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 Political  سياسی 

  
  حميد انوری

  

   تبصره بر دو نظر يک                                                 
     

 )).متحد شوند  رھبران سياسی و جھادی افغانستان برای بھبود وضعيت فعلی اين کشور با ھم((:حامد کرزی

 و خاری جھت نجات جانش  به ھر خس،حامد کرزی به غريقی شباھت دارد که در آخرين لحظات غرق شدن            
ايشان از رھزنان جھادی و سوداگران سياسی که نه حرمت جھاد مردم افغانستان را نگھداشتند و نه ھم . دست می اندازد

مگر جناب کرزی فراموش کرده اند که افراد . بوئی از سياست برده اند ، مصرانه تقاضا ميکنند تا باھم متحد شوند 
گرد آمده اند و باز ھم فراموش کرده اند که جناب ) جبھه ملی (در يک اتحاد و در زير چتر مورد نظر شان ھمين اکنون 

جبھه (تولد ھمين موجود عجيب الخلقه فرموده بودند که کشور ھای خارجی در بوجود آوردن شان در نخستين روز ھای 
  . رد نظر کرزی گردھم آمده انددر ھمين اتحاد چپ نما ھا و راست گرا ھا اکثريت افراد مو. دست دارند) ملی 

رھبران سياسی و (  مردم افغانستان و به خصوص  باشندگان در خون خفته کابل ويران از ھريک اين بگفته کرزی 
و جنگجو يان و چپاول گران شان خاطرات تلختر از زھر دارند و ھنوز خون شصت و پنج ھزار شھيد شان ) جھادی

ز آن دزدان مال و ناموس مردم و آن غارت گران وجانيان شرف باخته و مزدور که خشک نشده و ھنوز حتی يک نفر ا
 و به زن و دختر و مادر و کابل زيبا را به ويرانه ای غم انگيزی مبدل کردند و جوی ھائی از خون جاری ساختند

و فراتر از آن نامردانه به حتی از مادر ھفتاد ساله ھم دريغ نکردند خواھر و پسر و پدر مردم نامردانه تجاوز کردند و
 ھستی و زندگی مردم را برباد دادند وھزار ويک کار زنان مظلوم مرستون کابل بصورت دسته جمعی تجاوز کردند و

، حساب پس .....  ، در حق مردم مظلوم و بی دفاع کابل  روا داشتند و.....ناروای ديگر که قلم از نوشتن آن شرم دارد
. تفو بر تو ای چرخ گردون تفو.  از آن جانيان شرف  باخته و بی وجدان تقاضای اتحاد ميکنندنداده اند که جناب کرزی

افغانستان کيھا اند؟ اگر مشخص تر سازيم  رھبران سياسی مورد ) رھبران سياسی وجھادی  ( اين به  گفته جناب کرزی 
که امروز يا در کابينه کرزی و يا ھم در نظر کرزی ھمانا خلقی ھا و پرچمی ھائی زير دارگريختگی و وطن فروش اند 

و گاھی ھم از تلويزيونھای کابل سرکشيده و به خونھای شھدای پارلمان اش بی خيال لميده اند و به ريش کرزی ميخندند
 و اما رھيران .....ما توھين روا داشته و مشغول حزب و حزب سازی اند و نه شرم دارند و نه حيا و نه ھم غيرت و

آنھا ھرگز  نه رھبر . گردده حيف نام رھبر و صد حيف نام جھاد که به گند نام ھای مورد نظر کرزی آلوده ک! جھادی 
بوده اند و نه ھم جھاد کرده اند ، بلکه اوباشان بی خصلت و دون صفتان نوکر مشربی بوده اند که از  نخستين  روز 

 برده و جھاد و مقاومت را به کجراه بردند  و در فردای ھای کودتای ناميمون ثور به دامان باداران خارجی خويش پناه
فرار مھاجمين روس از سرزمين آزاده ما چنان بر سر و کله ھمديگر کوبيدن گرفتند که حکومت نجيب از خيرات آن ، 

واما بعد از خيانت دوستم گلم جم به ارباب اش نجيب قصاب و سقوط . ش ادامه داد اسه سال ديگر به حيات ننگين
تاختن گرفتند و در ظرف چھار نعل بصوب کابل ) رھبران جھادی ( ومت دست نشانده کابل ، ھمين بگفته کرزی حک

کابل زيبا در يک چشم چند ماه نخست کابل را به ويرانه مبدل کرده و دمار از روزگار مردم مظلوم کابل بدر آوردند و
 باقی قضايا و جريانات را جناب .م جھانی بوده است ، توگوئی ميدان نبرد جنگ دوبھم زدن دود شد و به ھوا رفت 

حتی اگر اندکی بھتر روشنی انداخته . کرزی به يقين بھتر از ما ميدانند و جناب شان شخصا در صحنه حضور داشته اند
شود ،در ھمان زمان که از کشته ھای مردم پشته ھا ساخته بودند و خون مردم بی محبا ريخته می شد و راکت  وبم و 

 مسعود بودند که روزی به - خمپاره ، باران مرگ ميباريد ، جناب شان معين سياسی  وزارت امور خارجه رژيم ربانی
رياست امنيت ملی آنزمان که رياست آن بدوش خاديست مشھور قسيم فھيم بود ، فراخوانده شدند و بالفاصله به جرم 
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يم فھيم قرار گرفته و دود از دماغش کشيده بودند که يک ارتباط با حزب اسالمی کلبدين حکمتيار زير شکنجه شخص قس
راکت حزب اسالمی  به ھمان ساختمان که ايشان زير مشت و لگد فھيم خان خاديست قرار داشتند و از سر و روی شان 

  ....خون جاری بود ، اصابت نموده و موجبات فرار شانرا فراھم ساخت و باقی قضايا

قرار گرفت و به وزارت دفاع و معاونيت رياست )  ای  -  آی-سی( د ھا در خدمت    ھمان قسيم فھيم خاديست بع
اگر از ھريک از اين بگفته . در مشرانو جرگه عضو انتصابی جناب کرزی اندجمھوری و مارشالی رسيد و امروز 

بايد گفت که ھمين و کار روائی ھای شان گفته شود مثنوی ھفتاد من کاغذ ميشود ، اما ) رھبران جھادی ( جناب کرزی 
افراد مورد نظر آقای کرزی که بگفته ايشان بايد متحد شوند ، مسؤول ويرانی کابل و کشتار سيستماتيک  بيش از شصت 
ھزار مردم کابل و به يغما بردن ھست و بود مردم و تخريب اردوی دوصدھزار نفری افغانستان و نيز مسؤول دامن 

  .ھبی و منطقوی ميباشند که اثرات  شوم آن تا ھنوز ھم پابرجا استزدن به تفرقه ھای قومی ، لسانی ، مذ
  احمد شاه مسعود که ھمه کاره  رژيم بود ، در آخرين تالش دست به يک مانور ديگر زد و به فرماندھان و قومندانان 

مسعود .  باز نمايند تحت امر خود ھدايت داد تا از مقاومت در مقابل طالبان دست کشيده و راه عبور آنان را بصوب کابل
  :متوقع بود  خويش دو نتيجه را  از اين مانور نظامی

   ضربه زدن به نيروھای نظامی حزب اسالمی در چھارآسياب -١ 
   ضربه زدن به نيروھای نظامی حزب وحدت در داراالمان و کارته سه -٢ 
يروھای نظامی حزب از عقب مورد ضربات و اما حکتيار بخوبی دريافته بود که اگر با طالبان درگير نبرد شود ، ن  

شورای نظار قرار خواھد گرفت ،ھمان بود که تصميم به تخليه چھار آسياب گرفته و طالبان را رو در رو با شورای 
 با يک تير دو نشان زد و رقبای خويش را بوسيله طالبان به شکست مواجه ساخته اما احمد شاه مسعود و .نظار قرار داد 
رم آور حکمتيار و رفقای حزبی و قوای نظامی اش از چھار آسياب گرديد ، کار ايکه مسعود ھرگز قادر باعث فرار ش

به انجام آن نبود و به ساده گی با يک يورش طالبان به سنگرگاه ھای آن حزب  صورت گرفت و نيز حزب وحدت 
 و سقيله خود را به طالبان تسليم نمايد که در موقعيت کامال مشابه  قرار گرفته بود، مجبور گرديد تا سالح اسالمی

عبدالعلی مزاری رھبر حزب وحدت در آخرين تالش سر بر پای طالبان گذاشت و ميگويند که با چادری به ديدار 
 رقيب سرسخت ومسعود ديگر پيروز بود و د. فرماندھان طالبان رفت که وی را اسير گرفته و به بدترين شکلی کشتند

اکنون نوبت چانه زدن . ته بود بدون آنکه حتی يکنفر تلفات داده و يا ھم يک مرمی فير نموده باشدرا از سر راه خود روف
با طالبان و تقسيم قدرت با آنھا بود ، مگر طالبان حاضر به تقسيم قدرت نبودند و از وی خواستند تا بدون قيد وشرط 

  ....تسليم شود و
 کابل برای يک حمله وسيع و ھمه جانبه آماده گی ميگرفتند که مسعود   مقاومت فايده نداشت و طالبان در دروازه ھای

به نيروھايش امر تخليه کابل را داد و شبانه بصوب پنجشير فرار کردند و ھر آنچه بردنی بود نيز با خود بردند و در 
 اتحاد تکتيکی با احمد شاه مسعود در يک... پنجشير سنگر گرفته و تونل سالنگ را نيز از عقب خويش ويران کردندو

بقايای حزب وحدت و حزب اسالمی و اتحاد اسالمی و جنبش دوستم و شورای منحله ننگرھار متحد شدند و به مقاومت 
  . پرداختند که ھرگز پيروزی ای برای شان دربر نداشت 

 آيا فکر ميکنيد که چه توقعی داريد؟) رھبران جھادی (   جناب کرزی  از اتحاد ھای چند و چندين بار به اصطالح شما 
که ھمانا وطن فروشان بی ننگ و ناموس  خلقی ) رھبران سياسی ( جھاد فروشان در ھمکاری با بگفته شما اين خود و 

و پرچمی و شايد ھم مليشه ئی مد نظر تان باشد ، چه گلی را ميخواھيد بسر مردم درد رسيده و مظلوم افغانستان ويران 
مورد نظر شما  نياز ندارند، بلکه ) رھبران ( نستان  ھرگز و ھرگز به اتحاد و ھمبستگی جناب کرزی ملت افغا! بزنيد ؟

 به محاکمه سپرده شده و اعدام انقالبی گردند و کشور از لوث متعفن شان نجات يابد و اميخواھند ھمهء شان بدون استثن
) رھبران سياسی و جھادی ( اصطالح شما آرامی و آزادی و صلح و صفا در کشور حکمفرما گردد و تا زمانيکه اين به 

 ، صلح ، ھمبستگی و اتحاد و اتفاق و آزادی و آرامی ھرگز برکشور بر نخواھد ندبه محکمه عدالت مردم سپرده نشو
و فقط بخود و به چوکی خود و برادران تان می انديشيد و بقای اما شما جناب کرزی کاری به اين کار ھا نداريد . گشت

امريکائی ھا ھم از شما نا اميد شده و روی برگرفته اند و . می بينيد) رھبران سياسی و جھادی ( تحاد خويش را در ا
مورد ) رھبران سياسی و جھادی ( فراموش نکنيد که ھمين به اصطالح . درک کرده اند که شما کفايت رھبری رانداريد 

بدون اجازه  باداران شان حتی آب ھم خورده نمی ھستند و )  ای – آی –سی ( نظرشما نوکران بی مقدار و بی ارزش 
آلوده را به دور می اندازند و آنھا حتی قادر نيستند خود را حفاظت کنند ،  دستمال ھای توانند و اگر بادار اراده کند ، اين

ستان نه از مردم افغان.اين خيال باطل را از سر دور کنيد . چه رسد به آنکه شما را در مسند رياست جمھوری نگھدارند
اھم از خلقی و ) رھبران سياسی و جھادی ( اتحاد ھای تاکتيکی و اجباری اين رھزنان و سوداگران جھاد و به گفته شما 

پرچمی و اخوانی و طالبی  خيری ديدند و نه ھم از پارچه پارچه بودن و بنام ھای مختلف در فرق ھمديگر ميخ کوبيدن 
اين رھزنان و وطن فروشان چپ نما و راست گرا که بدترين و تاريک ترين و . و کشور را به ويرانه مبدل کردن شان

به يقين که خونبار ترين و سياه ترين  روزگار را بر مردم رنج ديده افغانستان به ارمغان آوردند ، اگر متحد شوند 
بوجود خواھند آورد ، که ھرگز محشرا کبرا برپا خواھند نمود و حمامی از خون و خيانت و خاکستر در سرتاسر کشور 

  !!چنين مباد
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، )) خلقی و پرچمی را فراموش کنيد : ((   جناب کرزی در جای ديگری از فرمايشات شان داد سخن داده ميفرمايند 
بدست ھم لعل ( شما با اين گفتار ضد و نقيض تان ھم به ميخ ميزنيد و ھم به نعل و بگفته ديگر ميخواھيد ! جناب کرزی 

زمان ميخواھيد دوخربوزه را به يک دست بگيريد ، در حالی که شما در ھفت سال گذشته به و ھم) ھم يار نرنجد آيد و 
شما . است جمھوری ھرگز آفريده نشده ايدخوبی نشان داديد که حتی قادر به گرفتن يک خربوزه نيستيد و برای ري

ت جمھوری و به احتمال قوی ترک کشور، زمينه خواھی نخواھی رفتنی ھستيد ، کوشش نکنيد قبل از ترک قصر رياس
مردم افغانستان ھرگز و ھرگز جنايات بی حد و حصر وطن فروشان بی .ساز يک خانه جنگی ديگر در افغانستان گرديد
مردم ھرگز پليگونھا ، پلچرخی ، رياست ھای بيشمار خاد در کابل و . ھمه چيز خلقی و پرچمی را فراموش نمی کنند

ستان ، خاد نظامی ، خاد ملکی ، شکنجه گاه ھای متعدد ، گورھای دسته جمعی بيشمار در سرتاسر کشور سرتاسر افغان
، ناخن کشيدنھا ، شوک ھای برقی ، اعدام ھای دسته جمعی ، زنده بگور کردن ھا و ھزار و يک جنايت و خيانت و 

 کرد ، شما جناب کرزی مختاريد ھرچه بربريت و شقاوت ديگر اين وطن فروشان بی ننگ و عار را فراموش نخواھند
را ميخواھيد فراموش کنيد ، ولی از مردم نخواھيد قاتلين بی رحم فرزندان برومند شانرا و شکنجه گران و مستنطقين 
ساديست و وحشی  خاد و واد و اگسا و کام و خلقی  ھا و پرچمی ھای وطن فروش را فراموش کنند ، راه مردم از راه 

  .شما جدا است

پدر ) فتح نکند( را تا مجاھد نزند) جنگ افغانستان(گپ آخر من اين است، بسيار عاميانه می گويم، اين ميدان  ": سياف 
  )خدا بنده قاصد شمشير زن (  ".نمی تواند کس زده

ز ھم در  که بسيار عاميانه داد سخن داده و ھنو)خدا بنده قاصد شمشير زن (  و بگفته ھموطنی  رسول سياف عبدالرب
و شمشير کشی است نيک ميداند که شمشی کش ھای بی بند و بار اش ھرگز قادر نشده اند حتی يک فکر زدن زدن 

جنگ را فتح کنند ، آقای شمشير زن که ھميشه در سايه ای احمد شاه مسعود و شورای نظار خود را بزرگ ميديد ، مانند 
ذشته مردم افغانستان به چشم و سر ديدند و با پوست و استخوان موشی بود که در سايه فيل راه ميرفت ، از اينھا گ

خويش احساس کردند که شمشيرزنان سياف که مشق راکت زنی ميکردند چه محشر کبرائی در افشار و کارته سه براه 
د خاطرات تلخ آن جنايات وحشيانه شمشيرزنان سياف و شورای نظار ھرگز از يا. انداختند و چه وحشتی برپا کردند

. جناب شمشير زن حتی در سايه فيل ھم قادر نشد تا حتی در پل باغ عمومی کابل امنيت بيآورد .مردم افغانستان نمی رود
 شورای نظار در باغ عمومی کابل ، شب و روز بالوقفه راکت باری و کشتار و تخريب و - در پنج سال حاکميت ربانی

و شمشير زن و راکت پران از خود حکومت داشتند و تنھا وتنھا چور و چپاول شب و روز ادامه داشت ، ھر قومندان 
در کابل شش حکومت در شش منطقه حکمفرمائی ميکردند و از خود قرارگاه ھای نظامی و پاتک ھا داشتند و ھر 
 قومندان و شمشير زنی در قرار گاه خود شش ، ھفت زن و دختر ھا و پسران نا بالغ را نگھداری ميکردند و ھر روز به

آيا جناب شمشير زن بخاطر دارند که در فردای تسخير پوھنتون کابل توسط شورای . ناموس مردم تجاوز مينمودند 
نظار و به ھمکاری اتحاد اسالمی آن جناب ، چند صد زن ودختر برھنه را از زير زمينی ھای پوھنتون کابل و علی آباد 

به آن مظلومترين .  رسيده و شکل وحشی ھا را داشتند کی  بصورت وحشتنابيرون نمودند که مو ھا و ناخن ھای شان
از سوی شمشير زنان و راکت پران ھای حزب وحدت تجاوز شده بود و روی خلق خدا ماه ھا  بصورت دسته جمعی 

 جنگجويان. شمشير زنان شما در افشار و داراالمان و کارته سه دمار از روزگار مردم بدر آوردند. آفتاب را نديده بودند
شما و مارشال و فيل مارشال ھای بيشمار رفقای اخوانی ) زدنی (و جنگ آوران حزب اسالمی در تقبل با جنگ جويان 

ميخ بر فرق مردم کوبيدن ھا ، رقص ھای مرده و زنده . تان حمامی از خون برپا کردند پرچمی ومليشه ئی –خلقی –
الدت دادن زنان حامله نشستن ھا و بر فرق مردم تيل داغ براه انداختن ھا و گوش و بينی بريدن ھا و به تماشای  و

آيا با . پاشيدن ھا و شبش فروختن ھا و ھزاران ھزار ناروای ديگر از مشغوليت ھای روزمره شمشير زن ھای شما بود 
پدر کس زده (؟ واقعا ھم تا شما ھا از پس اين کار ھای ناروا برنيائيد ، ) ميدان را بزنيد( ھمين شمشير زن ھا ميخواھيد 

؟ آيا بياد داريد که با رسيدن طالبان به ) بزنيد (شما کدام ميدان را زده و فتح کرده ايد که اين ميدان را ). نمی تواند
 احمد شاه مسعود نمی بود سرنوشت تان گر اياد تان رفت و وحشت زده پا به فرار گذاشتيد؟) زدن  ( ،دروازه ھای کابل

ا تاسف شما به ھمان حامی تان ھم وفادار نبوديد و بدترين خيانت را در حقش روا داشتيد و بدتر از مزاری بود ، ولی ب
البته . توطئه قتل نامردانه اشرا طرح ريختيد و به کمک قسيم فھيم و به احتمال قوی عبدهللا عبدهللا وی را به راکت بستيد

ان بی وفای احمد شاه مسعود ھم سکوت اختيار کنند شما جناب شمشير زن اختيار داريد که منکر اين جنايت گرديد و يار
شما اقای بزن بھادر از ترس طالبان به دور ترين نقطه دره پنجشير . ، اما آفتاب را نمی شود با دوانگشت پنھان نمود

 ٥٢ بی( پنھان شديد و تا سر و کله طيارت جنگی و بم افگن امريکائی در فضای افغانستان ظاھر نشده بود و تا طيارات 
خاک افغانستان را به توبره نکرده و طالبان را بعد از سه ھفته مقاومت ، مجبور به ترک کابل نساخته بود ، بال تان ) 

آيا با ھمين افراد و با ھمين شمشير زن ھای فراری ميخواھيد ميدان را فتح . ميسوخت که حتی بسوی کابل نگاه کنيد
حتی قاد به حفظ جان خود ھم نيستيد و   )خدا بنده قاصد شمشير زن (  شما  جناب ) . دا کز او دا ميدان ( بفرمائيد  کنيد؟

از قصر رھائيشی تان  تا شورای ملی يعنی محل خورد و خواب  وجفنگ گوئی و الف زنی  و بوتل پرانی ھم بايد از 
ی يکبار بدون محافظ و حت اگر چنين نيست از سر لطف . باديگارد ھای مسلح و موتر ھای ضد گلوله استفاده نمائيد
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شمشير زن . از خانه بيرون شويد ، يقين داشته باشيد که ھرگز به شورای ملی نخواھيد رسيدباديگارد و موتر ضد گلوله 
تک تفنگ پا بفرار گذاشتند و چھار پا داشتند  ھای بی غيرت شما را به شمول خود جناب ، مردم ديدند که چگونه با يک 

شما را عادت بر اين است که ھميشه خود را در سايه فيل . نند کارطوس از محرکه ناپديد شدندو دوی دگر قرض کرده ما
تا ديروز در سايه احمد شاه مسعود فکر ميکرديد که فرد قدرت مند و شمشير زن قھاری ھستيد ، . ، بزرگ احساس کنيد

نيد قدرتمند ترين شمشير زن جھان و فکر ميک ) ٥٢بی (و اما امروز در سايه باداران امريکائی خويش و در پناه 
جنگجوی قھار معرکه افغانستان و فرد بزن بھادری ھستيد ، اما بھتر آن خواھد بود تا از خواب گران برخواسته و 
واقعيت ھای تلخ جامعه را دريابيد و بدانيد که در عدم حمايت بادار امريکائی تان ، حتی برای يک ساعت ھم  چانس 

شما جناب . نفس تھی خواھيدکردر را نداريد و ھمينکه چشم تان به جنگجويان طالب بيفتد ، جا بجا زنده ماندن در کشو
ھيچ گله ای ھم از صحبت کرده ايد ،آيا ميدانيد که مجاھد کيست و جھاد چه معنی ميدھد؟ اگر نمی دانيد ) مجاھد ( از 

مجاھدين واقعی کشور را شما در سنگر . شناسيد شما نيست ، برای اينکه شما ھيچ چيز را بجز از دالر و درھم نمی 
ھای مبازه با روس ھا و ايادی بی مقدار شان نامردانه به گلوله می بستيد ودر فردای سقوط رژيم دستنشانده روس ، تا 

آنانيکه زنده ماندند و در . رسيدن به کابل جوی ھائی از خون مجاھد جاری نموده و متباقی را گوشت دم توپ ساختيد
ار شمشير زن قھار و برادران اخوانی و وھابی اش ايستادند ، اجيران زبون و جنايتکاران مريض و دزدان سر گردنه کن

 را با گند جنايات وحشتناک شان آلودند و اگر امروز معاش شان قطع گردد ، فردا سر از) مجاھد ( بودند که نام مقدس 
عطايت به لقايت و ما را از تو و امثال تو اميد  )اصد شمشير زن خدا بنده ق( آقای . يک جبھه ديگر بدر خواھند کرد

  .خيری نيست ، لطفا بيشتر از اين شر مرسانيد 

 بدون سھم دادن مجاھدين برای تامين امنيت ....: ((   عبدالرب رسول سياف وھابی در جای ديگری از سخنانش گفت 
اين بدان معنی تواند بود که مسؤول  تمام نا امنی )) .  .واھد بودنخ اين کشور، ھيچ نيرويی قادر به امن ساختن افغانستان

ھستند و تا وزارت ھا و صدرات و رياست و  وھابی ايشان –ھا در کشور جناب ايشان و برادران تنظيمی و اخوانی 
خواھند پرداخت ، ھمچنان به ايجاد آشوب و دامن زدن به نا امنی ھا  ) سھم دادن مجاھدين(سفارت  برای شان داده نشود 

قرار راپور ھای منتشر شده  ، طالبان اکثر سالح و مھمات مورد ضرورت شانرا از افراد اتحاد شمال بدست می آورند . 
ھم بار ھا به طالبان چراغ سبز نشان داده و اعالن کرده اند که با مقامات بلند پايه طالبان در تماس و ) جبھه ملی ( و 

 بگذريم يک اصل مھم را جناب شمشير زن فراموش کرده اند و آن اينکه ھمان گونه که از اينھا که. مذاکره ھستند
 وھابی شان را بر سرير قدرت در کابل نشاند ، ھمان طيارات قادر اند –ايشان و برادران اخوانی  ) ٥٢بی ( طيارات  

 چنين نشد و مقامات امريکائی ھمچنان با يک پرواز نه تنھا کابل بلکه افغانستان را از شر شيطان رجيم نجات دھد و اگر
اين افراد فروخته شده را در خدمت نگھداشت و از آنھا ھمچنان حمايت کرد ، در آنصورت  بترسيد از قھر خدا و خشم 
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