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 دوآتور آاروان

 ملت قر باني  شده
 

در  حا  ليكه  فقر و  فالآت  و  بد  بختي و  غر  بت درين  مملكت  جنگزده  و  فقير  شالق  به  تن  بيچاره  گان  زده  و 
 هر  روز  و  هر  روز گروه   گروه  ازين مظلو  مان  و  اواره  گان  در  منتهاي  نا  تواني و بيچاره گي  و گرسنگي  

و  برهنه گي  جانهاي  شرين را  به  افريده گار  تسليم  و    تن  برهنه و  درد  آشيده  ايشان  ديگر  از شالق    جور  و 
 ظلم و ستم  درنده گان آه  بخاطر قدرت  طلبي صدها  هزار  همنوع  خود  را فداي خواسته  هاي  شوم  خويش  نموده 

حم  بحال ان  قر  با  نيان  بد  بخت  و معيوبان  آه  قر  باني جور  و  ستم     هيچكسي آو  چكترين تر٫راحت  ميگردد 
اين ستمگران شده نبوده زمينه  بازهم  بيشتر  مساعد  ميگردد  تا  اين جا  نيان   با  پالنهاي  جنايتكارانه وضد  منافع  

   مظلوم باشندملي  و خالف  قانون  در  پي  مستحكم  نمودن  قدرت  خويش  و  دوشيدن  ملت
بلي  ميبينيم  در  افغا  نستان  درين   ديار  جنگ  زده و  قحطي  زده و  سر  زمين  ما  تم  زده  آه  طو  فان سهمگين   

   اين  مسلما  نان   نا  مسلمان واين  از  خدا  بيخبران  ديگر  رمقي٫جنگهاي  جنايتكارا ن مزدور و  نقاب  پو شان  اسالم
 شهر  و  ده  قريه همه  با  جنايات ايشان به ويرانه ها  و  خاآسار   تبد  يل  و جاي  ٫ده  گان  ان  نگذاشته بر  تن  با  شن

  در  هر  گو  شه  و  آنار  ان  قبر  ٫زراعت وا حتياجات زندگي  زمينهاي  ان با  مين  هاي  ادم  آشي فرش گرديده  
ز جنا  يات  نا  مر  دان  خود  فروخته  تاريخ  است  بچشم  ميخورد هاي  دسته  جمعي  آه  ياد  گار  هاي  ننگين  ا

بازهم  شيادان  تاريخ و انا  نيكه  هميش  با  ر  ايشان بر  دوش  ملت  فقير  و  بينوا  و  مظلوم  بوده  در  صحنه  قدرت ٫
 بينوايان    و  قر  با  نيان مظلوم     با  چهره  هاي  سياه  و  آثيف  خويش   ظا  هر  شده  زالو  صفت  به  مكيدن خون 

  و  بيچاره دوام  داده
بازهم  خوابهاي  براي  چور  و  چپاول ثروتهاي   عظيم  و  دست  نخورده  اين  سر  زمين  ديده و  بازهم  از  چور  و 

  چپاول بيت  المال  لحظهء ارام  ندارند
ي و  زوال  و  نا  بودي  اين گروه  سياه  دل  و  متحجر  و  پس  از  شكست  طالبان  با  بمباردمان  قواي  امر يكاه

مزدوران  اي  سي  اي   پا  آستا ن گمان  ميرفت  آه  ملت  درد  آشيده  پس  از  اينهمه  جنگ  و    جدال  وادمكشي  و 
  خيال  بيش  اما   افسوس  آه  اين  اروزو   خواب  و٫ ويراني  چند  صباحي  روز گاري  خو  شي  خواهد  داشت 

درد  ناك  مواجه شده   نبوده و  ملت آه نابودي نوآران  جنايتكار  پاآساني  را  جشن  ميگرفت  متاسفانه  به  حقيقت
بزودي ازخواب  شرين  آه  تعبير  خيلي زشت و  زننده  برايش  داشت بيدار  گرديدزيرا موجود  منحيث   پيشوا  به  

خواب  و  خيال  ان  هم  نا  ممكن  بودملت  تحميل گرديد  آه  حتي  و    .  
اين  واضح  است آه  موجوديت اقاي  آرزي  در پست  رياست  جمهوري و  تحميل  وي  با  الي  ملت  تو  سط 

آمپنيهاي  بزرگ  نفت  خوار  جهان  چون  يو  نيكال و امثال  انها  صورت  گر  فته طوريكه  جناب  محترم  ايشان  
ي با  قدرتهاي  استعماري  بزرگ  و چنين آمپنها داشته و  از  مدتها در  اختيار  ايشان  و  گوش  به  فر قبالء  شنا  ساه

  اما  جاي  تعجب  اينجاست  آه  درين  رديف  تعداد  ديگري  هم  هستند  آه  در  اطا  عت  ووابستگي ٫ مان  انها  بوده 
عماري  و  جهانخوار گوي  سبقت  را  از  اقاي  آر  زي هم ربوده    و  گوش  به فر  مان  بودن  قدرتهاي  بز  رگ است

 حاضر  بو  دند  به   هر  ساز  ايشان  چون  رقا  صه هاي  ما  هر برقصند  اما  اينكه  چرا  اين  قر  عه   بنام  اقاي  
 نخبه گان  سياسي  را  عقيده   روان شناسان  و ٫آر  زي اصابت  نمود  جواب  ان  انقدر  ها  مشكل  هم  نخوا هد  بود 

برين  است  آه  هيچگاه  و  هيچ زماني هيچ نوع  خطري از  جانب  اقاي  آرزي  براي  انانيكه  قدرت  تصميم  گيري 
را در  سر  نوشت  اين  ملت  دارند  نخواهد  بود ه  و وي   موجود است  آه  صد  فيصد   تسليم خواسته  هاي   حيواني 

 ملي  ابهر   قدرتها  بوده  هيچگاه  توان  و  يا ارزوي  سر  آشي  را  از  اوامر تاج بخشان  خود  نخوا   و  ضد  منافع
 . هد داشت

از  شروع  رياست  جمهوري  اقاي  آرزي  تا  اآنون  آه  بيشتر  از  پنج  سال ميگذرد  نه  تنها  وضع  ملت  بهتر  
  نه  تنها٫نشده 

ظلو  مان  را  مرطوب  ننموده نه  تنها  اشك يتيم ء پاك  نشده و  درد  مجروح و  دردمند   قطره اب  لبان  خشك  اين م
  بهبود  نيافته

بلكه  هر  روز  از  روز  پيشتر  وضع  بد تر  و  نا هنجار  تر  شده  و  گروه  گروه   از مردمان  بد  بخت و  محروم   
ه  در  ديار  همسايگان  پناه  گاه و  لقمه ء  نانء بجو  يند  چاره  ديگري چاره  اينكه  باز  هم  جالي  وطن  اختيار  نمود

 .  نداند
غغصب ملكيتهاي   انفرادي  و  دولتي  توسط  ٫ تفنگساالري ٫ فساد  اداري ٫ بيرو آراسي ٫ رشوه خواري ٫بينظمي 

مندانهاي  جهادي  تا  دندان مسلح  آه   ما  مو رين  عا  ليتر   دولت و  قو٫ قدرت  طلبان و زور  گو يان ٫جنگساالران
هيچكسي  را  ياراي  مقاومت   و   برابري  با  ايشان  نيست  نه  تنها   گريبان  ملت را  رها  ننموده  بلكه  بدون سابقه  

وبي  نادرست ٫ بيمعني ٫  بيمفهوم ٫هچنان انتصا  بات  بيجا ٫تاريخي  هر  روز و  هر  روز  بدتر  و  بد تر  نيز شده 
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  تجربه   ٫ تحصيالت  الزمه ٫لياقت٫دانش  ٫  سو يه ٫منطق در  پستهاي  حساس  و آليدي  بدون  در  نظر  داشت  فهم
اداري  و  سابقه آار يا  اشناهي   با يكي  از  زبانهاي  زنده    دنياهمراه با     انتصاب پر  چميها  وخلقيها وطنفروش در 

     هر  رو هر  روز  فا  صله  ملت  را  از  دولت و  زمامدران  غافل ٫مايه  تاجبخشانپستهاي   فوق العاده حساس  با ح
 از  حال  ملت و بنده  و غالم  آه گوش  بفر  مان  ار بابان  ضد  ملي   خود  هستند بيشتر از بيش   زياد  و  زياد  

  ساخته  پيامگر از اينده  خيلي خيلي زشت  وناميمون براي  ملت   است
 ملت  بي  اب  و  بي نان و  او اره  و  جنگزده و  قر  باني  دستهاي  خون ٫ بد  بخت  و  بيچاره  و  نا  توان ٫لت  فقير م

   الود
 . جنايتكاران  نميدا  ند  چه آند  آجا  برود  و  از  آي  استمداد و مدد  طلب  نمايد

روش پر  چم  آه دستهاي  آثيفش  تا  شا  نه  بخون  بيگناهان  همين  چند  روز  پيش يكتن  از  جنا يتكاران  با  ند وطنف
الوده بود ه  و  سالها  منحيث  مسهوول جريده   حقيقت انقالب  ثور  در ان رژيم  مزدور ايفاي ظيفه  نموده  وهمراه  با  

 آلو  ني  و  مستعمره  ديگر وطنفروشان    بدون آو  چكترين  مسووليت ملي  ووجداني  مملكت ازاد و  مستقل  را  به 
تبديل    واين  خاك  پاك  و  ميراث  مقدس   نيا آان  ما  را  دو  دسته  به با  داران  خود  تسليم  نمودند  در  منتهاي  
بيشر  مي  و بيغيرتي  بدون  در  نظر  داشت  خواسته  هاي  ملت  در پست   فوق  العاده  حساس يعني  مسوول  و  

   سخنگوي  ملت
غا  نستان  در  ملل  متحد  انتصاب   گرديداف  . 

ملت  ازين   مسهوولين  نا  مسهوول  امور آه  آو  چكترين  عالقه  به  عزت وابروي  فر  زندان  اين  خاك  نداشته و 
  ايا حاضرند  چنين  پست حساس  را  به موجود  وطنفروش  و  قا  تل  دو  مليون  انسان  ارزاني  دارد    سوال  مينمايد

 شما  با  اين انتصاب  نا  ميمون  و  نا  درست  بران  عمل  خا  هينا  نه  ونا  درست  با  ند جنا  يتكار  خلق  و  پر چم  
؟.مبني  بر فروش  وطن  و  تقديم  نا  موس  ملت  به  بيگا  نگان  مهر  تا  هيد  نزديد  

بخا  طر  تكيه زدن  به  قدرت  از  همه  افتخا  رات  اين  ملت  اگر  اعمال  اين جنايتكاران  بي  همت  و  بيغيرت  آه  
   چشم

پو  شيدند  مورثد  تا  هيد  شما  ست   پس  آشته شدن   مليو نها انسان و   جوا  نانيكه  بيش از  چند  بهاري  از زنده گي  
  هاي  شرين    خويشرا  هديه  راه    شان  نگذ  شته و بخا  طر   استقالل  اين  سر  زمين  در  منتهاي  مردانگي  سر

استقالل وازادي خاك  مقدس خويش نموده    جامهاي  شهادت  را   مردانه  وار  نو  شيدند همه  بيهوده  بوده  و ارزشي 
   ندارد

ز   شما  ها  آه  امرو٫ايا انها  بخاطر خاك  و  نا  موس  من  و  تو  در  مقا  بل  بي نا مو  سان  نمي جنگيدند  
   مسهووليت

 به  اعمال  آه  و آدامين  دسته  و  گروپ  مهر  تا  هيد  زده و  مورد  حما يه ٫سر  نوشت  اين  ملت  را  بدوش  داريد 
 و  پشتيباني  تان آيست ؟ وطن  فروشان  يا  وطنپر  ستان ؟

طفلكان  دوساله  و  سه  ساله خويش  آسا نيكه  آمر جهاد  بسته  و  با  گر  سنه  ما  ندن  و  بي  سر  نوشت گذاشتن  
بخاطر  نا  موس  وطن  جام  شهادت  نو  شيده و  نام  پر  افتخار  خويشرا درج  صفحات  زرين  اين  وطن  بنام  مجاهد 

  يا  انا  نيكه  در  منتهاي  بي  همتي  بي  عزتي   بيغيرتي   فرو  مايه گي و  قبول غالمي  فقط ٫وسپاهي گمنام  نمودند 
بخاطر  چند  روزه    تكيه  زدن  بر  اريكه قدرت  ناموس ملت  را  دو  دسته  تقديم  دشمنان خونخوار  نموده  و  خود   

 . حلقه  غالمي ان  متجاوزين  سفاك  و  ادمكش  را  به  گردن  نهادند
 .   و  مفتضحبخدا  شرم  و عيب  است بر  چنين  انتصاب  نا  بجا و   نادرست  نا  ميمون  شرم  اور

 اقاي محترم  وزير  صاحب    خارجه  همين  لحظه  آه  اين جمالت  را  نو  شته  و  ٫اقاي  محترم  آرزي  صاحب 
اعمال  دور  از  انصاف  شما  را  بخاطر  مياورم  عرق  وشرم  و خجلت را ازين  عمل  نا  ميمون  شما  بصورت  

هي داريم  آه  اين  عمل  نا  درست  و  شرم  اور  شما  با  عث  سر  خويش  احساس  نموده و  همه  به  اين  اگا
 شما  بااين عمل  خالف انتظار  به  جهاد  مقدس    فرزندان  اين  خاك ٫افگندگي و  خجلت  زده  گي  همه  ملت  ميگردد 

 خوار  واوره گي   شش مليون    توهين  روا  داشته  قتل  دو مليون  انسان  پير  و  جوان   طفل و  حتي  طفلكان  شير 
 .  ويراني شهر  وده  و  قريه  رابر  حق  والزم  دانسته  قاتلين  و  مسببين  انرا    تحسين  و  افرين  نموديد٫همو  طن 

محترم  وزير  صاحب  خا  رجه  ايا  شرم  و  افسوس  نيست  آه  شما  بخا طر  حفظ  مقام  خويش  بخاطر  اينكه  مبادا 
چوآي  را  از  زير  پاي  شما  دور  افگنده  و  يا  خدا  نا  خواسته  شما  را  ازين  چوآي   آه  با هزارها  واسطه  اين  

  وگردن  پتي ها و  سپردن  تعهدات  بيشمار و  قبول   هر نوع  امر  و  فر  مايش  قانوني  و  غير  قانوني  بدست اورده 
  انتصاب  نا  موزون و شرم  اور گرديده ايدا يد  دور  بياندازند حاضر  به  اين 

 اعمال شمارا آه  قاتلين  ملت را  دو باره  ٫فراموش  ننماهيد  آه  تاريخ   اهينه صفت اعمال فضيحت  بار  شما  ها  را 
اني  شده حاآم بر سر  نوشت  ملت ساخته  ايد ثبت حافظه خود  نموده   و  فر زندان  اينده  اين ملت در د آشيده و  قر  ب

در باره  شما ها قضاوت  خوبء  نخواهند  داشته و شما  با  اين عمل شرم  اور در  دادگاه  تاريخ  هميش  خجل  و  سر 
 .  افگنده  خواهيد  بود
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معاشهاي سر  سام  اور  آه  هيچگو  نه  نسبت  ٫ لياقت  و  آفايت ايشان ٫ازاينكه    بگذ  ريم  و  نظري  بحا ل  آا  بينه 
  معاشات ما  مورين   بيچاره  و  بد بخت  و  محتاج  پا  هين  رتبه  ندارد  بيا ندازيم  خودرا  بيش  از  بيش  در به

 گاه  گاهي اين  مفكوره ها  در  خاطر    جلوه  گر  ميشود  ٫حيرت  و  تعجب  بيشمار  وانده  و  درد  بيگران  مييا بيم 
وزي  آسي  است   آه  نظر  نيك  بر  اين  ملت  داشته  و  بخواهد  قد  مي  در آه ايا  در  راس  دولت  و  حكومت  امر

  راه پيشرفت  و  ترقي  و  تعالي  اين  خاك  بر  دارد
ازاين  اقايان  آه  امروز  در  پست   وزارتها  تكيه  زده  و  معاشهاي  گزاف   و  سرسام اوري  را  دريافت ميدارند  

 آدام  علميت  دانش  و  بينش   و  نبوغ بر  خور  دار  بوده آه  چنين  امتيازي  غير  قا  بل  ايشان  از ٫سوال ميشود 
 چه  دليل  موجود  است   آه  ايشان از امتيازات  و  معاشهاي فوق العاده  هنگفتء ٫وصف  به  ايشان  ارزا  ني  شده 

  آه  هيچگاه  با
ست   برخور  دار  اندما  مو رين بيچاره ديگرء قابل  مقا  يسه  ني  .  

اين  جنا بان   آه  خود  ها  را  نخبه  گان  روز  گار  ميدا  نند  چه  قدم  مثبت  در  راه  بهبود و  عمران مملكت  و  
نجات   ملت  از  فقر  و  فالآت  و  مصيبت  و  بد  بختي بر  داشته  اند  آه  چنين  عزيز  و  ناز  دانه  پنداشته  شده  اند 

  جا  هيكه  همه  شا  هد  هستيم  از  شروع رياست  جمهوري  اقاي  آر  زي  تا  اآنون  ملياردها  دالر  به اين  تا٫
   اما٫مملكت   آمك  شده 

متا  سفانه  تا  امروز  ملت  از  نعمت  اب  اشاميدني ووسايل  تنو  ير  حتي  در آابل  هم  محروم   بوده و  هيچگاهي   
ل  و  جواب  در مورد  نيست  آه  اين  پولهاي  باد  اورده  آه حساب  ان  به  ملياردها  دالر  ميرسد  به  سوا٫هم  تحقيق 

 فالآت  و  غر  بت   و  ٫آجا  مصرف  شده و  چرا حال  ملت  عوض  بهبودي  سير قهقرا  هي  را  پيموده   پنجه فقر 
 ها  بال  و مصيبت  ديگر هر  روز  از  روز  پيشين  بيش  بيچاره  گي  و  بيخانگي و  گرسنگي و  بيكاري و  هزار 

پس .٫ازپيش گريبان  ملت  را  دريده و  ملت  اوره جز  اينكه  لقمه نانء را  در  ديار  بيگا  نگان بجويد  چاره  ندارد 
  معمو لي  هم  بي  بهره   و  ميبينيم  آه  اين عاليجنا  بان  نه  تنها  نخبه  گان  روز  گار  نبوده  بلكه   اآثراء از دانش

هما نطو ريكه  نوشتيم   با  معرفي  احزاب  جهادي  آه با  ياد  اعمال  جنا  يتكارانه  ايشان  مو  بر  اندام  راست  
ميگردد  يعني با زور  و  تهديد وجنگساالري و  تفنگساالري و  تهديد  و  تخويف  بر  پستهاي  آا بينه  تكيه  زده  

ديگر از  اعضاي  آا  بينه  مر  بوط به  گرو ه بد  نام شعله جاويد آه  اعمال  اين منكران خدا و  قران نيز به جمعي  ٫اند
هيچو  جه بهتراز ان  وطنفرو  شان  پر  چمي  و  خلقي  نبوده وروي يك  سلسله  ملحو  ظات با  تصميم  ابر  قدرت  آه 

   ملت  را  بهتر از مسهوولين  افغاني  ميداند  داخل  آا بينه گرديده اند مسهووليت  تمامي  امور  را  بدوش  داشته وخير
اآنون با معرفي اين  نخبه  گان  روز  گار ميبينيم  آه  هر  يك  ازايشان  صد  مرتبه  از  يك  ما  مور  بد  بخت  گر  

ي  معاش  اخذ نموده  و ما  مور   افغان١۴۴٠٠٠سنه  و  بيچاره معاش  در  يافت  داشته  طوريكه وزير  صاحب  مبلغ 
  بد  بخت و  بيچاره ديگر آه  وي  نيز  همان  احتياج  را به  خوراك  و

  افغاني  معاش دريافت  ١٧٠٠پو  شاك   ضرو ريات زنده  گي دارد  صد  مر تبه  آمتر  از  ان  وزير  صاحب يعني  
  ميدارد

 ظا  لما  نه  و  بكلي  غير  عا  دالنه  آه  هيچگو  نه  ٫  نا  معقول بنده  بد  رستي  نميدانم  آه  اين تصميم  نا درست
منطق  دران گنجا  نيده نشده  چرا  و  روي  آدام منظور  و  هدف توسط اين مسهوولين  نا  مسهوول  اخذ  گرديده و  با 

خت  و  سعادتمند  ديده قدمهاي   اين  همه  ظلم  و  احجاف  و  ستم و  بااين  عمل  نادرست ارزو  دارند  ملت را  خوشب
 ايا اين  نا  برا  بري  و  بيعدالتي  زمينه  رشوه  ستاني  چور  چپا ول  و  ٫در  راه  انكشاف و  ترقي  مملكت  بردارند

 دزدي  از بيت  المال  را  بيشتر  از  پيش  مساعد  نساخته و  اين  دايره  معيو  به  وضع  اشفته  را اشفته تر   و مملكت
  ويران  را  ويران  تر  نميسازد ؟

چنين  تعا  مل بيجا  و  نا  معقول هيچگاه  و  در  هيچ  دوره  از  تاريخ  ديده  نشده  و  در  هيچ  نقطه    دنيا هيچكسي  
  شا  هد  چنين  بيعدالتي  نبوده  و  نخواهد  بود

   درجه تحصيل٫   آار  داني ٫ لياقت ٫ بينش ٫رايت   فهم  د٫ دانش ٫ايا  در  انتصاب  اين  وزراي محترم  سويه علمي 
 دا نستن السنه  خا  رجي  و  يا  سوابق   و ارتباط  ايشان  با  باند  وطنفرش  پرچم  و  خلق  و  يا  احزاب  ٫تجربه آار 

و  تاريك  نبوده  و در  ايا  ايشان  عاري  از  سوابق  سياه  ٫جهادي  احزاب  فاشيستي در  نظر  گر  فته  شده  و  يا  خير 
  صداقت  و

ايا ما  در  مملكت  قحط الر  جال  زيست  نموده  آه تعداد  اشخاص  نيمه  با  ٫وطنپر  ستي  شان  شك  و  ترديد  نيست 
سواد  را  آه فهم  و دانش ايشان بيشتر  از  يك  ما  مو  ريت  عادي  براي  ايشان اجازه فعاليت را نميدهد  در  پستهاي 

يدي  و  سر  نو  شت  ساز  تعين شوندآل   
؟بر  عالوه اين همه  سهل انگاريها و  عدم  تو  جه  به  عملكرد  و .آي  مسهوول و  جوابده اين  سوال  و  سوالهاست 

 آابينه امروزي بعضاء متشكل از  عناصر است  آه  در  دوران  جهاد  از  ٫ لياقت  و  فهم  اعضاي  آا  بينه ٫ارزيابي 
ت  خيلي  خيلي  بد  بر  خور  دار  بوده و متهم  به  حيف  و  ميل پولهاي  آمكي  به  جهاد  افغا  نستان  اندشهر   

تعدا  زيادي  هم  با  فراموشي  آامل   جنايات  جنگي  ايشان  در  دوران  جهاد وسپس جنگهاي  قدرت  طلبي  از  طرف 



 
http://www.afghan-german.de 
http://www.afghan-german.com 
___________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________ 
4

حميل  گرديده  اند احزاب  مر بو  طه    منحيث  اعضاي  آا  بينه ت   
اآنون   قضاوت  را  به  خوا  ننده گان محترم ميگذارم  آه  با  مو  جوديت  چنين  آا بينه  ميتوان  اينده  نيك  و  روشن  

 براي
 ايا  ميتوان  با  اين  همه  بي  مسهووليتي  مسهوولين  امور  قدمي   در  راه  انكشاف  و  ترقي  و  ٫ملت  انتظار  داشت 

 واضح  و  هويدا  ٫لي  برداشته  جلو  فساد  و دزدي  و  رشو  ستاني و  چور  و  چپاول  را  از  بيت  المال  گرفت تعا
است  آه  نه  نه در  تعين  پستهاي  معاونين  رياست  جمهوري  هم ميبينيم آه  آو  چكترين  تعمق  و  انديشه  در  

جنگساالري   تفنگساالري   بدون  انكه  آار  داني  و  فهم  و  لياقت    انتخاب   ايشان  بكار  نرفته و  اآثراء روي  
  وتقوي  و  پرهيزگاري  ايشان

  مطرح  بحث  قرار  گيرد    در  پست معاونيت    رياست  جمهوري  انتخاب ميگردند
ه و  نفرين  و  اه  سوز  ناك  يكتن  ازين  جهادي  هاآه  دستهاي  نا  مبا  رآش  تا  شانه  بخون  بيگنا  هان  اغشته  بود

  ملت
 مو  جود  آه قصه  هاي  جنايات و  خون  اشامي وي  و  با  ند  جنا يتكارش  گوش بگوش ٫بد  بخت  را  بد  نبال  دارد  

  و  زبان  بزبان   نقل شده  و متاسفانه آه فر  ياد  و  فغان  ملت  هم براي  گرفتن
ا  هي  نر  سيده  بازهم در  آمال  بيتفاوتي   وگويا  هيچ  چيزي  نشده  و  مورچه  هم  گر  يبان  چنين  جنا  يتكاران  بج 

٫از  ازار  واذيت ايشان  نر نجيده  با  غرور  و  تكبر  به    اين  مقام  عالي  منحيث  معاون رهيس  جمهور تكيه زده  
د  قبول  و  پسند   ملت  نبوده  و  نخواهند  بودمعاونين  ديگر  هم  متاسفانه نه بهتر  ازين  يكي بلكه هيچگاهي  مور   

اگر  احمد  شاه  مسعود  مجاهد  آبير  و قهر  مان  فرا  موش  نا  شدني  تا  ريخ  بوده  و  ملت  با  يد   به  نامش  افتخار 
   نمايد

دليل اقاي  احمد  ضيا مسعود چرا  و  روي چه  ٫اين احترام  و  بز  رگي  بخودش  منسوب  بوده  و  نبايد  ارثي  باشد    
ازين  امتيازات  آه  متعلق  به  برادر  وي  ميباشد    استفاده  نموده و  با  سابقه   نا  معلوم  به آالنترين  پست  منحيث  

  معاون  اول  رهيس  جمهور  ايفاي  و  ظيفه  نمايد
 تحصيل    ايشان  در  ٫ چه  سابقه  دارد ٫ است  اقاي  احمد  ضيا  مسعود از  چه  صفت  بر  خور  دار ٫سوال ميشود 

 ايا ذره  از  حب  وطن  دردل  چنين  موجودات موجود بوده  و   ٫آدام  رشته  بوده  و  از  آدام  ينورسيتي ديپلوم  دارند
ودي  ان شد ه لحظه هم براي  دردهاي  بي  پا  يان  اين  ملت  درد  آشيده و بدبخت اندوگين  شده ودر  فكر  و چاره  بهب

ايا  براي  اشغال  ٫ ايا  لحظه  هم   جنگساالري  و  زور  گوهي  را  براي  تكيه  به  قدرت  فراموش  نموده  اند ٫اند
  چنين  پست  حساس  بزرگ  آه با  سر  نوشت  ملت

آافي  و  سوابق  درخشان  تحصيل  يا  فته  با  تجربه  ٫سر و  آار  دارد  الزم  نبود  تا  آا  نديداي  ان  عنصر متقي   
 اما  متاسفانه  ميبينيم  آه  در ٫هي داشته باشد ديپلو  ما  سي  واداري  بوده و  اقالء به  دو  يا  سه  زبان  زنده  دنيا  اشنا

 بيتفاوتي  آامل  به  سر  نوشت اين  ملت چنين  پستهاي    بزرگ   به مو  جودات  آه  سويه  و  فهم  و  دانش  ايشان  
 ٫فهوم و  نا  بجا  ايا چنين انتصا  بات بيم٫فرا  تر  از  يك  متعلم  صنف   نهم   يا  دهم  مكتب  نميباشد  ارزاني  ميگردد

 ظلم  و  تعدي  و  حق  تلفي  بزرگ   در  حق  ملت  نخواهد بود ؟
در  ان زمان  بعد  از  سقوط  غا  زي  امان  اهللا آبير  يكدسته  دزد   ٫اين  دوره  چه  فرقي  با  دوره  سقاوي  د ارد 

هد  هستيم  آه  در  همه  سا  حات  و پستهاي  وطنفروش  و  بيسواد  زمام  امور  را  بدست  داشته و  اآنون  همگي  شا
  آليدي  چهره  هاي  ديد  ميشود  آه  نميتوان  به هيچوجه  با  وجود ايشان به اينده  افغانستان   اطمينان  داشت

عقول در   انتصا بات نا  بجا  و  نا  درست و  نا م٫بلي اين همه  نا  ماليميها و  اشوب  و  فتنه  و  غو غا  و حق تلفي ها 
پستهاي  حساس وآليدي    وهمچنان ا نتصا ب ما  ريونت  آه  بخاطر  منا  فع  آمپنيهاي   غول  پيكر  نفتي  در  راس 

به  يقين  با  يد  گفت آه  تاجبخشان و  درامه  سازان  آه بزودي  تحقق  خوابهاي  ظالهي  خويشرا  ٫قدرت اورده  شده 
  با  اشغال

    دراين نا  بسا مانيها رول  اعظمي  و  تعين  آننده  را  دارند نه  ملت  افغانافغا  نستان ميبينند 
ملت بيچاره  انتظار  داشت  آه  شايد داروي  اين  درد  هاي  نا  بسامان  وآالي  انتخا  بي  ايشان  باشد  تا مرهم  برين 

 اما  متا  سفا  نه  آه  اين   ارزو  هم   ٫شند زخمهاي خون  چكان  آه  از  مدت  سي  سال    ازان خون  جاري  است  با
خواب  و  خيال  بيش  نبوده  و حقيقت  تلخ  و  سياه  و  تا  ريك  يكبار  ديگر  ملت  را  ازين  خواب  و  خيال  بيدار  

با  ساخته وواضح  ساخت  تا  زما  نيكه ملت  خود  در تعين سر نوشت  خويش  حاآم  نبوده  وقدرت  تصميم  گيري 
  اجنبيان   باشد

 فيصد  بيسواد  دارد  نميتواند   ضامن  سعادت  و  خو ٩٨انتخا  بات  پا  رلماني هم  در  مملكت  جنگزده  آه  بيش  از   
  ميبينيم  آه  پارلمان  هم  ما  نند  آا  بينه و  ديگر  پستهاي  حساس  و  آليدي  دو  لتي  ٫ شبتي  ان ملت  باشد 

 بي توجه  به منافع  ملي و ٫ بيسواد  و  آم  سواد ٫  استفاده  جو ٫ پول  پرست٫ت از اشخاص  ضد  ملي اآثراءمتشكل اس
   همچنان  تعداد  از

ما  فياي  آه  با  پشتيباني و  حما  يه  مقا  مات  دولتي  سر  و  آار  ايشان  با آشت و  تجارت  تر  ياك  و  هروهين   
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 .   است
ات  رياست  جمهوري و  پا رلماني را  با  عوامفريبي   مطلق و  شيادي  و  دروغگو  هي  رو پوشانا  نيكه انتخا  ب     

ديمو  آراسي  داده   بايد  به  اين  حقيقت  اگاهي  داشته  باشند آه  نميتوان  افتاب  را  به  دو  انگشت  پنهان  نموده و   
 ادمكشان  خلقي  و پرچمي و  جهادي  هاي  آه حمامهاي  خون  را  به ٫   جا  نيان٫با  اوردن  يكتعداد  قاتلين  و  دزدان  

   پا  نمودند  ملت  را فريب  داده و  به  چنين  انتخا بات  نام  ديمو  آراتيك و  به چنين  اشخاص اسم  وآيل  ملت  را  داد
روش  آه  بخاطر  قدرت  دو  ملت  هيچگاهي حاضر  نبوده  و  هيچگاهي قبول نخواهد  آرد آه  چند  ادمكش  وطنف

دسته  ناموس  خويشرا  به  با  دران    خود  تسليم  نموده  و  به  صد  ها  هزارهموطن  خودرا  در  حاليكه  آلمه 
استقالل و  ازادي  را  مردانه  وار  زمزمه  مينمو  دند به  نامردي  و  سنگدلي    زنده  زير  خاك  نموده از  صبحها  تا 

 بدون  وقفه دشت  و  آوه  و  دمن و  شهر  و  ده  و  قريه  را  بمباردمان نموده و مليو  نها  انسان را  فقط   شامگاهان 
  بخاطر  قدرت طلبي

 .نابود  نمودند  امروز  منحيث  نماينده  گان  ايشان  در  خانه  ملت  راه  يابند
   از  ترس همكار  جنا  يتكار  ديگر  خويش  به  سفارتيكتن  ازين  جنا  يتكاران وطنفروش  آه  با  پوشيدن  چادري  

روس پنا  هنده شده  وسپس  در  داخل  يك  صندوق  به  سفارت  بالغا  ريه  و  از  انجا  به  شوروي فرار  نموده  با  
 دران خود و  پا ختم   دوره  امين  در  منتهاي  بيغيرتي ووطنفروشي يكجا با  ديگر  وطنفروشان با  تسليم  وطن   به با 

بوسي ايشان  دو باره  به  اريكه  قدرت  تكيه  زد  چطور  ميتواند   وآيلء مردمء  گردد  آه  خود  به  صد ها  هزار   
انها را   زنده بگور  نموده و  به هزار  ها  بار  ده  و  قريه خود  را  بمباردمان و با  راآتهاي مرگ  اور    ويران    

طور  ميتواند  خا  طرات  جنايات  چنين جنا  يتكاران   محو  خا  طره  ها  گرديده و  ملت آه  قرباني   چ٫ويران  نموده 
اين  جنايتكار  تاريخ  را  دو  باره  منحيث  وآيل ونماينده  خويش ٫دستهاي  خون  الود وي و  جنايتكاران  مثل  وي است 

بلي  حتي  احمق ترين  انسانها٫ انتخاب  نمايد   
 نميتوانند  باور  نما  يند  آه  آه  وي  و  ديگر  ادمكشان  خلقي  و  پرچمي  و  جهادي به  راي  و  خواسته ملت  قر هم 

 .  با  ني  شده  در  خا  نه  ملت  راه  يافته  اند
  چون  افغا  نستان  در  مورد  انتخاب  تعدادي  از  خا  نمها     در  پارلمان  بايد    بگويم  آه  در  مملكت  عقب  افتيده

 فيصد  ان  از نعمت سواد   محروم  و  طبقه  اناث  هميش  محروم   از حقوق  اجتماعي  بوده و  ٩٨آه  بيشتر  از 
هميش مورد  تظلم  و  احجاف  غير قا  بل  قبول  قرار  گرفته  نه  تنها  از  حقو  ق  اجتماعي  محروم    بلكه    هيچگو 

ن  سر  نوشت  خويش  هم  نداشته و  اآثراء در  مقا  بل  پول  به  مرد  اينده   خود  بدون   در  نظر  نه  اختيار  در  تعي
چطور   شده ميتواند  آه با  مو  جوديت   اينهمه  ٫ داشت  ميل  و  خواسته  و   تفاوت  سن  و  سال  بفرش    رسيده 

  خا  نمها  به  پارلمان  راه  يافته  واز طرف  ملت  منحيث وآيل  تعداد  از٫فكتور  ها  وحقير  شمردن فوق  العاده  ايشان
در  نقاط  آه  ٫انهم  نه  در  آا  بل  بلكه  در  دور  افتاده ترين  نقاط  افغا  نستان ٫ و حامي  حقوق  ايشان  انتخاب  شوند 

  متاسفانه يك   دوشيزه  بنام
اينكه دخترك  ده  يا  يازده  ساله   بعقد  مرد  پنجاه  يا  شصت  ساله  شير  بها  با  حيوا  نات  معاوضه  ميگرديد ويا   

  بخاطر  پول  در  ميايد
اگر  بگويند افتاب از  مغرب  طلوع  نموده  شايد  به  فهم   نزديكتر  با  شد  تا  انتخاب  يك  خانم  منحيث  وآيل  ملت  

نتخابات  وامثال  ان  بكلي  . مردم  با مفهوم  وآيل  و  پارلمان   و  ادر  نقاطيكه ٫انهم  در  دور ترين  نقاط  افغا  نستان 
شايد استثناء هم در  ميان  باشد  اما  در  حقيقت.بيگانه  بوده  آوچكترين  درك  از ان  نخواهند  داشت     

راسي   نه  ديمو  آراسي اينها همه  پالنها  و  نقشه هاي  نفرين شده  قدرتهاي  استعماري  و  تظاهر  است  به  ديمو  آ
قدرتهاي  آه  چشم به  اشغال  و  تصرف سر  مايه  هاي  طبعي  اين خاك  دارند٫   

تعداد ديگر  از  جنگسالران  را  ميبينيم  آه  آه  بدون آوچكترين  ترس  و  دلهره  و  يا  احترام  به  قانون  باداشتن  
وهين  اشتغال  داشته    هيچگونه  سدي  را  در  مقا  بل  اعمال  لشكر  محافظ  به  آشت  و تجارت   تر  ياك  و  هر

  خالف  قا  نوني
خويش  نديده و  هيچگونه  اميد  از ايشان  براي  مبارزه  در راه  منا  فع  ملي  وجلو  گيري  از پا  مال  شدن  حقوق  

عماري  نبوده  واين  گروه  انهايي  هستند  ملت  و غصب  سر  ما  يه  هاي  ملي  توسط  دشمنان  ملت  و  قدرتهاي  است
آه  چوآي  وآالت  را   براي  مصونيت  و  معافيت اعمال  جنا  يتكارانه  خويش  انتخاب  نموده و  همچنان  با  

 .صالحديد  قدرتهاي  استعماري  به  پا رلمان  راه  يافته  اند
تعداد  از  ٫تن  از  اعضاي حزب گلبدين  خونخوار ٢۶  ٫جرهمچنان تعداد ديگر از  جهادي  هاو طالبان  سفاك  و  متح

اعضاي شوراي  نظار  منحيث  نمايندگان  بادرد  وحاميان  حقوق ملت بدبخت به پارلمان  راه  يافته اند آه  در  وصف  
سالهايطلم  وستم  و  جنايات  ايشان  بخاطر  قدرت  طلبي چه  در  دوره  جهاد  و  چه  پس  از  ان مخصو صاء    

 آتا  بها  نوشته شده  و  گوشها  ازشنيدن  قصه هاي  وحشت  و  بر  بريت  ايشان  آر  شده    آه  به  معرفي ٩۶تا   ٩٢
 . بيشتر  ايشان  ضرورتي  نيست

اينرا هم  نبايد  فرا موش  نمود آه  تعداد  اشخاص  با  درد  وطنپرست  اگاه  شريف  بصورت  استثناهي   هم  در  
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انپارلم  
مو  جود  بوده آه  متاسفانه  نميتوان   بخاطر  در  اقليت   بودن  ايشان  انتظارزيادي  داشت و  بنا  به  مثل  معروف  با  

   يك  گل   بهار  نميشود
در  معرفي  رهيس  ولسي  جر  گه  بايد  بگويم  آه نميدانم  اين  اقا  به  چه  استناد  خويشرا  در  مورد  چنين  پست  

 ايا  با  داشتن    سويه علمي   سابقه درشان آار  و يا پر هيز  ٫اس   و  فوق  العاد  با  اهميت حق  بطرف  ميداندحس
 گاري  آدام  يك؟

براي  روشن  شدن  سابقه  خدمت    اقاي  محترم  بهتر  است  به  دوره  تصدي  ايشان  در  وزرات  معارف  آه  
ه  مينمودند  مراجعه  شودمنحيث  وزير  معارف  ايفاي  وظيف   

  قرار  شنيده گي جناب  ايشان  در  ايام  تصدي  خويش  در  وزارت  معارف  به  اختالس  بزرگي  در  ارتباط  با  خريد
صد  هزار  چوآي  براي  مكاتب  دست  زده  واز  هر  چكي  مبلغ  هشت  دالر  از  دولت  اخذ  ومبلغ  پنج  دالر   قيمت 

عالوتاء جناب محترم  ايشان  در  غصب  زمينهاي  دولتي  واقع  شير  پور همراه  با  ديگر  ٫ا  پرداخته  هر  چوآي  ر
 شهراني  وغيره متهم  بوده وتا ٫ما  مورين  عاليرتبه  و  زور  گو  و  تعداي  از  جنگسالران  مانند  قسيم  فهيم  اقاي 

 متاسفانه آه  تپ  وتالش  اقاي  لوي  ٫  نمايد  سراغ  نميگرددامروز  قدرت  آه  پول  دولت  را  از ايشان   حصول
سارنوال  هم  بكلي  نمايشي  بوده  و هيچگونه  عمل  مثبت  از  ايشان  براي  مجبور  ساختن  غا  صبين در تاديه  پول  

 . بيت المال  ديده  نشده
شته  و  اآنون  نيز  رسماء  با  ايشان  بخاطر   گريز  عالوتاء  اقاي  قانوني بازد  و  بند  آه  با وطنفروشان  پرچمي  دا

وي با بيشرمي  تام توصيفهاي  بيحد  و مبا  لغوي از محمود  بر  يالي جنايتكار  ٫از  چنگال  عدالت اهتالف  نموده
وطن  را    موجود آه   دو  مليون  انسان را    بخاطر  خوشي  خاطر  با  داران  خويش  نابود  و٫ووطنفروش  تاريخ  

ملت  ازين غمخوار  و  نما  ينده  خويش  سوال  مينمايد ٫دو  دسته  به  ايشان  تسليم  نمود نموده  قهر  مان خواند     
قهر  ما  ني  محمود٫   

بر  يالي  در  چه بود  و آدام  صفت  نيك  شما   ازين  جنا  يتكار  ديده  ايد  آه  چنين  توصيف  هاي   بيحد  و   
ايا  قهر  ما  ني  وي  و  با  ند  جنا  يتكارش   بخاطر  اينبود  آه  با  پر  ٫  را  به    زبان  تان  جاري  ساخت بيحصرش

تاب  بمبهاي  به  شكل  سا  مان  بازي  اطفال  سبب  قتل  و  معيو  بيت    صد  ها  هزار   طفل معصوم  در   گو  شه  و 
ه  وطنفروشي  و  تسليم  نا  موس  ملت  به  دشمنان  تو  جه  شما  را  جلب  نموده و   آنار  افغا  نستان  گرديد و يا  اينك
  شما  وي  را  قهر  مان  خطاب

مگر  همين  جنا  يتكاران  نبودند  آه   شيرازه  زندگي  يك ملت  را  از هم  پاشيده  سبب  قتل  و دربدري  ٫نمو  ديد  
چه  علت  داشت  آه  شما  در  منتهاي  بي  مسووليتي   ٫مام  افغا نستان  شدند مليونها  مليون   هموطن  و  ويراني  ت

  بدون
 . آو  چكترين   تفكر  و  ا  ند  يشهء وي  را  موصوف  به  صفات  نيك  نموده  و  لقب    قهر مان  را  به  وي  داديد

نطق  نزد  خدا  وجدان  و ملت و تاريخ  محكوم   زشت  و  نا  هنجار    و  خالف  عقل  و  م٫شما  با  اين  عمل   آريه 
بوده  ملت  تقا  ضا  دارد  تا  شما  از پست رياست  ولسي  جر گه  آه  بهيچوجه  شايستگي  و  لياقت انرا   نداريد  

  استعفا  بد  هيد
لين  بد  بختاآنون  نظري ميندازيم  در  اجرات و فعاليت  وآالي  ملت  راستاي خد  متگذاري ايشان  به  موآ   

اگر  نظري  به  اجرات  و  عملكرد  محترم  وآيل  صا  حبان ملت  بيندازيم  بخو  بي  مينگريم  آه  اينها  آه  با حمايه  
و  دستور  ابر  قدرت  و  تاجبخشان وقسم  و  تعهد  هاي  بيشمار  به ملت  با عوامفريبي  به   پارلمان  راه  يا  فتند  تا  

كر  منافع و  پر نمودن  جيبهاي  خود   هيچگاهي  براي  در  مان   دردهاي    جانگداز  ملت  قر باني  امروز  جز  بف
اينها  با  استفاده از موقف  خويش ارزو  دارند  از  محا  ٫شده  و  مملكت  ويران  شده  نيا نديشيده و  نخواهند  انديشيد 

پاول داريي  هاي    عا  مه  و  غصب  ملكيتهاي  انفرادي  تجاوز   ادمكشي ها چور و  چ٫آمه  ملت   بخاطر  جنا  يت 
به  زن  و  دختر  و  پسر  و  پير مردان  و  پير  زنان  و و  يراني  و  نابودي  وشهر  و  ده  و  قريه  و  هزار  ها  

  طرحه  مصالحه  ملي و  هزار  جنايات ديگر  آه  قلم  از  ذآرش    شرم  دارد  خود  ها  را  تبرهه    نموده و  با
  تصويب  ان  به  اآثريت  ارا  از  دو  مجلس

انرا  براي  توشيح  به  اقاي   آرزي   فرستا  دند و اقاي    آرزي  هم  آه  صالح  و  «  سنا وولسي جرگه »پا  رلمان  
ن  و تاهيد  اعمال  اين جنا  منافع و ماندن  خويشرا را  در  اريكه  قدرت  با  زير  پا  نمودن  حقوق  ملت و  تحسي

  چپاول  و  ٫ تمامي  اعمال  جنا  يتكارانه وان  خو  نهاي  ريخته  شده٫يتكاران  وتفنگسالران  و  زور  گو  يان  ميديد
تجاوز  به زنان و دختران  و  آودآان  و  راآت پراني  ها  وخالصه همه جنايت  وطنفروشان  و  نقاب  پو  شان  

باره گي به  فراموشي  سپرده و  بران مضالحه  بي  محتوي  آه  در  تضاد  مطلق  با  حقوق  بشر  و  تما اسالمي  را  يك
بد  تر از  همه  اينكه   ٫ مي  مو  ازين  حقوقي   عدلي  و  اخالقي  است  مهر  تا  هيد  زده  و  انرا  تو  شيح  نمود 

ير  معاهدات  بين المللي   در  ارتباط  با  حقوق  بشر  است  بلكه توشيح  چنين  موضوع  نه  تنها  مخالف موازين  ومغا
   بكلي مغا  ير  و  مخالف   قا  نون  اساسي
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 . افغا  نستان  نيز  بوده   و  صد  در  صد  با ا ن  مخالف است 
 حتي ٢٠٠١ قبل  از  سال   شما  آه  تا  ديروز   يا  بهتر  بگوهيم   تا ٫اقاي  آرزي  چه  توقع  ميتوان  از  شما  داشت  

 همسايه  خانه  تان  به  نام    مبا رآتان  اشناهي   نداشت  و  هيچگاه  در  فكر   و  قياس  و  گمان  آسي  نبود  آه  آه 
  قرعه

ثال اگر  اين  آمپني  هاي  نفت  خوار  جهان  چون    يو  نيكال  وا  م٫رهبري  اين  ملت  به  نام  شما  اصا  بت  نما  يد 
 ان و  دستهاي  آثيف  سي اي  اي   نبود   آه  بود  آه  جناب  شما  را  از  اشپز  خانه   رستورانت  مريلند     به 

رهبري  ملتء        تعين  نمايد براي  اگاهي  بيشتر يعني  انتصاب اقاي  آرزي  منحيث  رهيس  جمهور  اميدوارم  
  به  نوشته  بنده  تحت  ١٠٠ــ ٩٩ هي  و   جريده صداي  مردم  شماره  هاي  خوا  ننده  گان  محترم  به  سايت  اريا 

 » عنوان  آرزي  و  طا  لبان   مراجع  نمايند
بلي  اقاي  محترم  آرزي  اآنون  آه  باز  دولت  به فرق  شما  نشسته   وشما  منحيث  رهبر   اين ملت  اواره    

بخدا  با  ور  آنيد  آه  آلمه  انتصاب براي  شما  در ٫ آه  چرا  انتخاب ننوشتم   شايد  گله  نماهيد ٫انتصاب  شده  ايد 
 .  تا  انتخاب٫پست    رياست  جمهوري  بيشتر  به  باور  نزديك  است 

 اآنون آه  شما  منحيث  رهيس  جمهور و مسهوول  درجه  يك  انتخاب  شده  ايد  ايا ٫بهر  صورت انتخاب  يا  انتصاب 
 ايا  رحمي  بحال  ان  طفلك  يتيم  گر  سنه  آه  پدر  نان  ٫ بحال  ملت  بد  بخت  و  اواره  و بيوسيله  نسوخت  دلتان 

اور  خود  را  در  هيا  هوي  جنگهاي  قدرت طلبي   جنگهاي  مد  عيان  اسالم  از  دست  داده  و  روزها  و هفته ها و 
سنگي    بمرد   نسوختماه ها  گرسنه  بوده و  باالخره  از  گر      

ايا   عا  طفه  واحساس  تان  در  برابر  ان  بيوه  زن  آه   آه  آلبه  اش  با  راآت  هاي  جنگسالران ويران  و  يگا  نه 
  پسر  جوان  و  نان  اورش     آه  فقط  چند  روزي  از  عروسي  اش  ميگذشت   نا  مراد  و  جوا  نمرگ  شد شما 

ين  قاتلين جنايتكار  مورد  تو  بيخ  و  سر  زنش  قرار  نميدهدرادر تبرهه  ا   . 
 شما  به  اين  اگاهي  داريد  آه   مين هاي فرش شده  در  سرسر  افغا مؤنستان  توسط  وطنفرشان  و  غالمان  بي  همت

نظر  متخصصين  امور  بيشتر از آر  ملين  هنوز  و  هنوز  و  هر  رووز  قر  با  نياي  بيشمار  با ر  اوردده  و  قرا ر 
بيست  سال  ديگر  آار  است  تا  جنايت  ننگين  اين  وطنفروشان    با  قيمت  ملياردها  دالر  از  اسرسر اين مرز  وبوم 

    پاك  شود
مزدورا ن ايا  آشف و موجوديت  قبر  هاي  دسته  جمعي  آه  ياد  گار  هاي  ننگين و  شرم  اور  اين  قاتلين  سفاك  و  

  آه  شما  بدون٫بيغيرت  روسهاي  متجاوز  است  شما را متيقين  به  گنهكار  بودن   و  محاآمه  ايشان    نمينمايد 
آو  چكترين مسووليت قلم  عفو  به  جنايات  ايشان  آشيده و  هنوز هم زمينه را مساعد ميسازيد تادست  تعدي و   

و بيشتر    گلوي  ملت  مظلوم  را  بفشردچنگالهاي  خون  چكان  ايشان  بيشرت   . 
اگر  اين  قصه هاي درداور ومالل  افزا و  رنج  اوررا  آه   بيشتر شبيه  به  افسانه    و تلختر  از  تلخترين  افسانه  

طره  اين خا٫هاي تلخ روز  گار  است  بشنويم و بازهم  و بازهم   بشنويم  هيچگاهي  خالصي  نداشته  و  نخواهد  داشت
ها  و  ياد  گار  هاي  شوم  و  ننگين است    آه  ثبت    خاطره  ها و  سينه شده  ودر  هر  جا  زبان  بزبان و گوش 

بگوش نقل  ميشود  خاطره  هاي از زنده بگور آردنها  و  زنده  زنده حريق  ساختن  انسا  نهاي  بيد  فاع  و  مظلوم و 
ه  در  صورت   انسان   اما در  طينت پست تر  از  پست تر ين  حيوانات وحشي بيگناه  توسط   حيوانات وحشي  ان  آ

 و  جنايتكاران  عالم  هستند  اما براي  جناب شما مثل اينكه  هيچ  چيزي  نشده  و  هيچ    عمل  خالف  از  هيچكسي  
شيده   و  در  بي  مسهوليتي ملطق     زيرا جناب  محترمتان قلم  عفو  بر  همه  جنايات  اين  جنايتكاران  آ٫سر  نزده 

باتوشيح  اين  مصالحه   بي  محتوي  و  ضد  ملي  ارزو  داريدگريبان  اين  جنا يتكاران  وو  طنفروشان را از  پنجه  
  . هاي  انتقام  ملت  رهايي  بخشيد

 تمامي  موازين  عدلي  و  حقو  از  جناب  شما  سوال ميشود  اقاي  آرزي  شما   با  اين  عمل  نا  موزون  و  خالف 
چه  فكر  مينماهيد  فردا  تاريخ را  در ارتباط  با  ٫قي   فردا  در  محا  آمه  ملت و تاريخ  چه  جوابي  خواهيد  داشت 

شما با يد  به  اين  اگاهي  داشته باشيد آه  اين  قضاوت  نا  مو زون  شما  نه ٫.اين  عمل  شما  چگو  نه  خواهند  نوشت
   تنها  مخالف و

 بلكه   ديده  بان  حقوق  بشر و سازمانهاي  آه    در  بررسي  جنايات  جنگي  مسهوليت  ٫مغا  ير قا نون  اساسي  است 
  دارند  گريبان  شما  را نيز  بخاطر اين  بيعدالتي  رها  نخواهند  نمود

 . از  شما  سوال  مينمايم
 در نهايت  بي مسهوليتي و غفلت  صورت  گرفته   ملت  شما  را  بچشم  يك  فكر  مينما هيد با اين تصميم  شماآه  

  رهبر    عادل  و  غمخوار  نگاه خواهند  نمود؟
اقاي  آرزي  شما  با  اين تصميم  نا  درست  فا صله  ملت  را  از دولت  زياد تر  و زياد تر  ساخته   و  فكر  نمينمايم  

داشته  باشدملت  ديگر  اعتماد  به ان       
ملت  قربا ني  شده  و  بيد  فاع   اميد  به  پشتيباني  خداي  اليزال   داشته وميدانيم  آه  دوران  اين  ظلم  و  ستم  و  جبر 
 و غفلت  بزودي  پا  هين  يافته  و    روز آه  حكو  مت  واقعي مردم  قدرت را  در  دست   داشته  طول  نخواهد آشيد 
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درت  توان  اينرا  نخواهد  داشت  آه  دشمنان  و  قا  تلين ملت  را  از  پنجه  هاي  انتقام  ملت   دردديده وان  وقت هيچ ق
   و  مظلوم  نجاتبد  هد

 
  گر  بوديم زنده  بر  دوزيم جامهء آز فراق  چاك  شده

  ور  بمرديم  عذر  ما  بپذير  اي  بسا  ارزو  آه  خاك  شده
 پايان        

 


