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  م ٢٠٠٧،  دسامبر  امريکا                            حميد انوری                                                                  

   گماشتگان بيگانه ها در افغانستان                                    
  

 نيم بند   واقعيت های تلخ از روزگار حاکميتايشان. را خواندم )) دکتور فقير چند چنديوک ((نوشته هموطن گرامی 
 بر سرنوشت مردم افغانستان و بخصوص کابل را بيان داشته اند و اينکه اين پرست بيگانه تنظيم های  از خودکش 

  ......نابخردان تاريخ بر روزگار هموطنان شريف  اهل هنود ما چه آوردند و چها نبود که نکردند و
، اين جنگ آوران بی سرو پا روزگار سياهيکه بر سرنوشت د عرض کرد اينکهايخدمت اين هم وطن گرامی ب

اين . نه بر هندو و نه هم بر مسلمان. ، بر هيچ کس رحم نکردندده بودندهموطنان مظلوم ما بزور تفنگ حاکم ش
 انگيزی مبدل ساختند و، کابل زيبا را به ويرانه غم  دمار از روزگار مردم بدر آوردنداوباشان فرستاده شده از بيرون

نه بر زن رحم کردند و . ردند ند و بستند و شکستند و بردند و خکشت.  ساختندجوی های از خون هموطنان شان جاری
  ......نه بر مرد  ونه هم به طفل و
جنگ خواهيم ديد که در زمان اشغال افغانستان بوسيله  اشغالگران روسی  و در زمانيکه اگر اندکی به عقب برگرديم 

 تبانی با قدرت های ، کشور های همسايه در افغانستان به اوج خود رسيده بودرهائی بخش ملی و مقاومت ملی در
 افغانستان را به کجراهه کشانيده و آن جنگ خود جوش و ملی و ميهنی مردم آزادۀ، جنگ منطقه و کشورهای عربی

 افغانستان وم الحال مبارزه منسجم مردم آزادۀ فرد معلآزاديبخش را از مسير اصلی آن منحرف ساختند و با خريد چند
حزب و گروپ و ) ٩(م نو را پارچه پارچه نموده و در پاکستان هشت حزب و تنظيم را اساس گذاشتند و در ايران ه

 مقامات. م انداخته و خود به نظاره نشستند بعدی اين احزاب و گروپ ها و تنظيم ها را بجان ه در مرحلۀ. دسته ديگر
 آن برآمدند تا انتقام شکست خود را ويتنام  را از ، در صددی که فرصت خوبی بدست آورده بودندول امريکائمسؤ

 ارتش  به درازا کشيده شود و عساکر روسی  وروس _ ، در صدد آن شدند تا هرچه بيشتر جنگ افغان روسها بگيرند
  ..... روند وودر باطالق افغانستان فرسرخ هرچه بيشتر 

ام نوکران گوش بفرمان خويش ن و پاکستان هم فرصت مناسبی گير آورده بودند و با تمام امکانات در صدد استخدايرا
ها بوجود آورده شد و يک طبقه خاصی از افراد تنظيم های فروخته شده در آن کشورهمان بود که احزاب و . بودند
 خدمت به ماده مغز شوئی گرديده وآتر از يک دهه کامًالتعليم گرفته شده و در جريان بيش ه به آنها زير تربيه وطوابس

شوئی گرديده با ، همين افراد مغز ردای سقوط حکومت نجيب با يک توطئۀ خاينانهدر ف. اربابان خارجی خود شدند
هرگز مردم افغانستان . ، صورت گرفتبايد اتفاق می افتاد شان به کابل هجوم آوردند و آنچه نرهبران فروخته شدۀ

 و تنظيم ها بحد کافی منش اين احزاب چون از عمق ماهيت ارتجاعی و نوکرظر چنين عملکردی از آنها را نداشتندمنت
وده و صرف  به ظاهر آنها فريب خورده و مفتون شعار های ميان خالی شان گرديده بودند و از طرف با اطالع ب

_ حصر تجاوزگران روسی و نوکران خلقی حد وستم بی  ديگر مردم رنجديده و دربند افغانستان از جور و ظلم و
، مردم چنان بود که با سقوط رژيم نجيب.  و از هر تغييری استقبال ميکردندپرچمی شان به مرگ خود راضی بودند

، رفتند و اما با د و فاتح وارد کابل گرديده بودندمشتاقانه به استقبال تازه واردين که بنام اسالم و آزادی و بنام مجاه
 خون بهو تشنه يدند که چشمان سرمه کرده شان را خون گرفته بود بار و وحشی صفتی روبرو گرد و د بی بندافرا
 و مبارزين ملی نبودند که در شهرها و دهات و قريه جات افغانستان، مردم ، همان مجاهدين واقعیاين افراد. بودند

همچون کوه مقاوم بوده و در مقابل مردم خود چون موم نرم آنهائی نبودند که . يکردندبه نام شان افتخار مديده بودند و 
طن زمانيکه نه همو. نددآنهائی نبودند که مردانه و بيباک می رزميدند و جان های شيرين شانرا سپر مردم ساخته بو. 

رين منش تود، همسايگان طماع نوکرهم پاشی بانه رو به زوال ميرفت و در آستانۀ از خائنرژيم نجيب طی يک توطئۀ
 روز مبادا در اختيار خود داشتند، به افغانستان گسيل افراد زرخريد خويش را که سالها تحت تربيه گرفته و برای

_ نوکران خلقی  مجاهدين واقعی و مبارزين ملی افغانستان يا در جبهات داغ نبرد با متجاوزين روسی و  .داشتند
 تنهائی خويش بسر ميبردند و آن عده ايکه  ایمعيوب در گوشه ت نوشيده بودند و يا هم معلول وپرچمی شان جام شهاد
، با سقوط رژيم نجيب سالح بر زمين گذاشته به خانه های گلين رافراز جان سالم بدر برده بودنداز اين جهاد بزرگ س

اعالن کرده ، چون جهاد را خاتمه يافته ودندخويش برگشته و يا هم به خيمه های محقر فاميل های مهاجر شان پيوسته ب
، افراد الابالی و فروخته شده و مغز شوئی شده آوردند و سر تقسيم با هم جنگيدندو اما آنهائی که به کابل هجوم . بودند 

همه احزاب و . ر به پايتخت ريخته و در صدد تجزيۀ کشور بودندای بودند که به منظور چور و چپاول و قتل و کشتا
گر نقاط کشور براه انداخته بودند، مساويانه سهيم  جنايت عظيم ايکه در کابل و ديتنظيم ها با افراد وابسطه شان در

تجاوز به زن و فرزند ، هزار افغان بيگناه در کابل) ۶۵ (پنچ ، کشتار و قتل عام بيش از شصت وتخريب کابل. اند
ه ها و در زمان  در گذشت .همه حساب شده صورت گرفته است همه و يک جنايت و رزالت ديگرمردم و هزار و

روس هرگز سابقه نداشته است که مجاهدين واقعی و مبارزين ملی افغان به فرق انسانی ميخ _ جنگ مقدس افغان 
نده چيزی نه شنيده هرگز و هرگز کسی از رقص  مرده و رقص ز.  )حتی در حق عساکر اسير روسی (ند کوبيده باش

وش و بينی انسانی هرگز و هيچگاهی گ. )له ای صورت نگرفته بود ن معامحتی با اسرا روسی هم چنا.(و نه ديده بود
هيچگاهی به زنان بی کس و بيچاره مرستون دسته جمعی . هرگز به زنان حامله تجاوز نشده بود . بريده نشده بود
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.... ش نه ربوده بود وکاشانه اش و از کنار همسرزن نکاحی مردم را کسی بزور تفنگ از خانه و . تجاوز نشده بود 
  . يم مثنوی هفتاد من کاغذ بکار استاگر اين سلسله را ادامه ده

اين گماشتگان اجنبی در حق . در حق مسلمان چها نبود که نکردندببينيد که اين جنايت کاران ! هموطن گرامی 
ين ناروا س و دين و مذهب و قوم و قبيله بدترتو بدون  کوچکترين تفکيک  در سن و سال و جن هموطنان مظلوم من و

  : خليلی را بيان داشته و مينويسيد_شما شمه ای از جنايات  حزب وحدت اسالمی مزاری . ها را روا داشتند
 مزين شده و در ديوار ها و تعدادی از پوسته های حزب وحدت اسالمی با فوتوهای خمينی و بيرق های ايران ....((
کامال درست  شما بلی ))  . ...اطی شده بودهای مذهبی با خط درشت و بزرگ خطشعارهای اين مناطق در

، پاکستان ماشته بيگانه و قراريکه گفته آمد و چاکر بيگانه و جاسوس و گیبه اين ميگويند نوکر منش . ميفرمائيد
چنان نوکران خود را بکابل فرستاد و ايران جاسوسان بی مقدار خود را و وهابيان عرب هم نوکران خود را و 

ن بوده و منشی از همان زمان تا همين دقايق به اشکال مختلفی در جريااين نوکر.  ر گرفته بودندکردند که دستو
 –امروز اگر سری به هرات باستان بزنيد نمونه های وافری از مداخالت سياسی . هرگز متوقف نگرديده است

ز  عمامه پوشان پوچ مغاگر. چيز ايرانی را در سرتا سر هرات مشاهده خواهيد کردهای بی همه فرهنگی آخند
د ها لوحه ای ، در هر قدم و هر مايل و هرکيلو متر آن جاده به صندسازی ميکنايرانی يک سرک را در هرات  باز

.  چهو و چه از بنياد امام گرفته تا ولی عصر و امام زمان . بر ميخوريد که شعارهای آخندی در آنها نقش بسته است
خندک ها نمايشگاه کتاب را در هرات براه انداخته و به هزاران جلد کتاب های همين چند هفته پيش بود که اين آ

  هاکتابآن از مذهبی و عقيدتی خويش را جهت تبليغات مذهبی به هرات سرازير نمودند و با وجود آنکه چندين جلد 
،  ندادندن آنها رابه نمايش گذاشتاز به نمايش گذاشته شدن، توقيف نموده و اجازه هرات قبل را مقامات مسؤول 

، مخفيانه کتاب های مذکور  افغانستان اند شريفجاسوسان ايرانی که در صدد نفاق افگنی و تفرقه اندازی بين مردم
، به نمايش گذاشتند که باعث نفرت و انزجار مردم شريف هرات گرديده و سبب  بودن آنها الورودرا با وجود ممنوع
فاروق حسينی، يک روحانی از اکثريت سنی مذهب  : ((...سی توجه کنيد به اين خبر بی بی . خشم مردم گرديد

 شماری از بازديد کنندگان از نمايشگاه اختصاصی ايران، سه جلد کتاب را که به شهر هرات، به بی بی سی گفت که
رار داده خريده و در اختيار او ق گفته او، حاوی مطالب توهين آميز به مقدسات اهل سنت بوده، از آن نمايشگاه

بلبل بوستان "و ) معصوم زندگی چهارده" (خانه های ماءزون"، "رازهای غم" او نام اين کتاب ها را، .....اند
 ....عنوان کرد) مذهب ايرانی به نام شيخ احمد کافی حاوی متن سخنرانی های يک روحانی شيعه" (حضرت مهدی

توهين آميز به خلفا و شخصيت  جلد کتاب حاوی مطالبآقای سروری به بی بی سی گفت که در حدود شصت تا نود 
اختصاصی ايران وارد شده بود، اما هيات اعزامی ادارات  های صدر اسالم، به منظور عرضه در نمايشگاه

بلی هموطن مداخالت خزنده ...)). .ها را در گمرک اسالم قلعه توقيف کردندامنيت ملی، آن اطالعات و فرهنگ و
 اگر ديروز  .نده تر از مداخالت نظامی شان استقيدتی آخندک های ايران به مراتب کش فرهنگی و ع–سياسی 

مختلف بوجود آورده مسلح ساخته و بعد از مغز شوئی حزب وحدت اسالمی را از ائتالف چندين گروپ و دسته 
به تجهيز و تمويل و  ، امروز باشدت هرچه تمامترو دمار از روزگار مردم بدرآوردندبجان مردم افغانستان انداختند 

های حزب وحدت مشغول بوده و رهبران فروخته شده شانرا از پارلمان گرفته تا معاونيت رياست تربيه مليشيا
ی شان در افغانستان مشغول  فرهنگ–جمهوری افغانستان نصب نموده و به شدت هرچه بيشتر به تبليغات مذهبی 

، به سادگی ميشود مقاومت کرد و آنرا نظامی کشورهای خارجی که در مقابل مداخالت شما بهتر ميدانيد. هستند
اين گونه   همين اکنون تا ثيرات .ا در مقابل مداخالت خزنده فرهنگی، کار دشواری در پيش رو داريمخنثی نمود، ام

اگر ديروز همين حزب  . داخل کشور همه روز به تماشا نشستمداخالت را ميتوان به وفرت در تلويزيون های 
مردم مظلوم افغانستان و به خصوص وائی های شانرا بيان داشته ايد و رت اسالمی را که شما زره ای از کاروحد

 شانرا تا مغز استخوان خويش احساس نموده اند و قومندانان بی بند  شکنجۀ، ظلم و ستم و زجر واهالی شريف کابل
نام های عجيب وغريب چون مارخور، بی وف و مخ بار و هرزه شان با موهای کشال و چهره های ترسناک و و

درس های آموخته در قم و تهران و مشهد را يک به يک در افغانستان پياده ميکردند و با  ....، ديوانه وخدا، چنته
، امروز همان افراد با ا و شما در حال پياده کردن بودندشدت شيوه های اخندی و فرهنگ آخندی را در کشور م

کالر و ريش های اصالح شده از داخل پارلمان کشور و از درون قصر رياست جمهوری گرفته تا  دريشی و کف و
 مداخالت روز افزون آخند های ايرانی را در کشور ما آماده ساخته و فرهنگ آخندی شان، زمينۀواليان گماشته شده 

از زمان سقوط . ان مشغول اند و جفا و جنايت همچنتو کسترش داده و به خيانت را روزتا روز در سرزمين من و
های جنايت گستر ايرانی را  وابسطه به آخندنگرديده است تا يک والی غيرطالبان تا امروز، حکومت مرکزی قادر 

  . شما خود عمق فاجعه را درک خواهيد کرد.  واليت باستانی هرات توظيف نمايددر
  

و  نيد که جنايتکاران وحدتی و هم طبقان آخندیشما هرگز فکر نک) ! )دکتور فقير چند چنديوک ((هموطن عزيز 
آن جانيان شرف باخته  . داشته اند ما ظلم روااهل هنود شان به خاطر هندو بودن با هموطنان طالبی  واخوانی

جانيان حزب وحدت حتی به اعضای حزب شان  .که قلم از نوشتن آن شرم داردروزگاری را باالی مسلمانان آوردند 
 در باي بود تقردهي که دی بزرگاريحزب وحدت با شکست بس: ((....توجه کنيد به اين گزارش ها . هم رحم نکردند
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 شما زعامت حزب وحدت ی پروانی صادقی بزرگوارتان آقای مامایبا تردست  هنگام ونيحال نابود شدن بود و در ا
 ماني تان هم پروزي  که با دشمنان دديشدشما مجبور  شد وز هنگام نبرد شما با طالبان آغانياز ا. ديرا به عهده گرفت

  صورت گرفت که تا چند روز قبل از آن وی طالبان، زمانهي مبارزه علی نظار برای شما با شورایمانيهم پ. ديشو
شما تا چند روز قبل از  .  شده بودندیدستور حزب شما قربان  جنگ ها هزاران نفر به فتوا ونيدر خصمانه تر

 ري پنجشري تان شی اما به نا گاه احمد شاه مسعود برادي دانستی میرهبر آن را خائن مل ظار،  نی با شورانوحدت تا
چون  .  به عهده شماستماي دوره مستقني اتيلؤو تمام مسدي استفاده نکنیاسي سی های  اگر از چاالکیلي خلیآقا. شد

 حزب وحدت ی مرکزی شورایا شما اعضنظراز . دي کرده بودجادي را ای نظامستمي سکيشما در حزب وحدت 
 هم ی تحت امر تان مالحظه ای نسبت به شورازي جمله اهانت آمنيگفتن ا  شما دری چشم دار بودند و حتیکلوخ ها
 امان تان با ی بۀ درمبارزدي بتواننکهي ایبرا. دي را درمورد آنان به کار برده ای وصفبي ترکنيها ا و باردينداشت

 وانهيد  بودن ووانهيبه ناگاه د. دي قابل کنترل قرار دادري افراد غاري حزب را در اختی، اردودياشطالبان استوار ب
 شد نگونهي بر داشتند و ازي شما نتياز تبع  سریپس از آن افسران حزب شما حت و .  افتخارشدی بازوانهيد شدن و

  که یلي خلی هست آقاادتانيحتما . ند برسانقتلرا به  ) وانهي دعيمشهور به شف (عي شفرين تا انجديکه شما دستور داد
  شما در یلي حواطيح  شما مبارزه کرده بود دریبرا حزب شما و  که سال ها تحت امر شما وی، کسعي شفريانجن
 عيشف. محافظان شما گلوله باران شد توسط سربازان و  شد وی که از مالقات با شما خارج میدرست زمان  وانيبام

 ها سهم یلي خیوانگي دنيالبته درا.  شده بودوانهي بود که دنيگناه او هم ا  وديتن خود غل خور شما دۀدر درون خان
 سرور که بعد ديس. دي به خاطر دارزي حتما کشتار دوم را نی کشوانهي دنيبعد از ا.  شدرباراني تعيداشتند اما فقط شف

 سرور را در منطقه دي شما مقر سیروهاين.  برخوردار بود مورد غضب شما قرار گرفتيی از اقتدار باالعياز شف
به  حزب خودش او را محاصره کرده است یروهاي ننکهي خبر از ای سرور بديس.  محاصره کردندانيگک باميآج

 سرور دي حادثه اگر سني درایراست. تا از موضوع با خبر شد کار از کار گذشته بود  وديشي اندی خود می نظامامور
 شما با یروهاي ند؟يرا به قتل رساند  اولي فامی نفر از اعضای بود چرا سیوانگياو د مجر گوش به فرمان نبود و

 خود به قتل لي فامی تن از اعضا٣٠ سرور به همراه ديس. گک را با خون سرخ کرديخشونت تمام ، منطقه آج
سفر   شما درديشا . ردم کني دره را خونني من بودم که اني احتماال اد؟ي قتل هستني شما منکر ایلي خلیآقا. دنديرس
 نفر کي  وی قتل عام نباشد چون تنها سني اديشا. دي شما بعد از ختم ماجرا با خبر شدديشا. دي داشتفي تشریحيتفر
 یلي خلینه آقا.  بودوانهيد  آمد وی سرور به حساب نفر نمديچون س.  نفری تنها سدينه ببخش. آن کشته شده بود در

 چشم یگک کار کلوخ هاي قتل عام در دره آجديشا.  پاک استی از هر خوناک شممن مطمئن هستم که دامن مبار
 . کار را من کرده باشمني همانطور که گفتم من ااي دار بوده است و

 
 ی، آقای ربانی دولت درچرخش آقاۀ صدراعظماري، سقوط ط کنمی آورادي تان ی آنرا برادي که بایگري دحادثه
 بعد از ی ربانیهم آقا و هم شما .  به خون نشستاني باميی هوادانيم  دری غفورزی حامل آقاۀاريط.  استیغفورز
احمد شاه مسعود   وی ربانیآقا.  استیگري دزي چا امزي غم انگی ماجرانيپشت صحنه ا. ديدي پوشاهي سراهنيماجرا پ

 رتبۀ بلند یا از اعضزي نیمقصود  ویسجاد  وی هاشمگرياز طرف د.  نبودندی چندان راضیاز حضور غفورز
شما با دشمن .  شدندی جرم کشته مني به ادي بالي دلنيبه هم.  چشم دار نبودندی شما چندان کلوخ هایحزب وحدت  برا

  شما ویتي امنیروهاين.  سقوط کند حامل صدراعظمۀاري طديبا. ديدي رساهي تفاهم سکيدوست آنروز تان به   وروزيد
 چيالبته ه.  کرد، سقوط کردی سقوط مديکه باه اي درهمان نقطارهيط  دادند و انجامی نظار کار خود را به خوبیشورا

 هست ی محکمه اکي وجود ندارد اما ی کند چون سند کافاکمه شما را محارهي طني سقوط اليتواند به دلي نمیمحکمه ا
 . به محاکمه تان اقدام خواهد کرددي بشناستيبه نام وجدان که اگر شما آنرا به رسم

 
. دي معامله فرمودی برایفکر تازه ا.  شما را چاره نکردی درد مالگرانيد ، هند وهي، روسراني امي مستقیا هکمک

 را با تمام سکنه اش به فروش اني سفر بامني در اد؟ي آوری را به خاطر می تان به عربستان سعودیخيحتما سفرتار
 به قول شما اي( مناطق هزاره جات  در. کردنديدفاع م خود قها بود که از حقهرمان هزاره سال  ووريمردم غ. ديرساند

شما از سفر .  کند ی روشي وجب پکي ی پاکستان حتتيبا حما طالبان نتوانست با تمام قدرت خود و) هزارستان 
 که دياگر حرف مرا به عنوان سند قبول ندار. رکرديي تغزي نا گاه همه چدي که برگشتی خود از عربستان سعودیخيتار
 رابا سکنه اش رها انيشما بام.  منتشر شودامي مصاحبه قومندانان تحت امر شما در آن ای روزدي است شانيچن حتما
 ی هایليخ و  دي رفترانيشما به ا. ، سربازان دست از جنگ بکشنده در صفوف اول نبرد کدي دستور دادی وحتديکرد
 نيشما عامل ا  بار دوم شکست خورد ویب وحدت براحز.  کشال خود را به تهران رساندندداني شما پاۀاري طبا گريد

 ی برااني قومندانان شما بامی که به ادعایحال  دردي عنوان کردفيسقوط مزار شر  طالبان ویشکست را توان باال
 تيهم موقع  مردم وجود داشت وني نبرد با طالبان در بهي روح هم سال ها نبرد با طالبان هم امکانات داشت و

 ی آنکه طالبان بتواند حتی بدي کرد که جنگ را تا سال ها ادامه دهی کمک را به شما مني ای جنگتاحا سيیايجغراف
 ۀ آن به خانیبال  مبارک شما رفت وبي معامله کالن به جنيپول ا.  وجب از خاک هزاره جات را اشغال کندکي

 .مردم
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 شما را اني همانطور که در بامرانيدولت ا .بود نبرد مجدد با طالبان یريگ از سری صوف به معنۀ شما به دربازگشت
 یکمک ها.  نکردغي خود را دری صوف هم کمک هاۀدر در) بدخشان مزار و دوستم در  ویبه ربان و( کرديکمک م

 باز گشت به یشما برا.  نتوانست قدرت از دست رفته را به شما با ز گرداندگرانيد هند و  وهي روسۀ به اضافرانيا
  آغازرد،ي آنکه تمام ابعاد آن  مورد سنجش قرار گی تهاجم بنيا. دي حمله کردکاولنگي به انين در بامتخت تا تاج و
 را به ی، مردم عادظفر  شما بود اما پس از فتح وی برای خبر خوشنيا. دي کنري را تسخکاولنگي ديشما توانست . شد

 مردم ماتم ی روزديشا. دي کردرباراني تشيتفت  وقيقتح بدون محاکمه و  گذاشته وواري دنهيس با طالبان، یهمکارجرم 
 تحت امر یروهايکشتار ن  از قتل ویادي از آن اسناد زري از دست مظالم شما لب به شکوه بازکنند اما غکاولنگي دهيد

 ی کشتن مردم عادی فقط  برانکهيگو ا. دي شکست خوردره کشتار دوبانيشما بعد از ا.  ساحه وجود داردنيا شما در
قتل عام آنان .  را فتح کردند تا توانستند قتل عام کردندکاولنگي بار که نيطالبان اما ا. دي را فتح کرده بودکاولنگي

 یم واري ساله را هم کنار د١٠ ی بچه هایحت.  گذشتی مکاولنگي یوحشت از رگ رگ کوچه ها.  بودیالبته طالبان
 اگر طالبان آنها را به یراست.  شدندربارانيه جرم هزاره بودن ت ساله همه ب١٠ ساله تا بچه ٨٦ رمردياز پ. گذاشتند

 قتل عام ني را در ای شما سهمدي باگري از منظر دد؟ي به قتل رساندیجرم هزاره بودن کشت ، شما آنهارا به چه جرم
نه . ديبر گرد با دامن پاک به خانه زي غم انگی ازکنار آن ماجراشما رحمانه است که ی بیلي خنيا. ديريبه گردن بگ

 از کاولنگي مردم دي شدی خود آن اشتباه بزرگ را مرتکب نمی نظامیاگر شما در پالن ها.  به قصر گلخانه ديببخش
 . شدندیاز طرف طالبان قتل عام نم سمت شما و

 
م  دشمنان مردنيا. دي را امضاء نکرده ای قتلچيشما حکم ه. دامن شما پاک است دست و!  حضرت استاد دي ببخشنه

 کاولنگي ري ها بوده اند که در هنگام تسخی پاکستانني اديشا.  بندندی دروغ میافغانستان هستند که به شما نسبت ها
 چشم ی کلوخ هاديشا. دي نداری توسط طالبان هم که شما گناهدمقتل عام مر در. ، مردم را به قتل رسانده اندشماتوسط 

 قتل عام کاولنگي  اصال چطور است که من دراي  حزب وحدت وگريح د جناديشا.  قتل عام بوده اندنيدار عامل ا
 .کرده باشم

 
. دي دارشهي اما فرصت اعتراف به آنها را همديکنم فرصت جبران اشتباهات گذشته را نداشته باشيگمان م! یلي خلیآقا
 .زدي ازخواب برخديشا.  تازه تنفس کندی که وجدان تان هوادي اجازه بدهی قبل از هرکارديبا
 
 را از دولت يی هاني تان هست که زمادي.  را اضافه کنمگري نکته دکي که فقط دي نبرده ام اجازه بدهاني نامه را به پاتا

بعد توسط شرکت  ها چند روزني زمنيا. دي شهدا گرفته بودی خانواده های درشهر کابل برای در منطقه کمپنیکرز
 که بانک ها را پر دينه شما قادر هست  است وري پذیريشما س که نه طمع یبه راست.  فروخته شدی خصوصیها
 *....)).کند

 
ددمنش  من به حيث يک مسلمان و يک هموطن تان از بابت جنايات آن جنايت گستران بی همه چيز و وحشی صفت و

ن شريف هموطنا.  معذرت ميخواهم صميمانه دل از شما های ايرانی، از تۀکخند آگماشته گانو آن  فرستادگان و 
 همواره پرچمی شان – ما در مبارزات ملی و ميهنی افغانها در مقابل متجاوزين روس و گماشته گان خلقی اهل هنود

   . افتخار همه افغانهاست و اين مايۀ شان قرار داشته اند  مسلماندوشا دوش برادران
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