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  ! کمی بيانديشيد،آقای خاتمی
. تمی رئيس جمهور پيشين ايران، با ايشان گفتگويی داشتندخا طی ديداری با محترم ،جمعی از روزنامه نگاران افغانچندی قبل 

  در حاليکه.جلب شد و مرا بی نهايت متعجب ساخت  به سخنانی از آقای خاتمیواندم، نظرمپس از آن که من متن اين گفتگو را خ
ر افغانستان توسط طالبان تمام جنايات هولناکی که د بارگی يک، خود را دوست و برادر مردم افغانستان می داندخاتمی جناب 

 از  در بخشیخاتمی. دد را به گردن قوای ناتو می انداز می گير گرفته والقاعده و ايران صورت) مزدوران آی اس آی پاکستان(
افغانستان زمانی کانون ": دو در قسمت بعدی می فرماي ".امنی افغانستان دامن بزنند  ناشايد اشغالگران به: "اين مصاحبه می گويد

 ".مهر و محبت بود و حاال تبديل به کانون مواد مخدر شده است

من شخصًا منحيث يک فرد افغان اگر اين گفتار و نيش زبان را از يک . می گويند زخم شمشير از بين می رود و زخم زبان نه
 که اما از فردیل تحمل است  قاب،متکبر شنيدم برايم آنقدر سخت نبود چون سخنان ناپخته و ناسنجيده عوام فرد عادی ايرانی می

 و دم از کرامت انسانی می زند و دو دوره رياست جمهوری را پشت سر  خواهی می داندخود را اهل انسان دوستی و عدالت
 اين نوع طرز تفکر در مورد ،نمايد ايفای وظيفه می »ی تمدن هاگفتگو«ه حيث رئيس مرکز بين المللی گذاشته و فعًال هم ب

  . ظالمانه است برادر و گويا که هم فرهنگ،ک ملتياوضاع منطقه و 

 سوق یملت ما را به طرف ديگرکه جناب ايشان می خواهند تا به يکبارگی ذهن  چطور شد  کهاز آقای خاتمی سوال می شود
 بعضی از  بار ديگر توسط آی اس آی پاکستان به ياری، در حاليکه تمام دنيا می داند که کشور ما بعد از شکست روس ها!بدهند

ه بود و البته دولت ايران هم گروپ های مجاهدين و بعدًا باز هم با رهبری آی اس آی پاکستان توسط طالبان و القاعده تصرف شد
 اين واقعيت ها را ناديده  چرا جناب ايشان.به نوبه خود توسط جواسيس خود در گوشه و کنار اوضاع را به نفع خود بر هم می زد

  ! شده و کانون مواد مخدر می داننداشغالستان را عًال افغانگرفته ف

  در مقايسه با زمان وحشت روس ها و مجاهدين و طالبان، نسبتًا امروز افغانستان،جناب شما اگر سر در گريبان خويش نمايند
 معيارهایق با  منطبترقی و عدالت اجتماعی قدم بر می دارد و سوی به و به همت مردم افغان، آزاد است و به ياری ملل دنيا

ی است که در يک حالت استثنايی، نيروهای خارجی با مجوز سازمان ملل متحد، در آن مستقر شده کشورقبول شده بين المللی، 
ام برادر خاتمی بايد دل به حال ملت خود بسوزاند که همه روزه بهترين فرزندان ايران به جرم آزاديخواهی به جوخه های اعد .اند

تظاهرات بلند می نمايد و نفرت   به جرم اينکه پيراهن خونين يکی از ياران خود را در جوانی از تبار آزادگان. سپرده می شوند
 زنان ايران به خاطر حق طلبی و . به پانزده سال زندان محکوم می شود،ايران ابراز می داردخويش را عليه دولت آزادی ستيز 

دسته دسته راهی زندان ها می شوند و در بعضی موارد با آن ها توسط سپاه پاسداران تجاوز جنسی ، آخندیرهايی از بند افکار 
حالت فقيرنشين کشور خويش قدم رنجه نماييد و لحظه يی از خود بپرسيد که چرا خيل برادر خاتمی به م. صورت می گيرد
 جناب عالی مگر فراموش کرده در حال فزونی است؟روز تا روز   در زير لوای حکومت عدل اسالمی تانمعتادين مواد مخدر

 اين جز  مگر می کنند و می کردند و ايد که در مهمانی های طبقات باال در کشور تان از مهمانان خويش با ترياک پذيرايی
 ولی ،دبهترين فرزندان ايران و آزاديخواهان را زير نام قاچاقبران اعدام می کنن؟  همکيشان ايرانی ماستفرهنگ ديرينه

 اين همه جنايات در کشور مسئول. ی می نمايندند زندگقاچاقبران اصلی در زير چتر سپاه پاسداران و باقی زورمندان ايرانی سربل
، د ديد که ملت ما و کلمه پردازی را کنار بگذاريد خواهيد و سياست بازی شما واقع بين باشياگراشغال نشده تان کی می باشد؟ 

  ! است يا ملت ايران توسط مشتی ساديستاشغال شده پس از سی سال مصيبت

 که افغانی و ايرانی و ترکی و ،حساب مافيای مواد مخدر. افغانستان و ملت افغان هنوز هم کانون مهر و محبت اند! کمی بيانديشيد
   ! بيانديشيدخواهش می کنم، کمی. متکش و بی ريای افغانستان جداستروسی و امريکايی نمی شناسد با مردم نجيب و زح

 که اين ،باشنددولت ايران مداران افغان هوشدار می دهم که مواظب هر حرکت نوشته برای ملت افغانستان و دولتمن توسط اين 
  .دبردارز اين نظام فرسوده، الگو ای که ملت  آنمی ندارد و بدا به حالدولت در تجاوزگری از ديگر تجاوزکاران دست ک

 شما نمی توانيد با لباس انسان دوستی و جمالت فريبنده در يک جا روح آسيب ديده ،ا بيدار شده اند امروز ملت ه،برادر خاتمی
طول تاريخ  در  کهما افغان ها می دانيم. دما فرو ببريجر نامردی را تا دسته در قلب ملت ما را نوازش کنيد و جای ديگر خن

 هر زمانی که دولت مرکزی افغانستان ضعيف شده .ت ما ظلم کردندتوانستند و دست شان رسيده در حق ملسردمداران ايران تا 

 1



و آتش جنگ و نفاق را روشن   هرات را که يکی از شهرهای هم مرز ايران است تصرف نموده،دولت ايران در پی انتقام جويی
يش زبان و نصايح متکبرانه  بگذاريد اين بار، اين کشور به اصطالح شما اشغال شده و کانون مواد مخدر، به دور از ن.کرده است

  . روشن نگاهدارد، بدون مداخله شما و ديگر همسايگان مغرض،شما، کانون مهر و محبت خويش را
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