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 19/ 05/ 2010            انوری                                                                                                            ميد ح
  

  ........من از بيگانگان هرگز نه نالم                                   
  

رئيس جمهور ، جمهوری اسالمی افغانستان در البالی يک کنفرانس خبری در کابل به پرسش يک خبرنگار در مورد 
 عليه يک کشور دوست و برادر به نظر تظاهرات ":   ، در افشانی نموده و اظهار داشتنداعدام مهاجرين افغان در ايران

اعدام بيش از چهل و هشت نفر مهاجر افغان توسط .  ، واويال و مرحبا به اين سرسپردگی بهبه ".من کار درستی نيست
، هرگز و حتی برای لحظه ای ، اعتراض جناب حامد کرزی را سبب نگرديد و دژخيمان واليت فقيه رژيم آخندی ايران 

ب عالی نيآورد، اما تظاهرات اعتراضی هموطنان با درد ما در داخل افغانستان که با شهامت تمام از خمی بر ابروی جنا
حقوق حقۀ هموطنان مظلوم شان در زندانها و مسلخ جمهوری آخندی ايران به دفاع برخواسته بودند ، از نگاه حامد 

جمهوری اسالمی ايران ، ده ها هموطن مظلوم  ، اما اگر هر روز آخند های واليت فقيه در "کار درستی نيست" کرزی 
و بی دفاع مهاجر ما را در مسلخ ها و کشتارگاه های واليت فقيه ، سالخی کرده و يا بر دار ميکشند ، البته و صد البته 

آنهای که جرم مرتکب می شوند و طبق قانون ايران زندانی "جرمی را مرتکب شده اند و " کرزای " که بگفتۀ آقای 
و حکومت فاسد و " کرزای" يعنی اينکه ".ند و جزا می بينند، دولت افغانستان در اين مورد اعتراضی نداردشو می

ناکارآمد وی کامًال باور دارند که مهاجرين مظلوم افغان در جمهوری اسالمی ايران ، مرتکب جرمی شده اند و حکومت 
رده است و اين حق مشروع آخند های ايرانی است که افغانها آخندی ايران هم طبق قانون به آنها جزا داده و اعدام شان ک

و حکومت فاسد وی يک امر قبول شده است و بگفتۀ جناب " کرزای " را در کشور خود اعدام کند و اين از نظر جناب 
دی نژاد ها  يعنی اينکه آخند های جنايت پيشۀ ايرانی و احم،" .دولت افغانستان در اين مورد اعتراضی ندارد"..... عالی 

توانند و تا قادر اند و قدرت دارند ، مهاجرين بخت برگشتۀ  و خامنه ئی های جنايت گستر جمهوری اسالمی ايران تا می
افغان در ايران را قصابی و سالخی کنند و هر روز ده ها و صد ها مهاجر بی دفاع و بی گناه و مظلوم افغان را بر دار 

، اعتراضی نيست و چون جرمی را مرتکب شده اند و آخند های ايرانی طبق " کرزای " بکشند، البته که از نظر جناب 
 زندانی نموده و بعد بدون هيچگونه محاکمه ای و بدون هيچ گونه  مجرم دانسته وقانون واليت فقيه شان آنان را

ير مسؤول در جمهوری بازخواستی و بدون هيچ دفاعيه ای و بدون هيچ وکيل مدافع و بدون آنکه مقامات مسؤول  و غ
، ........ وداده شود و بدون آنکه به خانواده های آن بخت برگشته ها اطالعی گذاشته شونداسالمی افغانستان را در جريان 

 عدۀ را هم اعضای بدن شان را قبل  ازآنان را اعدام کرده و اجساد شانرا باالی فاميل های داغدار شان بفروش رسانيده و
، ........ کرده و بيرون آورده و بفروش رسانيده اند و هزار و يک ناروای ديگر را مرتکب شده اند واز اعدام جراحی 

، اعتراضی ندارد، "کرزای " اين ناروا ها و اين جنايات وحشيانه و غير انسانی و غير اسالمی ، البته که از نگاه جناب 
ض نموده و اگان ، به اين جنايت بزرگ ، اعتره ی اعدام شداما اگر يک تعداد هموطنان بادرد ما و يک عده از فاميل ها

، را دست به تظاهرات اعتراضی زده و اين عمل وحشيانه و خالف قانون و خالف تمام موازين قبول شدۀ حقوق بشر 
محکوم کرده و مخالفت شانرا با آخند های ايران ابراز ميدارند ، از نگاه جناب رئيس جمهور ، جمهوری اسالمی 

   ". کار درستی نيست،تظاهرات عليه يک کشور دوست و برادر  "، " کرزای " انستان ، آقای افغ
  ! ای وای 

    اين چه شوريست که در دور قمر می بينم"                          
                               همه  آفاق  پر از  فتنه  و  شر می  بينم 

  پ  تازی  شده  مجروح  به  زير  پاالن                            اس
  "                            طوق  زرين همه  در گردن  خر می  بينم 

 
شوند و جزا می بينند، دولت  آنهای که جرم مرتکب می شوند و طبق قانون ايران زندانی می": قای کرزی گفتآ

ارند و به اعدام محکوم می شوند، آرزوی ما اين است که که جرم ند اما آنهای. افغانستان در اين مورد اعتراضی ندارد
  ".را با افغانستان و مقامات کنسولی ما در ايران به اشتراک بگذارند پرونده شان

را توان حل آن نيست ، مگر صرف يک سوال و " کرزای "  از چند و چون اين معمای چند مجهوله ميگذريم که جناب 
  .، پاسخ طلب است ئيس جمهور يک پرسش ، چار نا چار از جناب ر

معنی و مفهوم اين جملۀ تانرا از روی ! ، رئيس جمهور ، جمهوری اسالمی افغانستان" کرزای " جناب محترم آقای 
که جرم ندارند و به اعدام محکوم می شوند، آرزوی ما  اما آنهای ،.........": لطف برای هموطنان تان واضح سازيد

  ". با افغانستان و مقامات کنسولی ما در ايران به اشتراک بگذارندرا اين است که پرونده شان
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 ای هم طبعيتًا پرونده  از کجا بياورند؟ چون جرمی مرتکب نشده اند ، پس پروندهآنها ايکه جرم ندارند ،  ! جناب محترم
وجود نخواهد داشت، و اگر آخند های ايرانی برای شان پرونده سازی کرده باشند، آن پرونده ها به چه درد خواهند خورد 
و کدام مشکل را حل خواهند کرد؟ در هر حالت هموطنان شما را آخند های ايرانی باالی دار خواهند فرستاد ، چون 

آنهای که جرم مرتکب می شوند و طبق  "رت غير مستقيم اطمينان داده ايد که ميدانند و برای شان جناب شما بصو
  ".شوند و جزا می بينند، دولت افغانستان در اين مورد اعتراضی ندارد قانون ايران زندانی می

سيه  ، دست باز داده ايد تا هموطنان ما را دوپس چه ساده و راحت برای برادران آخند تان در جمهوری اسالمی ايران
  ."در مورد اعتراضی ندارد" پيچ نموده و به کشتار گاه ها و باالی چوبۀ دار بفرستند و دولت فاسد و ناکارآمد شما 

   يعنی چه ؟"پرونده " دارم و آن اينکه ، " کرزای "  سوال بسيار خصوصی از جناب يک با عرض معذرت ، 
  ، همان دوسيه است؟ "پرونده " آيا منظور جناب شما از 

اما برگرديم به اين موضوع که آيا جمهوری اسالمی ايران و يا هر کشور خارجی و بيگانۀ ديگر ، از نگاه قانونی حق و 
  دارند تا اتباع افغانستان را در کشور های شان اعدام نمايند؟

و  " کرزای " آيا حکومت کابل هم اين صالحيت را دارد که يک تبعۀ خارجی را در خاک خويش اعدام نمايد؟ آيا جناب 
 دا"  افغانستان دارند؟ اگر جواب مثبت است ، پس بگفتۀ عوام  خاک حکومت وی ، شهامت اعدام جاسوسان ايرانی را در

  ."و دا ميدان اگز 
آيا شما با اين جمالت عارفانۀ تان ، به ملت شريف افغانستان توهين روا نداشته ايد؟ شما از آخند های " کرزای " جناب 

را با افغانستان و مقامات  پرونده شان" واسته ايد تا قبل يا بعد از اعدام هموطنان مهاجر ما در ايران ايرانی صرف خ
که جرم ندارند و به اعدام  آنهای"  ، " پروندۀ"  آن هم فقط و فقط . فقط همين".کنسولی ما در ايران به اشتراک بگذارند

عترف هستيد که يک عده از هموطنان ما بدون هيچگونه ، يعنی جناب شما به اين بدعت شوم م" محکوم می شوند
" پروندۀ " جرمی ، در جمهوری اسالمی ايران به اعدام محکوم ميشوند و شما صرف از آخند های ايرانی ميخواهيد که 

ها هيچ  اعتراضی نداريد ، با آنکه ميدانيد که آنهيچهمان ها را با مقامات افغان در ميان گذارند و به اعدام شدن آنها 
آنها را با مقامات کنسولی شما به " پروندۀ " شما فقط از آخند های ايرانی تضرع ميکنيد تا . جرمی را مرتکب نشده اند

  .اشتراک گذارند
، زبان خود را نيز " احمدی نژاد ها "  ، يعنی چه جناب رئيس جمهور ؟ شما فقط با دوبار نشستن با به اشتراک بگذارند
شايد منظور جناب عالی اين بوده باشد که آخند های ايرانی دوسيه های افغان های محکوم به اعدام در . فراموش کرده ايد

جمهوری اسالمی ايران را با افغانستان و مقامات کنسولی ما در ايران ، در ميان گذاشته و از جريان آن مقامات افغان را 
" آخند های ايرانی چگونه قادر اند تا از سوی ديگر . دم، چيزی نفهمي "به اشتراک بگذارند " من از . مطلع نمايند

 ، در ميان گذارند؟ افغانستان يک سرزمين است ، اما مقامات افغانستان، فکر "افغانستان " را با اعدامی ها "پرونده
قامات افغان را ها را با ايشان در ميان گذاشت و از جريان آن م" پرونده " ميکنم انسانها باشند دارای دو گوش که ميشود 

در گفتار و جمله بندی های تان، جناب کرزی کمی دقت کنيد و اگر برای تان ممکن باشد از بکارگيری . مطلع ساخت
بار بار چه در کابل و " احمدی نژاد " همين دوست نزديک و يار جانی تان . لغات بيگانه از سر لطف خود داری فرمائيد

 و شما سراپا گوش بوديد و هرگز هم اعتراضی نکرديد که مبادا دوست ط تلفظ کردچه در تهران ، اسم مبارک شما را غل
ميگويند و " کرزای " ، " کرزی "  بجای  هنوز همآخند های ايرانی.   شوندآزردهجانی و يار نانی تان خدای ناخواسته 

 اصطالحات و لغات دری ، در گفتار  تا ازاندد و هرگز هم نکوشيده ن و هيچ باکی هم ندار" افغانی " ، " افغان " بجای 
د ، اما جناب شما در دو جملۀ ناقص تان هم چندين اصطالح و لغت ايرانی را بکار برده ايد که قابل تأثر نخود استفاده کن
اين . نيز از اين مرض مهلک به شدت رنج ميبرد و شما تنها نيستيد) سی -بی-بی(البته بنگاه خبر پراگنی  . وتأسف است

 در سايت انترنتی دری خود، به وفرط از اصطالحات فارسی ايرانی استفاده ميکند، در نی انگليسیگخبر پرابنگاه 
  .هرگز از اصطالحات دری افغانستان کار گرفته نمی شود) سی -بی-بی(    حاليکه در سايت فارسی 

 را سر بريده ماستۀ تبر ايکه درخت سرو و دآن آشنا ميکندما را شکوه از بيگانه نيست ، چون با ما هرچه کرد و ميکند ، 
  . است سرو خود ماو از ريشه جدا ميکند ، از همان درخت

  
  

  نگان  هرگز  نه نالم      من  از بيگا                             
                                                                          که با من هرچه کرد، آن آشنا کرد

  


