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  ابراز تسليت به ملت بی اختيارافغانستان
 ت افغانستان  نيم کاسه توافق وسازش وجود دارد در تبصر گذشته گفته بودم که زير کاسه ھا ی انتخابا

ن و مانند استاد ش درسازش يد طوال دارد و بود آقای عبدهللا عبدهللا که زمانی دستيار احمد شاه مسعود بعد از مجلس ب

ه  شددستوراجنبیه  در کابينه کرزی بوزير خارجه افغانستان د رياست ۴٣ امسال در جمل  دلقک ديگر خودرا کاندي

ه )  عقرب١٠(، روز يکشنبه اول نوامبر  اول ۀبعد ازانتخابات دور. ری کردجمھو وازينی ک دان م ه فق راض ب در اعت

ر وشود، مانع بروز مجدد تخلفات  يس  چحضور در دور دوم انتخابات را با اين شرايط  که سه وزي ی و رئ د وال ه ن ب

ردؤوديگر کانديد ھا بی شرمانه زير س  را بدون در نظر داشت تقلب خودشاصطالح کميسيون مساقل انتخابات ه ال ب

  .تقاضی سبکدوشی آنھا را نمود

ل جانب داری کمادر حضور خبرنگاران بعد از آنکه تقاضيش پذيرفته نشد،  اتيعالن کرد به دلي ه انتخاب  از کرزی ت

ات در سرمای يوی وحاضر نشدن کرزی به خواسته ھای وتقلبات گسترده يم انتخاب ای از گل اأ پ رون ا س ون دی بي مي

   .کشد

ن ه ًکميسون مزدور انتخابات وکرزی که قبال بخاطر فريب ملت ما گفته بودند  ب دهللا ت دهللا عب انونی عب خواسته ھای ق

اره شس ات دوب ه ھر منظوريکه دست از انتخاب اره گمی دھيم  وقتيکه عبدهللا ب ا ن کی ا ب.ری کرديت و کن دن  ب  آم

رزاھری خيز وجست ظ  آتشروی سازمان ملل سرمنشی، مون دهللا او آب سرد ريخت  مثليکه قانونی ھم دهللا عب م عب
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شينی را بهدر دور قبلی ب ه زھر عقب ن م  در ه  کرزی گفت من به اين عقيده ھستم ک خاطر دموکراسی  جوان بنوش

زدوری وورحاليکه او در برابر کرسی رياست پا ر در م زدل ت د تروب ه ب طن فروشی لمان زانو داده بود اين دلقک ک

ا جوانمردان يد ون اداران خودرا بهاز کرزی وقانونی است  زھر سازش را نوش ته ھای ب دم خواس ه ق دم ب خاطر ه   ق

و عقب نشينی سياسی کرد خودباداران بادر نظر داشت رضايت   قبول نموده وفريب ملت دست وپای  بسته افغانستان

ت ی اس دنام با کشيدن نقاب مزدوری وبد نامی دموکراسی قالب ن ب ران ھردوی اي تعمار گ عمار را بخاطر گل روی اس

   تاريخ  در تفدانی سياست تف تاريخی خودرا کردند یھا

ا در ،به ملت ما کانديد چند دلقک دارد ملت م در ارزش ن د ان ق دهللا باش  کبرد وباخت دودلقک که کرزی وعبدهللا عب

داران استعمارزير يًمی شود حتما تخم ھا که در انتخاباتی که تحت نظراستعمار گران برپا ستکرده ا يکه  سيا ست م

دام  تاروزیپروبال گذاشته آنھا می دانند که سر کدا م تخم زياتر سينه زنند که االی ک ادر شود وب رد م  چوچه عقب گ

  تخم کمتر سينه بزنند که سر انجام گنده شود

الھا  وده از س ران امروزی نب تعمار گ يم کاسه  رواج اس اين را ملت ما کاسه زير نيم کاسه می گويند سياست کاسه ون

  دوم دارد

ومی  ه ق ن تفرق ه اي د ک د وندانن د اکثريت واقليت گوين ساوی ندھن وق م تازمانيکه  مليت ھای ما ملت نشوند وتن به حق

م ا ھای ما دلقکان استعمار بوزبانی منطقوی نژادی زبانی را در بين مليت  ان ،کاغذو قل د خود و  زب ول می اندازن پ

ن حرف د ديگر اي اب می کنن اشان وباداران شان ازآب خت ناجوانمردانه ماھی می گيرند ودر کرايی دلخواه خود کب  ھ

ه بازاری ندارد که ما ملت از اشتباه خود می آموزيم تکرار اشتباه گناه قابل بخشش نيست انتخابات امس شان داد ک ال ن

ودم يما از اشتباھات گذشته پند نمی گيريم سرمه ھای آزموده را باز می آزما ه ب يم  من در نوشته ھای گذشته خود گفت

انی ب اين ه که اشتراک در انتخابات زير نظراستعمار گران يک جفای تکرار شده ديگر بروطن ما است قرب خاطر خ

  خيانيت به ھمنوع است 

ه بو يا ه پول گرفتند کرا ن کسانی آمن  سانی است ک يش من ک نم  مالمت پ دند مالمت نمی ک د ش سنده تھدي ام نوي  هن

دهللا دامن کثافت  دهللا عب شينی عب سايت با قلم وکاغذ در خدمت اين دوخاين قرار داشتند به برنده شدن کرزی وعقب ن

  شان بدون باد وطوفان برپشت وپيشروی شان باال شد

ی  خاينکانديدان  ازديکه با منطق قلم خواستنيايت ھاًخصوصا نويسنده ھا وس م ب روز ھ د وام اتم بيک سازی کردن  ح

  ق قلم خود ملت را بازی بدھندطشرمانه ميخواھند با من

 دم سگ سگ است کله وتن سگ سگ است  ديروز وامروزقعيت گوياناووانسان دوستان وطن پرستان ولی پيش ما 

ل ، طالب مزدورحکومت کرزی وحکومت  حزب دموکرا، داوود پرست،شاه پرست د خشتک چت تيک خلق ، مجاھ

يش  ته پ ای گذش اينماھ روش،خ ی، وطن ف را مزدوراجنب د زي ه در رديف  ان وده ھم اھزاده نب يش ش او م ر گ او س  گ

   وقرارداردن قرار داشتهاشياطين خودشان وباداران ش

انی  دوا نمی کرد وآمدن کرزی ھم ملت   آمدن عبدهللا عبدهللا ھم درد ه جھ د تبريکی جامع ارا دوا نمی کن  درد ملت م

ک ن ش ت اي ی دارد در حقيق ا تبرل دپلوماس سين ابام ارک ح رف ب ی از ط وده  تبريک ا ب ت م ه مل وھين ب ا ت ی ھ يک

يک توھين به ملت ما می باشد اميد است که روزی فرا به کرزی صدراعظم انگليس  وبان کی مون دبيرسازمان ملل 

شرفتبرسد دموکراسی واقعی ه سبب پ ن ک رام  جای دموکراسی  قالبی وجای تجارت مذھب ودي منان وسبب  م  دش

  پسمانی ملت ماشده دموکراسی حقيقی در سر زمين ما بوجود بيايد

 


