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و شميره   ٤ 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/ ٠٧                                                                               هاشم انوری  
                                                                                                              

  خاموشی رئيس جمهور کرزی و کابينه اش
  مقابل حمالت کشندۀ راکتی پاکستان در

  
مليگرا تحت  ارزشمند خواهر گرامی ماللی موسی نظام نويسندۀ خوب و با تائيد و تمجيد فراوان از مقالۀ پر محتوا و

و همچنان مسائل و طرفداری از دهشت افگنان و مسئوليت جوابدهی ! کشان قرن بيست ويکم طالبان، آدمعنوان
دستان را معطوف بدارد در مقالۀ اش منعکس  بيان و قلمت از مطبوعاپرسشهای عالمانۀ اين خواهر که توجه بعضی

 هاشميان ميباشد که جناب شان گرديده، که از آن جمله نظريات و اظهارات خوشبينانۀ دانشمند گرامی ما سيد خليل اهللا
گروه دهشت افگن و انسان ستيز طالب را گروه مقاومت ملی  ناميده، سواالت بسيار بجا و منطقی در مقالۀ خانم نظام  
به محترم هاشميان راجع شده، که مطمئن هستم هر افغان صاحبنظر و وطندوست مانند داکتر صاحب هاشميان در 

  .  ز واقيعت ها چشمپوشی ننمايدارائۀ جوابات اين سواالت  ا
بنده که تازه از وطن برگشته ام خواستم با نوشتن اين مقاله، که بازگوی نظريات مردم در بارۀ عملکرد های دولت 

  ايران و همچنان موضوع سرنوشت ساز برای آن ملت زخمی-کرزی، اعمال نابخشودنی طالبان، مداخالت پاکستان 
و چشمديد هايم از بعضی دفاتر رسمی دولت کرزی که بدون ) نده يکی دو سال آيخروج تدريجی عساکر ناتو در(

تا هموطنان عزيز بالخص دانشمندان .  رشوه و واسطه هيچ کاری اجراء نميشود، ميباشد با هموطنانم در ميان بگذارم
، بلکه آگاهانه و و خبره گان ما که دو چشم روشن جامعۀ ما هستند مسائل را نه از روی احساسات و قوم گرائی

بادرنظرداشت منافع ملی کشور مطرح و قضاوت کنند تا خدا نخواسته در آينده مجبور نشوند جوابگوی گفته های 
 . ناسنجيدۀ ديروز خود شوند

خاموشی رئيس جمهور کرزی و کابينه اش منحيث قوۀ اجرائيه  درمقابل حمالت کشندۀ راکتی پاکستان و فرهنگی 
  .انستان مورد قبول هيچ افغان وطندوست نيستقلمرو افغ ايران در

هموطنان عزيزو روشندل سياستهای دو رويۀ رئيس جمهور کرزی در قبال مداخالت تازه و بيشرمانۀ پاکستان نا پاک 
به منظور دوباره به قدرت رساندن تاريکدالن تاريخ و سپردن رهبری امور کشور سر بلند ما به ) خانۀ دومی کرزی(

  . و ايران يکبار ديگر سرزمين ما را از کاروان تمدن و جامعۀ جهانی دور ميسازداسالم آباد، 
  !جناب آقای کرزی متوجه باشيد که مردم افغانستان از بدترين ها مجبورًا بد را انتخاب کرده اند اما

ا بنا نهادن ب) پرورده های پاکستان و ايران(ادارۀ ضعيف شخص شما، اطرافيان خود خواه و نا بکار تنظيمی تان 
اداری، اقتصادی، سياسی، اجتماعی،  (دولتی که اساس و تهداب آنرا از روز اول فساد گسترده در همه ساحات زندگی

تشکيل ميدهد،  زمينۀ خوبی را برای  تهاجم و مداخلۀ بيگانه گان از شرق و غرب، از شمال و جنوب در ) و فرهنگی
ول دارائيهای عامه توسط زور مندان دستگاه شما  مساعد ساخته امور داخلی و خارجی ما، و همچنان چورو چپا

 در آيندۀ نه چندان دور زمينۀ )بازی موش و پشک(همچنان دور از واقيعت نيست که اين سياستهای خام شما . است
قيامهای سرتاسری را از طرف مردم به ستوه آمدۀ کشور ما مساعد خواهد ساخت، که در آنزمان شخص شما و 

 که از ترس چند طالب چپلک های خود ٩٠ نابکار و مفتخوار تان مانند بحران الدين ربانی و نظاريها در دهۀ اراکين
، و با فراموش کردن چپن خود، يکبار حيرا فراموش کرده بودند، امکان زياد ميرود که  شما هم فرار را بر قرار ترج

  .   ديگر سرنوشت ملت را به بيراهه خواهيد کشاند
زمينۀ ) رهبران تنظيمها و طالبان(يس جمهور بنابر جبر زمان، بخت بِد ملت و تحفۀ قيمتی برادران شما جناب رئ

حمله، اشغال، مداخله و يا هر چيزيکه قبولش داريد، در وطن ما افغانستان توسط غربيها در رأس اياالت متحدۀ 
داخل افغانستان آوردند تا به کمک جامعۀ جهانی و امريکا مهيا گرديد، و جناب شما را با تيم فاسد و استفاده جويتان 

کمک های سرسام آور شان کشور به خاک و خون کشيدۀ تانرا آباد و يک سيستم انسانی و اسالمی را با صد ها 
 به اختيار دولت شما گذاشته شد برقرار )ه بانکهای دوبی سرمايه گذاری شدهحيف و ميل و يا ب(ميليارد دالريکه 

ما شما جناب کرزی و شورای نظاريها که در رکاب همين امريکائيها داخل کابل و به مسند قدرت رسانيده ا.  بسازيد
شديد، به جای اينکه به مديريت سالم و مدبرانه ميپرداختيد و کشور ويران شدۀ خود را با استفاده ازين موقع و فرصت 

ه حق مسلم هر تبعۀ يک کشور است مهيا ميساختيد، طالئی وبا ورود ميليارد ها دالر حد اقل زندگی ابتدائی را ک
بعد ازچندين سال که جيبهای يک يک از اقارب و خويشاوندان تان از پولهائيکه بايد برای رفاه (برعکس درين اواخر 

 -معاشخواران ايران( حس وطنپرستی و مليگرائی شما و بعضی از اعضای تيم فاسد تان )ملت بکار ميرفت ُپر شده 
به طغيان آمده، و با دادن بيانات ميانتهی و بی ارتباط ضد غربی در بعضی محافل و گردهمآئی ها اذهان ) پاکستان



 
 

 
و شميره   ٤تر 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

اينهم روشن نيست که آيا اين دساتير را جناب شما از مراجع امريکائی  بدست ميآوريد و .  مردم را مغشوش ميسازيد
  يا از ايران و پاکستان؟

 کشور های غربی در رأس اياالت متحدۀ امريکا ٢٠٠١ دسمبر ٥ بن بتاريخ جناب رئيس جمهور براساس فيصله نامۀ
توافق نمودند تا حکومت انتقالی مؤقت بعد از سقوط طالبان در افغانستان تشکيل گردد، ودرين نشست جامعۀ جهانی  

ری را با بجا در رأس اياالت متحدۀ امريکا جناب شما را به اين وظيفۀ خطير منصوب، و شما هم  اين مقام و رهب
حال اين پيالۀ زهر را نه .   بسيار مشتاقانه قبول و به افغانستان تشريف برديد٢٠٠١ دسمبر ٢٢نمودن سوگند بتاريخ 

تنها شما بلکه همۀ مردم افغانستان  بايد قبول و به گلو فرو برد،  که کشور های غنی، پيشرفته و پر قدرت جهان چون 
با در نظر داشت منافع طرفين مشوره های سودمند بعضًا مداخله های سالم ) عالیحاميان جناب (امريکا و شراکايش 

و نا سالم را به کشور های جنگزده و بی تجربه مثل افغانستان و غيره به منظور تأمين امنيت و رفاه عامه عرضه 
ع جانبين خسارات جانی ميدارند، که تا حدی هم حق مسلم شان شمرده ميشود، زيرا اينکشور ها با در نظر داشت مناف

  ).پول ميدهند . ( و مالی را متقبل ميشوند
 که به بسيار )دشمن فرهنگ و روان پاک ما(ايران  ،)دشمن سرزمين و خاک ما( اما کشورهای چون پاکستان 

وقاحت، ديده درائی وغير ديپلوماتيک خواسته و نا خواسته بدون تک تک دروازه، مانند سفر اخير يوسف رضاء 
ات شخصی شان داخل نی صدراعظم پاکستان با دو افسرعالی رتبۀ کشورش، با لستهای از فرمايشات و خواهشگيال

، مخفيانه وبه شکل غير رسمی اوامر و فرامين خود را بدست شما دادند و سر از راه )خانۀ من و تو(کشور ما شدند 
ر خود به افغانستان از ميز خطابۀ ما با لحن بسيار در سفر اخي) جادوگر بزرگ(و يا رئيس جمهور ايران اين . گرفتند

نفرين و نا سزا ميفرستند، ) غربيها(آمرانه به جناب شما نصيحت پدرانه و به حمايت گران و مدافعين شخص خود شما 
توهين به مردان تاريخ ما چون ميرويس  اين نه تنها توهين به شخص شما منحيث رئيس جمهور افغانستان است بلکه،

  نتنها قابل قبول، بلکه جفای بزرگی به حق وطن و  و احمد خان است که از هيبت شان دهلی واصفهان ميلرزيد،خان
  . ملت سربلند ما ميباشد

ايکاش نصف اين عکس العملها، وطنپرستيها و مليگرائيها ايکه در اين اواخر مقابل حاميان غربی تان نشان ميدهيد، 
ن که اولی عمآل مادر وطن ات را زير آتش توپخانه وراکت قرار داده و دومی مقابل دو همسايۀ شرقی و غربی تا

پاکستان و ايران دو دايۀ مهربانتر از مادر، به شما .   فرهنگ و مذهب وااليت را مورد حمله قرار داده، هم نشان دهيد
مکار ستراتيژيک اصلی تان با کلمات نرم و بيانيه های بی اساس و تحريک آميز خود ميخواهند شما را از حامی و ه

جدا و منحصر به خود بسازند، در عين زمان به جناب شما گويا چهرۀ ملی دهند که به گمان اغلب به نصيب تان 
  .  نيست

جناب رئيس جمهور کرزی قبول ميکنيم که فساد در همه نهاد های دولتی کشور های دنيا وجود دارد اما نه به اين 
ولت جناب شما،  که از قصر رياست جمهوری ، تا پائين ترين حلقات دستگاه دولت شما پيمانه و شکل علنی که در د

البته خريطه های مملو از پولهای دولت شيطانی ايران که جناب خود شما به جرئت و به اين مرض مهلک  مبتال اند، 
ک از اراکين دولت شما در حدود صالحيت گی از آن مينمايد که هر ي، نمايندافتخار زياد به دريافت آن اعتراف نموديد

  .  و مقام خود در اين امر شيطانی دست دراز از يکديگر دارند
اين خود موجب گرديده که ارگانهای عدلی و قضائی دستگاه شما قادر نيست که حتی يکنفر از حلقات باالئی را تحت 

لوم نيست، وزراء، والی ها و قوماندانان هر يک تعقيب و پيگرد قانونی قرار دهند، دولتی که آمر و مادون در آن مع
به ضم خود يک رئيس جمهور هستند فقط در ظاهر به خاطر دلخوشی جناب شما نام از شما ميبرند و بس،  مکافات 
بيحد و حصر به مقامات بلند پايه، عدم مجازات، فساد، اختالس، رشوه، بيعدالتی و غيره اعمال منفی غير انسانی و 

  .    ارکان اساسی دولت شما را تشکيل ميدهدغير اسالمی
 بطور مثال وزير و يا رئيسی نسبت عدم لياقت و يا بيکفايتی از مقامش بر طرف ميگردد، به عوض اينکه از شخص 
مذکور سوالی شود، برعکس شخص مذکور به حيث مشاور ارشد با معاش بلند تر در پهلوی جناب خود شما مقرر 

ست که اراکين دولت شما هم با خاطر بسيار آرام و بدون کدام تشويش به خاطر بقای حيات و ميگردد به همين دليل ا
چورو چپاول بيشتر دارائيهای عامه برای خود فقط وقت ميخرند تا جيب هايشان خوب ُپر شود و هيچکدام باالی 

خالصه بيکفايتی .   ور نيستديگری جرئت اعتراض را ندارد، زيرا احدی از ايشان  آمادۀ خدمت صادقانه به اين کش
در رهبری و بيعدالتی درعرضۀ خدمات اجتماعی و بی اعتمادی در روابط سياسی با کشور های که همکار 
ستراتيژيک خود را رقم ميزنند، همه و همه مشکالت  داليل و مواردی است که حکومت جناب شما  بآن روبرو 

  .است
آی را از بدوی تاسيس .اس.ه پاکستان و دستگاه جاسوسی آن يعنی آجناب رئيس جمهور مداخالت آشکارا و بيشرمان

زيرا پاکستانی ها .  اين کشور نا ميمون در همسايه گی ما با سياست های شيطانی انگليس نبايد سطحی ونا ديده گرفت
اره نموده، باين مسئله اقرار و اش) نواز شريف صدراعظم اسبق آن کشور( کرات و مرات حتی به سطح دولتی خود به

وحال هم اين پاکستانی ها حتی به .  که پاکستان توانست اردوی منظم و اضافه از يک قرنه افغانستان را تارومار کند
وکوشش به .  قيمت ايمان خود تالش ميکند تا از تشکيل يک قوای مسلح قوی و مردمی در افغانستان جلوگيری نمايد



 
 

 
و شميره   ٤تر ٣  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

فروخته شدۀ جهادی ونوکران طالبی شانرا در افغانستان داشته باشند تا عمل ميآورند تا عمال خويش چون سران خود 
، و تبديلی لوايح در شهرها  به سرازير شدن کلدار پاکستانی.  ازين راه منافع خود را در دو طرف سرحد تآمين بدارند

   . فراموش نه کرده ايم٩٠زبان اردو را در دهۀ 
به ) پاکستان وعربستان( شان در منطقه زرنگ  با اشتراک دونوکر سال قبل از امروز امريکا وانگليس١٥درست 

با  مصروف نمودن کشورهای منطقه برآمدند و فکر بازی سياسی ديگربرای تحقق اهداف شان درافغانستان و
 مسعود و به قدرت رساندن يک گروه بينام و نشان ديگر بنام طالبان که از -سرنگون کردن حکومت تنظيمی ربانی 

آی پاکستان با مفکوره های ترور واختناق باالخص در مقابل جوامع .اس.یزير نظر آ(ی  شيطانی پاکستان مدرسه ها
 فارغ گرديده بودند، افغانستان را چند سال ديگر )مترقی جهان و با بد نام ساختن اسالم عزيز درانظار جوامع بشری
  .بخاطر تحقق آرمان های خود در منطقه بازيچه بسازند که ساختند

پاکستان وشرکای جرمی اش با به قدرت رساندن طالبان در افغانستان سيل اعراب، پاکستانی، پنجابی و چيچين ها را 
متاسفانه اين مهمانان نا خوانده با گذشت اندک زمان اختيارات و صالحيت ها را به دست . در افغانستان سرازير نمود

ی که هر فرد اين مرز وبوم از آن واقف و در زندگی خويش آنرا گرفته و بنام دفاع از اسالم و ترويج قوانين اسالم
با ارتکاب اين اعمال، .  عملی مينمودند به لت و کوب پرداخته و دست به تحقير و تعجيز مردم بی دفاع افغانستان زدند

م چنين دينی است ايشان نه تنها در منطقه بلکه در جهان چهره اسالم عزيز را در انظار خشن جلوه دادند که گويا اسال
  .که در آن از خشونت کار گرفته ميشود

کرنيل های پاکستانی بد بختانه از اسالم هم يک بازيچه ساخته اند زيرا به دستور باداران انگليسی خود جهت تحقق 
گذارند منافع شان نه تنها از ارزش هائی اسالمی خود ميگذرند، بلکه ارزشهای انسانی را هم ناديده گرفته و زير پا مي

که مثال خوب آن در افغانستان تفرقه انداختن در بين اقوام ومليت های با هم برادر و مذاهب مختلف ميباشد که اين 
  .  عمل از جمله اعمال شنيع در دين مبين اسالم شمرده ميشود

 است به  دهه اخير در حق افغانستان نموده٣هيچ جای شک نيست که پاکستان بزرگترين جفا را بالخص در طول 
دليل اينکه پاکستان از روز تولد خود بنابر جفا ها و خطا هائيکه در حق جامعۀ بشری نموده،  در شرايط فعلی 
مخصوصًا بعد از خبر قتل اسامه بن الدن که در نزديکی پايتخت اش بوقوع پيوست سر افگندگی بزرگی نزد همۀ 

اصره و تجزيه ميبيند و هر لحظه ديوانه وار گمان ميکند جهانيان خداوند نصيبش کرد،و حال خود را در انزجار، مح
که هند با قدرت و عظمت اقتصادی ونظامی که در منطقه دارد روزی کشمير را از وی جدا و ضميمه خود بسازد و 

  .يا اينکه کشمير به کمک هندوستان به يک دولت آزاد و مستقل مبدل گردد
گر روزی افغانستان به کمک خداوند، فرزندان صديقش و جامعه بين المللی همچنان اين خطۀ ناپاک  بيم آنرا دارد که ا

که بر مبنای معاهده ننگين (دارای دولت مرکزی قوی، و با پشتيبانی پشتونهای آنطرف سرحد خواستار اراضی خود 
ت آنزمان  سال از پيکر افغانستان بنابر سياستهای شيطانی انگليس و حکوما١٠٠ برای مدت ١٨٩٣ديورند در سال 

زيرا .  نيست.  آی.اس. گردد چندان مزه دار و مورد قبول پاکستان وآی)هند بريتانوی وافغانستان جدا ساخته شده است
پاکستان از بدو تأسيس خود تا الحال بقای خود را در نا امنی و بی اتفاقی مردم افغانستان ديده و می بيند، وهميشه در 

  .ان بسر قدرت باشد که مطابق خواسته هايشان رفتار و نوکر نوکر باشدصدد آن بوده تا حکومتی درافغانست
جناب رئيس جمهور کرزی قسميکه شما در جريان هستيد، اياالت متحده امريکا با از بين بردن اسامه بن الدن رهبر 

و سياست های شبکۀ القاعده در خاک پاکستان و در فاصلۀ نه چندان دور از مرکز اين کشور اسالم آباد، از اصليت 
دو رويه پاکستان واقف گرديد،  جناب شما هم ازين موقع و فرصت طالئی استفاده و در سياستهای بی اندازه ماليم و 

همچنان توقع مردم جهان .  خوش باورانۀ خويش در برابر کشوريکه همه را از عقب  به خنجر ميزند  تجديد نظر کنيد
حده امريکا اينخواهد بود که  پايگاها، مراکز ومدارس طالبسازی پاکستان را از جامعه بين المللی در رائس اياالت مت

هر چه زودتر مسدود، و رهبران مذهبی شان چون قاضی حسين احمد و موالنا فضل الرحمن و امثال شانرا که در 
ر خروج پارلمان آنکشور نشسته و هرروز فتوا های شيطانی برضد کشور هايغربی و افغانستان صادر، و خواستا

نيرو های بين المللی از افغانستان ميشوند سرزنش، تا يکبار ديگر افغانستان را به دوره جاهليت قبل از اسالم تبديل نه 
  . نمايند

جناب رئيس جمهور کرزی پاکستان با استفاده از سياست های زهر آلود خويش که در سالهای متمادی از معلم و 
ت دست به چنين تبليغات زده که گويا اسالم سرحد ندارد ما همه برادر هستيم که پيشوای خود يعنی انگليس آموخته اس

تا بتواند با اين نيرنگهای شيطانی و انگليسی خود از رهبران افغانستان استفادۀ سياسی، و افغانستان را از اسالم آباد 
اميد وار هستم که جناب شما در . ماداره نمايد که نمونه آنرا در زمان حکومت سران تنظيم ها و دوره طالبان ديدي

  .مواردی ذکر شدۀ فوق کمی از هوشياری کار بگيريد
  

  هوربتو ای جم                                                        
  خدايــــــت ميدهــــد روزی بآســـــــان و ايران                    مترس جمهور ز پاکستان           

  خداوندت ترا ياری کند،هرجاکه هستی ی                     ــ      اگر اقدام کنی با صدق و راست    



 
 

 
و شميره   ٤تر ٤  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

            اگر تذوير کنی با ملت خويــــش                      خداوندت ذليل سازت ازين   بيــــــــش
  گـــــــذار بکن  يک کاری  ديگر          نداری گر تــــــــوان رهبری را                       برو ب

  ـتی کمزور و عاجز بی   درايـــــ               توئ          نمی بينم بتو هيچ اين  کفايـــــت        
  نگاه کــــن  آن  زمان، دفاع   ملـــــت                          زمن بشنو نشان ده غيرتـــت را        

  
  پايان

  
 

  


