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مردم سرنوشت بازی با                              
بازی با سرنوشت مردم . مبالغه نکرده و به خطا نرفته ايم, اگر بگوئيم که رژيم کنونی با سرنوشت مردم ما بازی ميکند

 وحشيانۀ ارتش سرخ آغاز گرديده وبا تهاجم1357افغانستان بيشتر از سه دهه قدامت دارد و از کودتای خونين هفتم ثور 
بعد ها طالبان به همان راه شوم . به اوج خود رسيد1371روسی بر افغانستان تداوم يافت و با کودتای ننگين هشتم ثور 

به کشور ما هجوم آوردند " مبارزه با تروريزم " رفتندو اين بازی همچنان ادامه يافت تا اينکه امريکا و متحدين تحت نام 
،را از چهار گوشه و بيشه و قات و قوت ......  فراری و ولگرد و قمار باز و چرسی وبنگی و وو يک مشت جانی و دزد

و از بيغوله دانی های غرب جمع آوری نموده و با خروار ها دالر و درهم و دينار بر سرنوشت مردم مظلوم افغانستان 
مان کاسه و همان چور وچپاول و وحشت و و باز همان آش بود و ه" ديموکراسی " حاکم ساختند و نام اش را گذاشتند

، شيرپور ها به شير .......باالی ويرانه های کشور جنگ زدۀ ما ،قصر ها آباد شد و بلند منزل ها و بانک ها و. کشتار
خوردند و بردند و دريدند و . چور ها مبدل شدند و چنان بجان مردم مظلوم افغانستان افتادند که گرگان کرسنه بجان بره 

بازی با سرنوشت مردم افغانستان امروز در اين قرن بيست و يکم ، .  هرچه ارزش های انسانی بود بيشرمانه ريدندبه
وسعت بيشتر و بيشتر می يابد و مردم افغانستان در اين منجالب متعفن، هر روز بصورت بسيار وحشتناک آن هر روز 

مقامات مسؤول . رائی از وضعيت موجوده اظهار رضايت ميکنندبيشتر و بيشتر فرو ميروند و مقامات امريکائی با ديده د
يت قسيم فهيم و رشيد دوستم در رده های باالئی حکومت اظهار نارضايتی وددر قصر سفيد بار ها و بار ها از موج

لوم اين ، اما قرار مع.......چشم و ابرو نشان دادندو" حامد کرزی " کردند و مستقيم و غير مستقيم به دست نشاندۀ شان
 تا به چنگ و دندان نشان ميدهندنمايشات مسخره جزو پاليسی امريکا و متحدين است و گاه گاهی هم يکی بر ديگری 

 " اما در اين ميانه اظهارات. ، دست نشاندۀ شان، يک فرد مستقل است و يک رئيس جمهور منتخبوانمود کنندجهانيان 
وی طی يک .  ميتواند به واقعيت بسيار قرين باشدن ملل متحد در افغانستانمعاون قبلی نماينده ی سازما "پيتر گالبرايت 

حامد کرزی رئيس جمهورافغانستان را مورد شک " روانی تعادل"، " لوموند " مصاحبه با روزنامۀ مشهور فرانسوی 
چرا جناب کرزی در  اگر نه چنين است ، پس .شايد معتاد به مواد مخدر باشد) حامد کرزی ( که اظهار داشتقرار داده 

 جنگی قرار دارد و چرا در تمام امور کشوری و لشکری انمحاصرۀ يک مشت معتاد و جانی و رهزن و دزد و جنايتکار
مملکت ويرانۀ افغانستان ، همين افراد شرور مورد مشوره وی قرار گرفته و در هر مجلس و جلسه و گردهم آئی 

  ، همين ها حرف آخر را ميزنند؟........و
  : ه اين نام ها دقت کنيد ب

 محمدکريم خليلي ، محمديونس قانوني ، برهان الدين رباني ، فضل الهادي مسلم يار ، ،قسيم فهيم  محمد           " 
نعمت اهللا شهراني ،   ،شعبدالرب رسول سياف ، پيرسيداحمدګيالني، محمد محقق ، محمداسمعيل ، سروردان

 محمدموسي خان ،نادري ، ډاکتر انوارالحق احدي ، عبدالهادي ارغنديوال  نصورمحمداکبري ، حاجي دين محمد ، سيدم
   "هوتک

 بلی هموطن همين افراد اند که ديروز کابل را به ويرانه مبدل کردند و خون های پاک هموطنان من و تو را نا مردانه 
با بی غيرتی تمام تجاوز کردند و چنان همين ها بودند که به زن و دختر مردم . ريختند و از کشته ها پشته ها ساختند

اوتی را در کشور ويرانۀ ما براه انداختند که قلم از نوشتن آن همه نامردی و نامردانگی شرم دارد و  همين قسوحشت و 
  .ها هستند که با وقاحت کم نظيری امروز بازهم با سرنوشت مردم افغانستان بازی ميکنند

دست نشاندۀ امريکائی ها همه را زير يک سقف در ارگ رياست جمهوری گرد  " حامد کرزی" اين ليست افراديست که 
 از اين افراد شرور و شناخته شده که بار بار در کشور ما ) حامد کرزی ( .آورده تا بر سرنوشت من و تو بازی کنند

ما برده و بيشتر از شصت و جنايت آفريده و خون ريخته اند و مملکت را به قهقرا برده اند و هست و بود مردم را به يغ
دعوت بعمل آورده است تا در   قتل عام نموده اند ، تنها و تنها در کابلافغان مظلوم و بی گناه را ) 65000( پنج هزار 

ارگ رياست جمهوری تشريف آورده ودر جلسۀ مشورتی حاالت جاری افغانستان بحث و تبادل نظر نموده و به جناب 
يعنی اينکه جناب رئيس .   مهم اتخاذ نمايند که در حاالت و اوضاع جاری کشور چه بايد کردشان مشوره دهند و تصاميم

از يک مشت افراد خونريز و بی وجدان و چرسی و معتاد و دزد و رهزن، توقع دارد تا بار دگر با " معتاد " جمهور 
، "  طبيب بودی ، سر خود دوا نمودی کل اگر: " متل مشهوری داريم که. سرنوشت مردم مظلوم افغانستان بازی نمايند

 وعبدالرسول سياف  و فضل الهادي مسلم يار و برهان الدين رباني ويونس قانوني و کريم خليلي  وقسيم فهيم  اگر
 و حاجي دين محمد و محمداکبري ونعمت اهللا شهراني  و ش سروردانو محمداسمعيل و محمد محقق  وسيداحمدګيالني

" آيا .  طبيب ميبودند ، سر خود دوا ميکردند،  محمدموسي خان هوتکولهادي ارغنديوال  عبداونادري  سيدمنصور
به ياد ندارد پنج سال حکومت تنظيمی را، آيا بياد ندارد که همين قسيم فهيم و يونس قانونی و ربانی و " حامد کرزی 
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ياد سياف و موالی شان احمد شاه مسعود، کارته سه کابل را با خاک يکسان کردند و در افشار کابل فاجعه آفريدند؟ آيا به 
ندارد که کريم خليلی و محمد محقق و محمد اکبری و بابۀ شان علی مزاری ،  با چه وحشت و قصاوتی هموطنان مظلوم 
و بی دفاع ما را گوش و بينی و سينه ميبريدند؟ آيا از جنايات بی حد و حصر و از خيانت های سيد منصور نادری بی 

 آيا از سيد احمد گيالنی و زد و بند های پيدا و پنهانش باخبر ی داند؟خبر است؟ آيا از سرشت پليد محمد اسمعيل چيزی نم
نيست؟ آيا هادی ارغنديوال جنايت کار بزرگ گلبدينی را نمی شناسد؟ از شهرانی متعصب و تبعيض طلب و سرور دانش 

صد البته که بی دانش وحدتی و حاجی دين محمد قاچاقچی و مسلم يار و موسی خان و ماهيت زشت شان باخبر نيست؟ 
است و از همه خوبتر و بهتر هم ميداند و از زيره و پودينۀ شان هم کامًال هم باخبر است ، اما چون خود هم در فساد و 
جنايت و شرارت آنها شريک است ، پس مجبور است با آن قطاع الطريقان و رهزنان و جانيان شرور و خونريز و فاسد 

در اينجاه نبايد .چون زالو خون مردم را مکيده و روز تا روز فربه و فربه تر گرددو بد اخالق ، دهن جوال را گرفته و 
 يک شبه به مافيای مواد مخدر مبدل گشته و ،بماند، آنکه زير نام برادر برادر جناب رئيس جمهور از قلم "مبارک"نام 

رحد برخوردار است و شايد هم نام دارد و از اختيارات بی س" احمد ولی کرزی " ثروت سرشاری گرد آورده است و 
  .نموده باشد" معتاد "را به مواد مخدر " حامد کرزی " همين برادر بوده باشد که 

نيز برميخوريم که از غرب به " انور الحق احدی " و " نعمت اهللا شهرانی "  البته در اين ميانه و در اين ليست به اسامی 
 دست نداشته اند و اما نعمت اهللا شهرانی يک فرد فوق العاده 1996تا  1992کشور فرستاده شده و در جنايات سال های 

 تبعيض طلب بوده و نظر به ارتباطات مشکوک با ربانی و قانونی ، در اين جمع وارد شد و به  تنگ نظر ومعتصب و
افغان "  حزب که مربوط به" انورالحق احدی " نان و نوائی رسيد و امروز پسراش وزير در حکومت فعلی است ، و اما 

است و اينکه در خورد و برد برادران کرزی چه نقشی دارد ، گذشت زمان " حامد کرزی "  از مقربين است ،" ملت 
  .روشن خواهد کرد

 باقی همه افراد ياد شده دست های شان تا مرفق بخون فرزندان افغانستان رنگين است و همه جنايتکاران جنگی و 
 بجای شرکت در جلسات مشورتی رئيس جمهور ، بايد در جلسات دادخواهی محاکمات ملی قاچاقچيان مواد مخدر اند که

اما هيهات که همين ها امروز در ارگ رياست جمهوری . شرکت نموده و جوابگوی جنايات خود باشند و بين المللی 
ر مشوره نموده و بی شرمانه با گردهم می آيند و بر سرنوشت  افغانستان و مردم مظلوم و بی دفاع و بی گناه آن با همديگ

شريک جرم و جنايت آن جانيان فرومايه است که نه از " حامد کرزی " سرنوشت هموطنان شريف ما بازی ميکنند و 
گردهم آمده اند تا در مورد  نا گفته نبايد گذاشت که اين جنايتکاران جنگی .ندند و نه هم از خلق خدا شرم ميکنخدا ميترس

 در قدرت با هم  " کرامش "ن حکمتيار و تروريستان حزب اسالمی وی و نيز مال عمر و طالبانشريک ساختن گلبدي
مشوره نمايند ، آنگاه ديگر حلقۀ جنايت و خيانت بسته خواهد شد و گلوی مردم شريف وآزادۀ افغانستان را چنان فشار 

  .........ان بی مقدار شان شغالی شود وخواهد داد که خود به مرگ خويش راضی شوند و ميدان بر اين جانيان و پيرو
: ، پس تعريف ديموکراسی هم بايد چنين باشد " ديموکراسی " است ؟ پس اگر به اين ميگويند " ديموکراسی "   آيا همين 

، که در آنصورت مردم را هيچ دخلی بر آن نبوده و "  دزد و رهزن ایحکومت دزد و رهزن ، از دزد و رهزن ، بر" 
 و هم کوزه گر و هم کوزه خر و هم خواهند بود ، هم کوزه  دزد و رهزن و جانی و قمار باز و معتادصرف يک مشت

صادراتی که بجز وحشت و کشتار و چور و چپاول چيزی ندارد تا به مردم به " ديموکراسی " اينست .  کوزه فروش
در قرن  شدن است  که وضع مردم افغانستاندر کشور ويرانۀ ما هنوز در حال پياده " ديموکراسی " اين . ارمغان آورد

 به قرن هژده دارد ، يعنی مردم افغانستان را درست سه قرن به عقب برده است ، پس وای به شباهتبيست و يکم ، 
پس . وارداتی پياده شود ، آن روز ديگر نه از افغان نشان خواهد ماند و نه هم از افغانستان" ديموکراسی " روزی که اين 

. وارداتی هرگز در سرزمين ما پياده نشود و از همان راهی که آمده است ، برگردد" ديموکراسی " نيم که اين آرزو ک
تصفيۀ حساب خواهند کرد و انتقام خون های  درست آنروز خواهد بود که مردم افغانستان با همه اين جانيان شرف باخته

 راحت کشيد و هيچ از خود و بيگانۀ را يارای بازی با آنگاه ميشود نفسی به. پاک فرزندان شان را خواهند گرفت
  .به اميد آنروز که دور نخواهد بود. سرنوشت مردم نخواهد بود

  تا چند چو صيديد گرفتار دد و دام                           
  از دام برون آمده صياد بگيريد                                                       

  ضحاک عدو را به چکش مغز توان کوفت                          
  سرمشق اگر از کاوه و حداد بگيريد                                                   


