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  8از  1 :تعداد صفحات

 لطفًا  به آدرس ذيل با ما تماس بگيريد. افغان جرمن آنالين شما را صميمانه به همکاری دعوت می نمايد

       2009-5-14                                                                                                               حميد انوری 
     
  

  ...... ))ز اشک و آه مردم بوی خون آيد                (( 
  

بلند افغانستان در خون خويش غوطه ورند و آن نهال سال يا سه دهه است که مردم آزاده و سر  ) 30( بيشتر از سی 
آزادی را که با خون های پاک شان آبياری کردند و خون دل خوردند و عرق جبين ريختند و در پای محراب آزادی ، 
فرزندان رشيد خود را قربان کردندو با شجاعت کم نظير و بی مانندی هست و بود خود را فدای آزادی نمودند و از 

آه مردم هنوز بوی خون می آيد، اما دريغا و دردا که هر باری که درخت آزادی مردم به ثمر نشست ، عدهء از اشک و 
خود و خدا بی خبر آنرا به آتش کشيدند و نه تنها آنرا ساقه شکستند و ثمر دزديدند ، بلکه بسيار بسيار نامردانه آن نهال 

 برومند و رشيد اين مرزو بوم پر افتخار با خون جگر به ثمر نشسته پربار و به بلند قامت را که از خون پاک فرزندان
بود و ميرفت که ميوه دهد ، از بيخ و ريشه کشيدند و در تنور قدرت پرستی ، شهرت طلبی و زر اندوزی خود بی محابا 

  .سوختند و به آتش کشيدند
ود فروخته، طی فرمانی که از سفارت  يک مشت جاسوس خ1357 درست به تاريخ هشتم ثور  اگر از اين بگذريم که 

 شوروی دريافت داشتند ، سردار محمد داوود رئيس جمهور برحال کشور را با تمام اعضای فاميل شان بگلوله روسيه
بستند و خون های پاک شانرا نا مردانه ريختندو حتی به کودک شير خوار نيز رحم نکردندو با قتل عام  داوود خان 

 گويا به 1357براه انداخته بودند ،در هشتم ثور 1357 ، کودتای نکبت باری را که در هفتم ثور وخانوادهء شريف  شان
ثمر رسانيده و قدرت را تصاحب کردند و بنام کارگر و کمونيزم  و خلق های ستمديده، صد ها هزار کارگر و دهقان را 

 و خاد و  واد و زندانهای متعدد مرکز و واليات  قتل عام کرده و ده ها هزار ديگر را در دخمه های وحشتناک اگسا و کام
و در تحقيق خانه های صدارت و وزارت داخله و يا در زندان مخوف پلچرخی و پليگونهای بيشمار ديگر نيست و نابود 
کردند و آن چنان ستمی بر خلق های ستم ديده روا داشتند که قلم از نوشتن آن همه ظلم و ستم و سرکوب و شکنجه و 

اين بی آزرمان تاريخ و اين  ستم پيشه گان تاريخ زده در فرجام کار و با فرار ارتش سرخ .،  شرم دارد.....  ووحشت
روسی از افغانستان و فروريزی حکومت نجيب اهللا ، طی يک زد و بند خائنانه و شرم آور آنچه از به اصطالح حکومت 

درست ستان و ايران تسليم نمودند و کليد طالئی قدرت موهوم را خلقی باقی مانده بود را به تنظيم های وارد شده از پاک
، يعنی روز ايکه داوود خان با تمام اعضای فاميل شان وحشيانه گلوله باران گرديده و به ) 1371 ( در هشتم ثور 

بلی سيد، به زور سر نيزه روس به پيروزی ر)) انقالب برگشت ناپذير ثور (( شهادت رسيدند و در ست همان روز ايکه 
 ،  به نمايندگان و جاسوسان بيگانه تسليم کردند و کشور ويران ما بين  هشتم ثور، يعنی روزدرست در همان روز

جاسوسان دست بدست گرديد و سران تنظيم های ساخته و پرداخته اجنبی ها ، سرشار و مست بادهء قدرت بدون اندک 
را ، روز پيروزی هشتم ثورابل رسانده و همين روز نکبت بار يعنی ترين تفکر و تعقل و تأملی ، بی درنگ خود را به ک

  .انقالب شان اعالم داشتندو باقی قضايا که همه گان از آن جريانات اطالع کافی دارند
بی درس های خود را بخوبی فرا گرفته بودند ، - جی-  در حقيقت دست پروردگان روس که در مکتب کرملين و کی

برآن واداشتند تا همه ساله سالگرد پيروزی کودتای ثور را که در هشتم ثور اتفاق افتاد ، تجليل رقيبان تنظيمی شانرا 
اول اينکه تنظيم های تاريخ زده و مردم برگشته را وا داشتند تا از . اين چاکران روس با يک تير دو نشان زدند. نمايند

 ساله تجليل بعمل آورند و دوم اينکه نوکران در هشتم ثور همه) حزب ديموکراتيک خلق ( روز به پيروزی رسيدن
، اينکه .... امپرياليزم امريکا را وادار به تجليل نمودن از قتل عام وحشيانهء خانوادهء شريف داوود خان شهيد ، نمايند و

دتای اگر با کو. تا امروز بر مردم مظلوم افغانستان ، چه ها رفت ، همه شاهد حاليم 1371از آغاز توطئه هشتم ثور 
بنام کارگر و زحمتکش و خلق های ستمديده ، به کشتار مردم افغانستان ) حزب ديموکراتيک خلق ( ننگين و سياه ثور 

پرداختند، کودتا چيان و توطئه گران و معامله گران هشتم ثوری با زد و بند های ننگين و شرم آور شان با بازماندگان و 
 های خونريز و بی رحم و جنايتکار ، دست بهم دادند و زير نام اسالم ،بدترين رانده شده گان از دربار کرملين و مليشه

خيانت را درحق مسلمين روا داشتند و خلقی و پرچمی و خاديست و مليشه را در آغوش کشيدند و مسلمانان را از دم تيغ 
،اين شقاوت پيشه گان در ......ند وشقاوت شان گذشتاندند وآنچه از نامردی و نامردمی بود ، بر مردم افغانستان روا داشت

جنايت و خونريزی و تجاوز و غارت و بربريت چنان بی باک بودند که حتی بر برادران اخوانی و تنظيمی و حزبی 
خويش نيز رحم نکردند و يکی ديگری را کافر قلمداد کرده و مباح الدم خوانده و حتی بر زنان و کودکان شان نيز رحم 

رته سه و افشار و داراالمان بر خلق خدا رفت ، هيچ مسلمانی در حق مسلمانی هرگز روا نداشته بود آنچه در کا. نکردند
، در کابل زيبا محشر کبرا برپاکردند و نان جوين مردم را بخون های پاک شان 1371و درست از همان روز هشتم ثور 
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  8از  2 :تعداد صفحات

 لطفًا  به آدرس ذيل با ما تماس بگيريد. نه به همکاری دعوت می نمايدافغان جرمن آنالين شما را صميما

اختند که با ديدن آن فکر ميشد ويرانه های آلمان تر نمودند و پايتخت کشور را به يک ويرانهء نهايت غم انگيزی مبدل س
نازی بعد از ختم جنگ جهانی دوم است که باديدن آن همه ويرانی و خرابی و بربادی  و آن همه خون و خاک و 
خاکستر، از چشم هر انسان با وجدانی ، نا خودآگاه اشک جاری می گرديد، ولی اين افراد بی وجدان و شرف باخته را 

ر ابرو نمی آمد و روزانه هزاران راکت باالی همديگر فير ميکردند و صد ها و هزاران مرد و زن و کودک حتی خمی ب
، جشن و پايکوبی براه می  ) هشت ثور( افغان را بخاک و خو ن می نشانيدند و فارغ البال هر سال در همين روز شوم 

، سر انجام با ظهور طالبان ، کرسی رياست .... وانداختند و بر ويرانه های دستان خون آلود خويش رژه ميرفتند 
جمهوری را که چهار دست و پا چسپيده بودند و با هيچ قيمتی حاضر به از دست دادن آن نبودند، در يک چشم بهم زدن 
به تالقان و تخار و کوالب و مزار انتقال دادند و در آخرين تالش ، همان کرسی را که جناب ربانی از شهری به شهری 

که ) حکومت اسالمی ( ا خود حمل ميکرد ، بآلخره به درهء صعب العبور پنجشير انتقال دادند و نام اشرا گذاشته بودند ب
در همه اين زد و بند ها و جنگ و گريز ها و در همهء اين کشتار ها و ).حکومت اسالمی سيار ( صد البته بايد ميگفتند 

غارت ها و بردن و بست و کشتن ها و دست درازی ها به ناموس و تخريبات و چور و چپاول ها و خونريزی ها و 
حيثيت و شرافت مردم مظلوم واقع شدهء افغانستان ، يک فرد هميشه مطرح بوده است و هميشه هم دراکثر توطئه چينی 

اول ها و ها و زدو بند های خائنانه و خالف اخالق اسالمی و کرامت و شرافت انسانی و در همه کشتار ها و چور و چپ
اين فرد کثيف و فرومايه و دون همت که دستان ناپاک اش تا مرفق . غارت ها و بی ناموسی ها ، سرآمد همه بوده است 

فرد دومی که { .  ) فهيم قسيم محمد( به خون صد ها هزار افغان شريف و نجيب  رنگين است ، کسی نيست بجز از 
ان زد خاص و عام است و تا گلو در خون پاک مردم شريف افغانستان در قتل وکشتار و بی ناموسی و چور و چپاول زب

غرق است ، رشيد دوستم است که طی سه دههء اخير در کشتار خاليق هميشه دست باالئی داشته و در جنايت و خيانت و 
دست پرورده جبهه تبديل کردن ها و از يکی بريدن و به ديگری پيوستن ها ، دست کمی از قسيم فهيم ندارد و وی نيز 

  }. بی و خاد است-جی-کی
همان مامور کارکشته خاد است که به دستور روس ها، طور دستوری در داخل شورای نظار وقت جا  )  قسيم فهيم( اين

سازی شده بود و از پالن ها و حرکات مجاهدين به خاد راپور ميداد و جهت جلب توجه و اعتماد احمد شاه مسعود ، 
بی و خاد به شورای نظار ميداد و -جی-مالت ساختگی روس ها به دره پنجشر را طبق دستور کیگاهگاهی راپور های ح

روس ها طبق پالن در همان زمان معين راپور داده شده به دره پنجشير حمله ميکردند ، در حاليکه درهء مذکور نظر به 
ميگويند چندباری ..... دره خالی ميگرديد و، بنا به دستور احمد شاه مسعود از اهالی )قسيم فهيم ( راپور های دستوری

هم از جاسوسان و عوامل نفوذی خاد در شورای نظار  به احمد شاه مسعود راپور داده است که همه گرفتار گرديده يا 
اعتماد احمد شاه مسعود را بخود جلب )قسيم فهيم ( بقتل رسيده اند، اين بازی های تاکتيکی روسها سبب گرديده بود که

، اما با آنهم احمد شاه مسعود هميشه بنظر شک و ترديد به وی نگاه ميکرد و وی را يک فرد لومپن و فرصت طلب نمايد
، اين ارتباطات کجدار و مريز بين احمدشاه مسعود و قسيم فهيم تا زمانی ادامه داشت که ..... تشخيص کرده بود و 

و مليشه های گلم جم ) حزب ديموکراتيک خلق ( چنانی با فراريان کودتای هشتم ثور اتفاق افتاد و نظر به زد و بند های آن
که در اين توطئه و زد )  قسيم فهيم(به سردمداری رشيد دوستم ، قدرت بدست جمعيت اسالمی و شورای نظار می افتدو

کبوتر ( ميگرددو بند خائنانه نيز دست باالئی داشت ، به رياست امنيت گماريده ميشود ، يعنی دوباره به اصل خويش باز
اعتماد چندانی نداشت و نمی خواست به يک فرد بيسواد ) قسيم فهيم( احمدشاه مسعود چون به) . با کبوتر ، زاغ با زاغ 

که ) حزب ديموکراتيک خلق ( با يک گذشته مشکوک ، مقام وزارت را بسپارد و از سوی نيز از طرف اعضای فراری 
هم لشکری و کشوری و نيز خاد را تصاحب کرده بودند، بااليش فشار وارد ميشد اکنون به وی پيوسته بودند و مقامات م

را به رياست مبدل ) واد ( تا رفقای شانرا در مقامات حساس بگمارد، طی يک چرخش تاکتيکی ، وزارت امنيت دولتی 
  .را گماريد تا هم لعل بدست آيد و هم يار نرنجد)  محمد قسيم فهيم(ساخت و در رأس آن

طی زد و بند خائنانهء ديگری با دو ) قسيم فهيم(  مسعود و تسخير کابل بدست طالبان،- ها با سقوط حکومت ربانی  بعد
بعد ها گفتند و آوازه در شهر کردند . سه رسوای ديگر ، احمد شاه مسعود را از پشت خنجر زد و به زندگی اش پايان داد

هء انتحاری احمد شاه مسعود را به شهادت رسانده اند، اما قرائن و که چند خبر نگار عرب به دستور القاعده طی يک حمل
شواهد ميرساند که احمد شاه مسعود هرگز به وسيله يک بم انتحاری که گويا در کمرهء ژورناليستان عرب تعبيه شده 

ت در لحظه معين بود، بقتل نرسيده است ، يلکه با يک راکت که از بيرون بسوی احمدشاه مسعود نشانه گرفته شده و درس
اين حقيقت بعدا بوسيله مسعود خليلی افشا گرديد که در همان زمان در يک نوشته .(( آتش شده بود ، پارچه پارچه گرديد

بلی باز هم طی يک .)) .که در همين سايت موجود است، بنشر رسيد) نگاهی به آخرين روز مسعود( ديگر تحت عنوان 
در همکاری با رسول سياف ، ربانی و داکتر عبداهللا ، به ) قسيم فهيم( ر ، همينزدو بند خائنانه و يک سازش شرم آو

زندگی احمد شاه مسعود پايان داد، چه او خوب ميدانست که با موجوديت احمدشاه مسعود ، هرگز به مقام و منزلت و 
 هرگز هم مورد اعتماد شهرت و سرمايه و ثروتی نخواهد رسيد و هميشه يک سپاهی گوش بفرمان باقی خواهد ماند که

از جانب ديگر ربانی وسياف هم با موجوديت احمدشاه مسعود ، هميشه مجبور بودند از اوامر او اطاعت کنند، .نيست
بخصوص که در جنگ با طالبان ، فرمانده مقتدر وتمام االختيار و بی چون و چرای نيرو های مخالف طالبان بود و حتی 
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  8از  3 :تعداد صفحات

 لطفًا  به آدرس ذيل با ما تماس بگيريد. نه به همکاری دعوت می نمايدافغان جرمن آنالين شما را صميما

ه بوسيله آخند های ايرانی ازقيد طالبان خريداری شده و واپس به افغانستان فرستاده شده رشيد دوستم ونيز اسمعيل خان ک
داکتر عبداهللا هم با .بود، نيز اکنون از احمد شاه مسعود فرمان ميگرفتند و ربانی و سياف را به پشيزی هم نمی خريدند

اين ادعا تا کنون به اثبات نرسيده است هرچند ( وعده و وعيد خريداری شده و در پالن قتل مسعود شريک ساخته شد
  .بود که توطئه را سامان داده بود و پالن قتل احمد شاه مسعود را طرح ريزی کرده بود  )  قسيم فهيم(اما باز هم اين ).

  بعد از کشته شدن مسعود ، روس ها که روابط خوبی با ربانی داشتند، باالی وی فشار آوردند که جانشين مسعود را 
را که جاسوس وفادار روس ها بود به جانشينی وی بگمارد، ربانی چند روز بعد از بخاک ) قسيم فهيم (  نموده و تعين

 نفر از جنگجويان شورای نظار را گرد هم آورده بود ، 30-20سپاری احمد شاه مسعود، طی يک گردهم آئی درحاليکه 
را جانشين  ) قسيم فهيم(  به وی توصيه کرده است تا مدعی گرديد که احمد شاه مسعود در آخرين ساعات زندگی خود

در حاليکه در حقيقت احمد شاه مسعود در همان لحظهء نخست که مورد اصابت راکت .( وی و فرمانده کل قوا تعين نمايد
شود از قرار گرفته بود ، جان بحق سپرده و حتی يک ثانيه هم زنده نمانده بود تا حرفی بر زبان آورد و اين مطلب را مي

، اما ربانی چاره ديگر نداشت و دستور دوستان روسی خود را . ) ورای سخنان مسعود خليلی به درستی تشخيص کرد
 قسيم (همان بود که .  سياف کامال به روس ها وابسطه گرديده بودند-ناديده گرفته نمی توانست ، چه در آن زمان ربانی

  .ده بودبار ديگر در توطئه خويش کامياب گردي ) فهيم
ای در آمد و مليون ها دالر در اختيارش -آی-در خدمت سی) قسيم فهيم (    بعد از حملهء نظامی امريکا بر افغانستان ، 

قرار داده شد و بار دگر به نان و نوائی رسيد و  بعد از نصب حامد کرزی بحيث رئيس جمهور مؤقت و انتقالی و به 
ته همين قسيم فهيم بار ها و بار ها جبهه عوض کرده و هر سو که پله وزمين اصطالح انتخابی ، يعنی طی هفت سال گذش

زمانی . بوده است به همان جهت لوليده و به سرمايه وثروت خويش افزوده است ، يعنی درحقيقت خاصيت ماش را دارد
ها و باغ ها و معاون رياست جمهوری و وزير دفاع شد و تا توانست چور کرد و خورد و برد و غارت کرد و زمين 

دکان های مردم را قبضه کرد و برادرانش چنان چور را براه انداختند که يک قصر رياست جمهوری را قباله نکردند ، 
ديگر هر آنچه از منقول و غير منقول از دارائی های دولتی و حکومتی گرفته تا دارائی های شخصی مردم همه وهمه را 

بعد ها که حامد کرزی وی را از مقام معاونيت رياست جمهوری کنار زد، به . ديدندقباله کرده و به مليونر ها مبدل گر
جبهه به اصطالح ملی پيوست و داد از مجاهد و مجاهدين سر داد وکرزی را تحديد کرد که به مشکالت بزرگی مواجه 

يک توطئه ديگر زد و طی يک به اين هم بسنده نکرد و دست به ) قسيم فهيم(، .... خواهد شد و چان خواهد شد و چنين و
زد و بند خائنانهء ديگری ، هر چه تفنگ دار و تنظيمی و داره مار و مليشه و دزد و قاچاقبر و خائن و جنايتکار بود ، 
همه را گرد هم آورد و به غازی استديوم جمع کرد و از تربيون دزدان و جانيان و مليشه ها و ناقضين حقوق بشر داد و 

ت و برای حامد کرزی خط و نشان کشيد و رشيد دوستم را باالی اسپ سفيد و با چپن سبز به داخل فرياد راه انداخ
استديوم برد و در کنارش فرياد اهللا اکبر سرداد و از همين تربيون بود که زن کثيف و نادانی که وکيل پارلمان نيز بود 

در حاليکه در يک جانبش رشيد دوستم و ، ) مرگ بر حقوق بشر ( ، ) مرگ بر ماللی جويا ( فرياد کشيد که 
و چکری و اين نمايش مضحک يک روز مکمل ادامه داشت و ) قسيم فهيم ( ربانی قرار داشتند و در جانب ديگرش 

و چکری مدعی بودند که صد ها هزار نفر را گرد آورده اند ، در حاليکه غازی استديوم هرگز  ) قسيم فهيم( جناب 
را نداشت و همان تعداد افرادی را که اين جنابان با دادن يک شکم نان و چند پول سياه کنجايش صد ها هزار نفر 

اين .خريداری کرده و به غازی استديوم کشانده بودند ، حتی يک قسمت کوچک غازی استديوم را هم دربر نگرفته بود
بعد ها کرزی وی را از .  دهدکه زهر چشمی به کرزی نشان) قسيم فهيم ( بود يک سازش و زد و بند  وتوطئه ديگر 

هر روز و هر ) قسيم فهيم ( وزارت دفاع نيز سبک دوش ساخته و بگونهء نمايشی به مشرانو جرگه نصب نمود و 
ساعت در صدد توطئه ديگر و زد و بند ديگر بود و به شدت کرزی و حکومت وی را تخريب کرده به باد انتقاد ميگرفت 

ه و کرزی را محکوم ميکرد که مجاهدين را از صحنه بيرون ميکند و به جهاد و و هر روز خبرنگاران را جمع کرد
 در سخنرانی ها در مراسم تجليل از سالگرد کشته شدن احمد شاه .....{.مجاهد خيانت ميکند و چنان ميکند و چنين ميکند

ون رفت از اين بن بست بايد افغانستان به بن بست رسيده و دولت برای بير:(( مسعود، مارشال محمد قسيم فهيم، گفت
و در جائی ديگری از آن بيانيهء پر تمطراق  }2007سپتامبر  }.))زمينه را برای نقش فعال تر مجاهدين مساعد سازد

تقاضای من اين است که دولت افغانستان در شرايطی که خال و بن بستی در وضعيت "  ....{ :خويش فرموده بودند که 
ی زمينه دادن به ايفای بهتر نقش مجاهدين که ثابت شده در برابر متجاوزين و در دفاع اين کشور بوجود آمده، برا

ما با اعتماد و با باور کامل می گويم که ما می ...  باشند، زمينه را مساعد بسازدسرخيل ميدانافغانستان می توانند 
 ها به جنرالی و مارشالی رسيد به اين بی وخاد که بعد-جی-، اين جاسوس کی......و ".توانيم از وطن خود دفاع کنيم

تخريبات و مخالفت ها و دشمنی ها با کرزی ،هرگز دست بردار نشد و با همه کس سر دشمنی و عناد گرفته و آب به 
وی ديده درائی و خيره چشمی را تا اندازهء پيشه کرد که به سازمان ها و . آسياب ربانی و جبهه ملی وی می ريخت 

و کشور های خارجی نيز تاخت و تاز را شروع کردو در همان سخنرانی غرای خويش متذکر موسسات حقوق بشر 
  يک سلسله تبليغات زهرآگين مجاهدينيک دوره ای که شما ديديد ديده بان حقوق بشر عليه ..... " {: گرديده بود که

در حال نوشتن است که می خواهد را براه انداخت و امروز هم به کمک کشورهای معينی مانند جاپان  و هالند کتابی 
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 لطفًا  به آدرس ذيل با ما تماس بگيريد. نه به همکاری دعوت می نمايدافغان جرمن آنالين شما را صميما

ما از همين تربيون به آنان ((.... { :وی ادامه ميدهد } .همه ای مجاهدين را به عنوان جنايت کاران معرفی کند
اعالم می کنيم که اگر اين کتاب نشر شود، مسئوليت واکنش های بعدی به دوش کشورهايی خواهد بود که به شکل 

جناب مارشال خود را همه کار و همه کس . }.))  را تحقير می کنندمردم ماله می کنند و غيرمسئوالنه در کشور ما مداخ
هم ) مردم ما ( هم خودش است و ) مجاهدين  (هم شخص خودش است ، ) سرخيل ( و همه چيز ميداند ، منظور وی از 

  .....شخص شخيص خودشان است که حتی از نوشتن يک کتاب  نيزوحشت دارد و
های پيدا و پنهان و اين زد و بند ها و تبليغات منفی و دشمنی با کرزی تا همين چند روز پيش نيز ادامه   اين سازش 

که عضو فعال جبهه ملی بود ، خيال و هوای رياست جمهوری داشت و فکر ميکرد که  )  قسيم فهيم(داشت و جناب 
ا اين آرزو زمانی نقش بر آب گرديد که ربانی و ، ام...... کانديد مقام رياست جمهوری از سوی جبهه ملی خواهد بودو

زدند که وی را ) قسيم فهيم( شرکا ، داکتر عبداهللا را به اين مقام معرفی داشتند و سنگ جفا به شيشهء آرزو های 
سرگشته و وامانده ساخت و طی يک چرخش صد و هشتاد درجه دوباره به حامد کرزی پيوست و جبهه ملی خود را به 

 و جبهه ملی شان ، کرسی ))مجاهدين (( باد انتقاد گرفت و اصليت خويش را به نمايش گذاشت و در مقابل بريدن از 
ا که اگر خدای ناخواسته و هفت کوی سياه در ميانه و زبانم الل ،اگر معاونيت اول رياست جمهوری جناب حامد کرزی ر

قسيم ( يعنی اينکه مانند گذشته ها ، بازهم جناب . بار دگر رئيس جمهور ساخته شوند ، به ايشان تفويض خواهند کرد
نون ديگر نه اک. خادی خود را به يک کرسی معاونيت فروخت و چه ارزان فروخت–برادران و رفقای جهادی ) فهيم 

و حامد کرزی هم بهترين انتخاب )) مردم (( و نه )) سرخيل ميدان (( و نه )) مجاهدين (( جهادی مطرح است و نه هم 
  .....برای رياست جمهوری کشور است و

يکی هم شکنجه و لت و کوب و توهين و تحقير جناب حامد کرزی است که ) قسيم فهيم (   از کار روائی های لومپنانهء 
به يقين فراموش حامد جان کرزی نشده است و داغ آنرا هميشه بدل خواهند داشت ، اما چوکی رياست جمهوری شيرين 

در روزگار ايکه ربانی فکر ميکرد رئيس جمهور است و احمد شاه مسعود درکابل وزير دفاع و همه . است و مزه دار
مسعود را به عهده داشت و حامد کرزی گويا معين سياسی  –رياست امنيت ملی رژيم ربانی  )  قسيم فهيم(کاره ، همين

 مسعود بود ، باری چند فرد مسلح از رياست امنيت ملی به وزارت خارجه وقت –وزارت امور خارجهء رژيم ربانی 
را ابالغ کردند که جهت تبادل نظر به ) قسيم فهيم ( وارد شدند و سر راست سراغ حامد کرزی رفتند و به ايشان دستور 

و افرادش ) قسيم فهيم ( رئيس امنيت ملی ، شرف ياب گردند، حامد کرزی که مثل موش از ) قسيم فهيم ( حضور جناب 
روانهء رياست امنيت ملی گرديد تا جويای احوال گردد و به ) قسيم فهيم ( می ترسيد ، واهمه زده با آن افراد اعزامی 

با مشت و لگد بجان وی افتاد و به جرم ارتباط با ) قسيم فهيم (  و مجرد داخل شدن به آن رياست دست و پايش را بستند
حزب اسالمی گلبدين حکمتيار ، تا توانست وی را مورد شکنجه و لت و کوب قرار داد تا ارتباطات خويش را با حزب 

ه يک از سر و روی حامد کرزی خون جاری بود و وحشت زده منتظر مرگ تديجی خود بود ک.  اسالمی افشا نمايد
افراد امنيت ملی به . راکت به ساختمان رياست امنيت ملی که در آن حامد کرزی زير شکنجه قرار داشت ، اصابت نمود

، ديوار اطاقی که حامد کرزی در ) تو گوئی فرار در خمير شان مزج باشد ( با سرعت فرار کردند ) قسيم فهيم ( شمول 
تو کوئی فرار ( رصت را غنيمت دانسته با سرعت از آنجا فرار کرد آن زير شکنجه بود ، فرو ريخت و جناب کرزی ف

و در حاليکه خون از سر و رويش جاری بود ، شباشب با پسر کاکای خود بصوب پاکستان ) در خميرش مزج باشد
  .گريخت

، در دور    اکنون همين فرد جانی و جنايتکار و پله بين و ناقض حقوق بشر و جنايتکار جنگی را جناب حامد کرزی 
ديگر انتخابات رياست جمهوری به عنوان معاون اول خود معرفی داشته اند ، پناه به ذات اقدس الهی ،از شر شيطان 

  .رجيم 
  

  ز اشک و آه مردم بوی خون آيد که آهن را ((                 
  )) شنهء فوالد می گردد                                                              دهی گر آب و آتش د

 يقين کامل است که اشک و اه مردم که هنوز از آن بوی خون می آيد ، بزودی به دشنهء فوالد مبدل خواهد گرديد و بر 
و . فرق هرچه ظالم و جانی و معامله گر و سازش کار است ، فرود خواهد آمد که چنان نماند و چنين نيز نخواهد ماند

اين انتخاب مضحک نه تنها مردم افغانستان را به . لست جنايتکاران قرار خواهد داشتجناب حامد کرزی در صدر 
  .تعجب واداشته است بلکه کشور های خارجی و مقامات ملل متحد را نيز حيران نموده است 

ات خود برای دوره انتخاب پی انتخاب مارشال محمد قسيم فهيم از سوی حامد کرزی، به عنوان معاون اول در ....{ 
 .اين اقدام رئيس جمهور کرزی انتقاد کرد رياست جمهوری آينده کشور، سازمان ملل متحد نيز از
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فهيم نمی تواند به عنوان معاون  :ايده نماينده سازمان ملل در کابل ضمن اعالم مخالفت با اين انتخاب گفت کای
 و از سوی تعدادی از گروه های  استبه اقدامات ضد حقوق بشری او متهمانتخاباتی کرزی انتخاب شود زيرا که 

 .از نهادهای وابسته به سازمان ملل به جرايم جنگی متهم است حقوق بشر و برخی

کابينه آينده خود موجب سلب حمايت  تصميم کرزی مبنی بر وارد کردن مارشال فهيم به: نماينده سازمان ملل افزود اين
 .گردد جامعه جهانی از وی می

سازمان ديده بان حقوق : داشت خش آسيا در سازمان ديده بان حقوق بشر، نيز در اين باره اظهارآدامز مسئول ب براد
 محمد قاسيم فهيم ناقض حقوق بشر و قوانين  اساس شواهد معتبر، بر خود تصريح کرده، 2005بشر در گزارش سال 

 .اين خصوص است بين المللی در

زيرا بيشتر مردم افغانستان  ستان گامی به عقب و خطرناک استبازگشت فهيم به دستگاه دولتی افغان: افزود وی
رهبری شبه نظاميان مسلح، حمايت از باندهای قانونی از جمله  معتقدند فهيم هنوز هم در خيلی از فعاليتهای غير

 .قاچاق مواد مخدر نقش دارد جنايتکار و

 .راحت هستندها در آابل از انتخاب معاون کرزی نا در همين حال، جامعه ديپلمات

است و سابقه جدي نقض   ساالرهاي مشهور در آشور قسيم فهيم، يكي از جنگديپلمات ها، عقيده دارد که  جامعه
 .شود حقوق بشر در پرونده وي ديده مي

جمعيت اسالمي را در طول جنگ  انتخاب محمد قسيم فهيم آه فرماندهي گروه شبه نظامي: جامعه اضافه کرده است اين
هاي حقوق بشر را به دنبال  معاون رييس جمهور، واآنش فوري گروه  دار بوده به عنوان  عهده90  ر دههداخلي و د

 .داشت

مدارك معتبري را منتشر آرد آه  هاي آلوده به خون اسناد و  به نام دست2005بان حقوق بشر در سال  گزارش ديده در
 .سط فرماندهان جمعيت اسالمي از جمله فهيم استالمللي تو بين نشان دهنده نقض گسترده حقوق بشر و قوانين

شبکه اطالع (} ..... .اين گروه حقوق بشر آه در نيويورك مستقر است اعالم آرد اين انتخاب آرزي توهين به آشور است
 )  06.05.2009رسانی افغانستان

الت متحده امريکا در کشور  ميدانيم انتخابات رياست جمهوری در افغانستان يک بازی مضحک ايا همه خوبدر حاليکه
ماست و در فرجام همانی رئيس جمهور خواهد شد که مورد حمايت عام و تام مقامات امريکائی است ، از مردم شجاع  
با ايمان و با شرافت افغانستان تمنا داريم که علی الرغم بازی های توهين آميزی که امريکائی ها در کشور ما براه 

يدانند کی ها در اين بازی ها مورد نظر  و مورد اعتماد اياالت متحده امريکا هستند و در فرجام انداخته اند و با آنکه م
برنده اين بازی بزرگ خواهند بود ، با آن هم لحظهء به زندگی خود و فرزندان و کودکان خويش بينديشند و به وطن 

ر ناک و بربادکن متوجه باشند و به هرکسی که ويرانه و به يغما رفتهء شان نظری کرده و به دقت به اين بازی های خط
، به يک شخص هرگز رای ندهند و با سرنوشت خود و اوالد و ) ولو رای شان حساب شود يا نشود ( رای ميدهند 

اين فرد معامله گر و سازشکار و خائن به . است ) حامد کرزی ( فرزندان و کشور خود بازی نکنند، و آن شخص 
هموطنان غيور وبا درايت ودلير و آزاده ،  . ننگ بزرگی است بردامان کشور و مردم شرافتمند مامردم و مملکت ، لکهء

آزاد به دنيا آمده ايد ، هميشه آزاد زيسته ايد و برای آزادی خود و فرزندان و کشور باستانی و شهيد پرور تان در هر 
خته و جان فدای آزادی کرده ايد ، پس هوشيار مقطع زمانی خون های پاک خود و فرزندان غيور و سربلند تان را ري

کوبيده و نشان دهيد که از معامله گران و سازش کاران و آنانی که با خون  ) حامد کرزی( باشيد و دست  رد به سينهء 
خواهران و برادران و هموطنان تان معامله گری کرده وبا خون پاک شهدای گلکون کفن افغان تجارت سياسی ميکنند ، 

هوشيار باشيد و رای های خود را به يک شکم نان و چار . مردم روزی از آنها انتقام سختی خواهند گرفت. ر ايد متنف
ان نفروشيد که با اين کار خويش ، فرزندان و هموطنان و سرنوشت مردم و اوالد خود را معامله خواهيد کرد و خون ِقر

 با يک صدا و يک فرياد رسا و يک خشم خروشنده بانگ برآريد .شهدای گلگون کفن تانرا به پشيزی فروخته خواهيد بود
  !!! ).حامد کرزی نه(  :که  
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. است که جنايتکاران جنگی و قاتلين شرف باختهء فرزندان شما را بار بار درآغوش گرفت  ) حامد کرزی(  اين همان 
حامد ( اين همان . ُمهر و امضا کرداست که در پای وثيقهء عفو عمومی جنايتکاران جنگی  ) حامد کرزی( اين همان 

است که جنايتکاران جنگی و ناقضين حقوق بشر و قاچاقچيان پودر مرگ را بر سرنوشت تان بار بار حاکم ) کرزی 
. است که متجاوزين به کودکان شما را در آغوش گرفت و از قيد و زندان آزاد کرد ) حامد کرزی( اين همان . ساخت

است که ) حامد کرزی ( اين همان .  است که تروريستان انتحاری را مورد نوازش قرار داد)حامد کرزی ( اين همان 
بار بار در جستجوی آدرس های مال محمد عمرآخند و گلبدين حکمتيار، جنايتکاران شناخته شده برآمد تا به پای بوسی 

ق امريکا را که در عراق با است که جورج بوش رئيس جمهور اسب ) حامد کرزی( اين همان . شان شرف ياب گردد
است که وثيقه های ) حامد کرزی ( اين همان . کوبيدن بوت به فرقش استقبال کردند ، با تقديم مدال خوش آمد گفت

است که تفرقه های قومی را در کشور ما به  ) حامد کرزی( اين همان . ننگين و شرم آور را ناخوانده امضا ميکند
است که فرزندان برومند شما را و آينده سازان ) حامد کرزی ( اين همان . راد خويش رسدشدت دامن ميزند تا خود به م

 اين ). پرويز کامبخش ها را از ياد نبريد .(اين مرز وبوم باستانی را روانهء زند ان ها نموده و در بند و زنجير ميکشد
تائيد گذاشته است ، هنوز هم قصر رياست است که خالف قانون اساسی که خود در پای آن ُمهر  ) حامد کرزی( همان 

جمهوری را ترک نکره و بعد از اول جوزا که زمان رياست جمهوری وی خاتمه می يابد، هنوز هم خود را بر 
سرنوشت مردم حاکم ساخته و از امکانات رياست جمهوری استفادهء سو نموده و ميخواهد به هر زدو بند ننگين و 

زد و بند های شرم آور . شد ، بار ديگر با سرنوشت مردم درد رسيده افغانستان ، بازی نمايداسارتبار و شرم آور ايکه با
( شروع گرديده و با  ) قسيم فهيم( از سازش مجدد با جنايتکار مشهور جنگی و ناقض حقوق بشر ) حامد کرزی ( 

اين زد و بند ها هنوز پيدا نيست و و چند رسوای ديگر ادامه می يابد و سر انجام ) گل آغا شيرزی ( و ) کريم خليلی
و برادران قاچاقبر او چه خواب های وحشتناکی برای مردم دربند کشيده شدهء ما ديده اند، به خدای  )  حامد کرزی(آيا 

است که وزير خارجه اش با اکثريت آرا از سوی پارلمان کشور سلب صالحيت ) حامد کرزی ( اين همان . يگانه معلوم
حامد کرزی ( اين همان . است) وزير خارجه ( ء کارش غير قانونی خوانده شد و هنوز هم خالف قانون گرديد و ادامه

است که وزرای فرمايشی خود را بار بار جهت اخذ رای اعتماد به پارلمان فرستاده و باوجود سلب صالحيت از سوی ) 
است که وزرای ناکارآمد و نااليق  ) د کرزیحام( اين همان . پارلمان ، از يک وزارت به وزارت ديگر فرستاده است

اين . و دالل را بعد از سلب اعتماد نمايندگان ملت ، بحيث سفير و نماينده کشورش ، به کشور های خارجی فرستاده است
است که هر والی نااليق ، استفاده جو ، جنايتکار و دزد و رهزن راکه به دليل شکايات و ) حامد کرزی ( همان 

ی هم مردم آن واليات ، مجبور به ترک وظيفه گريده اند، به عنوان مشاور ارشد رئيس جمهور به دور وبر تظاهرات پ
خويش نگهداشته و امروز نظر بگفته خود شان ، بيش از چهارصد مشاور دارند ، در حاليکه مردم کشور از گرسنگی به 

دار و روبل اند و از خون مردم درد رسيده افغانستان غرق در دالر و پوند وکل ) حامد کرزی( فغان آمده اند، مشاورين 
  ......                                   تغذيه ميکنند و

آب بحر کافی نخواهد بود که ( و برادران و شرکا را يک به يک باز گوئيم ) حامد کرزی (  اگر کار روائی های 
  ). ترکنيم سر انگشت و صفحه بشماريم 

  تخمی به کف آريم و بکاريم زنو       کانچه کشتيم ، ز خجلت نتوان کرد درو                           
 به هفت سالی که گذشت به دقت  بنگريد ، به وضاحت درخواهيد يافت که واقعًا هم در اين مدت طوالنی  ، خس باالی 

ی بندوبارش ، حتی يک دانه هم و اين ال و لشکر عريض و طويل و ب )  حامد کرزی( خس هم گذاشته نشده  و اين 
نگاهی می اندازيم  به هفت سال گذشته  .هستيم ) شرمندهء انتخاب امريکا ( نکشته اند تا بتوان امروز آنرا درو کرد و ما 

سرنوشت ملت و مملکت را در دست داشت و يک کابينهء عريض و ) حامد کرزی ( ، هفت سال ايکه شخصی بنام 
ت متحده امريکا و متحدين غربی اش نيز با تمام امکانات مادی ومعنوی و نظامی از وی طويل نيز در خدمت و اياال

با کابينهء ) حامد کرزی ( ، اما جناب ....  و سرنوشت مردم و مملکت را بوی سپردند و  قاطعانه حمايت کردند
تی خشت را باالی خشت فاسد و بيمار و مشاوران بی شمار و هواريون بی کار خويش ، طی همين هفت سال گذشته ح

نگذاشت و مردم افغانستان و بخصوص باشندگان پايتخت تا امروز همچنان بی آب اند ، به آب آشاميدنی صحی دسترسی 
ندارند ، از نعمت برق کامال محروم اند و در پايتخت کشور ، مردم اگر در روز دو ساعت برق داشته باشند ، خوشبخت 

دارد ، مردم نان برای قوت و اليموت خويش ندارند و قحطی و قيمتی بيداد ميکند ، کار بلی آب نيست ، برق وجود ن. اند
امنيت بکلی وجود ندارد و . نيست و هيچگونه شرايط کار برای مردم مهيا نگرديده و بی کاری به اوج خود رسيده است 

خالفين مسلح و هم رياست امنيت ملی ، در قلب شهر کابل مردم در امان نيستند ، عدالت خواب و خيالی بيش نيست ، هم م
  ........زندگی را بر مردم حرام ساخته اند و
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در حاليکه هم شما و هم همه مردم دنيا خوب ميدانند !   هموطنان شجاع ، غيور ، با درايت ،ُبرده بار و شريف ونجيب 
ا با مردم افغانستان بوده و خاک که انتخابات رياست جمهوری افغانستان ، يک بازی شرم آور اياالت متحده امريک

پاشيدن به چشم ناظرين بين المللی است و در فرجام همانی رئيس جمهور شود که امريکا بخواهد ، اما با بازيگران 
امروز ديده ميشود که بيش از چهل . امريکائی بايد به شيوه خود آنها رفتار کرد و با همان قانون بازی ، با آنها بازی کرد 

جود دارد و هريک فکر ميکند که رئيس جمهور خواهد شد، اما در حقيقت همهء آنها ميدانند که از بين شان کدام کانديد و
مقامات امريکائی ، چانس برنده شدن ) انتخاب ( اين ها بخوبی درک نموده اند که در مقابل . يک رئيس جمهور است

 ها شرکت کرده اند که در زدو بند نهائی به نفع برنده کنار راندارند و اکثريت اين کانديدان صرف برای آن در اين بازی
در اين ميان کارت . روند و چند چوکی برای خود و اطرافيان شان دست و پا نمايند و به اصطالح از قافله عقب نمانند

ی ، در است و امريکا با پس کشيدن داکتر خليلزاد و آقای جالل )  حامد کرزی(برنده شدن به يقين کامل در دست 
ميدان را شغالی ساخته و راه رياست جمهوری چندين باره را برايش صاف نموده اند، اما  ) حامد کرزی( حقيقت برای 

نريزيد ) حامد کرزی ( را هم به صندوق حتی يک را ی ای هموطنان شهيد پرور شما هوشيار باشيد و                
  .را می شناسيد و به فرستاده و گماشتهء شان اعتماد نداريدو به امريکائی ها نشان دهيد که خائن و خادم 

با يک صدای  ) حامد کرزی(    شما ميتوانيد و خودمختار هستيد که به هرکانديد ديگر که رای ميدهيد ، بدهيد ، اما به 
  . بگوئيد!!!! نهرسا و يک فرياد خروشنده ،

  .رای بدهيد ) ودتاچی و جنايتکارجنرال شهنواز تنی ، خلقی ک(  شما به يقين ميتوانيد به 
  .رای بدهيد) داکتر حبيب منگل ، پرچمی دسيسه باز و مکار ( شما اختيار داريد که به 

  .رای بدهيد ) عبدالجبار ثابت ، گلبدينی بی ننگ و عار( شما خودمختار هستيد که به 
  .ای بدهيدر)  محبوب اهللا کوشانی ، ستمی ، بی مسلک و ستمکار(حق مسلم شماست که به 

  .رای بدهيد)  داکتر عبداهللا عبداهللا ، عياش و اخوانی  بی مقدار ( شما ميتوانيد تا به 
  .رای بدهيد) مال عبدالسالم راکتی ، طالب راکت دار (  شما حق داريد تا به 

  .بريزيد )  بشير بيژن ، ايرانی از کنگره مولی(شما ميتوانيد رای خود را به صندوق 
عبداللطيف پدرام ، رفيق و هم طبق ببرک جاسوس و هم پياله دوستم گلم جم و ستمی مشهور وبد ( به و يا ميتوانيد 

  .رای بدهيد) زبان و بد کردار و بدگفتار و بد عمل و جاسوس چند جانبه و بيمار روانی  
  .رای بدهيد ) داکتر محمد داوود ميرکی ، پسر جنرال ميره کی ، خلقی جنايتکار( شما اختيار داريد که به 

  .رای بدهيد )  محمد اکبر بای ،يار ديرنه و دشمن  کنونی رشيد دوستم گلم جم(و يا هم ميتوانيد به 
شار ، ( آخر بگفتهء بزرگان ،   .  اين لست سر دراز دارد و ما را سر آن نيست تا لست چهل دزد را در اينجاه بيآوريم

 جمهور شود و خويش و قوم و حزبی و تنظيمی و برادران و و هر کس و ناکسی ميخواهد رئيس) شار خربوزه است 
در اين مختصر خودداری ميشود و ) چهل دزد ( پس از آوردن نام . کاکاها وپسران کاکا های خود را بليونر ببيند

اختيار به هموطنان شريف و مقاوم ماست که هرکی را وطن دوست و مردم پرور و دل سوز و پاک سرشت و نيک 
دمتگار تشخيص دهند ، به همان رای دهند ، اما هوشيار باشند که آزموده را آزمودن خطاست و قرارايکه گفته کردار و خ

، پس يک بار ديگر از هموطنان شجاع و با غيرت و با ) سرمهء آزموده را باز آزمودن ، چشم را کور ميکند ( اند 
ت بينديشند و به آينده خود و اوالد و فرزندان و آيندهء همت خويش تمنا ميکنم که پيش از دادن رای ، چندين بار به دق

اما در هيچ صورت ودر هيچ شرايط به زر و زور و تذوير و وعده . سرزمين درد رسيده خود فکر کنند و بعد رای دهند
( : د کهتسليم نشوند و دست رد به سينه او زده و با يک صدا و با يک اتحاد  محکم ، فرياد کنن) حامد کرزی ( و وعيد 

  !!!! نه ، ) حامد کرزی 
  

   بخيالم  که  دگر  گفتن  بسيار بس است                              
   اين رفيقان همه گفتند به تکرار بس است                            
   گر کسی کار کند اين همه گفتار بس است                            

   يک سخن در نظر مردم هشيار بس است                             
    شمهء گفتم  واين درد وطن بسيار است                           

  ))ترسم آزرده شوی ورنه سخن بسيار است    ((                     
  
  

 maqalat@afghan-german.de 



  
 

 
  8از  8 :تعداد صفحات

 لطفًا  به آدرس ذيل با ما تماس بگيريد. نه به همکاری دعوت می نمايدافغان جرمن آنالين شما را صميما

 

 maqalat@afghan-german.de 


