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کرام الدین کریم
رئیس برطرف شدۀ فدراسیون فوتبال افغانستان
کرام الدین کریم رئیس فدراسیون فوتبال افغانستان اهل تقدسگاه و درۀ متبرک پنجشیر که وقار ،نام ،نشان و عزت
افغانستان را با جنایات ننگین و شرم آور خود در سطح جهانی به زمین زد و آبرویش
ریخت ،نامبرده بنا بر جرایم اخالقی و تجاوز جنسی بر دختران تیم فوتبال باز افغانستان
توسط فدراسیون بین المللی فوتبال از وظیفه اش به طور عمری منفک گردید محکمۀ
اختصاصی فیصله کرد که او بر عزت ،شرف ،حیثیت ،وقار و کرامت و آرزوهای
دختران افغان شامل تیم فوتبال افغانستان با سوء استفاده از موقف رسمی خود تجاوز
صریح و مستند نموده و روح و روان لطیف این دختران را سخت جریحه دار ساخته.
تقرر کرام الدین در این پست پنجشیری بودنش بود حاال که لوی څارنوالی و ستره محکمۀ افغانستان حکم توقیف او
را صادر نموده و کماندو با حمایت قوای هوایی برای دستگیری اش سوق گردید با مقاومت شدید مردان مسلح پنجشیری
مواجه و امکان یک جدال خونین می رفت ،قوای امنیتی با درک وخامت اوضاع بدون موفقیت برگشتند.
امروز مردی مسمی به داکتر عبدهللا عبدهللا از پنجشیر شریک حکومت و نفر دوم مملکت است ،امرهللا صالح مرد
جدی و پابند قانون معاون اول رئیس جمهور از پنجشیر است ،آقای معنوی لوی څارنوال است و فهرست وزراء،
سفراء ،والیان و قوماندانان اردو و قوای امنیتی پنجشیری بسیار طوالنی است.
می گفتند که پنجشیر پناه گاه مبارزین وطن دوست و با شهامت است حاال پنجشیر به پناه گاه جانیان ،خائنین ،متجاوزین
و دزدان عزت و شرف افغانستان تبدیل شده .تا به کی با استفاده از نام پنجشیر که یک ولسوالی بود و دره یی مثل
هزاران درۀ این وطن تمرد صورت می گیرد و هر آن چه اگر خالف مزۀ دهن پنجشیری بود بلوا و بغاوت می شود.
چرا مردم پنجشیر برای حفظ وقار خود کرام الدین را به نام جنایت کار دستگیر و تسلیم امرهللا صالح نکردند .ثابت
می کردند که پنجشیری قانون شکن ،یاغی و باغی نیست.
امروز به مقایسۀ نفوس و دیگر اقوام سهم پنجشیری را در جمیع امور مملکت محاسبه کنید .آیا نام افغانستان به
پنجشیرستان تبدیل شود و تمام زعامت و قوای ثالثه از اهل پنجشیر و باقی ملت رعیت و فرمان بردار باشد.
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اگر مملکتی است و قانونی دارد باید کنهکار هر قوم و هر منطقه مورد مؤاخذۀ قانونی قرار گیرد و هیچ طائفه حق
ندارد یک جانی و مجرم را پناه بدهد و از او مسلحانه دفاع کند
تا به کی مردم افغانستان این زورگویی و سرور منشی ،قانون شکنی تمرد و بغاوت پنجشیری هایی را که باعث
بدنامی علما و دانشمندان و اهل منطقۀ خود می شوند تحمل کنند .ازبک مجرم ،پشتون مجرم و هزارۀ مجرم باید
مطابق قانون مجازات شود ولی کو چشمی که چپ بیند سوی یک جنایت کار پنجشیری.
می دانید که اولیاء امور پنجشیر در این رابطه چه گفتند« :در این اقدام دستگیری کرام الدین با ما مشورۀ قبلی صورت
نگرفته بود؛ سبحان هللا از این نوده پیوند کن» پس پنجشیر مملکتی است مجزا با ساختارهای مستقل عدلی و قضایی.
حاال نمبر پلیت موتر های پنجشیری ها باید مزین با عکس شیر باشد و حتی برای خر سوار ،بایسکل سوار و پیاده
رو شان عالمات خاص وضع گردد.
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