
AFGHAN GERMAN ONLINE  

http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de  

 

 
 3 تر 1 له :دپاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنـتاسو په درافغان جرمن آنالین 
  ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادښت 

 

  ۸۰/۸۰/۱۸۲۲          هاشم انوری

                                                                                                                  

 ؟کندو مذاکره نمیدانم کرزی با ِکی میخواهد صلح 
 

به عمر ریاست جمهوری ننگین صرف زیرنام شورای عالی صلح طالب(  دو دشمن دیرینه )ربانی و تقابلبا  یا اینکه

 .بس و افزایدیمخود 

در دور دوم انتخابات ریاست به این متیقن باشید که مردم افغانستان و جامعۀ جهانی فراموش نکنید و  کرزیجناب 

. که آنهم شما باشید کردند انتصاببه پُست ریاست جمهوری افغانستان  قبول و  ا  بد را مجبور هااز بدترینجمهوری 

نمیخواهم تماسی بآن  دیگر بود کهبزرگ یک افتضاح ریاست جمهوری افغانستان نمیتوانم زیرا انتخابات  هگفتانتخاب 

 مسؤلیت دینی وکه به ملت داده اید  و بر اساس سوگند وفاداریاین ملت  "ول و پدر معنویؤمس"شما منحیث  ء  بگیرم، بنا

سرنوشت شان به کجا میرود، که بدانند  حق دارندمردم ا زیر، نداریدد که مردم خود را در تاریکی نگاه دنیوی داری

تا خود و بالخره نخ سر نوشت شان به کجا ِگره خورده ، میگذردهای بسته چه  در عقب در ،موضوع از چه قرار است

 شوند.  آنمشکلکشای 

در را راست و بقیه ر چپ ودرا  جنگساالر دوافغانستان  دربنابر "قحط الرجالی" شما شخص قسمیکه معلوم میشود 

ر شان یتغیو مثل دانه های شطرنج در قصر ریاست جمهوری از یک چوکی به چوکی دیگر  داده ایدقرار  خوداطراف 

تا مردم افغانستان نفس راحت  شوندمیمات بازان چه وقت شطرنج  گفتۀ به این دانه ها ه نیست کمعلوم هیچ  و میدهید

  بکشند.

چون از تأسیس شورای عالی نامنهاد صلح که در رأس آن جنگساالر بزرگ  (۱۸۲۸سپتمبر۱۰یکسال ) ا  تقریببا گذشت 

یکه ا کجاست همان دستآوردو  ،و معلوم نیست با کی میخواهید صلح و مذاکره کنیدید ه اداد قرارربانی را برهان الدین 

  سیار افتخار به مردم افغانستان ابالغ کنید،شما آنرا به ب تا ،نصیب شما شده باشدتا الحال ازین شورای عالی نامنهاد صلح 

و جناب هموطنان ما ولو از هر طرفی که است کشور انسان کشته میشود و بدون وقفه در سرتاسر  هر روزدر حالیکه 

نشان نمیدهد، چرا دلیل چیست؟ اشک تمساح و جنباندن سر هیچ کدام عکس العملی از خود چند قطره عالی با ریختن 

باشید و از سیاستهای صادق با مردم خود  ا  که مشکل از چه قرار است، لطفبه مردم افغانستان واضح بسازید  ا  لطف

  .نکنیدبازی خود  مردمبا سرنوشت  ما و شما شکر افغان هستیم  پاکستانی دست بکشید

انظار حلقه های  اختناق پاکستان زیر طالبان همان طالبی اند که با دنیای از خشونت درمدرسه های ترورومحترم کرزی 

سال پیش با همان مفکوره های تاریک و انسان  ۲۱پرورده شده اند، و  جاسوسی انگلیس و پاکستان زاده و سیاسی و

نتیجۀ جنگهای داخلی تنظیمها به اریکۀ قدرت افغانستان بین المللی، آنهم در  ستیزانۀ خود توسط حامیان منطقوی و

که در اوایل امنیت و افغانستان را از جنگهای داخلی تنظیمی نجات بدهند ورند ابیرا تا در افغانستان امنیت رسانده شدند، 

درسراسر  ا  تقریب)که یگانه دستآورد و افتخار شان در طول حکمروائی شان بود( شالق خود  نسبی را با همان ُدره و

بعد ها همان چهره  امامین نمودند، أن رهبران نامنهاد تنظیمها بود( تکشور )به استثنای درۀ زیبای پنجشیر که قرارگاه همی

 . به عقب زدندجهانی و افغانستان را یکبار دیگر از کاروان تمدن  های نوکر صفتی خود را برمال ساختند

خود ناب عالی منحیث جمهور یک مملکت به عوض اینکه از حقوق و حیات اتباع که ج این چه پالیسی است نمیدانم  

را که همه روزه مردم بیدفاع ما را به قتل میرسانند مورد عفو قرار میدهد و دروازۀ  ه ییدفاع کنید، برعکس قاتالن حرف

  د.  مذاکره و معامله را )که در رأس آن معامله گر بزرگ چون ربانی قرار دارد( باز نموده ای

قوای  آنها راخارجی که امروز ی ها نیرو توسط همین (۱۸۸۲از امروز)سال قبل  ۲۸جناب کرزی این شما نبودید که 

انداختن همین طالبان دوربا بخطاب مینمائید خود و طالبان را برادران ناراضی مردم افغانستان  انو دشمن اشغالگر

و رهبر تخیلی آیا جناب عالی در آنوقت از طالبان بقدرت رسیدید؟ از صحنۀ سیاسی افغانستان )برادران ناراض شما( 

احدی رخسار مبارک شانرا ندید که آیا امیر  سال امارت شان پا به کابل نگذاشت و ۱که در )شان مال محمد عمر آخند 

بمباردمان  و یبرادران ناراضامریکائی میفهماند تا از قتل  مقاماتبه  که شناخت نداشت (مملکت مذکر است و یا مؤنث

یا شاید جناب عالی به ؟ و ایشان را از همان روز اول شریک قدرت میساخت میشدجلوگیری  امریکائیهاشان توسط 

زیر بمبارد از برادران ناراضی هزاران نفر در نتیجه که خاطر رسیدن به قدرت از شناخت برادران خود اباء ورزیدند، 

و شورای نظار معیت اسالمی ربانی حزب ج توسط ملیشه های دوستم،آهنی  کانتینر هایدر قوای خارجی و هزاران شان

، غیرانسانی و بسیار بیرحمانهشکل  بهخالف همه موازین بین المللی و حقوق بشر قال ازقندوز به مزارشریف در اثناء انت

 دست وو بر شما غمبر میزنند،  که تا بحال بدور همین شورای نظاریها و دوستمیانو .  شدندعذاب کش  غیراسالمی

 .  شدت ببخشندباالی طالبان را  ۱۱-که بمباردمان طیارات ب ،بودند هدامان همین خارجی ها را گرفت
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ل افغانستان قول دادید و سوگند وفاداری ؤمس منحیثمحترم رئیس جمهور این شما نبودید که در دور دوم منصوبیت تان 

ساله و کاستی های  ۰غانستان بجا آوردید، که به ملت خود خدمت با صداقت مینمائید و از گذشتۀ را در محضر ملت اف

ترین رونقی در حیات مردم افغانستان  ریاست تان جزئیسال دیگر از دور دوم  ۱خود میآموزید، اما بدبختانه با گذشت 

تعداد تلفات ملکی و نظامی توسط امنی شده و هم که هر سه باعث بی فساد،  بیعدالتی وبیکاری، رونما نگردیده، برعکس 

به مراتب اضافه جناب عالی حامیان بین المللی بمباردمان ( و شماهویت )برادران ناراضی  بم های انتهاری طالبان بی

 شده است. 

قرار بگیرد تا شمۀ از جنایات  مرزای دفتر تان جناب خرمیا حد اقل  شماسترس ایکاش چانسی بیآورم که نوشته ام بد

برادران ناراضی شما را که همه روزه و بدون وقفه به وقوع می پیوندد و از طریق مطبوعات و رسانه های داخلی و 

و سخنگو های شان به بسیار افتخار کریدت این جنایات نابخشودنی را بخود نسبت خارجی به سمع جهان رسانیده میشود، 

 درج این مقاله نمودم:ت آگاهی بیشتر تان جهو جمع آوری میدهند، 

 در قندوز که جان چند نفر پولیس وافراد ملکی را گرفت. ۱۸۲۲اگست ۱حملۀ انتهاری 

حملۀ  ملکی و عدۀ هم زخمی گردید.  ۱و  پولیس ۹در هلمند که منجر به شهادت  ۱۸۲۲جوالی  ۱۲حملۀ انتهاری 

نفر به شمول یک ژورنالست به اسم احمد امید خپلواک  ۲۹هادت در ارزگان که منجر به ش ۱۸۲۲جوالی  ۱۹انتهاری 

 گردید.

 در هلمند. ۱۸۲۲جوالی  ۱۲ساله در هلمند بتاریخ  ۰بدار آویختن پسر 

و زخمی شدن  ۲شما احمد ولی کرزی که به شهادت در مراسم فاتحه خوانی برادر  ۱۸۲۲جوالی  ۲۲حملۀ انتهاری 

 دهها نفر بیگناه منجر گردید.

نفر و زخمی شدن دهها نفر گردید.  ۲۸که منجر به شهادت ل کابل ادر هوتل انترکانتننت ۱۸۲۲جون ۱۰انتهاری حملۀ 

دارای  واز جمله هوتل های لوکس افغانستان بشمار میرود،  تعمیر گردیده و ۲۹۹۸ل کابل در سال اهوتل انترکانتننت

 .اطاق میباشد ۱۸۸

ماموریتهای پولیس در شهر کابل در نزدیکی قصر ریاست جمهوری که  باالی یکی از ۱۸۲۲/جون/۲۰حملۀ انتهاری 

 کشته و دهها مجروح بجا گذاشت. ۹بتعداد 

 نفر گردید.۲۲نفر و مجروح شدن بیشتر از  ۱در شهر قندوز که منجر به شهادت  ۱۸۲۲/جون/۱۱حملۀ انتهاری 

د چند نفر به شمول یک دختر به شهادت که باالی والی پروان صورت گرفت به تعدا ۱۸۲۲/جون/۱۲حملۀ انتهاری 

 رسیدند.

نفر طفل ومادر مریض را به شهادت  ۱۱در کلینک طفل و مادر والیت لوگر که بتعداد  ۱۸۲۲/جون/۲۲حملۀ انتهاری 

 رساند و تعداد کثیری مجروح گردیدند.

 .۱۸۲۲/جون/۲۸ساله در والیت هلمند بتاریخ  ۷اعدام پسر 

 خارجی انجامید. ۱هموطنما و ۲قندوز که به قیمت جان  در۱۸۲۲/جون/۱حملۀ انتهاری 

در شهر هرات باالی قطار عساکر ایتالوی که در نقطۀ مزدحم شهر بوقوع پیوست، به  ۱۸۲۲/می/۱۸حملۀ انتهاری 

 هموطن ما را به شهادت رساند و عدۀ کثیری مجروح گردیدند. 4تعداد 

ار محمد داوود خان درکابل که شخص انتهار کننده با استفاده از در شفاخانۀ سرد ۱۸۲۲حملۀ انتهاری اواخر ماه می 

   به شهادت و عدۀ را زخمی نمود.نفر محصل طب  ۹لباس نظامی داخل محل شده بود به تعداد 

 هموطن ما را گرفت و تعدادی را راهی شفاخانه ساخت. ۹در تخار که جان  ۱۸۲۲/می/۱۹حملۀ انتهاری 

زخمی بجا  ۱۹و کشته ۱شهر قندهار که یک ساختمان دولتی را هدف گرفته بودند، به در  ۱۸۲۲/می/۷حملۀ انتهاری 

 گذاشت.

 نفر گردید. ۷نفر و زخمی شدن  2باالی تعمیر وزارت دفاع منجر به شهادت  ۱۸۲۲/اپریل/۲۰حملۀ انتهاری 

حملۀ هموطن ما را شهید وعدۀ کثیری را مجروح ساخت.  ۹در شهر قندهار به تعداد  ۱۸۲۲/اپریل/۷حملۀ انتهاری 

نفر و  ۱۸در قندوز که مردم بیچارۀ ما بهخاطر اخذ تذکره آمده بودند منتج به شهادت  ۱۸۲۲/فبروری/۱۲انتهاری 

 ها نفر گردید. ۲۸۸مجروح شدن 

 نفر انجامید. ۷۸نفر و زخمی شدن  ۲۸در کابل بانک جالل آباد که به شهادت  ۱۸۲۲/فبروری/۲۹حملۀ تروریستی 

 زخمی بجا گذاشت. ۱۸شهید و  ۲۹در شهر قندهار که به تعداد  ۱۸۲۲/فبروری/۲۱حملۀ انتهاری 

در اثنائیکه مردم متدین ما برای اداء نماز وضوء میگرفتند، در سپینبولدک قندهار  ۱۸۲۲/جنوری/۲۷حملۀ انتهاری 

 نفر را گرفت و عدۀ کثیری را روانۀ شفاخانه ساخت. ۲۷بوقوع پیوست که جان 

 

ماه  ۹تنها درین شمۀ از حمالت انتهاری و تروریستی این جنایتکاران و حامیانشان است که  یک حمالت وحشییانۀ فوق

درج ط ماینهای کنار جاده در حالیکه تلفات هموطنان ما توس در حق مردم بیگناه ما روا داشته اند۱۸۲۲سال جاریاول 

    .این مقاله نشده است
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که در  ۱۲، با همین وحشیان قرن کنیدبا خود قضاوت کنید که با کی میخواهید صلح و مذاکره  ا   لطفجناب کرزی 

که شما براه انداخته اید نا گفته نماند که این صلح و آشتی   قلبهایشان جز خشونت، قصاوت و ویرانی چیز دیگر جا ندارد.

افغانستان علیه مجاهد به صلح و آشتی رهبران تنظیمها با خلقیها و پرچمیها دارد که در جریان جهاد مردم زیاد شباهت 

جانهای شیرین اضافه از یکملیون هموطن ما گرفته شد، اما در اخیر سران هر دو طرف با  ،کفر و الحاد جنگیدند

، که عدۀ شان صحیح و سالمت از وطن فرار و مسکونۀ کشور های امپریالیستی گردیدند، و دندائتالفات نا مقدس کنار آم

ایفای حکومت شما عدۀ دیگر چون جنرالهای بلند پایۀ شان در دستگاه حکومت تنظیمی، تنظیم که تا الحال در پُستهای بلند 

این رهبران نامرد تنظیمی  فریبدشمن سپر و  حیف آن شهدای که جانهای شیرین خود را مقابل تانکهایوظیفه میدارند. 

  را خوردند.

 

پروسۀ صلح مردم به نه  شما ساخته و پرداختۀصلح  پروسۀباالی کسانی صدا میکنید که به آقای کرزی شما هم  حال

حمالت انتهاری و شنوا ندارند و مطالبات شما را با گوش    که اصاللبیک بگویند صلحدوست وخسته از جنگ افغانستان 

که کرزی، جناب  یدباین باور داشته باشو هر روز هموطنان ما به کام مرگ کشانده میشوند، تروریستی جواب میدهند.  

برادرت را کشتند فردا خودت را میُکشند، خارجی مردم افغانستان که دیروز  وداخلی قسمخوردۀ این دشمنان 

ئی که هنوز هم ، از فرصت های طالیدات طفالنه عقل را پیشۀ خود بسازبجای احساس ید هوشیاری را از دست مدهلطفا  

تا فرزندان این وطن پی یک لقمه نان به کشور های  یدوطن را آباد، و زمینۀ کار را مساعد بساز دیر نشده استفاده مزید،

 . گریست انخواهد برایتن انو نزدیکترین دوستت دهمسایه نروند در غیر آن به سرنوشت رهبران شرقمیانه دچار میگردی

مهمتر از همه چیزیکه مردم افغانستان را سخت آزار و ناراحت میسازد، موقفگیری مظلومانه و چاپلوسانۀ شما و دستگاه 

غرور ملی مردم افغانستان را بیشتر ازین  ا  ت ما )ایران و پاکستان( است، لطفتان مقابل دو همسایۀ شیطان صفدولتی 

 خدشه دار مسازید.

 

 امید یک افغانستان آرام، آزاد و پیشرفتهبه 

  

   

   

 

 

 


