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  م١٨/٠٨/٢٠٠٨                        سراج وهاج

  
  

  آيا کانديد شدنِ  مجدِد کرزی عاقالنه است؟
  

  !خشت اولِ ديموکراسی نوين، ازهمان آغازِ  زعامت کرزی، کـج نهاده شد
  

  تا ثــريا می –خشتِ  اول گـــرنهد معمار کج « : معروفِ  شاعر که گفتفرِد بايد به اين ) رِ آليست( واقعبين فردِ يک 
کج " حاصل کج نهادن،اين !...  ، اعتراض نمايد وفـــــرياد کند که اغـراق هم اندازه يی دارد »رود  ديــوار کج

 نمی َرَود، بلکه حتی  ثريا کج و معوج مانده شده اند، نه تنها به ديواری که خشت های اول اش .  است" انديشی
 نرسيده،  فرومی غلــتــَــد پيزا قامتِ  خميدۀ  برج معروفِ  ِ اگرمعجزه يی پديد آيد و اندکی بلـــند شود، نيز، به خمس

 پا برجا است، زيرا خشت  سال عمر دارد و هنوز٨٠٠ که علت خميدگی آن چيزی ديگر است، درحدود برج ِِ پيزاِ ...
  ! نبودماليخوليااولِ   آن کج نهاده نشده بود و معمارش هم 

****  
 از ابتکاراتِ  خونينِ  چند گروه جنايتکار - بی نهايت تراژيک صحنه های من تاريخ نمی نويسم، ولی شرح يکی از 

  :  يل می شد ، دراينجا خالصه می کنم تمث- به طورزنده - بزرگی به پهنای شهر زيبای کابل ستيــژ را که در-وطن 
 گروه های جنايتکار تنظيمی که قبل از خروج قشون سرخ از کشور، باهم دوست وهمدم وهمداستان بودند؛ هدايای 

ِ قساوت  وهوالکو نوع ِ (، بعد ازهجوم ...امريکارا َخپ وُچپ باهم تقسيم می کردند، جوک می گفتند وباهم می خنديدند
 درچند يا -ابل، روی تقسيم مملکت باهم جور نيامده ،  سلطنت های کوچک کوچکی درکنارِ هم به شهرک) چنگيز

  !..  تاختنديک د يگر  ساختند  و بر–قـَـَدمی هم 
 های ناچلِ  ساختِ  نوتکه با استفاده از دالرهای امريکا وجوال جوال )  مجهز با هرنوع سالح ُمَخرِّب(  هرتنظيم 

ِ  تنظيم هاِی » اسالمی« لشکر وبارگاه شده بود، برای خود اتحاد شوروی، صاحبِ   ساخته بود  متفاوت از اسالم 
ِ  ) مانند حکومت فعلی کرزی( کارهای نامعقولِ  اين تنظيم ها!...ديگر براساس عدالت  اجتماعی و موازينِ  سالم 

اين کلمه اصالً  .  لقب داده اندTimocratieبه همن جهت، مردم فرانسه به اين نوع حکومت . ( قضايی بنا نيافته بود
، از يک طرف جان هزاران زن ومرد وطفل  شيرخوار شهرکابل را می ربانی مسعودتوپ و تفنگ ) . يونانی است

و فيرمسلسلِ  هزاران راکت ِ  گلبدين حکمتيار ازجانب ديگر، شهررا ويران ... گرفت، ُخمپارۀ دوستم از سوی ديگر
  !   وهزاران بی گناه را ُکشت... زد کرد، آتش به جانِ  مردم 

 اعمالِ  شيطانیکجای اين : به نام خدا، پيام مرا به آن دوردست های وطنم برسانيد و به خواهران وبرادرانم بگوييد ( 
، می به اسالم می ماند؟ درکجای قران مجيد حکم شده است که هرمجاهد متقلب و دروغگو، مانند اين رهبران تنظيمی 

حاصل خيانت های اين چپاولگرانِ  منافق را که  وناروا کشورشود؟ چرا پول های کثيف وشاه  و وزير وحاکمتواند پاد
) مانند يک شیء بی ارزش(ر آن خانه،  مقدس شده بود، ـِــدرخانۀ خدا قسم خوردند وبعد، سوگند ِِخودرا که در آتموسف
 - برای رأید؟ زيرا بی شعورترين آدمها دليلِ  پول دادن شکسنند، قبول می کنيد تا مجبورشويد  به نفع شان رأی بدهي

بی کفايتی،  مريد وحامی  که عالوه بر کرزیچرا به ...  را می دانند وعاقبتِ  آن را درک وپيش بينی می کنندگرفتن
د و   اعتماد می کني-مانند آنان دروغ می گويد  حتی جزء آنان به حساب می رود  و-همين منافقين استوهواخواهِ 

 کمک های کشورهای جهان - هزاران ميليون دالرکجا رفت آن ... کشور را برای پنج سالِ  ديگر به عقب می رانيد؟
  ... ) ؟به مردم مظلوم و فقير افغانستان

... اموس شان تجاوز می کردندشخصيت شان را پامال و به نهمه روزه ) تقلبی(ِبدبختِ  کشورکه مجاهدينِ  مردمِ 
 دخترانِ  نوجوان خودکشیِ  وسيه روزی که نه تنها داروندار خودرا ازدست دا ده بودند، بلکه ازمصيبتمردمِ گرسنه 

ِ  اسالم را به اغفال ملت، ماسک که به منظورَپستیچنگ وحشی ها وآدم نمايانِ  اطر نجات ازخودکشی به خ( شان 
»  !دستی ازغيب برون آيد وکاری بکند« که نددررنج عظيمی بسرمی ُبردند ودعامی کرد) رخ کشيده بودند وکشيده اند

» چپلک های«  راندند که عزازيلِ  بزرگِ  شان، نحویباآلخره، طالبان عرض وجود کردند و ابليس صفتان را به 
بندۀ ( به همين علت و به تخيلِ  اين که طالبان هرگز طالبِ  پادشاهی نيستند، منِ  !... خودرا گذاشته،  روبه فرار نهاد

  .  گذاشمقهرمانان ملی) درنوشته ها( اسم شان را ) بربی خ
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برسرشان بارانِ  رحمت ) تصادفاً (  ما  به حدی بد نصيب هستند که اگر طبيعت  گاهی بخت برگشتۀِ   کشورما ومردم
اهل که اين گروه ج:  قصۀ طالبان را کوتاه می سازم!...  می شود»ژالۀ کشنده« ببارد، آن باران درنيمۀ راه،  مبدل به 

پاکستان می رقصيدند و می رقصند هنوز،  ديديم که با شيوه های قرون وسطايی خود، قسماً  " آی اس آی" به ساز
 از اش لبـانِ  افراطی را دستگيرکردند واست که وقتی يکی ازطاحيرت انگيز(  عمل کردند شيطان صفتانبدتر از 
ونداست که اگر يک انسان قصداً  کشته شود ، مثل آن است  که را می کشيد؟ حکم خداچرا آدمهای بی گناه « : پرسيدند

يعنی ما به ! »شماهستيد که اين طور فکرمی کنيد« : ، طالب، با کمال بی اعتنايی گفت»؟!همۀ انسان هارا کشته است
  :درهرحال...   اعتنايی ندارم" قرآن مجيد " 

 کابل وحومه  ِ نــبر دلِ  خوني م های خوشه يی خودرا بريکايی درفضای کابل نمايان شده ،  هنگامی که طيارات ام
ديد، همه قياس می کردند بدون تر... خوشحالی به تپايش افتاد و باغ باغ  شداز" وطندارانِ  ما"، دلِ  آزردۀ فرو ريختند
گی  امريکا باآلخره سرِ عقل آمده، می خواهد کشورمارا از جميع مصايب نجات بدهد و زمينۀ يک زندکه حکومِت

 دشمن بزرگ ،» اتحاد شوروی«اضمحاللِ   قهرمان افغانستان که سبب شکست وآرام، مرفه  وسعادتمند رابرای مردم
ری بر آب افگند گل ديگ» ادبار« اما افسوس که هيوالی... راهم کند با ديموکراسیء خجستۀ خويش فاند، شده ،ِ امريکا

 که نه تنها دردهای جانکاه ملتِ  به وجودآمد  عياریدشمنِ  تمام است، » دوست« می شد و ازمرجعی که فکر
   !...زودــافاز پيشتر بيشتر درد وغم ومصيبت های شان  بر ا درمان نکرد، بلکهافغانستان ر

 ِمثلث آن اضالعِ  متخاصم  ،مردم واقعبينِ امريکاِ ازعقل وفراستدوربا غلط سنجیء آقای بوش،  ديديم که حکومتِ 
را که درطول سی سال اخير باعث رنج والم ملت افغان وبربادی  ) افراطيون مذهبی و طالبانکمونيست ها،  (شکسته

و ازآن !... برای زجر بيشتر مردم افغانستان ساخت »مرگباری دايرۀ« آناز وباهم مخلوط کردافغانستان شده بودند، 
، بی کفايت ترين انسان ۀ قوی افغانستان ودارای روحيۀ بلند وارادراستـــبافوطن پرستانِ  فاضل و هم بدتر،  ازبين 

  »يی وحشتکده « ،سرزمين افغانستانازيعنی ... داد اشقرار "مثلث شوم"آن  را انتخاب کرد و دررأس )به نام کرزی( 
 ِ باچنين سياستِ عجيب !... داشت آن را نخواهداهلی ساختنِ   توانِ ، جهانِ  مدنی امروزِ دَرــــمجموعِ  خـِ که ساخت

افغانستان را چه بال زده که با « : بپرسد) بازهم( آن آگاه هستند، آيا بی مورد نيست دنيای متمدن ی بوش که همه ازآقا
 هرروز بدتر ، وضع وحال اش)کمک های بشری جهان(هزاران ميليون دالرتالش های بين المللی وحيف وميلِ وصفِ  
  »رو بيچاگی اش افزون تر می شود؟ــــــو  فق

*****  
  :کرزی چه کرد  
نه به شيوۀ  ( ِ  بادآوردۀ خويش، سنگ اول ديموکراسی نوينِ افغانستان عزيز ران به آقای کرزی که برای حفظ مقام  م

در ارگ شاهی پارينه گذاشت، )  آقای بوش تِ  امريکا، بلکه به ستايل موذيانه و ناموفق حکومتملنظام سياسی شاندار
بايد بداند که ) نظر به اعمال شش ونيم سالۀ خود( اله نمی کنم،  ولی خود  حرف زشتی حوبه تناسب تقصيرات اش

بی ) درطول تاريخ مدنيتِ  جهان(  از ديوانگی های حکــومتِ  وی که درنوع خود –جگر ميليون ها زن ومرد افغان 
مانندِ  ناراحتی ) ی درموردِ  اين حکومتِ  شبيه جرگه های قبيلو(نظيربوده است، داغ داغ است وبرافرختگیء من هم 

؟ چه ...افتاده گنگس و گيچ  شان تا چه حد نو به دولت رسيدۀ است که هر روز می بينند پسر پدرانِ  مأيوسیهای 
لعنت اهللا ( می پندارد » ملعون « اسالم، دروغگورا ...  نمايان است؟اشنابکار حرف ها وکـارهای  درتضاد هايی

افراطيون اسالمی و عالقۀ شديد  اش به رئيس جمهورِ مسلمان که تعصبِ ) صطالحبه ا(ن آقای ، ولی اي)علی الکاذبين
 شاخ دارِ ملت،  صدها دروغ برای فريب دادن به همه معلوم شده است،  هرگاه )  رانده شده از بارگاه ايزد متعال(ِ 

 از ويرانیء ترس يا نشانۀ  ، يا احساس گناه وندامتذره يی ازعالمتِ  شرم يا در چهرۀ دوست داشتنی اش می گويد، 
  !... آخ که اين مرد،  چه معجونی است !... ِ  اعتبار وحيثيت و وقار اش ، پديد نمی آيدکاخ

آگاه نباشد، ولی »  معجون« اين کسی را نتوان سراغ کرد که از شخصيت و اعمال وگفتار) فغانیدرجامعۀ ا( شايد 
 و تأثربار آقای حامدکرزی  وتشريح چيزهايی که بايد درطول اين نارواتکرار بخشی ازکارهای وبازبينی هدف بنده از

اين است که ...وکارهای الزم ومفيد وقانونیء که وی بايد به آنها توجه می کرد ونکرد،... داد، ونداد مدت انجام می
  وی چطور جرأت کرده  بار ديگر خود را کانديد کند؟

ِ شکم ِ  دزدان و  بدبختی ها، تجاوزها، بی امنيتی و باالپريدنِ ايروسو ِِ پهن شدنِ  زمينه ساز  آقای کرزی  که خود 
از (  در قبال فرو رفتنِ  روز افزون شکم های گرسنۀ فقرا به سوی ستون فقرات شان )منتهای ُپرخوریاز(خيانتکاران 

 سوق دهد، و به  حيث مسؤول وحدت و رفاه ، همبستگیبا آن که نه توانست جامعه را به سوی ... بود)منتهای گرسنگی
 به جزای اعمال شان برسند ، نه توانست جلو رشوه تقلب کاراندرجه يک سراسرکشور، نه توانست ونخواست 

... واختالس را بگيرد، نه توانست  قاچاقبران را محکوم نمايد، نه توانست امنيت را حتی دريک محل برقرارسازد، 
رزنخ اش صورت می گيرد،  قاتلينی هنوز فعال هستند و چندتا که به زندان ــنوز در زيبرعکس، رشوه خواری ها هـ
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ِ دراثر دلِ می شوند و يا  ازحبس رها) پولِ دربدل( رفته اند، در پيش چشمش  مقبول عنصِر» داخلهِ مقبل«رحم
  ... می کنندبه سرعت فرار،   ومخلص کرزی

راتعيين ) دارای مغزوفکروشعورمتحجر(نِ  جهادی کرزی در رأس کميتۀ بررسی مسودۀ قانون اساسی کشور، چندت
متنی، « روی همين اقدام عجوالنه وبدون سنجش،  قانون اساسی را . کرد تاهرچه دلِ  ايشان بخواهد، درآن بگنجانند

 و معتقداتدر افغانستان هيچ قانون نمی تواند مخالف «  :ساختند و دريکی از مواد آن نوشتند» دارای مواد متضاد
ذکر د دراين ماده  ند تا بدانن سواد آن را دار"مشاورين اش" وقشونِ  آيا آقای کرزی.» دين مقدس اسالم باشداحکام
چه کسی باورهاِی  خالف قانوندر اين صورت، ... »باورها« ، يعنی معتقداتچه معنی دارد؟ » معتقدات« کلمۀ 

» باورها« ، ... اتِ مردم اعتناء واتکايی ندارد وبه معتقداستر، ثابت ومشخص وغيرقابل تغيياحکام خداونداشد؟ نب
 و پا برجا متحجر را می توان يکسان و همگانآيا باورهای .  است وگاهی متفاوت ومتغاير واقع می شودبنده ازآنِ  
م وقانونی را می توان درجعبۀ معتقدات ربانی، سياف ، فهي» رعايت حقوق بشر« آيا متيقن بوده ايد که ... ساخت؟
، تطبيقِ  نظام ديموکراسی دريک بدون رعايت حقوق بشر؛ من معتقدم که ...»  کرد؟زرق« ان تای ديگروهزار

همين گونه، ده ها نکتۀ متضاد ... ؟همين است هم المذهبِ ديگر وچند آقای ربانی وسيافاعتقاِد آيا ! کشور محال است
  .  خط بطالن کشيده شودديموکراسینظام  روی وياقانون تغيير بخورد يا د که يايستی نديگر وجود دار

، خودرا برملت تحميل می کنند، جهادکارانی که به نام جنايت« :يشتر، مردم را فريب داد وگفتکرزی برای اخذ آرای ب
 ملت اعالم ِ کرزی برای فريب...»!هستندهمين ها مجاهدين ما« :نزد من مجاهد نيستند، ولی پس ازانتخابات گفتديگر

  !.. .  پناه ُبردالفـــائت رسيد، به همان رتن که به قدکنم، ولی همي ئتالفی را رد میکرد که حکومتِ  ا
رسالهای غصب می کردند، ولی دالۀ جعلی می ساختند، بعد زمين راحکومت کرزی، زورمندان نخست قودرآغاز

  اولتر زمين رانه قانون است، نه عدالت ونه بازخواست،» کرزی وبرادران«اشتراکی اخير که ديدند درحکومتِ 
  ! »  می کنندحساباول می ُبــَرند، بعد « : باتوجه به طنزمعروف– غصب می کنند،  بعد قباله می سازند

نقش  که داده اندتشکيل  کميدين هايی  مهره های دولت را،می ماند" نمايشنامه"که بيشتر به يک حکومتِ  کرزی در  
در ! ايفامی کنند ،مضحکيک حکومِتدررا "ۀ همسايه هاپرد ُپشِتوجاسوسِ  رـــقاجاقب، متقلِب"وزرای بعضًا

 به هرجا که آتش زدند، آزادانه که دل شان خواست، درهرجا که وارد شدند،ی تروريستان هرچيزحکومت کرزی،
اخيراً  افرادی وابسته به طالبان دريکی از مساجد واليت لوگر وارد شده، ُهشدار دادند که اگر مردم . انجام می دهند

  ! به سختی مجازات خواهند شد  دست نکشند،ازتماشای تلويزوناين واليت  
قتل وزيرهوانوردی، : ، همه چيز پنهان می شوند)صرف درساحۀ کوچکی که زيرنفوذمستقيم کرزی است( درحکومت کرزی 

به جاسوسی شدند، مأموران عاليرتبۀ حکومت که متهم دوتن از... تلِ  چندمحصل پوهنتونقتل والی پيشين جالل آباد، ق
  ...  چه بود؟"عبدالجبارثابت"سارنوال لوی  ِ هيچ معلوم نشد که جرم. شدند» غيب وُغُرپ« 

ازجنجال های دوروصفِ  معاش زياد، عدم مسؤوليت، بامشاورينِ  ُپرعرض وطول اوست که ، موجوديتِ بدترازهمه 
استعمال می ) کرزی را(  کرزی نشسته اند و اورا ،  مانندِ  گل های سرسبد درکنار...  مفتشينال وجواِبؤ وساداری
آيا اين همه تناقضات که درشأن و درگفتار وکردار کرزی  ودر سيستم حکومت وعزل ونصبِ  جاهالنۀ کرزی . کنند

  مشاورينِ  بی کفايت است؟) تا(به وضوح ديده واحساس می شود، حاصل مشورت های همان سی چهل 
   شامل حال ملتِ  بدنصيبِ افغانستان)کرزی ميمون نازيرسايۀ(رطول شش سال گذشته  فجايعی که دباهمهمن  خالصه، 
 اين شرف نگذارند واجازه ندهند که افغانانِ  باخودرا با نوشتن اين سطورزحمت دادم به اين علت که  ،...شده است

 به ابتذال کشيده شده ً ا  بارديگر خودرا برای اشغال کرسی  رياست جمهوری که درطول شش سال گذشته تدريج،آدم
 ،" از زهرهالهل استتلخ تر" ينی که برای هموطنانِ  زجرديده وبدبختِ ما و با تبسم شيرنمايد، کانديد ...است 

ميکروبِ   چنين نگذارند، )عذرمی خواهم(، يعنی ... )!چه ديده درايی بی نظير!  سبحان اهللا( !ايال  دادنی نيستم: تکرارکند که
  !انتخابات فايق شود، در» ُبرنده را تيز کند خود نُبرد،  گر« مانند سوهان   کهدندانه دار

  
آگاه نيست، اصالً نمی داند برای چه چيزی می خواهد » مديريت «   بلی، انسانِ  هردم خيالی که ذره يی از راه ورسم 

س چه پالن و خط مشی کابينۀ ُپرعرض وطول اش چه کاری رابه اسا...  او چيست؟ايدآل وهدفرئيس جمهورشود و
آيا در طول شش ونيم سال زمامداری خود، به اندازۀ يک نوجوان بی تجربۀ ... پارلمان برای چيست؟.. بايدانجام دهد؟

 و چه بزن وبکنافغان که به مسايل سياسی هم وارد نيست،  وقوف داردکه همسايه های مفتن د ر َدور َبــَرش به چه 
 و درپارلمان نشسته کستان وروسيه، درکرسی های کابينه نفر ازجاسوسان ايران وپا  چند مشغول اند؟تخريبکاری ها

 را نداريم، زيرا وی خود  کشور ما را ميدان هرج ومرج دربارۀ آن وچاره انديشدن ازآقای کرزی توقع فهميدن... ند؟ا
جان کرزی حق وصالحيت های چپاولگران داخلی و محل رقابت های مرگبار همسايه ها ساخته است، ولی آيا حامد

شود؟  خود برادرانِ ء دزدی وگرگیياظرفيتِ  کنترولِ  چند تن از وزرای دست نشاندۀ خود را دارد؟ آيا می تواند مانع 
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  ٤از  ٤ :تعداد صفحات

 ما تماس بگيريدلطفًا  به آدرس ذيل با . افغان جرمن آنالين شما را صميمانه به همکاری دعوت می نمايد
 maqalat@afghan-german.de 

اگر ازهمۀ اين سؤاالت بگذريم، آيا وی کمترين وقاری در کابينه، درپارلمان، حتی درنزد اقوام خود  برای خودباقی ...
  گذاشته است؟

وقتی حکومت کرزی را می بينم، «  : تلفون کرد وگفت" سجيه جان" برادرانِ  پشتون ما به برنامۀ موفق  يکی از 
  » ! به يادم می آيد چهل دزد  و علی بابا"فيلم معروفِ  

 خوش خدمتی هااين درست است که آقای کرزی کاتب وفادار جناب صبغت اهللا مجددی بود وآن جناب ، به پاس همان 
آقای کرزی که خودرا .  به حيث معين وزارت خارجه مقررکرد)  کرزی را( تِ  چند روزۀ خود، اورا در وقت حکوم

پوره می شناخت و به سوی خود وفهم  واستعداد و اندازۀ کاردانی خود می ديد، طبعاً  چنان مقرری را باالترين لطف 
ً  ، تا اينجا که...دو شفقت مجددی صاحب نسبت به خود دانسته، به وی کرنش واحترام می نمو  درمحيط ما تقريبا

، الزم بود وهست  که آقای کرزی  "حق شناس بودن" آيا برای اشتهارِ  ولیمی رسد، اعتراضی نيست، طبعی به نظر
 حتی قبل از -يگاه  ، تا اخير زندگی مديون او باشد ودستان مبارک اش را هرگاه و برئيس جمهور مملکتبه حيث 

 "حکومت داری"  از روش :بدترواز آن هم صدبار ...  ببوسد و به چشمانِ  خود بمالد؟-اب آن جن انجام طهارتِ 
،  صادقانه حکومتِ  قرن بيست ويکِ خود رسيده است، برای بقای لبِ  گور که پای ما به  او ومنقرون وسطايی 

  ... استفاده کند؟
هوری امريکا، به پايان می رسانم که پس ازمالقات کانديد رياست جم" باراک اوباما"  آقای ِ اين مضمون را باقضاوت

البته . .. اورا به عنوان يک فرد محکم، استوار،مستقل وسرسخت، توصيف کردچند ساعته با آقای کرزی، شخصيت
 می ماند که هرشخصيت خارجی را متظاهریجای تعجب نيست، زيرا ، رئيس جمهورافغانستان بيشتر به آرتيستِ  

 را طوری به آغوش کشيد که هيچ کرزیديديم که فرانسه راهم رهبر" سرکوزی"آقای . ثيرآوردممکن است تحثِ  تأ
آقای کرزی اگر به اکثريت قاطع مردم افغانستان مسلم شده است که !... کشدچنان عاشقی نتواند معشوقه اش را 

 خورد و ُبردِ حمايت ازرود ... است شامل دولتِ درساحِت حمايت جنايتکارانسرسخت ومحکم واستوارباشد، صرف  
چندين ميليون دالر جمع  ،   کرزیءسرسختیهمين حمايت و و قاچاقبری چندتن ازبرادرانش است که ايشان ازبرکِت

افتاده   هوايی کابلشرکِتداری ي خردرصدِد) آقای قيوم کرزی( که يکی ازبرادرانش  آيا فراموش می کنيد. کرده اند
مبارزه بامواد  مانع »سرسختانه«  کرزی  اساس گزارش يک مقام سابق امريکا، بهآيا فراموش کرديد که... است؟
 ِ را به خاطر قاچاق من افغانها« : گفتاستوار محکم و وسرسختانهنه شنيديد که وی ... ؟وقاچاق آن می شود مخدر

 » !...مواد مخدر، مقصرنمی دانم
  
  

*****  
   

 استثنايی، بی سايقه و حيرت انگيزسازم،  می خواهم از توانايی   (!)سين برای آن که خاتمۀ مضمونم را شيرين وَح
سی  از البه الی وی  باچه قدرتی توانسته است:  که ياد کنم و تعجِب خودرا به شکل سؤال مطرح نمايمآقای کرزی

خود  دولتِ   خالهایو   وقاچاقبر و ديده درای را پيداکند رشتخوار جنايتکار و نفوس افغانستان، اين همه دزد وميليون
 ؟سازد ُپر را
 

  پايان
 


