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 آنها ما و همفکران افغان انگچرا همسای
 

 انداختن دولت کنونی اند؟در پی بر
 

میان آمده ب دولتی اهگ ر در افغانستان نشان میدهد که هرسیاسی پنجاه سال اخی بر حاکمیت های نی سریعگیک نظر اف
ام های چندی در پیاده گ ا اساس خط مشی خود اعالم نموده وسیاسی اقتصادی و مدني کشور ر منافع ملی که است
کار ی و تخریبگدسته های مذهبی جن گان افغانستان، بخصوص پاکستان، بی درنگهمسای آن برداشته است، نمودن

 و مانع عملی ساختن اندیشه های مترقی شده اند.  های خود به کشور ما فرستاده را از سرحد
 یر شدهما سرازبه میهن  از اکناف دنیا اسالم سیاسی جویانگافراطی ترین جن ر،گبا این دسته های ویران بد تر آنکه،

 معرفی نموده اند.  تروریزم مذهبی برای دنیا و افغانستان را بسان آشیانهٔ 
ی تبلیغاتی و منطق بر افغانستان، بهانه مبارزه با خطر ترور، اساس در دو سیرهجوم ابرقدرت ها، شوروی و امریکا

 هست.  واکنون هم آنها بوده
ً برکشور ما ، پاکستان و قسماست، چرا در هر دو دور لشکر کشی  سوال  جویان را تربیه و تجهیز نمودهگجن ایران ا

 ذارند؟ گ و مصرانه در خدمت اسالم سیاسی می
 

 ترور فرستاده اند و باعث  نه ! چون خود ان بمنظور رهایی از اشغال افغانستان یاری میرسانند؟گآیا همسای 
 قدرتهای جهانی حمله ور شوند. ردیده اند و بهانه داده اند تاگ

 یا در وگدین اسالم را که  تا با تمام نیرو بکوشند، ان را غم دین اسالم در کشور ما واداشته استگآیا همسای
 نجات دهند؟ افغانستان در خطر قرار دارد،

 ردرخونریزی و بی ثباتی د های شان ، بخصوص پاکستان فت اقتصادي و سیاسی کشورگو یا نفع هن 
 افغانستان نهفته است؟

 ت و اغواکننده اس گآنقدر بزر در افغانستان برای پاکستان و دالالن فروش اسلحه گجن البد عاید تجارت
 بردارند؟  از مداخالت آشکار دشمنانهٌ خود نمیتوانند دست که

  ٔسالهٔ  هفتاد به هم پیمان کسی ، حتی و حاضر نیست به خود پنداشته نفوذ ویا، پاکستان کشور ما را ساحه 
ذار کند، و لذا منازعین امریکا را در خاک خود آماده میسازد، انتحاری گ تسلط را وا این ساحهٔ  خود، امریکا،

 سازمان میدهد؟  چریکي را در مقابل ابر قدرتی گجن را در مدارس خود پرورش میدهد و لوژستیک
 ذشته، برانداختن دولت افغانی را الزم و ملزوم گ سال 2۸ند اینکه، پاکستان و همفکرانش ، همان عجیبتر

 فراتر از حلقه تاثیر آنها ونی دولتی کهگخوب بمنظور سرن بهانهٔ  اخراج خارجیان از افغانستان میشمارند.
تروریستي از بیرون و ایجاد ستون  فتوا های الحاد و صد ها توطهٔ  ین،گاینجاست که تبلیغات زهرآ !است
ت سقوط دول تا زمینهٔ  ان خود از داخل کشور براه می اندازندگوابست بوسیلهٔ  قاومت و ستیزه جویی راهای م

 فراهم سازند.  افغانی نافرمان بخود را
 زین آنگبرهم خورد، هر اداره و حکومتی که جا و سیستم ایجاد شده روشن است، آوانیکه دولت کنونی 

 خواهد بود.  واهان افغانستانرای بد خگردد، باب دندان و همگ
 

و قوم ساالر بجان هم و بمال  ساالر گتسلط می یابند، هزاران تفن ید برمسند قدرتحکمرانان جد در فرصتی که
جوی مناسب برای مداخالت  اه است کهگوناموس مردم بیدفاع افتیده، دوزخ وحشت و دهشت را برپا خواهند ساخت. آن

 واه چنین سناریو است.گ سال قبل کشورما 2۸ بمیان خواهد آمد. تاریخان گانگ بیشتر و ژرفتر بی
 

 را میشنوند:  مردم نانیکه قلب شان آه ونالهٔ آبه  چه باید کرد؟
 بسود دشمنان افغانستان است. ! انتظار عاطل! برپاخیزیدفعال شوید
 کشور باشید. ان آنها را افشا کنید، پشتیبان قوای مسلح گآی اس آی و وابست تبلیغات
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شکست دادند، بدیل صلح و رفاه  (1۹۹2) 1۳۷1دولت افغانستان را در سال  آنانیکه با شعارها و پالیسی آی اس آی،
 ی اشرافی در داخل وخارجگبه ارمغان نیاوردند، فقط توانستند برای خود قصر های مجلل و زند شهروندان را به

شوب آ ی بغارت برده حاضرند به هر اهریمنی دست دهند، به هر پیمانهي هائدارا کشور مهیا سازند و بخاطرحفظ
 باشند.  قرار داشته قدرت تا بر اریکهٔ  وکشتار براه اندازند

 

   ر پیاده ساخته شود!گذارید سناریوی فاجعه ملی بار دیگن
رومند را نی دولت افغان هید.دولت را از مفسدان و استفاده جویان پاک سازید و بصوب ترقی و عدالت اجتماعی سمت د

 گنج توقف تجارت ان و اخراج لشکر اجنبی را داشته، درگ هانگسازید تا توان مقابله با مداخالت آشکار و پنهان بی
  توانا باشد. مین آرامش و آباداني وطنو انهدام مافیای مواد مخدر پیروز آید و در تأ 

 رمتح  با 
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