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و شميره   ٢ تر ١  له:دپا

ينگه ک په دغه پته.  ت همکارۍ ته رابولينـتاسو په درافغان جرمن آنالين   de.german-afghan@maqalat ئله موږ سره اړيکه 
ت  ې پازوالي د ليکوا: ياد ير و لولـ، ل په غاړه ده دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئهيله من يو خپله ليکنه له رالي

  

 ٢٠١١/ ٠٧/ ٢٠                                                        هاشم انوری  
                                                                                                            

  

  !خطاب به رهبران خود فروختۀ هفتگانه، هشتگانه و طالبان بی هويت
  .که هيچگاه حمالت، و مداخالت آشکار همسايگان را تقبيح نکردند

 
روز ملت افغان و جهان شاهد آنست که وطن عزيز و مردم غيور ما هر روز، هر ساعت و هر لحظه توسط ام

در همه ساحات زندگی اعم از اقتصادی، سياسی و فرهنگی در حال ] ايران و پاکستان[دوهمسايۀ نا خلف و بيرحم ما 
خليلی، گيالنی، محقق، سياف، حسين  بدين،گل ربانی، محسنی،[ ُخرد و خمير شدن است، اما شما رهبران فروخته شده 

هايتان قلم عار دارد، و هر يک تان داد از  ، واشخاص مطرح تنظيمی ديگر که از ذکر نام]انوری، حقانی، مال عمر
 سال که از ١٠وطندوستی، آزادی و اسالم ميزنيد و مثل مار های زهری کبرا بدور کرزی حلقه زده ايد، درين مدت 

ی تان ميگذرد يکروز جرئت لب گشائی را بخود نداديد تا حد اقل دريکی از تلويزونها منحيث حيات ننگين سياس
بوم زاده و پرورده شده ايد، با لحن بسيار شديد اعمال هردو کشور را تقبيح مينموديد که چرا  و فرديکه درين مرز

ه دسترخوان های پنجابی ها و آخوند ها فرق نميکند که مدتی را ب. اينهمه ظلم و جفا را در حق ملت ما روا ميدارند
   .گذرانيده ايد، اما افغانستان حق مادری و ناموس را باالی تان دارد

 سال باالی شخص اول کشور جناب کرزی از طرف قلم بدستان، اهل خبره، ١٠درين مدت  همچنانيکه انتقادات مکرر
از برای خدا منحيث مسئول و سرپرست اين که (مطبوعات داخل و خارج  و در مجموع همۀ ملت ما روان است، 

، که بد بختانه جزئی ترين تأثيری بااليش نکرده، عليرغم جناب شان رهبران )خانواده جوابی به اين ديده درايان بده
هردو کشور را برادران دوگانۀ خود لقب داده و درهر مالقات تيلفونی و بازديد های رسمی هر دو را زياد تر در 

که همۀ .   سخن بعمل آورده و به تائيد و تمجيد شان ميپردازد"روابط نيک شان" از حسن همجواری وآغوش فشرده و
اين حرکات و خاموشی کرزی باعث تشويش مردم ما شده، که چرا شخص اول مملکت در مقابل اينهمه جفا ها وفا 

  . ميکند
يا به نوعی از انواع  يای فانی نمانده، و تان درين دنترايران که عمر بيش شما رهبران تنظيمهای ساخت پاکستان و

ازين دنيا رفتنی هستيد فرصت را از دست ندهيد حد اقل مانند صبغت اهللا مجددی که در مراسم فاتحه خوانی ولی 
کرزی پاکستان را با جناياتش عليه کشور و ملت ما مخاطب قرار داد، تا شده باشد بينی خميری برای خود ساخته 

  .  باشد
 تنظيمی که تا بحال عاليقی آشکارا و مخفی با اين دو کشور شيطان صفت را نگه داشته ايد، جرئت شما رهبران

به وطن نميخواهيد باعث رنجش خاطر بی عالقه ها نميکنيد که حرفی مقابل باداران خود به لب بيآوريد، زيرا شما 
 )انشاءاهللا آمدنی است(ر مثبت ي کدام تغيباداران خود شويد، و لطمعۀ به النه های شيطانی خود بزنيد تا مبادا با آمدن

مگر من به اين باور نيستم زيرا شما رهبران نامنهاد با .  در افغانستان دوباره رهسپار آن خطه های شيطانی شويد
،  داخل وطن ما به عقيدۀ شما تاريکنظران ميليونها دالريکه به منظور بازسازی افغانستان از طرف کشور های کافر

مسلم مردم و بالخص حق بيوه و يتيم اين کشور بود به جيبهای کثيف خود انداخته ايد، جای پای و به شد که حق 
اصطالح عوام پته جای برای خود ساخته ايد تا با وقوع هر حادثه و تحول که به نفع شما مسلمان نما ها نباشد به 

بلش اعالن شده بود به حيات ننگين خود خاطر آرام درهر کشور جهان حتی شوروی سابق که دو دهه قبل جهاد مقا
که چشمهای تانرا کور، گوش (ادامه دهيد، زيرا اين سرمايه های سرسام آور، غير قانونی و حرامتر از گوشت خوک 

، آغوش هر )هايتان را کر و زبانهای تانرا الل ساخته تا صدای خود را مقابل تجاوزات آشکار باداران خود بلند کنيد
دنيا برايتان باز ساخته  تا از پول و سرمايه هايکه صاحب اصلی اش ملت افغانستان است، سکتور های مملکتی را در 

  . اقتصادی کشور های خود  را تقويه کنند
ای فروخته شده گان تاريخ، امروز که همه تان اعم از چپی، راستی، بيدين والمذهب به پوستهای مشاور، سرمشاور، 

دور کرزی اين رئيس جمهور بی صالحيت، ضعيف، خوشباور، فاقد پالن، برنامه، وزراء ارشد و غيره چتيات ب
استقرار فکری و بالخره مريض روانی جمع شده ايد، نه خود مبتکر کدام نو آوری و پيشرفت شده ايد و نه کدام 

و آشکار ايران و مشورۀ مفيد به کرزی داده ايد که وطن را ازين منجنيق نجات، و جوابی به اين مداخالت بيشرمانه 
  . پاکستان داده باشيد

 ازين معلوم ميشود که همۀ شما دالالن و مداری بازان به شمول کرزی سر خمی بزرگی نزد ايندو کشور داريد، که 
جرئت اعتراض را نداريد، و يا به اين فکر هستيد که مدتی به دسترخوان هايشان نمک خورده ايد و نمی خواهيد 



  
 

 
و شميره   ٢تر ٢  له:د پا

ت تاسو همکارۍ ته رابوليافغان جرمن آنالين  ينگه ک په دغه پته.  په در  de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه 
ت ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : ياد ير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په   ئ هيله من يو خپله ليکنه له رالي

دان بشکنيد، در حاليکه نمک دان کشور آبائی خود را که در آن زاده و پرورده شده ايد سالها و کفران نعمت کرده نمک
مدتها قبل به کرات ومرات شکستانده ايد، اميد به درگاه خداوند ديرگير و سختگير دارم تا جزای اعمال نابخشودنی 

  . ماشا گر آن باشدهريک شما قاتلين مردم افغانستان را به اين دنيا بدهد تا ملت افغان ت
پالن غير از پالن خرابی  شما مخربين افغانستان خاصتآ کابل زيبا، زمانيکه قدرت را قبضه نموديد، آيا کدام برنامه و

قسم خوردن در خانۀ خدا حکومت  کابل را با خود داشتيد و يا خير؟ اگر داشتيد پس چرا مانند انسانهای ناطق بعد از
هاديد، زيرا مردم افغانستان شاهد است زمانيکه شما تشنه گان قدرت به تخت و تاج انسانی و اسالمی را بنا نه ن

 افغانستان جلوس کرديد، شهر کابل آباد و مردم از زندگی انسانی که حق هر انسان آزاد است برخوردار بود، نظم و
و امنيت ملی بود وجود دسپلين نسبی و حاکميت قانون حکمفرما بود، قوای مسلح منظم که متشکل از اردو، پوليس 

  . داشت
 افغانستان دارای مدافع اکماالتی  بود، کجا شد؟   افغانستان دارای قوای هوائی با طيارات جت، هليکوپترهای جنگی و

هوائی قوی که متشکل از قوای رادار، قوای راکت و دافع هوا بود، کجا شد؟ افغانستان دارای قطعات تانک و 
 افغانستان دارای راکتهای اسکاد ولونا بود که کشورهای همسايه به استثناء روسيه فاقد آن زرهپوش بود، کجا شد؟ 

کجا شد؟ افغانستان دارای سيستم ترانسپورتی خوب شهری اعم از ملی بسها و بسهای برقی بود،  کجا شد؟         . بودند
حيثيت ناموس را برايتان داشت چه کرديد؟  ه با همۀ اين سالحها و وسايط که سرمايه ملی واز شما جنابان ميپرسم ک

 شما نا جوانمردان حتی از زمان رياست جمهوری محمد داود خان .همه را بدستور باداران خود برايشان تسليم نموديد
راه انداختن آشوب های شيطانی زير نام اسالم در چند واليت و ولسوالی آنهم به تحريک و با ب(شهيد کمر خيانت را 
  .مقابل کشور خود بسته بوديد) نفع پاکستان نا پاک

شما رهبران نامنهاد جهاد، نوکران ايران و پاکستان که خداوند صدايتانرا در گلو خفه کرده که مقابل بم های کشندۀ 
 هموطنان و ديگری روان شانرا ميگيرد سکوت کرده ايد، مطمئن باشيد که مثل مورچه ها باداران تان که يکی جان

خويش به يک کجروی های بال کشيده ايد و زوالی تان هم بسيار نزديک است، اين خوب خواهد بود که در پهلوی 
ين و انزجار خود را ابراز کنيد، به اين دو کشور نا خلف اظهار نفر) اگر مانده باشد(صدای واحد و با غيرت افغانی 

در غير آن در اين مسئوليت بزرگ ملی که خون هموطنان بيگناه ما ريختانده ميشود يکجا با کرزی نزد خالق و 
  . مخلوق او جوابگو هستيد

  
  والسالم

 
  


