
AFGHAN GERMAN ONLINE 
http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de  
 

  
  6از  1 :تعداد صفحات
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جنايتکاران جنگی ،  ياران کرزی                              

              

درحاليکه قانونًا ديگر رئيس )) حامد کرزی ((  با تأسف فراوان خبر رسيد که شخص شخيصی بنام با درد و دريغ و
جمهور نيست و نظر به قانون اساسی کشور متبوعش، موجوديت وی در رأس حکومت پوشالی کابل  نه تنها قانونی 

ز ندارد و هر فرمانی که بعد از ، صالحيت صدور فرامين را ني) 1388(نيست  ، بلکه از تاريخ اول جوزا سال روان 
اما از آنجائيکه . تاريخ متذکره صادر ميکند، ضمانت اجرائی ندارد وکامًال غير قابل اجرا است و اعتبار رسمی ندارد

کشور بی صاحب و ملک بی در و دروازه است و هر کس هرچه دلش خواست ميکند و بازخواستی در قبال ندارد ، 
  صالحيِت نداشته خويش استفاده نموده و دستور تعليق خدمت جنرال از )) حامد کرزی (( همين 

     

-بی-نظر به گزارش بی. قوای مسلح افغانستان را لغو کرده است) درستيزوال(                   عبدالرشيد دوستم از سمت 
ز ادامه کار ژنرال دوستم به اينکه ا اعالميه ای که از سوی رياست جمهوری افغانستان منتشر شده، عالوه بر((....سی 
شهروندی برخوردار است و می تواند  از تمام حقوق"خبر داده، تاکيد کرده است که آقای دوستم ) درستيزوال(عنوان

درست چند ساعت پس از آن منتشر  اين اعالميه ".و خارج افغانستان سفر کند مانند هر شهروند ديگر افغانستان به داخل
افغانستان در کنفرانس خبری هفتگی خود در کابل گفته بود که  ه، سخنگوی رياست جمهوریشد که همايون حميدزاد

اين فرمان درست زمانی صادر ميشود که دو جنگ ساالر )).  .کماکان در حالت تعليق از خدمت قرار دارد جنرال دوستم
برای رياست )) امد کرزی ح(( مشهور و منفور هريک محمد محقق و رشيد دوستم حمايت شانرا از کانديداتوری 

جمهوری اعالم ميدارند و محمد محقق طی يک کنفرانس مطبوعاتی اعالم ميدارد که با حامد کرزی به توافقاتی دست 
اکنون هويدا شد که توافقات ياد شده از کدام نوع آن بوده است و حامد کرزی چه وعده های چرب و گرمی به . يافته اند

  و) يچه خور ماه( جناب حاجی محمد محقق 
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MEET YOUR NEW ALLIES :[Gen. Abdul Rashid Dostum is a nasty piece of work, an 
Afghan warlord and drug lord who easily qualifies as an international war criminal .   

رزی برای ابقأ در قدرت موهوم به هر خيانت و جنايتی مبادرت حامد ک. داده است) آدم خور ( حاجی عبدالرشيد دوستم 
يکشبه ره صد ) ای -آی-سی(اين فرد گمنام که از خيرات سر . ميورزد و اين را بار ها و بارها به اثبات رسانيده است 

ست و اگر ساله پيمود واز پياده دفتر صبغت اهللا مجددی به رياست جمهوری رسيد، حاضر به هرنوع خواری و خيانت ا
  .را نيز قربان اميال شوم قدرت طلبی خويش خواهد کرد) شاهزاده ( الزم شود، 

که (   حامد کرزی قبل برين دو جنايتکارجنگی ديگر را نيز به عنوان معاونين خويش در دور ديگر رياست جمهوری 
 داشته است و هم حاميان خارجی معرفی نموده است که هم مردم افغانستان را به حيرت وا) خدا هرگز نصيب اش نسازد 

  .دو جنايتکار جنگی مشهور اند که دو يار ديگر حامد کرزی هستند) کريم خليلی ( و ) فهيم قسيم  ( اين معاونين ،. اشرا
) کريم خليلی ( را بار ها حامد کرزی در آغوش گرفته و بار ها با لگد بيرون انداخته است و همين ) قسيم فهيم ( همين 

گفته در کرسی معاونيت رياست جمهوری خزيده است و بگفتهء عوام ) دم غنيمت است (  مشهور ، به اصطالح جنايتکار
  ) .خليلی را خور وپف خواب برد = دنيا را همه گر آب برد ( و ) مسجد گرم و گدا آسوده ( 

االر و جنايتکار جنگی ، جنگ س) گل آغا شيرزی (  يکی ديگر از حاميان و متحدين حامد کرزی شخصی است به اسم 
ديگر که دستانش تا مرفق بخون هموطنان ما رنگين است و زمانی والی قندهار بود و بعد که بوی گندش در قندهار باال 
گرفت ، به واليت ننگرهار فرستاده شد و امروز نه تنها يک ارتش سرتا پا مسلح شخصی دارد ، بلکه يک قاچاقچی و 

ا يک اشاره ابرو حامد کرزی از کانديداتوری خويش برای رياست جمهوری دست کشيد وی ب. مليونر سرشناس نيز است
  و به کرزی پيوست تا باشد همچنان والی و صاحب اختيار يک واليت باقی مانده و يا به 

  

  
  

به ) ی حامد کرز( اين کمترين قراريکه بارها يادآور گرديده ام ، بار ديگر به تکرار متذکر ميشوم که . وزارت رسد 
منزله يک مار افعی خوش خط و خال است که در آستين کهنهء ملت مظلوم خزيده است و هر بار ايکه کوچکترين 
فرصتی برايش مساعد گردد ، نيش زهرآگين خويش را در بدن مجروح و زخم خورده ملت فر کرده و زهر هالهل را 

زهري را گويند که هيچ ترياق عالج آن را نتواند کردن و  :هالهل .( در جام شکسته افغانستان زخمی و خونچکان ميکند 
  .فرهنگ معين) .ندارد پادزهر و درماني هيچ آه زهري (-دهخدا) .درساعت بکشد
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با اين همکاران و ياران که همه در خونريزی و جنايت و خيانت و خباثت سرآمد ) حامد کرزی ( اين شخص شخيص 
فن و ُمهيبی سوق ميدهد که نجات از آن به روزگار اند ، مملکت را به سراشيبی سقوط و تباهی و در لجنزار متع

، چه فيل مارشال  ما را کار ويرانی و تباهی و ) البته منظور ما فيل مارشال نيست . ( اصطالح کار حضرت فيل است
همين . قبر کنی و تابوت سازی و کفن دوزی است و دام گذاری و توطئه چينی و رهنمونی ملت به گودال تباهی و نيستی

مجاهدين ( توصيف کرده وگلو پاره ميکرد که .......  تا ديروز حامد کرزی را يک فرد ضعيف و ناکار آمد وقسيم فهيم
مينمود و چنگ و  را در حکومت ناديده ميگيرد و حامد کرزی را تحديد) مجاهدين ( را از صحنه بيرون کرده و نقش )

خاب نموده ، چنگ و دندان خويش را به رفقای  ديروزی دندان نشان ميداد ، اما امروز که کرزی او را معاون خويش انت
در حکومت تضمين شده است و حامد کرزی فرد مورد نظر وی در انتخابات ) مجاهدين ( خود نشان ميدهد و نقش 

همين قسيم فهيم بود که از نشر يک کتاب وحشت داشت و همين قسيم فهيم بود که در روز . رياست جمهوری است 
  .با شنيدن يک تک تفنگ چنان پا بفرار گذاشت که نگو و نپرس) هشتم ثور (سالگرد کودتای 

                                                                                                                                               

     
  

 تا 1992ه مسعود و دوستم و سياف ، در جنک های قدرت طلبی بين سالهای همين قسيم فهيم بود که به همکاری احمد شا
ل زيبا را به که با برادران اخوانی شان گلبدين حکمتيار و عبدالعلی مزاری و کريم خليلی و محمد محقق ، کاب1996

  ويرانه مبدل نموده و بيش از شصت هزار از باشندگان کابل را از دم تيغ شقاوت شان کشيدند و مردم را 
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  .             مجال آن نبود تا شهدای خويش را بخاک سپارند 

 و همين ها اندکه که امروز حامد کرزی به گرد خويش جمع کرده و با همين معجون مرکب خيال رياست جمهوری 
ر سازش ها و ساخت و بافت د. البته اين جناب زياد هم بی مغز نيست . چندين باره را در کله بی مغز خود می پروراند

های ننگين و بريدن ها و بستن های چرکين و احمد را از محمود بريدن و کلبی را به مقصود پيوند زدن و سر يکی کاله 
حامد خان کرزی در گذشته ها هم از همين مهارت خاص . گذاشتن و از سر ديگری کاله برداشتن ، مهارت خاصی دارد

امروز حامد خان کرزی برای ماندن در قدرت به هرخس و خاری دست می اندازد و . خود استفاده ها برده است 
 .صندوق رای خود را در بغل گرفته به هر کس و ناکسی  پيش ميکند تا مگر رئيس جمهور شود

  
  

و ) B52( اين آقا با وجود آنکه ميداند نقش تعين کننده در انتخابات رياست جمهوری افغانستان و رهبری کشور را 
صاحبان آن دارند ، بازهم دست از توطئه و تفتين و سازش و کثافتکاری ها ايکه بدان خو گرفته است بر نمی دارد و به 

قرار معلوم اين فلوته بازی ها را از استاد خويش شيخ . پای هرکس و ناکسی افتيده و به هر دست خونينی بوسه ميزند
همه بياد داريم که صبغت اهللا خان برای ماندن در کرسی رياست .فرا گرفته است) صبغت اهللا خان مجددی ( فانی 

( به مزار شريف شتافت و لقب ) گلم جم (جمهوری کابل ، به دست بوسی  مليشهء کثيف و خونريزی بنام  رشيد دوستم 
سيله چهار را به وی پيشکش کرد و رتبهء ستر جنرالی به وی بخشيد تا مگر بدان و) خالد بن وليد ( و ) مجاهد کبير 

حال شاگرد وفادار او نيز درس های استاد را در عمل پياده ميکند و دست . روز ديگر در آن کرسی خونين ابقا گردد
بدامان کثيف ترين و خونريزترين جنايتکاران جنگی شده و فراموش کرده است که همه کاره در اين کشور بی در و 

ن و جنايتکاران جنگی همه و همه دست بسته در خدمت ارباب است و اين جنگ ساالرا ) B52(دروازه فقط وفقط 
حامد خان کرزی با اين بازی . امريکائی  قرار دارند و بی اشارهء آنها حتی قدرت نوشيدن يک جرعه آب را هم ندارند

فرقه ت(( های کثيف خويش صرف تفرقه ايجاد ميکند تا حکومت کند و همان سياست مزورانهء انگليس را پيش ميبرد که 
، البته اين نوع تفرقه انداختن که حامد کرزی در آن استاد است ، نهايت خطرناک تر از آن تفرقه )) بينداز و حکومت کن 

در . پس هوشيار باشيد و به کرزی رای ندهيد و کشور تانرا از گرداب مهيب تباهی و سقوط نجات دهيد. انداختن هاست 
  .  اين کار را از همين امروز دنبال کنيد که فردا دير استصندوق حامد کرزی رای خويش را نريزيد و
رييس شورای ترک تباران افغانستان ميگويد اگر محمد اکبر بای  ..... {:  راديوی آزادی از پراگ گزارش ميدهد که 

خواهد حامد کرزی از برگشتن عبدالرشيد دوستم به کشور ممانعت نکند، عواقب وخيم اين مساله بدوش خود آقای کرزی 
 اين. پروتوکول بين من و حامد کرزی در قصر رياست جمهوری صورت گرفته بود يک": وی عالوه ميکند ..... بود

موصوف در مورد حق العبدی من به  پروتوکول طوری بود که دوستم برای هميشه افغانستان را ترک ميکند و دوسيه
اگر چنين توافق بين من و آقای کرزی وجود نمی . ترک کردافغانستان را  همان بود که دوستم. حال خودش باقی ميماند

رها ميکردم؟ حاال که آقای  آقای مجددی هم از اين موضوع خبر نمی داشت، آيا من دوستم را بدون محاکمه داشت و
راديوی (  }".صادر کند که دوسيه حق العبدی مرا حفظ نمايند کرزی مشروعيت قانونی ندارد چطور می تواند فرمان

 کرزی آن فرمان را فراموش کرده و يا ناديده گرفته است و آن فرمان رالغو کرده حامد اما امروز  )12.06.2009ادیآز
. عواقب وخيم اين عملکرد غير مسؤوالنه قرارايکه محمد اکبر بای  گفته است ،فقط وفقط بدوش حامد کرزی است . است

هم شرم آور تر ) نورمحمد تره کی(  از فرمان های چندگانه اين همه فرمان صادر کردن ها و فرمان لغو کردن ها ،
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که مثل نقل و نبات فرمان صادر ميکرد ، الاقل اين برتری را نسبت به حامد کرزی داشت که ) نابغهء شرق ( آن . است
  .هرگز فرامين خود را لغو نکرد

گ ساالرنبوده و دستانش بخون مردم  ميگويند اين حامد خان کرزی از جملهء جنايتکاران جنگی نيست و هيچگاه جن
، اما آيا گفته ميتوانيم که معاون قاتل بيگناه است ؟ در هيچ قاعده و قانونی چنين نيست و نخواهد بود و ..... آغشته نيست و

معاون قاتل به همان انداز در جرم و جنايت دخيل است که قاتل بوده است و در هر محاکمهء اگر قاتل محکوم به اعدام 
د ، معاون قاتل محکوم به حبس ابد يا چيزی کمتر از آن محکوم ميشود ، پس شريک دزد نيز دزد است و شريک قاتل شو

نيز قاتل و جنايتکار است ، پس گفته ميتوانيم که شريک و دوست و رفيق و همکار جنايتکاران جنگی  چون دوستم گلم 
يز در جنايات آنها شريک است و دستانش بخون مردم مظلوم واقع ، ن...... جم و قسيم فهيم و کريم خليلی و محمد محقق و

پس اين موسيچهء بيگناه که اسمش حامد کرزی . شده و بی دفاع ما  رنگين و شريک جرم و جنايات بی حد و مرز آنها
 از  .است ، در حقيقت يک کفتار درنده و يک مار افعی خوش خط و خال است و آمادهء حمله کردن و دريدن و نيش زدن

   !!!اين مار آستين حذر کنيد
  

    سلطان حقيقی بود آنکس که توانست                                      
                                                           خود را به بر جامعه محبوب نمايد

     هرکس نکند تکيه بر افکار عمومی                            
                                                         او را خطر حادثه مغلوب نمايد   

                                                         
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 .امل بما ارسال بداريد خود را بعد ازغور کخواهشمنديم مطلب نوشته ها به دوش خود نويسنده ميباشد،  ی و انشائیامالئليت سئوم: نوت 
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de.german-afghan@maqalat لطفًا  به آدرس ذيل با ما تماس بگيريد. ين شما را صميمانه به همکاری دعوت می نمايدافغان جرمن آنال
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