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 اجمل انتظار، مسوؤل وبالک حقيقت
 لقب وزين مارشال باالي شانه هاي فهيم سنگيني مي نمايد

   
نامگذاري کرده است در حالي تجليل   " روز شهيد " کابل از روز درگذشت احمدشاه مسعود که آنرا بنام ۀامسال، ادار

    .بعمل آورد که مردم باور خويش را نسبت به حاکميت از دست داده اند
 ۀخنرانی ها ي آقايون محمد قسيم فهيم و حامد کرزي در مراسم تجليل از سالگرد کشته شدن احمد شاه مسعود بگونس

  !!!!ينده وعدم همپارچگي اداره کابل  را با وضوح کامل به نمايش گذاشتآروشن؛ سراسميگي، عدم اعتماد به 
 شکايت نمود و آنرا خالف آرمان هاي آقاي فهيم در صحبت خويش از عدم مشارکت فعال مجاهدين در حکومت

  . احمدشاه مسعود خواند
قاي فهيم مي رساند که موصوف غافل از آنست که ما اکنون در زمان و شرايط نوين سياسي زندگي مي  آصحبت هاي

ما و ، شنمائيم؛  بدين معني که زمان آرمانها، سياست ها و افکار  يکه تازي هاي سياسي  به پايان رسيده است؛  بنًا
، مبني بر تامين يکه تازي سياسي شوراي نظار بر قلمرو رمانهاي احمدشاه مسعودآگروه سياسي تان قادر به تحقق 

حضور قواي امريکائي در " برکت"ست که امروز شوراي نظار ازقابل تذکر ا!!!!!! افغانستان  شده نمي توانيد 
  .مقامات عمده کليدي دولتي را در اختيار دارد  است،افغانستان و به پاس خدماتي را  که به آن قوا انجام داد

هاي " قهرماني" ريانا به سلسله معرفي آبا تلويزيون  اقاي فهيم طي مصاحبه اختصاصي خويش بمناسبت نهم سپتمبر
  !!!!!!!!.  فاتح کابل خواند١٩ ٩٢خويش، خود را در حوادث سال 

، جنرال ستور محمود بريالي از جانب دوستم کابل به اساس د قدرت سياسي و شهر١٩٩٢آيا در اپريل !  عزيزۀخوانند
    ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ و جنرال علومي به شوراي نظار تسليم داده نشد ، جنرال آصف شورعظيمي محمدنبي

 ،  آقاي فهيم فاتح کابل نه، بلکهبنًا!!!!!!!!! اين واقعيت تلخ و انکار ناپذير هنوز هم در اذهان  مردم ما زنده است
  !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ب کابل استصغا
نزمانيکه شوراي نظار بر کابل آ،  راب کابل در بخش ديگري از مصاحبه متذکره خويش، مردم آنزمان کابلصغا

ه، دسيسه و تبليغات مي کردند و براي ما مي ئمردم عليه ما توط: داده، مي گويدبيداد ميکرد، مورد نکوهش قرار 
ياسي آشنائي اگر آقاي فهيم با الفباي مبارزه س. تند، شما به تا جيکستان برويد و ازين قبيل گپ هاگفتند که شما دزد هس
  !!!!!!!!! ه گر و دروغکو خطاب نمي کردئميداشت، مردم را توط

  
 اعمال  ضد مردمي گروه هاي جهادي از ۀکابل ويرانه بر هم حرف مردم عليه شوراي نظار دروغ نبوده و نيست،

ور مي نمايد ، اما افراد مربوط به گروپ هاي چدزد، صرفا خانه ها را !!!!!!! اي نظار  صحه مي گذاردجمله  شور
  !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! کشيدندتشآ ها و خانه هاي مردم را نيز به یجهادي  دکان ها، سرا

 به جريان مراسم نهم ز اصل موضوع دور شدم و حال مجددًابقول آقاي مسکين يار که از گپ، گپ مي خيزد، من ا
  . سپتمبر برميگردم

قاي فهيم بعد از دادن هوشدار سياسي به اقاي کرزي، چشم ها را بسته و دهن را بسوي سازمان ديده بان حقوق بشر، آ
ليغات، نشرات و ارائه و از آنها خواست که هر گونه تب!!!!! مطبوعات و کشور هاي همچو جاپان و هالند، باز نمود

  .نظريات را عليه مجاهدين قطع نمايند و درغير آن، آنها جوابگوي عواقب ناشي از اعمال  خويش خواهند بود
  

ي سران گروه هاي جهادي زماني که منافع سياسي خود را در خطر مي بينند، از منافع مجاهدين و شهداي جهاد  دم م
و ان و قوماندانان گروه هاي جهادي از جمله محمد قسيم فهيم، ملياردر شدند، ، رهبرزنند؛ در حاليکه در جريان جهاد

  . اين رهبران و قوماندانان، مردم غريب و بيچاره را از ياد برده اند و فاميل هاي شهدا را به ياد فراموشي سپرده اند
لم نظامي و دانش سياسي آقاي بنظر من لقب وزين مارشال باالي شانه هاي فهيم سنگيني مي نمايد؛ بمنظور اينکه ِع

رامي هاي روحي سالهاي دشوارجنگ را آفهيم حد اقل تا سطح يک جنرال نورمال ارتقا نمايد و از سوي ديگر نا 
مرفوع ساخته باشد، بهتر خواهد بود که آقاي کرزي موصوف را جهت فراگيري تحصيالت اکادميک نظامي بيکي از 

  .)صرف يک پيشنهاد خير خواهانه است( اعزام فرمايند مؤسسات تحصيالت نظامي جامعه جهاني 
  

سخنراني آقاي کرزي در مراسم متذکره به جز از افتخار به شوراي نظار، ديگر هيچ پيامي براي مردم و فاميل هاي 
درين روز الزم بود که محترم حامد کرزي پروگرام حمايت اجتماعي را از فاميل هاي !!!!! شهداي راه وطن نداشت

. درين روز مي بايست که اقاي کرزي از تعداد زيادي فاميل هاي شهدا بازديد بعمل مي اورد.  اعالم ميداشتشهدا
درين روز مي بايست که از طرف رياست جمهوري اسالمي افغانستان يک دعوت با توزيع تحايف براي اطفال 

          پايان!!!!! بازماندگان شهدا سازماندهي ميشد
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