AFGHAN GERMAN ONLINE
http://www.afghan-german.com
http://www.afghan-german.de

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

عابدی

۲۰۲۱/۱۱/۰۵

((جنایتکاران ادعا دارند که علت سقوط نظام یک نفر بود))
همه دزدان ،حرامخوران ،مفسدین و جنایتکاران رژیم قبلي بهانه أسان یافته اند که همه ګناه و علت سقوط نظام را به ګردن
یکنفر بیاندازد و فکر میکنند که خودشان با میلیونها ثروت حرام ،آرام و آسوده در کشورهای مختلف فراموش مردم
خواهند شد .این جنایتکاران یا حافظه ضعیف دارند و یا هم وجدان ندارند .فراموش کردند که در طول بیست سال ګذشته:
کسی افغانستان را قبول نداشت و کسی هم افغان را.
کسی سرود ملي را بی احترامی میکرد و کسی هم بیرق ملی را.
همه ادعای همه شمول داشتند ،اما غیر از خود کسی دیګری را نمی پذیرفتند.
کسی نتیجه انتخابات را نمی پذیرفت ،و کسی هم ریس جمهور را.
کسی تذكره را قبول نداشت و کسی هم پاسپورت را.
از ډاکو و یاغی وباغی شکایت میکردند ،اما جنایتکار خودرا حفاظت میکردند.
حرف از فساد و حرامخوری میزدند ،اما خودشان غرق فساد بودند.
کسی از شمال دولت را تهدید میکرد و کسی هم از جنوب.
یاغی و باغی به تانګ و توپ دولت تسلیم نمیشدند.
هم در مقامات بلند دولت بودند و هم به ضد دولت.
هر ګروه وزارت ها و سفارت ها میخواست ،اما هیچ وقت بسنده نبودند.
از راه حرام ،دزدي و خیانت صاحب ملیاردها شدند و قصرها آباد کردند.
وزیر و وکیل به خود حق میداد تا راها را ببندد و پولیس ترافیک را با سیلي بزند.
جزیره های قدرت محلی ،قومی ،تنظیمی و فامیلی در هر کنج و کنار بودند.
خیانت و فساد دا د میزد ،اما خائینین بس نداشتند.
در پهلوی دزد قوم خود استاده به دزد قوم دیګر دشنام میدادند.
تکرار تکرار از طریق همین رسانه ها داد زدیم که نه کنید ،در بین مردم نفاق پخش نکنید .نظامی را که جهانیان به قیمت
جان و مال خود و افغانها برای ما ساخته از درون تخریب نکنید .به امید اینکه هر روز نظام بهتر شده برود ،برای
پاکسازی و اصالح نظام ،اصالح را از خود شروع کنید .با اردو ملی صادق باشید و از آن بشتیبانی کنید .تخریب نظام
تباهي افغانستان است و مسئول اش هر فرد شامل نظام خواهد بود .ضعف نظام تقویه دشمن و باالخره سقوط نظام است.
در غیر آن نظام و دولت سقوط خواهد کرد و بشیمانی سودی نخواهد داشت.
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مګر افسوس که این جنایتکاران که در سیاست و دولت شامل بودند همه غافل و جاهل بودند .خیانت ،جنایت و حرامخوری
چشمان شانرا کور و ګوش های شانرا کر ساخته بود .فکر میکردند که ګاو شیری جهانیان تا ابد برای سؤاستفاده این
حرامخوران و فامیل هایشان موجود است و اینها میتوانند تا ابد در سایه همان نظام فاسد در عیش و نوش زندګی کنند.
مګر باالخره آنروز بد بسیار به زودی رسید و قدرتمندان ،تفنګداران ،ملیاردران ،حرامخوران ،دزدان ،جنګساالران که
بیست سال دولت را تهدید میکردند ،در ظرف یکروز از چند تا چپلک پوشان فرار کردند ،صرف در یکروز حتی یک
هفته هم مقاومت نتوانستند .حتی هزاران تانګ و توپ کې برای (روز مبادا) د دره ها و کوها پنهان شده بود ،به درد نه
خورد ،همه سبیل ماند.
حال نه کس از همه شمول سخن میزند و نه هم از تقسیم قدرت .پشت دروازه دفتر تذكره روزها انتظار میکشند ،تا حداقل
کسی برایش همان تذکره را بدهد که قبالً نمی پذیرفت .و همه در راه فرار هستند .اما رهبران حرامخور هنوز هم با بسیار
بې شرمی صرف یکنفر را مالمت میکنند و فکر میکنند تاریخ چهره های کثیف اینها را فراموش خواهد کرد.
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