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 تقارن عالقداری کابل به جنون 
با ملت عمیق و تشکل گودال  

 

 و امروز با احساس یمشتاگذبه عقب روزهای بهار در ویرجینیا است، زمستان طوالنی و سرد پر برف را 
طبق عادت پورتال خودرا باز . گیرمبقرار گرفته میخواستم از حوادث جهان خبری  راحت در برابر کمپیوترم

جمهوری افغانستان  خبر داغ روز اعالن برد و باخت کاندیدان مقام ریاست. اخبار روز را مطالعه کردم و کردم
 .معمول سایت سری زدمبه کلکینهای بعد بود که باتأسف آنرا مطالعه کرده و 

با مطالعۀ نامۀ از کابل که آقای جهانشیر آنرا نوشته روز راحتم به کدورت میالن نموده و هر سطر آنرا که 
وزارت دفاع " جهادیان " باور کرده نمیتوانستم که چنین اعالمیۀ بمناسبت مردن جنرال قادر از مسند میخواندم 

ماعی، پارلمانی و امور عامه آقای محمدظاهر عظیمی از سالیان با رئیس روابط اجت. کابل صادر شده باشد
امید است که این گالیۀ من . دراز باینطرف اشنائی دارم و به حساب عامیانه از یک کاسه باهم طعام خورده ایم

و مردم هرات که با همسنگرانش، مرحوم عالءالدین خان و اسمعیل خان قصه های وی را . بسمعش برسد
شخص لیک امروز نمیدانم اگر . ، فراموش خاطرم نمیشوداند تحمل نموده ماشان جنرال قادردربرابر همق

 را اززبان عظیمیهجویات چنین اعالمیۀ را نموده باشد بازهم چطور نشر این  پخشبه وی امر هم وزیردفاع 
 پذیرفته است؟ 

بزرگترین  بازیزم عبا شهادت وی وطن  هک رستممیفید محمدداوود درود زمانیکه به روح بیگناه سردار شه
صدهاهزار انسان در دیار بیگانگان برای دریافت یک لقمه نان حیثیت و بودهست به یخن مصائب تا امروز د

متوجه میسازد میۀ امروزی خود با صدور اعالوزارت دفاع مرا  از دست میدهند چطور میتواندانسانی خودرا 
آمین  ،التجاء میکند "رحوم بهشت برین برای م" که وزارت دفاع  " ضایعۀ بزرگ"  جنرال قادر ازبایست که 

 ؟ ندوجب دعا اتکدام یکی از دوشخص باال مس  :دفاع کابلبعنوان وزرات مختصرال سو. کنم باال گفته دست 
تا نع آن میشود د و مانخوشبختانه انسانهای مانند آقای جهانشیر در میهن ما و جود دارد که در پی حقیقت میرو

نوشتۀ آقای برای کسانیکه کوچکترین عالیقی با افغانستان دارند، . مردم با هذیان گوئی نظام حاکم گمراه شوند
 . دم عام افغان استجهانشیر بهترین رهنمای شناخت حکومت و مر

  یک شیرینی فروشی بنام حبیب و قرطاسیه فروش بنام امیرمحمد ت نمونۀ خروار گفته در نبشتۀ پائین، مشامروز
از یخ در تار شانۀبزرگترین نهزار انسان بیگناه افغان  ااز مؤقف ملت افغان در برابر خرابکاران و قاتلین صده

 .نده اخود گذاشت
 22/4/2114از کابل  -وا، جهانشیرا

وزارت دفاع حکومت کرزی، به مناسبت مرگ جنرال قادر ، وزیر دفاع ببرک کارمل و همکار نزدیک اشغالگران 
 :شوروی ، اعالمیه زیر را صا در کرد

در اثر مریضی که عاید حالش گردیده با کمال تاسف اطالع حاصل نمودیم که جنرال عبدالقادر وزیر دفاع اسبق کشور )
 .داعیه اجل را لبیک گفته به جهان ابدیت پیوست 1131بود، مورخ دوم ثور 

وزیر دفاع ملی و همه منسوبین این وزارت، درگذشت ایشان را یک ضایعه بزرگ دانسته، به اعضای محترم فامیل و 
 .خانواده محترم شان صبر جمیل آرزو می نمایندهمه دوستان ایشان تسلیت گفته و برای مرحوم بهشت برین و به 

 رییس روابط اجتماعی، پارلمانی و امور عامه
 (محمدظاهر عظیمی

بزرگداشت رژیم حامد کرزی ازجنرال قادرمعروف به کودتاچی ، وزیر دفاع دولت ضد ملی ببرک کارمل ، اینجانب را 
 !رگ قادرفقید گفتگوی مختصری داشته باشمبر آن واداشت تا با دو تن از باشندگان شهر کابل در باره م

جاده مندوی ) یک شیرینی فروش به نام حبیب که شصت و پنج سال عمر دارد و سال هاست متصل به هوتل بینظیرسابق 
 :یک دکان چای و شیرینی را اداره میکند، راجع به قادر چنین گفت( کابل

داوود خان را همی آدم کشت، کمونیست های خاین .وریست ها بودقادر هراتی بدتر از طالب ها و تر. بسیارآدمی بد بود) 
 !را خو همی قادر ، رویکارآورد، خواندن جنازهء قادر حرام است
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 (……دفن قادر در گورستان مسلمانان ، ناجایز است، خدا لعنتش کند
وقبال معلم مکتب ابتدایی یک قرطاسیه فروش به نام امیرمحمد ، که اکنون نزدیک چارراه طره باز ، دکان کوچکی دارد 

 :در مکرویان سوم بوده ، ناراحتی اش را از بزرگداشت قادر کودتا چی، چنین بازگو کرد
بی بود،کرزی که .گی .آنچه معلوم است، قادر، عضوکا ! حساب و کتاب و سمت و سوی دولت کرزی معلوم نیست ) 

از کجا معلوم است که فردا !گفته،تجلیل کند« در شهید بیا» میخواند، خو قادر کمونست را هم شاید « بیادر» طالب را
 .(…!،قادر خان ، قهرمان ملی، ساخته نشود،پشت گپ چه می گردی

 بیگناهانسان هزاران  آندر برابر این نامۀ غمین را اختتام بخشیده، صرف انشیرجهبا تشکر بی پایان از آقای 
اند  در بدل آزادی میهن ما از دست داده چپ و راست زندگی شیرین خودراکه در طول جنایات اخیرافغان 

 ختم. مینمایم ءبرین استدعا فردوسشان یبرا الیزاله از بارگا سرتعظیم فروآورده و
  


