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 ،کردباید کثافات و حسابات خود را تصفیه  اول

 !شدباؤثر م، تا پرداختو نصایح پدرانه مشوره، به  بعد
 

های رئیس جمهور کرزی و معاونینش در مقابل اربابان پاکستانی و ایرانی شان موجب گردیده بود تا  و چاپلوسیبزدلی 

 به حمالت توپخانه ئی و راکتی یکیزیادتر جرئت بگیرند، ایران آخندی رژیم و خون خوران  های بی تاریخ پاکستانی

از ن چند پول حرام و دور با داد دیگرید، و شرقی حریم ما ادامه ده خود در والیات شرقی و جنوب

بی، فرهنگی و با استخدام یک عده اجیر به تهاجمات مذهو  ،انظار ملت به کرزی و دارو دسته اش

 د. زبانی خود ادامه ده

نظامیان که ه بود اظهار نموددر مجلس سنا کشور در همان زمان لوی درستیز و رئیس امنیت ملی 

ه بجای اینکاما رئیس جمهور کرزی و معاونینش   ،ندمیزنپاکستانی دست به احداث پوسته های سرحدی در داخل خاک ما 

عمل از خود نشان ندادند، لاندکترین عکس ادهند، برعکس  جوابعمل بلمثل  اای دفاع و داخله امر نمایند تا به به وزارت

اما  هور و معاونینش گزارش ارائه نمودند،ازین حمالت به رئیس جم کررأممدت همین وزراء مربوطه در در حالیکه 

و  دکردن میدیگری توجیح  قسمه موضوعات را ب بودکه جوابش نزد خود شان  یرئیس جمهور و معاونینش بنابر دالیل

 مسکن شوند.   مردم ما کشته و یا در داخل خاک خود مهاجر و بیهم که ازین بیش  گذاشتند می

  ؟اما چرا ...

 ؟ شدند راکت و توپخانه های پاکستانمردان، زنان، اطفال و مواشی ما قربانی  چرا

 ؟ گردید های پاکستان ود طعمۀ حریق راکتشمار میره جنگالت انبوه و پرثمر ما که سرمایۀ ملی ما ب چرا

 ؟  ننمودمثابۀ سرقوماندان اعلی فرمان حملۀ متقابل را به ارگان های نظامی و امنیتی ما صادر ه ب "کرزی" چرا

 )اگر گذاشت جواب چه بود؟(؟ نشداین مسائل با قوای ناتو در میان گذاشته  چرا

 ؟ نکردندهمکاران ستراتیژیک افغانستان مسائل را بررسی  چرا

 ها را نگفتند که چه رازی عقب پرده است؟ واقعیتستیضاح ولسی جرگه وزراء دفاع و داخله در هنگام ا چرا

ن مجدد هر یزودترین فرصت با تعیه دو مجلس نموده بود ب رئیس جمهور تعهدات خود را که در حضور وکالی هر چرا

 دو وزیر را در کنار خود حفظ نمود؟  زیر پا گذاشت و هر ،دو وزیر خالف فیصلۀ نمایندگان ملت

با فیصلۀ اخیر پارلمان مبنی بر سلب اعتماد وزراء دفاع و داخله به چشم حقارت نگریست و وزراء  رئیس جمهور چرا

امان هللا خان غازی( از کارنامه های  خلع شده را مورد نوازش قرار داد و با تفویض عالیترین نشان دولتی )نشان امیر
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ل وی بکلی با موازین دولتی و قانون اساسی در مقرر نمود، که این عمهای جدید  به پسترا  ایشانضعیف شان تقدیر و 

 مغایرت قرار داشت.  

 خود را حاضر ندیدند و به پیشنهاد رئیس جمهور پاسخ منفی ندادند؟ وزراء دفاع و داخله وجدان و خدای چرا

 یتعفسدر حضور ملت ا داوطلبانههای خود  شان به فساد آلوده نیست از پست عده از اعضای کابینه اگر دستهای یک چرا

 ؟ نکردند

 ننمودبه کارهای این اداره توجه  ولی  عالی مبارزه با فساد اداری تأسیس،نام ریاست ه را ب ه ایرئیس جمهور ادار چرا

 . نبودترین اهمیتی برایش قائل  یئو جز

دوسیه های جرمی اعضای بلند رتبۀ حکومت و دولت که از طرف ریاست عالی مبارزه با فساد اداری متهم به فساد  چرا

  نگردید؟بررسی  بودند

که از تأسیس این  یپس چرا در این مدت بود،بخور  یک ریاست کاری و بدردریاست عالی مبارزه با فساد اداری اگر 

ی گذاشته وقعو به مراجع ذیربط تسلیم داده شد، که از طرف این ریاست ترتیب ای به پیشنهادات و دوسیه ه گذشتریاست 

 ؟ بودند و هستند به محاکمه کشانده نشدو هیچیک از مقامات بلند رتبه که متهم به فساد  نشد

کشور  در است وبود و که متهم به اختالس مالی و فساد اداری  "چکریصدیق "وزیر اسبق حج و اوقاف آقای  چرا

لودین مبنی بر مطالبۀ وی از دولت انگلستان که از عزیز  مرحوم داکترسر میبرد با وصف تقاضاهای مکرر ه ن بانگلستا

 ؟نگرفتت صورت اآشمار میرود، اجره حامیان مهم و همکار ستراتیژیک افغانستان ب

 ؟ دهیچکس آنرا پیگیری و تعقیب نکر، تعرض نمود "اکبر بای" حریم و باالی ناموس که بر "رشید دوستم"دوسیۀ  چرا

 که توسط برادرش یاف هایطتدر اخ رئیس جمهور مبنی بر دست داشتن سناتور انتصابی "سادات"دوسیۀ سناتور  چرا

 بدست فراموشی سپرده شد؟بود صورت گرفته 

 غصب هزاران جریب زمین دولتی زیر زده شد؟ برق مبنی بر وزیر آب و "عیل خاناتورن اسم"دوسیۀ  چرا

که به فساد متهم است و بنابر خواست و پیشنهاد رئیس ریاست عالی مبارزه با  "لوا زاخیل عمر"مالیه  وظیفۀ وزیر چرا

 د؟به تعلیق درنیآم "لودینعزیز "د اداری آقای فسا

 ،نمودند مینفر شان در سرتاسر کشور دستگیر و به جرم خود هم اعتراف ها  10با تروریستان انتهاری که هر روز  چرا

 ؟نشددار آویخته ه ب که قانون در آنجا حاکم است،ی هایو مانند کشور  نیآمدبرخورد قانونی بعمل 
 

 کرزیداشته باشند، که جناب رئیس جمهور آنها را خواهند جواب  اینها همه چرا ها و سواالتی است که مردم ما می

 . شود از سر این ملت دستبردار میکه چه وقت جناب عالی  می رودظار باید جواب بگوید و هم انت (طاووس خوشرنگ)

ه ک یبه محاکمه بکشاند تا از خیانت ها و جرایمم که رئیس جمهور اسبق را یات قضائیۀ کشور خواهاناز مقامدر اخیر 

 . گویدجواب آن در فوق ذکر گردید، از ای  هشمو در حق این ملت روا داشته است 
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