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 انتخابات رياست جمهوری و مخالفين مسلح
 

، کانديد به اين مقام  نفر)41( از چهل ويک باقيست ، انتخابات رياست جمهوری در افغانستان يک روزبه در حالی که
  به اصطالحا کانديدان و کاسبکاران سياسی در زد و بند های پيدا و پنهان بسی وشش نفر هنوز هم باهم در مبارزه اند

و از خير رياست   به آنان پيوسته و به اصطالح به يکی دو چوکی وزارت و يا چند چوکی واليت بسنده کردهمطرح ،
مشوش  مردم را  افکار حکومت موجوده نيز هر روز يک طرفند جديد بکار می بندد تا.جمهوری گذشته و ميگذرند

يکی از اين طرفند ها خبری بود که از . د نظر خويش را از آن صيد نمايدساخته و آب را گل آلود کرده و ماهی مور
طرف مقامات مسؤول درکابل پخش گرديده و به خورد رسانه ها داده شد و آن اينکه حکومت در بادغيس  با طالبان به 

حمله نکنند ، بلکه امنيت آنها را مسؤولين کامپاين انتخاباتی کانديدان ده اند تا نه تنها باالی اتوافق رسيده است و طالبان آم
: گزارش داد ) سی -بی-بی(آژانس خبر رسانی . نيز تأمين نموده و مردم را به شرکت در انتخابات تشويق نيز می نمايند

بادغيس، به دولت افغانستان واگذار  به گفته مقامات افغان، طالبان تعهد کرده اند که مناطق کليدی را در واليت((.....
 سيامک هروی، يک سخنگوی رياست ...........ماه آينده نيز حمله نکنند به مراکز رای دهی در انتخاباتکرده و 

آتش بس با طالبان در بادغيس، منجر خواهد شد تا طالبان اجازه دهند  جمهوری افغانستان به بی بی سی گفت که توافق
ساعاتی (( .......  البان خالف اين پروپاگند ها ست ولی عکس العمل ط .....)).عمده اين منطقه بازسازی شود بزرگراه

اين سخنگوی طالبان به بی بی سی گفت در حالی که .پس از انتشار اين خبر، يک سخنگوی طالبان آن را بی اساس خواند
سخنگوی طالبان گفت که آنها .جنگ در ساير مناطق افغانستان جريان دارد، آتش بس تنها در يک ولسوالی عملی نيست

 به طالبان  در بدل اين آتش بس  گزارش شده که حکومت کابل......))ه مخالفت خود با دولت افغانستان ادامه خواهند دادب
اما طالبان اندکی بعد از .  تا از حمالت آنها جلوگيری کرده باشداست هزار پوند انگليسی پرداخته 20مسلح در بادغيس 

 در کار ۀت خويش افزايش داده و مدعی گرديده اند که هيچ مذاکره و معامل به حمالانتشار اين خبر، آنرا تکذيب نموده
طالبان با ((...: گزارش داد) سی -بی-بی(بازهم .  انتخابات را تحريم نمودندهطالبان بعدًا طی يک اعالمي. نبوده است 

آمريکايی "ايانگر حمايت از انتخابات، در حقيقت نم انتشار يک اعالميه در سايت انترنتی خود گفته اند که شرکت در
 .خواهد بود" های اشغالگر

" مقاومت و جهاد"اعالميه افزوده است که افغانها برای آزادی کشورشان، می توانند به جای شرکت در انتخابات، به 
  )).بپيوندند

و مدعی هزار پوند به مصرف رسانيده 20به احتمال قوی حکومت کرزی جهت خريد آرأ مردم درواليت بادغيس ،   
يکی اينکه .  به طالبان پرداخته اند تا با يک تير دو نشان زده باشند انتخاباتگرديده که اين پول را جهت حفظ امنيت

حکومت با طالبان در داد و معامله قرار دارد ، تا هم افراد وابسطه به طالبان را در يک دو راهی قرار داده باشد و از 
 اينکه از حساب دادن مصارف  مالی انتخاباتی خويش به کمسيون به اصطالح هم و شدت حمالت شان اندکی کاسته باشد 

 مصارف مالی انتخاباتی خويش را از نسته باشدا دوی ديگر اينکه تومستقل انتخابات ، بدين گونه طفره رفته باشد و
 ميشود که با نزديک شدن روز  حامد کرزی که بگذريم ، ديدهۀاز اين طرفند های دلقک گون.  نمايد دولتی پرداختۀبوديج

انتخابات ، حمالت مخالفين مسلح دولت در مرکز و واليت رو به گسترش است و امنيت انتخابات در سرتا سر کشور 
 اين حمالت حتی به کابل هم ۀحمالت انتحاری و انفجاری در مرکز و واليات رو به افزايش است و دامن. قابل سوال است
 کابل، پايتخت افغانستان بامداد سه (( .......  : )سی-بی-بی(ری می اندازيم به گزارشات اخيربازهم نظ. کشيده شده است

دولتی می  مقامات . اسد ، هدف پرتاب هشت راکت قرار گرفت که در اثر آن حداقل دو غيرنظامی زخمی شدند13شنبه، 
در محله وزير اکبر خان برخورد کرد و چند واقع  گويند، حداقل يکی از اين راکت ها در نزديک سفارت آمريکا در کابل

 روز گذشته، انفجار .......مکرويان و در نقطه ای در نزديک فرودگاه کابل اصابت کرده است راکت ديگر نيز به محله
يک بمب در شهر هرات در غرب افغانستان، منجر به کشته شدن دوازده نفر و زخمی شدن بيش از بيست نفر ديگر 

در بيستم آگوست امسال برگزار  ن اعالم کرده اند که مانع از برگزاری انتخابات خواهند شد که قرار است طالبا.......شد
و ديده ميشود که  )).برگزاری اين انتخابات از نظر امنيتی آمادگی کامل دارد  اما دولت افغانستان می گويد، برای-شود 

حاليکه بر شدت حمالت انتحاری و  در اع زير کنترول است ، کشور آماده گی کامل دارد و اوضۀواقعًا هم وزارت داخل
انفجاری و راکتی و حمالت مسلحانه باالی  کانديدان رياست جمهوری و معاونين و مسؤولين کامپاين انتخاباتی شان روز 



  
 

 
  5از  2 :تعداد صفحات

 de.german-afghan@maqalat لطفًا  به آدرس ذيل با ما تماس بگيريد. افغان جرمن آنالين شما را صميمانه به همکاری دعوت می نمايد
 . خود را بعد ازغور کامل بما ارسال بداريدخواهشمنديم مطلب وشته ها به دوش خود نويسنده ميباشد، ن ی و انشائیامالئليت سئوم: نوت 

مت  حکوۀ وزير داخل حنيف اتمربه روز افزوده ميشود و مردم داخل کشور را ترس و وحشت فراه گرفته است ، اما
و اين در حاليست که موج نا آرامی ها و بی امنيتی ها  )) هيچ نيرويی نمی تواند انتخابات را اخالل کند ((: کابل ميگويد

در روز انتخابات تمام راه ها ی بزرگ مواصالتی را مسدود خواهند رو به افزايش است و طالبان اعالن کرده اند که 
صد هزار نيروی امنيتی در تامين امنيت انتخابات رياست  ويد حدود سهوزارت دفاع افغانستان می گ ((  اما.کرد

 اين نيرو شامل سربازان افغان و خارجی می شود که در  .واليتی افغانستان شرکت خواهند داشت جمهوری و شوراهای
. اع امنيتی هستند اما باوجود تمام تدابير شديد امنيتی ، مردم نگران اوض. )) .نقاط مختلف افغانستان مستقر می شوند

آخرين اطالعات از کابل حاکی از آنست که مخالفين مسلح حتی در قلب شهر کابل هم با تمام قوا و امکانات نظامی و 
باز . لوژستيکی حضور گسترده داشته و قادر به عمليات های انتحاری ، انفجاری و راکتی و حتی مقابلۀ روياروی هستند

 ) ه انتحاری مرگبار در کابل در آستانه انتخاباتحمل(:هم بی بی سی گزارش ميدهد

چند ساعت بعد از آنکه کابل هدف پرتاب چندين راکت قرار گرفت، يک حمله انتحاری در شرق اين شهر، شماری (( 
وزارت صحت افغانستان می گويد در اين حمله هفت نفر کشته و بيش از پنجاه تن . کشته و زخمی برجا گذاشته است

 شاهدان. حمله کاروانی از نيروهای خارجی را در نزديکی گمرک شهر کابل هدف قرار داد.......ده اندديگر زخمی ش
گزارش شده که شماری از کودکان . رساند عينی می گويند انفجار بسيار قوی بود و به دکانهای اطراف محل حادثه آسيب

کاروان ... اين يک حمله انتحاری بود: "کابل گفتفرمانده پليس .........اند نيز در ميان زخمی های اين حمله بوده
نيز دو راکت به شهر کابل برخورد کرد که تلفاتی به ) سه شنبه(بامداد امروز .......".تدارکاتی ناتو را هدف قرار داد

  پايگاه پليس را اصابت کرد و ديگرمحوطه رياست جمهوری افغانستانيکی از اين راکتها در محلی در  .همراه نداشت
اين در حاليست که گويا يک قوای سيصد هزار نفری از نيرو های بين المللی و افغان امنيت اين   )).هدف قرار داد

  ....... در کنترول شديد پوليس و قوای امنيتی قرار داردوانتخابات را به عهده گرفته اند و شهر کابل

دريک گردهم آئی ) ستار مراد( اکتر عبداهللا ، آقای مسؤول کامپاين انتخاباتی د) االمارات  ( ۀقرار گزارش روزنام
انتخاباتی اخطار داده است که هرگاه داکتر عبداهللا برندهء انتخابات رياست جمهوری نشود ، مردم را با کلشينکوف ها 

 غير از جانب ديگر داکتر عبداهللا در پنج سال حکومت...... مسلح ساخته و به جاده ها و خيابان ها خواهند فرستاد و
باشندگان کابل و نيز ) 60000(  مسعود در تمام جنايات و در تخريب کابل و کشتار بيش از شصت هزار -قانونی ربانی

شورای نظار قرار داشته است و بعد از -فاجعه افشار و کارته سه دخيل بوده و در هيئت رهبری باند جمعيت اسالمی
ميشه همکاری نزديک داشته و در قضايا دخيل بوده است و در  مسعود ه-فرار از کابل نيز در حکومت سيار ربانی

 نظامی امريکا به افغانستان نيز در خدمت امريکائی ها قرار گرفته و به وزارت ۀتوطئه بن و غضب قدرت و حمل
( ، داکتر عبداهللا لسان انگليسی را بوسيله يک جاسوس ) سيا ( خارجه رسيد و قرار گزارشات سازمان جاسوسی امريکا 

 امريکا به افغانستان ، همين سازمان چند صد مليون دالر به داکتر عبداهللا و قسيم فهيم در ۀفرا گرفت و قبل از حمل) سيا 
از جانب ديگر همين داکتر عبداهللا در داغ .........پنجشير پرداخت تا مقدمات تهاجم امريکا به کشور ما را فراهم آورندو

جنرال (  روس ، با خيال آسوده  و با حمايت کامل برادر پرچمی اش -گ  افغانترين روز ها و سالهای جهاد و جن
 روس ، با تمام تالش در صف متجاوزين روسی قرار داشت ، مشغول تحصيل در –که در جنگ افغان ) عبداللطيف 

 در حاليکه برادر پوهنتون کابل بود و با خيال آسوده و در کمال آرامش روحی و جسمی گويا مشغول فرا گيری علم بود ،
اش مشغول کشتار هموطنان ما بود و در همان زمان که عبداهللا جان گويا مشغول تحصيل بود ، صد ها و هزاران 
محصل پوهنتون و استادان دانشمند و دلسوز افغان در مقابل چشمان آن جناب ، دستگير ، زندانی و شکنجه می شدند و 

ده و تير باران می شدند و يا هم زنده بگور و يا هم در شکنجه گاه های رژيم بعد از چندی يا به پوليگونها فرستاده ش
آن زمان نه از جهاد . می شدند ، ولی عبداهللا جان فارغ البال مشغول به اصطالح دروس خود بود کودتا بند از بند بريده 

رت دستوری ابتدا به پاکستان فرستاده و بعد ها بصو....... خبری داشت و نه از مجاهد و سايۀ مجاهد را به گلوله ميزد و
، درست مانند فهيم قسيم که از طرف خاد ماموريت يافت تا ....... شد و بعد به جبهه پنجشير و مشاور احمد شاه مسعود و

به جبهه پنجشير بپيوندد و فهيم خاديست يکشبه مجاهد شد و قومندان و همان گونه نيز جنرال و مارشال و معاون رئيس 
 –به وزارت دفاع رژيم  ربانی ) در آن زمان تخلص نداشت ( همان گونه که داکتر عبداهللا ...... و وزير دفاع وجمهور 

مسعود راه يافت و به کمک فهيم قسيم و يونس قانونی و چند جنرال زير دار گريختگی پرچمی ، مردم کابل را غرقه در 
 –رژيم سيار ربانی د ها داکتر عبداهللا به وزارت خارجه ، بع...... خون کرده و جوی هائی از خون جاری کردند و

به مقام وزارت خارجه نصب گرديد ) سيا ( مسعود راه يافت و بعد از فروش کشور به سازمان جاسوسی امريکا 
و اما امريکائی ها با وجود خوش خدمتی های بی حد و حصر  داکتر عبداهللا ، به وی اعتماد ندارند و از ......... و
باطات پيدا و پنهان داکتر عبداهللا با روسيه و ايران آگاهی کامل دارند و وی را يک جاسوس ايران ميدانند و نيز ارت

اباتی داکتر عبداهللا سرمايه گذاری نموده اند و حتی به صد ها ميدانند که رژيم آخندی ايران مليون ها دالر در کامپاين انتخ
با عکس های داکتر عبداهللا در ايران ديزاين شده و به افغانستان فرستاده شده و بين مردم بصورت )  شرت -تی( هزار 

ديده و به مجانی توزيع گرديده است و در هر محفل انتخاباتی وی در مرکز و واليات به صد ها هزار دالر مصرف گر
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 تحفه .......افرادی که در گردهم آئی ها جمع ميکنند ، به دالر پول نقد توزيع نموده و کاله پکول و لنگی و چپن و 
 و در آخرين تحول جناب داکتر عبداهللا گردهم آئی بزرگی را در غازی استديوم شهر کابل براه ...............ميدهندو

، ) ی کفاضل سانچار( آن گرد هم آئی که بگفتۀ سخنگوی ستاد انتخاباتی شان ، انداخت و تمام شرکت کننده گان در 
نمی دانم غازی استديوم معۀ چمن ورزشی آن کنجايش صد هزار نفر را ( بيشتر از صد هزار نفر در آن حضور داشتند

رايه گرفتن دو بال هلی کوپتر ، بر ، پيراهن های انتخاباتی عبداهللا عبداهللا را به تن داشتند و اين جناب با ک) دارد يا خير 
، پوستر های رنگی خود را که از شمار خارج بود ، از هلی کوپتر فراز عمارت وزارت دفاع و قصر رياست جمهوری 

ها به هوا پراگنده کرد که يک تخلف آشکارا با مقررات انتخاباتی بود و پيلوطان مذکور از سوی پوليس بازداشت 
مدعی گرديد که هلی کوپتر ها ، پوستر های عبداهللا عبداهللا را ) فاضل سانچارکی ( ا بعد تر همين ، ام........ گرديدند و

تنها بر فراز غازی استديوم پخش کرده اند و امکان دارد باد آنها را بر فراز وزارت دفاع و قصر رياست جمهوری برده 
   ). بيا و از اين نوده پيوند کن ( ، بگفتۀ عوام ..... باشدو

بر ميگرديم به حامد خان کرزی که اطراف او را همه افراد کم سواد ، جنگ ساالر و سوداگران مرگ احاطه نموده اند  
 کم سواد ترين و خونريز ترين جنگ ساالران اند و مؤتلفين وی نيز افراد معامله گر ۀو معاونين انتخابی وی نيز از جمل

 سخنگويان ستاد انتخاباتی وی که در تلويزيون ها ظاهر شدند ، د و، پله بين ، جنايتکار و ناقضين حقوق بشر هستن
 از افراد تحصيل يافته ، دلسوز ، .هيچکدام ، چيزی برای گفتن نداشتند و حتی از قوۀ استدالل قوی نيز برخوردار نبودند

ار اينها  .  وطن پرست ، مردم دوست ، با تجربه و اهل کار در چهار طرف حامد خان کرزی خبری نيست که نيست
گذشته قرار گزارشات مختلف ، حامد کرزی از تمام امکانات حکومتی و دولتی در کامپاين اتخاباتی خويش بصورت 
گسترده سؤ استفاده ميکند و در اين روز ها دو بال هلی کوپتر را در اختيار محمد محقق مؤتلف سياسی خويش قرار داده 

گزارش ( ين انتخاباتی وی را پيش ببرد اکشور از آنها استفاده نموده و کامپاست تا در مسافرت های متعدد به واليات 
چندی قبل نيز چنين گزارشاتی منشر .) شان ميدادمستند تلويزيون طلوع محمد محقق را در حال پياده شدن از هلی کوپتر ن

رگان اقوام را از واليات و شد که حکايت از آن داشت که کرزی دو بال هلی کوپتر را به واليات کشور فرستاده و بز
ين انتخاباتی خود را در داخل اولسوالی ها جمع آوری نموده و به قصر رياست جمهوری در کابل انتقال داده است و کامپ

 در آخرين تحول جناب کرزی معاون دوم خود عبدالکريم خليلی را با هلی کوپتر .قصر رياست جمهوری پيش ميبرد 
ی خود به واليات فرستاده است که نامبرده از بابت اين سؤ استفاده مبلغ هفتاد و پنج هزار ابات انتخ کامپينهای دولتی به

 بصورت عموم ار رفتن در بين مردم وحشت دارد و از رفتن به واليات خود داری کرزی. افغانی جريمۀ نقدی گرديد
ند که ما شاهد حمالت متعدد مسلحانه باالی اين  و محمد محقق و کريم خليلی استفاده ميکفهيم قسيمميکند و در اين کار از 

جناب کرزی حتی از سهم گرفتن در مناظره های انتخاباتی نيز وحشت دارد و ميداند که در مقابل رقبای . افراد بوده ايم
اظر  به هيچ تلويزيونی ح،مانده بود انتخابات دو روز به که  ديروز و تاخويش و در مقابل مردم حرفی برای گفتن ندارد

به مناظره نگرديد و در آخرين دقايق به تلويزيون ملی حاضر گرديد که با جناب اشرف غنی احمد زی و داکتر رمضان 
بشر دوست و عبداهللا عبداهللا در يک مناظرۀ فرمايشی و از قبل ديکته شدۀ يک ساعته شرکت کند ، که داکتر عبداهللا از 

شتر از ده يا دوازده دقيقه در مدح حکومت هفت سالۀ خود سخن شرکت در مناظره خود داری کرد و آقای کرزی بي
 حامد کرزی برنامه و آجندای . اقتصادی برای پنج سال آينده ارائه کرده نتوانست-پراگنی کرده و هيچ آجندای سياسی

 سازش ها و بار دگر رئيس جمهور شود ، پنج سال آينده را نيز با) خدای ناخواسته ( کاری ندارد و در نظر دارد اگر 
، افغانستان را ....... معامله گری ها و عفو جنايتکاران جنگی و رشوه خواری و فساد اداری و خويش و قوم پروری و

وی خود . هرچه بيشتر در باطالق نيستی و تباهی سوق دهد و برادران و اقوام و دوستان خود را به بليونر ها مبدل سازد
و چون جنگ ساالران و سوداگران مرگ و ناقضين حقوق بشر و )  يافته اند مرارگ خواب ( بار ها گفته است که 

رئيس جمهور را يافته اند ، بدا بحال مردم اگر همچو شخصيتی بار دگر بر سرنوشت ) رگ خواب ( جنايتکاران جنگی 
   .شان حاکم ساخته شود

د بررسی قرار داد که نيرو های امريکائی به  و اما در مورد مخالفين مسلح  بايد اندکی به عقب برگشت و زمانی را مور
کمک و رهنمائی اتحاد شمال به کشور ما هجوم آورده و بيشتر از يک ماه بصورت مسلسل و بالوقفه شب و روز 
سرزمين ما را مورد بمباردمان وحشيانه قرار دادند و ويرانه سرای افغانستان را با خاک يکسان نمودند و در فرجام کار 

کار و دزد و رهزن و جانی و زانی بود از غار ها و قاده های کوه و از پشاور و کويته و قم و مشهد و از هرچه جنايت
 جمع آوری نموده و به کابل آوردند و بر سرنوشت ترکيه و جرمنی و از ماسکو و تاجکستان و ازبکستان و کجا و کجا

ليم شدند و قوای نظامی امريکا بر اوضاع حاکم شد و زمانيکه طالبان دست از مقاومت کشيده و تس. مردم حاکم ساختند
و جت های جنگی مافوق سرعت صوت شان از فضا B52کنترول مرکز و واليات را بدست گرفت و طيارات غول پيکر

قلمرو افغانستان را زير ضربات شديد قرار داده بودند ، آنگاه نيرو های وحشی اتحاد شمال و جنبش دوستم  که از طرف 
 مسلح شده بودند ، ميدان را شغالی ديده و به شهر ها و قريه ها ريختند و افراد تسليم شدۀ دشمن را با قساوت تمام )سيا ( 

قصابی کردند و هزاران هزار افراد تسليم شده را وحشيانه سالخی کردند و دوستم در يک روز بيش از سه هزار طالب 
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باران نموده و عدۀ بيشماری را زنده زنده  طعمۀ حريق ساخت و با تسليم شده را بطرز وحشيانه در کانتينر ها گلوله 
در مزار شريف آنچنان جنايت آفريد که ، عطا محمد نور ........ خاطر آرام به بزرگترين مقام نظامی کشور گمارده شد و

حشيانه مردم از جانب ديگر حزب وحدت اسالمی کريم خليلی و محمد محقق به سالخی و. تاريخ نظيرش را نديده است
پرداخته و زير نام طالب و القاعده دمار از روزگار مردم بدر آورده و جوی هائی از خون هموطنان مظلوم ما جاری 

  ..........ساختند و

  :به اين عکس دقت کنيد که جنگجويان اتحاد شمال با طالبان تسليم شده چگونه رفتار نمودند

  
Nov.12, 2001: Northern Alliance troops execute Taliban soldier who surrounded to them in 

Kunduz. 

به اين عکس خوب دقت کنيد که اين نامردان با يک اسير جنگی چگونه رفتار کردند و اين عکس صرف مشت نمونۀ 
 پرقدرت ب شده اند و يا در پوليس و يا هم افرادذهمين افراد امروز يا در اروی ملی ج. خراور و  زرۀ از بسيار است 

اخطار ميدهد که اگر داکتر ) ستار مراد ( در دم و دستگاه حکومت موجوده اند و رئيس ستاد انتخاباتی داکتر عبداهللا ، 
، يعنی درست ......عبداهللا در انتخابات رياست جمهوری پيروز نشد ، مردم را مسلح ساخته و به خيابان ها می کشانيم و

 کرده بوديم و در گذشته همانی را کردند که زرۀ از آن را آورديم و نمونۀ گويای آنرا آنچه را تکرا ميکنيم که در گذشته
 حامد خان کرزی است که جنايتکاران جنگی خونريز و بی رحم و  هميناز سوی ديگر. در عکس باال مشاهده ميکنيد

االران و ناقضين حقوق بشر به وحشی چون فهيم قسيم و دوستم و محقق و خليلی را در کنار خود دارد و با همين جنگ س
پيشواز انتخابات رياست جمهوری ميرود و با همين جنگ آوران خونريز و بی رحم ميخواهد صلح را به کشور جنگ 

حال ، ......... زدۀ ما به ارمغان آورد و هر روز هم داد ميزند که طالبان و گلبدين حکمتيار به پروسۀ انتخابات بپيوندند و
ين مسلح حکومت موجوده و بخصوص طالبان چگونه به حکومتی خواهند پيوست و يا از در صلح و آشتی ببينيم که مخالف

پيش خواهند آمد و تفنگ را کنار خواهند گذاشت و به زندگی عادی برخواهند گشت ، در حاليکه چندين هزار از 
 افغانی ، بوسيلۀ همين دوستم گلم جم جنگجويان شان به طرز بسيار بسيار وحشيانه و غير انسانی و غير اسالمی و غير

که ديروز به افغانستان بازگشت و حمايت خود از حامد کرزی را اعالن داشت ، و همين محمد محقق و کريم خليلی و 
 عبداهللا فهيم قسيم و عطا محمد نور و تورن اسمعيل و جنرال جرأت و برهان الدين ربانی و رسول سياف و چکری و

، آنچنان سالخی و بی آب و بی آبرو شدند که در زمان چنگيز و نرون و  ديگر رفقای شان  چارکی وعبداهللا و فاضل سان
آيا مخالفين مسلح آن جنايات وحشيانه را فراموش خواهندکرد؟ آيا مردم خاطرات . تيمور لنگ هم نظيرش ديده نشده است

بينی و گوش بريدن ها و ميخ به سر کوبيدن ها وحشتناک  قتل و کشتار و بی ناموسی و چور و چپاول و راکت پرانی و 
را فراموش خواهند کرد؟ آيا مردم رقص مرده و رقص زنده را فراموش خواهندکرد؟ آيا مردم افشار ، فاجعۀ افشار را 
فراموش کرده و سازش  کريم خليلی و محقق را با قسيم فهيم و رفقای ديروزی شان که قاتلين فرزندان شان هستند ، 

 پس بر مردم است که پاس خون شهدای خويش را نگهدارند . مردم فراموش کار نيستند !!! نه و هرگز نهبخشيد؟خواهند 
و نگذارند برای پنج سال ديگر نيز ناقضين حقوق بشر و قاچاقچيان مواد مخدر و جنگ ساالران خونريز و بی رحمی 

بر سرنوشت شان حاکم گرديده و هست و بود ........ و چون دوستم و فهيم و خليلی و محقق و عبداهللا و ربانی و سياف  
بيدار باشيد و . و باالی خونهای پاک فرندان شهيد شان سوداگری سياسی نمايند خود و فرزندانان شان را به غارت برده 

 تباهی و  به رابدانيد که حامد کرزی و برادران و عبداهللا عبداهللا و برادران مسعود و ياران و پادوان شان اين کشور
اميد است مردم افغانستان رای خود را به يک شکم نان و چند تحفه و چند وعدۀ سر خرمن نفروشند . نيستی سوق ميدهند 

و به خون شهدای خويش خيانت نکرده و ضامن زندگی آبرومند فردا برای فرزندان شان گرديده وفريب جنگ ساالران 
شوند و در هر قالبی جور می آيند و زرۀ از غيرت و شهامت و افغانيت و را که با چهره ها و شکل های متفاوت ظاهر مي
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 که نيست ، نخورند  و با سرنوشت خود و فرزندان خود و خون شهدای خود بازیانسانيت در وجود شان خدای داناست 
    .نکنند

                                                                                                   
   !!! رای ندهيد ، باقی خود دانيد عبداهللاامد کرزی و داکتر عبداهللابه ح

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


