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2021اپریل  04یکشنبه                                                             حمید انوری         
 

هاست  دسیسهدسیسۀ دیگر در راه نیست، بلکه افغانستان گشتزار   
 

دسیسۀ دیگر در راه است، از قلم پرچمی    خواندم تحت نام"آنالین  جرمن    – نوشتۀ را در سایت افغان  

و هر  "، کسی که به پرچمی بودن خود افتخار میکند  میرزادهشناخته شده و بی شرم و عاری بنام "

از مخمصۀ کنونی ارائه میکند و نیز یک کتاب گونه ای را که    هفته و چهارشنبه، راه بیرون رفت 

نصف بیشر آن کاپی از منابع و سایت های دیگر است، به صورت مسلسل در سایت های مختلف به  

 دهد و... خورد هموطنان می 

باالی آن بگذارم و سال ها این    ت انتقاد یم و انگشو اما آنچه من می خواهم باالی آن پافشاری نما 

از یک تعداد دوستان نیمه راه نیز گذشته ام،  وظیفۀ ملی و میهنی را به دوش داشته ام و اندرین راه 

پرچمی های زیر دار گریختگی، همیشه  ارزیابی نمی کنیم و چرا    چرا ما دسیسه ها رااین است که  

افغانستان چشم پوشی  تاریخ  ع تلخ، تاریک، ننگین و خونین  قطنوز که از یک متالش کرده و میکنند ه

 کنند؟؟ 

"،  میرزاده"فردی بنام   به همین نوشتۀ متذکره از قلم کج و دسیسه گرپس  ،  چنین نیست ید  ئ اگر میگو

 توجه کنید: 

نخب  در همچو"...   المللی مردم ما، سیاسیون،  بین  و  نه  اوضاع ملی  بدانند که  ها  ه گان و رسانه 

نه هیچ مجلسی دیگر درمان    نه مجلس مسکو، نه کنفرانس ترکیه و   شده دوحه،  مذاکرات شروع نا

آن از پنج دهه بدینسو از پاکستان به کشور ما    ویروس و میکروب درد خانمانسوز افغانستان را که  

 ..." دوا نمی کند  صادر میگردد 

 حال میرویم پنج دهه عقب. 

ریب می شود به همان  ، چهل و سه سال میگذرد که ق(2021تا امروز)   1978کودتای هفت ثور   زا

 پنج دهه. 

 آغاز کنیم، می شود چهل و هشت سال.  سرطان  26کودتای  از اگر 
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 حال اگر وجدان ما نمرده باشد، در هر دو کودتا، دستان تجاوزگران روسی دخیل بود. 

 در هر دو کودتا خلقی ها و پرچمی ها بصورت مستقیم دست داشتند. 

)ششم جدی  1979  دسامبر   27و ددمنشانه به تاریخ    یار وحشتناک روس های بی آزرم بصورت بس

 ( به کشور عزیز ما تجاوز کردند. 1358

بصورت مستقیم در تمام بدبختی  به بعد، روس ها    سرطان  26که از تاریخ  پس نتیجه این می شود  

 های افغانستان و مردم شریف آن دست داشتند و دارند هنوز. 

ه پرچمی ها و خلقی ها و اربابان روسی شان در تمام نابسامانی ها و جنگ  کدر نتیجه می شود گفت  

ها و کشتار ها و چور و چپاول و غارت و خیانت و جنایت و جرم و جاسوسی دخیل بوده اند و  

دند، در بین طالبان حضور  رخنه کرده بو  در تنظیم های ساخت ایران و پاکستان همین ها  هستند هنوز.

، در رژیم کرزی حضور داشتند، در حکومت اشرف غنی حضور دارند  دارند   استخباراتی   - نظامی

 و... 

ی پنج دهۀ پسین را فقط و فقط می اندازد به گردن پاکستان  بختی هاد ، حاصل تمام بپس چرا"میرزاده"

وی  "... مینویسد   و میکروب که  و  صادر    روس  ما  کشور  به  پاکستان  از  بدینسو  دهه  پنج  از  آن 

   ...." میگردد 

هموطنی این گفته را رد نمی کند و منکر آن شده نمی تواند که پاکستان و ایران بزرگترین  هیچ  

م  دسیسه ها، توطئه ها و دستبازی ها و اجیر پروری ها را در همین پنج دهۀ پسین در کشور ما انجا

و هنوز هم مشغول این بدعت    ه اند و ویروس و میکروب را به کشور ما صادر کرد   د و میدهند نا  دهدا

ننگین و شرم آور و نفرت انگیز هستند، اما بیائید شهامت آنرا داشته باشیم تا اعتراف کنیم منبع اصلی  

 ند. و حقیقی تمام این نابسامانی ها در افغانستان عزیز، روسها و غالمان خلقی و پرچمی شان بوده ا

و بعد هم تجاوز ننگین    ثور ۀ کودتای نامیمون ه در نتیج همین روس های تجاوزگر و ددمنش بودند ک

شان به افغانستان، رخنۀ دست بازی ها و دست اندازی ها و مداخله های پیدا و پنهان و در نتیجه  

باعث  ما  به کشور    از چهار گوشه و شش جهت راویروس ها و میکروب های مختلف النوع  صدور  

 گردیدند. 

پرچمی و    - یرین دقایق تالش کرد کشور را از چنگ دسیسه بازان خلقود خان که در آخ شهید داؤ 

توطئه گران روسی نجات دهد، خیلی دیر بود و نه تنها کشور ما را بر باد داد، بلکه فامیل نهایت  

پرچمی های  کرد و  قربان  نجیب شان را نیز از کودک چند ماهه گرفته تا زن و مرد و طفل، همه را  

شماری از    ۀ شریف شان و عضو خانواد  17با   را   داوود خان و جنایت گستر،    ، دسیسه ساز جاسوس
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را گلوله باران کردند و از همان جنایت عظیم تا امروز خون افغانهای با    همه ، حافظین و حامیانشم

 مت، بی محابا می ریزد. شها

وز ننگین رو  ، بلکه افغانستان در بعد از کودتای شوم ثور و تجا نیست   هدر راۀ دیگر  یک دسیسپس 

دسیسۀ جدید  دسیسه ها گردید و هر که از راه رسید، تخم یک    به کشور ما، سرزمین   شوروی   سیۀ

 را کشت. 

ان هائی اند که منبع اصلی تمام دسیسه ها و  براز این حقیقت تلخ را ندارند، همآنانی که شهامت ا

اند که هنوز هم چپ و راست    گی پرچمی های زیردار گریخت  همان  ،بودند و هستند هنوزتوطئه ها  

رد چند بی خبر و بی هنر و به مه چی گویان میدهند. این  توطئه میکنند و دسیسه می سازند و به خو

میرزاده یکی از همان ها است و اگر هموطنان خواسته باشند، می شود یک لیست از این بی وجدان  

، به شمول آنانی که در "انجمن حقوق دانان افغان در اروپا" گردهم آمده اند و به ریش  ها تهیه کرد 

 و صاحبان شان می خندند.   ها  سایت 

 

 ر دار بلند ـز او گشت سـار کـت آن یـگف

 کرد  جرمش این بود که اسرار هویدا می

 

 

 


