
  شوند چنواريجنايتكاران بايد در دادگاه خلق
 راديو افغانستان تجليل شد كه عده اي از بلند پايگان به شمول كرزي، مجددي و سپنتا در دهم دسمبر، روز جهاني حقوق بشر در تاالر    

ستان ترتيب داده حقوق بشر افغان عمل عدالت انتقالي كه توسط كميسيون سركاري ه يدرين جلسه به اصطالح برنام. آن شركت كرده بودند
  . راه آن شده ي كرزي بدرقه يشده، گشايش يافت و اشكهاي وقيحان

سناريوي عدالت انتقالي كه مردم داغدار افغانستان را به سراب مي برد، با چشمك زني هاي غرب، بخاطر پاشيدن آب سرد بر آتش     
 استخوان غرق در وابستگي بوده،  كه تا مغزدر رهبري آن قرار دارند شده، افرادي خشم انتقام ملت و نشان دادن محاكم خيالي ترتيب داده

  .غربي ها جهت به شهرت رساندن آنان هر روز مدالي بر گردن يك يكي مي آويزند
ارد با پايگاه اين ديگر براي هر طفل ما روشن است كه امپرياليزم امريكا به خاطر اهداف استراتيژيكش وارد كشور ما شده و تصميم د    

هاي دايمي به اهداف آسيايي اش برسد و به اين خاطر هزاران سرباز و ملياردها دالر به افغانستان سرازير نموده، به اين صورت گردانندگي 
  .در دست دارد چرخ اصلي قدرت را در كشور ما

م مستقلي نداده، هيچ فردي بدون فرمايش و دستور  كوچكترين تصميه يامريكا و متحدان اروپايي اش براي كرزي و حواريون او اجاز    
 خاص او خليلزاد بود كه بعد از كنفرانس بن، شب و ه يو نمايند اين امريكا .ي مركز و واليات تكيه زده نمي توانديآنان بر كرسي هاي باال

ي، محسني، راكتي، علومي، اسماعيل، روز در مغازله با سفاكان خونريز و وطنفروشي چون سياف، رباني، خليلي، محقق، گيالني، مجدد
و تا اكنون اين كشيد فهيم، انوري، كاظمي، عبداهللا، قانوني، دوستم، متوكل، فاروقي و ديگران قرار داشت و تك تك شان را در آغوش مي 

 بكشانند و اين حلقه تكميل  نه تنها جريان دارد كه تقال مي شود تا جنايتكاران ديگري مثل گلبدين و مالعمر را هم بر پله هاي قدرتروند
 آغاز اين تالش را با چشمك زدن به اعضاي حزب گلبدين و طالبان مثل جبار ثابت، مولوي لودين، كريم خرم، متوكل، رحماني، !!گردد

  .كرياب، مالضعيف و ديگران به روشني مي توان ديد
محقق با كرزي نشان مي دهد كه گيرول شارون  سياف و  ييجنگهاي زرگري ميان كرزي و سران جمعيت و خوش و بش حجله    

 اين جنايتكاران در ه ي و اينكه درين سه دهه قالد"سياف از خود ماست" سي آي اي حين مفاهمه با فهيم به غلط نگفته بود كهة فرستاد
رد و به آساني و مفت اين دست سي آي اي بوده و هر طور دلش خواسته آنان را جنگانده، كوچكترين شكي نبايد بر جاسوس نبودن آنان ك

  .مزدورانش را هرگز عاق و چخ نخواهد كرد
 و خنثي چيز ديگري نيست، با اينكه گردانندگان آن با يي سمبوليك، كليشه  ي عدالت انتقالي كه جز بيان چند جمله و كلمهه يپروژ    

 مخصوصاً اياالت متحده وصل اند و نامي از مستقل و آزاديخواه بودن را نمي توان بر آنان هزار و يك رشته به جنايتكاران جنگي و
 ه ي برنامچه اين پروسة !! كردن جنايات، جنايتكاران مي پردازندگذاشت، به خاطر بدنبال نخود سياه فرستادن مردم به اصطالح به مستند

چون نه امريكايي ها مي خواهند و نه كرزي توان و . افغانستان پشيزي ارزش نداردعمل آن آغازي داشته باشد چه نداشته باشد، براي مردم 
  .  دارد كه اين پروژه را عملي سازد، گاهي به عنوان شمشير دموكلس از آن استفاده شده تا مبادا اينان قد بلندك بكنندصالحيت آنرا

 جنايتكاران، به نوعي آرام آرام مي خواهند تا  يام گرفتن و محاكمهاين شيوه ابزاري كه در آن هر چه مي تواند مطرح باشد جز انتق    
شعله هاي خشم فروكش كنند و مردم را با وعده دادن محاكم خيالي به تركستان بفرستند، ورنه سياف لچكانه نمي گفت كه دست پدرتان 

  !!آزاد
 صافكن استعمار بيگانگان شدند، چپاول نمودند، جادهاين ديگر براي كسي پوشيده نيست كه چه كساني قتل عام كردند، غارت و     

 كرزي و امريكاييان ه يوسيله ه كردن سياف، رباني، فهيم، دوستم و ديگران بم انتظار محاك.پوليگون ها را پر كردند و هزاران جنايت ديگر
 و پاي اينان بوسه زند و بر خون كرزي جز اينكه شب و روز به دست.جز به مسخره گرفتن خون شهداي افغانستان چيز ديگري نيست

  . وظيفه اي ندارد،قهرمانان مردم تف اندازد
 سر دست  اي كرزي در مراسم افتتاح اين پروسه در عمل، بيان واضح و روشني مبني بر اينكه از مني بيچاره كه باشهه ياشكهاي وقيحان    

 در اعالميه اش مبني بر اينكه اين افراد جنايتكار نيستند و او .ران داريداري محاكم اين جنايتكاز چه انتظاري در برگ، نيروهاي خارجي هستم
همانقدر كه كميسيون حقوق . يكبار ديگر افكار ضد مردمي و خيانتكارانه اش را بهتر از گذشته واضح ساخت!! در وحدت ملي كوشيده اند



 به فرد حقير و مزدوري مثل بيات كه شب و روز براي بشر درخاك پاشيدن به چشم مردم مرتكب بدترين خيانتي مي شود، مدال دادن
م مي جنباند و درين جا قهرمان حقوق بشر معرفي مي گردد، خيانت نابخشودني تري را انجام مي دهد و بيشتر كمپني هاي استثماري غربي د

  .از كرزي به تحقير خون شهداي افغانستان مي پردازد
 جانيان متجاوز به ،د كه روزي با راندن نيروهاي خارجي و مزدوران شان از مساحت با صفاي ميهناين آزاديخواهان واقعي افغانستان ان    

 مزدور ي بلكه با سرب داغ سوراخ سوراخ خواهند كرد و بر پروژه هاي عدالت خواهي مشت، چوبه هاي داررعفت ملي و ناموس وطن را نه ب
  .و جاسوس تف خواهند انداخت
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