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مسئوولیت متن و شکل بدوش نویسندۀ مضمون میباشد ،عقید ٔه نویسنده لزوما ً نظر افغان جرمن آنالین نمی باشد

2۰1۹/۰۶/2۵

اخترمحمد یوسفی

نمونۀ از انارشی نظام فرمایشی
خارجیها و نوکران بیگانه درافغانستان
اهداف و وظایف ساختار سه گانه نظام دولتی برای اجرای وظایف ملی و خدمات برای ملت است .درافغانستان این
اصل برعکس اند اجرای خدمات ملی نظام دولتی که نشان دهنده ماهیت نظام دولتی و محک اساسی پذیرش نظام
برطبق لوایح و قوانین اند جایگایی خود را به اجرای انارشیزم اوباشان و تداوم خصومت ضد منافع ملی در
کشورسپرده است.
ماهاست که اعضای پارلمان افغانستان خود بحیث مرجع قانونگذار درکشور با جدال بر سر لحاف مالنصرالدین
میجنگند وجنگ ایشان در داخل تاالر خاتمه ندارد .قطعات امنیتی کشورکه باید درجبهات گرم جنگ علیه دشمن در
دفاع از مردم بیدفاع میهن میبودند ،مصروف خالصی جنگهای تن به تن این اوباشان هستند.
حکومت فاسد و قوۀ قضائیه افغانستان هم مصروف غارت و چپاول دارای ملی و مردم افغانستان هسند .این مفسدین
ادعا مالکیت و قبال کشور را دارند .انارشیزم پالن شدۀ دشمنان مردم افغانستان مساعدترین فرصت را برای تطبیق
اهداف خرابکارنه دشمنان میهن ما فراهم نموده است .دراین خال طالبان این قاتالن مردم بیدفاع افغانستان از یکطرف
مصروف قتل و قتال مردم بیدفاع افغانستان هستند از جانب دیگر از تمویل کنندگان خارجی خود قدرت سیاسی را
مطالبه دارند.

به این افتزاهات شرمسار باید جدی وآگاهانه نگاه شود آیا چنین پارلمانی اوباش ازمنافع ملی کشور در شرایط جنگ
دفاع کرده میتوانند ؟
جواب روشن است چنین افراد اوباش که همۀ مرز های هموطنی و فرهنگ معاشرت ملی را زیر پای میکنند هرگز
نمیتوانند مصدر خدمات شایسته برای ملت که سزاوار و شریف کشور ما شوند.
ببنید با چنین وضع در کشور اکنون کسی وجود ندارد که به این اوباشان واضح بگویند که میدان جنگ در تاالر
پارلمان تحفۀ کشور هندوستان درشهرکابل نیست ،بلکه میدان جنگ در دهات و قصبات کشور است که طالبان شریر
در آنجا مصروف قتل و قتال مردم بیدفاع کشورهستند .اگرخودی این اوباشان همت دفاع از مردم کشور را ندارند،
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اقأل باید بگذارند قوای امنیتی که مصروف خالصی جنگ ایشان در تاالر پارلمان هستد دوباره بوظایف امنیتی شان
برگردند.
پاکستان دشمن اصلی مردم افغانستان ازیکطرف توسط طالبان خویش در داخل افغانستان مصروف جنگ و ویرانی
کشور ما هستند و سرزمین های اطراف خط دیورند میهن ما را برای خود توسط سیم خاردار حصار بندی میکنند از
جانب دیگر بدون اینکه طالبان حلقه بگوش را بخواهند عده از افراد «جعلی» دوسره سهیم در دولت کنونی را که
خارجیها به آنها نام "آپوزیسیون" داده اند و به آنها رابطۀ دیرینه دارند دعودت نموده اند تا پالیسهای جدید خویش با
این وابستگان خویش گوش زد نمایند.

بیائید همۀ قلم بدستان و وطندوستان افغان پرده از اسرار توطیهای دشمنان مردم خود را که علیه ملت مظلوم افغانستان
اجرا میکنند مردانه وار و صادقانه برداریم تا اکثریت خاموش این ملت مظلوم و تمدیدۀ ما مگر سزاوار بیدار شوند.
مردم ما خود برای نجات میهن خویش متحدانه و برادرانه دست بدست بدهند و وارد میدان عمل شوند .دیگر باید
توصیفها و تخریبات فردی و حلقوی کنار بگذاریم و نگذاریم که ملت پرغرور وغرقه درخون ما بیشتر از این برباد
و نابود شوند.
نابـود بـاد دشمنان رنگارنگ مردم افغانستان
متحد و یک پارچه باد مردم شریف افغانسان
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