوری کرزی را در 

اين . دور دوم تبريک گفت ، در حاليکه هنوز او رئيس جمهور نبود و بيشتر از يک ميليون رای باطل اعالن گرديده بود
دو متقلب هر دو دوستان نزديک اند و هر ازگاهی همديگر را در آغوش می کشند و به ديگران چنگ و دندان نشان 

هر گز قادر نيست تا از تربيون آخند های ) کرزای ( اما با جرأت ميتوان گفت که کرزی يا بگفتۀ احمدی نژاد . ميدهند
 سال حکمروائی خود بر سرزمين پهناور ايران، بخوبی 30انی در آخند های اير.ايرانی بسوی دشمنانش سنگ پرتاب کند

آموخته اند تا به هيچ کس اجازه ندهند از آدرس آنها و از تربيون آنها بردوستان استراتيژيک شان تاخت و تازه نموده و 
يکه همچو فرد اما زمان.حتی از طريق تربيون آنها به دوستان شان گفته شود که به اصطالح باالی چشم شان ابروست

معلوم الحالی به کابل می آيد و ميتواند آزادانه هرچه دل تنگش خواست بگويد، چرا نگويد؟آخر ملک بی بازخواست است 
و يک عده افراد مقرب به رياست جمهوری افغانستان از نمايندگان تام االختيار آخند های ايرانی اندو هرآنچه آخند ايرانی 

راد از معاونين رياست جمهوری کشور گرفته تا ولسی جرگه و مشرانو جرگه و وزارت خانه اين اف. گفت بگو ، ميگويند
، در ارتباط تنگاتنگ با آخند های ايرانی قرار دارند و از آنجا تمويل ميگردند و به هر ساز شان .......ها و سفارت هاو

ود می انديشند و کرزی هم ُمهرۀ در دست اينها را هرگز غم مردم و آبروی ملت نيست و فقط به جيب های خ. ميرقصند
ق رسيدن به هدف سخن واحمدی نژاد با ديده درائی بی نذيری داد سخن داده و از مبارزه با تروريزم و طر.  آنهاست 

ياد آور شد که "عبدالمالک ريگی " در زمينه صحبت کرد و از دستگيری رهبر گروه جنداهللا " ابتکارتی " گفت و از 
، اما احمدی نژاد هم خوب ميداند و مردم دنيا هم که در دستگيری ....... و عمليات مسلحانه دستگير شد وبدون خونريزی

دستان دراز سازمان های جاسوسی چندين کشور به شمول پاکستان و امريکا و اسرائيل دخيل بود " عبدالمالک ريگی " 
از جانب ديگر اين عمل . آنرا به اثبات ميرساندو اين صرف يک معاملۀ پشت پردۀ داد و گرفت بود که گذشت زمان 

به همکاری آنان و فرود آوردن آن در خاک ايران، " ريگی " سازمان های جاسوسی و استخبارتی و ربودن طيارۀ حامل 
رئيس جمهور (( ........ محسوب ميشودمخالف تمام نورم های قبول شدۀ بين المللی بوده و خود يک عمل تروريستی 

مورد اظهار اين موضوع که آقای ريگی به افغانستان سفر   پاسخ به اين پرسش که منظور مقامهای ايرانی درايران در
اين را من به صراحت :"نژاد افزود احمدی ".داستان آقای ريگی هيچ ارتباطی با افغانستان ندارد "بوده، گفت  کرده، چه
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کسانی  او از طرف. دولت افغانستان و نه به ملت افغانستانارتباطی ندارد نه به  هيچ) داستان آقای ريگی(بگويم که 
 اين در حاليست که مقامات ايرانی  )) ".پاکستان حمايت می شوند که بدخواه ايران و افغانستان هستند و هم بدخواه ملت

 پايگاه نظامی را در يک" ريگی "  را به نمايش گذاشتند که گويا  مشکوکیقبل از سفر احمدی نژاد به کابل ، عکس هائی
را با " ريگی "  را نمايش دادند که ارتباط  مشکوک تر از آنامريکائی ها در افغانستان نشان ميداد و همچنان اسناد

در : ((اما احمدی نژاد با ديده درائی ذاتی خود همه را انکار کرده گفت . استخبارات افغانستان برمال می ساخت
يعنی افغانستان )) .همکاری کردند" به خصوص افغانستان"طالعاتی پاکستان ودستگيری عبدالمالک ريگی دستگاههای ا
 رژيم ، رياست خاد. " کل اگر طبيب بودی ، سر خود دوا نمودی " ميگويند . را نيز شامل اين توطئه ننگين ساخت

کرزی حتی قادر نيست جلو حمالت مسلحانه و انتحاری را در قلب شهر کابل بگيرد ، چه رسد به آنکه با کشور های 
از اينها که بگذريم و نيز بگذريم از اينکه احمدی نژاد به آدرس . خارجی همکاری اطالعاتی و استخباراتی داشته باشد

وی چگونه چنگ و دندان نشان داد و از اين هم بگذريم که کرزی دوستان بين المللی حامد کرزی از تربيون خود 
خاموشانه به سفسطه پراگنی های احمدی نژاد سر شور ميداد،الزم به ياد آوری است که چند روز قبل از مسافرت 

د و افغان در ايران محکوم به مرگ ان ) 3000( احمدی نژاد به کابل، مقامات مسؤول افغان اعالن کردند که سه هزار
اين سه هزار افغان از جمله چهار هزار زندانی افغان در ايران اند که گويا بجرم قاچاق مواد مخدر . بزودی اعدام ميشوند

جناب کرزی حتی شهامت آنرا نداشت تا جويای احوال اين چهار هزار افغان دربدر که در زندانهای . زندانی اند
رده و هر روز و هر ساعت و هر دقيقه زير لت و کوب و توهين و جمهوری اسالمی ايران در بد ترين وضعيت بسر ب

تحقير پوليس وحشی جمهوری اسالمی ايران قرار دارند ، ميگرديد و از همان تربيون که احمدی نژاد مغرورانه به 
 را در متحدين بين المللی کرزی و شرکا مشت و دندان نشان ميداد، خواهان استرداد هموطنان مظلوم ما ميگرديد و وی

همان تربيون وامی داشت تا دست از آزار و اذيت  هموطنان رنج ديده و آواره و سرگردان ما در قلمرو جمهوری 
کرزی بايد با قاطعيت از احمدی نژاد . اسالمی ايران بردارد و بر فرزندان مهاجرين افغان حق تحصيل قائل گردد

روز ." ....  کوب مهاجرين به بهانه های مختلف دست برداردميخواست تا از کشتار، رد مرز کردن و دستگيری و لت و
 ".بلوچستان ايران به ضرب گلوله پليس ايران کشته شدند  فبروری ، پنج افغان در منطقه زابل در سيستان و10دوشنبه 

کشتار افغانها البته اين کشتار نه اولين . اما نه وزارت خارجه کابل و نه هم کرزی هرگز در مورد پرسشی بعمل نيآوردند
در خاک ايران بود و نه هم آخرين خواهد بود و هر ازگاهی هم جوانان افغان در قلمرو جمهوری اسالمی ايران يا به 
ضرب گلولۀ پوليس و بسيج و پاسداران جمهوری آخندی ايران کشته ميشوند و يا هم به جرم واهی قاچاق مواد مخدره به 

مقامات مسؤول در کابل و بطور . ری نيست که به حال آن مظلومان دل بسوزانددار آويخته ميشوند، اما بازخواست گ
 از مداخالت پيدا و پنهان نظامی، سياسی ، فرهنگی و مذهبی آخند اخص حامد کرزی دوست جاناجانی احمدی نژاد بايد

ايرانی  در امور داخلی های ايرانی در کشور ما پرده برميداشت و در همان تربيون آزاد مداخالت بيشرمانۀ آخند های 
هم به ميخ زدن و هم به نعل " افغانستان را محکوم مينمود و از آنها ميخواست دست از توطئه چينی بردارند و سياست 

را در پيش گرفتن و هم از طالبان حمايت کردن و هم از حکومت کابل، به نفع شان  " سياست دوگانه" يعنی يک " زدن 
و اما . اما کرزی کجا و اين شهامت کجا و اين دلسوزی به مردم مظلوم افغانستان کجا. نيست و ره بجائی نمی برد 

احمدی نژاد ها بايد بدانند که دست درازی و دست بازی و مداخله های پيدا و پنهان رنگارنگ در امور داخلی افغانستان 
  به ارمغان نخواهد آورد و اينرا تاريخ ، هرگز به نفع آخند های ايرانی نيست و بجز سياهروئی و ذلت چيزی برای شان

سرزمين افغانستان هرگز و در هيچ مقطع از تاريخ پر از فراز و نشيب خود به بيگانه سر . به اثبات رسانيده استبار بار
 فرود نيآورده است و هميشه و هميشه مقاوم و سرافراز زيسته است ، حال تفاوتی ندارد که آن بيگانه کی باشد و از کجا و

 افغانستان در طول تاريخ ، هست و بود و  و از کدام در درآمده باشد ،به کدام رنگ و شمايل وکدام دين و مذهب 
افتخارات خويشرا مديون خونهای پاک فرزندان برومند خويش بوده است که در پای نهال آزادی و آزادگی و شرافت و 

احمدی نژاد ها بايد بدانند . را درس آزادی و آزادگی آموخته اندسربلندی ميهن شان ، بی محابا ريخته اند و فرزندان شان
  :که

  با  سنگ  روزگار سر  پر غرور  ما

  صد بار خون چکان شد و يکبار خم نشد

  
 

  


