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 ۹۲/۸۰/۹۸1۲          مساپر کوچی
 

 قدرت گجن سریال هله عبدااللاشرف غنی وعبدال
 

 !چربوغم  درقصاب کندن غم جان  دربز  :میگویند و ارزندۀ است که بجال تم
 

 
 

 بطور افغانستان شان درفساد  شر و زو وابستگان مافیایی کنونی با اتکا به مراک که زمامداران پانزده سال میگذرد

 .قدرت تکیه زده اند ارکه بر پس پرده میهن دشنمان بیدریغ حمایت خارجیها و مستقیم قانونی با پشتوانۀ غیر
جربان دارد  ابعادش درکشور تمام همین اکنون با که خونین و جنگ گرم از و وقاحت با کمال بیشرمی این غارتگران

 با کنونی حکمروانان مینمایند، چشم پوشی میسوزاند زندان در کوره اشترین فر عزیز مردم ما و وهمۀ هست و بود
  .مینمایند نظاره آنرا بمثابه تماشا تمام عام و تام و لیتیوبی مسؤ
سیالبهای  همه روزه آنکه با وجود کنید، نگاه دقیق شاهی و ارگ نشینان این سپیدارنشینان چهرهای حقیقی یکبار به

این  دارد، جریان آن های بی مانند وحشیگری و بسیاری از والیات کشور با شدت و در مرکز کابل ازخون در جاری
 .هستند نامشروع بیشتری شان غارت و قدرت مقام، کسب دیده درایی مصروف چانه زنی نهایت با مفسدین

، و با گمراهی غلط کرده اند را درکشور جنگ راه میدانهای این حکمروان بزدل شما فکر میکنید که مگر هموطنان
 .داخل شده اند ا  تصادف و قصر سپیدار شاهی ارگ به

 !نه خیرهموطنان پاکدل و با دیانت

اند که  تحمیلی و خونریزی جنگ فضای تداوم تنها در تنها و خوب میدانند بلکه آنها  را غلط نکرده اند،  راه نهاآ
 لجام گسیخته و نامشروع حکمروایی به کنند و ریگزراندوزی و غارت  شان و قصرسپیدار شاهی ارگ در میتوانند

 .دهند ادامه خویش
تابوت  صد با کشور مردم بیگناه نهاملیو ملکوتی های فغان و ناله شنوند که بینند و می می همه روزه این سنگدالن

 و ولسوالی جانیخیلکابل، قندوز، هیلمند، بغالن، بدخشان، ننگرهار، فراه  در چی .اند همراه خود شهدائ گلکون کفن

 .دفن مینمایند کفن بی یا کفن و شهیدان پاک را با آن جریان دارد گرم در  گکه جن پکتیا و دها محل دیگر
 افغانستان مظلوم مردم نشسته اند و آهنینی در قصرها خود بزکشی بازی گرانتماشا مانند فرعونی کمروایاناین ح  

 .تماشا مینمایند را بیدفاع نابودی ملت احساس بی انانحکمر این رگم دمیسوزن روزه همه دشنمان جنگ تحمیلی آتش در
 !من رنجدیده و پاکدل انبلی هموطن

 اند میهن از وار مردانه  دفاع واقعی رزمگاه میدان کشور که درتمام نقاط همین اکنون گرم جنگ میدانهای حقیقی

 دیده نشده اند ما بالکشیده و میهن دفاع از مردم گرم جنگ  میدانهای در بزدل هیچیک از این غارتگران .دارد وجود
 .میسرایند شان شاهان های از قصر نغارۀ جنگ را آنها بلکه

اصلی  عامالن ها که پاکستانی قطع مداخله برای امی پاکستانیظحکام جنایتکارن به  اشرف غنی  اگر با تیلفون کردن
هنوزهم عرق پایهای اشرف  تا شما شاهد هستید که ،مینمود توقف گجن هستند افغانستان جنک و خونریزی در
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. خشک نشده است آی ایس، آی، خون آشام حکام با های دستبوسی ازسفر  دالهله عبلو عبدال کرزی حامد  غنی،
 .میدهند شانرا ادامه بیهوده کامأل بی نتیجه و این تالشها ما مظلوم برای فریب مردم خود بنوبه   هر کدام آنها  مگر

زمین  این تحمیلی وفرسایشی دشمنان جنگ شیران خسته از شبگرد برسر های روبا که اکنون افسوس زاره هزاران
 .دنحکمروایی میکن مقدس
 .بجا گفته اند که زمین در جای میسوزد که آتش باالیش روشن باشد و درست

 !وطندار بلی
بشمول تمام اهل  شان و نه وابستکان مافیای شاننه فرزندان   میدانند که نه خود شان، بخوبی این حکمروایان غارتگر

 .را بچشند  شوم جنگ قربانیهای این و که درد و رنج نیستند تحمیلی گرم جنگ بیت آنان درمیدانهای
 شان اهریمنی و نمایی قدرت با جنون بیمانند دست به اعمال مسلط در کشورآنها تمام این حالت اسفناک وجود با مگر

 ملت فقیر و بیدفاع در برابر دلیگبا بسیار سن و کردند ویران در جنگهای قدرت نمای شان را آنها کشور .میزنند

 به ارگ باید و باید هم باشد، باالی نعش مرده ها این کشور شان هرقیمت که باشد ولو با گذاشتن پایهای به افغانستان
 .برسانند خود را و قصرسپیدار شاهی

 که نگاه نمیکنند هم به عقب یکبار ند؟ین نمیکنئپا را به گریبان خود شان سر رگزه بی احساس آیا این غارتگران
این  خالی کوه ها و دشتها  سنگالخها، باالی نها میخواهندآشرم است که  باغرور ننگ و ملت این انسانها با نابودی
 .حکمروا باشند باستانی سرزمین

 روزی که اگر ثابت کردیده است،  عمأل تحمیلی دشمنان النی ترین جنگطو در و مردم افغانستان حاال بخوبی میدانند
دیگر فریب صحنه  رها شوند، بیقین خونریزی و گجن گچن از مردم ما و خاموش شود جنگ باروت و دود گجن

 .نخواهند خوردند شانرا اجیر دارودستۀ غاتگران مفسد و این سازیهای
 .نیستید افغانستان و بیدفاع مردم بیچاره به غم مراکز شیطانی شان با آنان از یک هیچ که فریاد میکشند  دانسته  مردم
 یک بدنام شان صرف غیر قانونی و« توافقنامۀ سیاسی»تطبیق  شان به بهانه دروغین و شعارهای های کاذب ادعا

 های دروغ نه جویتوسط چنین بها میگیرند، تا از آن کارشان  نامشروع  قدرت که برای بقای است روپوشی وسیله
 .ادامه دهند در میان اقوام شریف این سرزمین باستانی و مذهبی ملی نفاقهای تحریکات بکمک را خونریزی جنگ و

تحقیقاتی برای تغییر  ایجعلی سرویه دستاویزهای بکمک ملت رنجدیده مارا با مالقاتهای پی در پی بی ثمر شان آنها
عمال دست نشانده  مراکز اطالعاتی دشمن توسط از همان تحقیقات که بکار میبرند صدارتی شان ظامن حکمروایی

 .فریب دهند گنیر به هزار مردم بیچاره مارا میخواند شان تهیه شده اند

را چنان  بیدفاع تش ویرانگر آن این ملتوآ جنگ تحمیلی دشمنان افغانستان ههای آنند که کوره این غارتگران غافل از
درس خوانده باشند بخوبی میدانند  هم که تا صنف ششم مکتب یا دختر یک پسر و حتی امروز که است آبدیده ساخته

 آنها قصر نیشین که خود خود کامۀ حکمروایان چنین کشور و موجودت در خونریزی و جنگ درجریان شدت که
 سال قانون اساسی در خود شان که تدویر لویه جرگه قانونی برای زمنیۀ هیچ  ،هستند این آتش افروزی ممثل حقیقی

 .وجود ندارند میالدی تصویب کرده اند 2004

 آنرا قبول نمیکنند مردم افغانستان  دشمنان گان جنون قدرت و دیوانه وطنپرستانه بجز علم و منطق هیچ کسی، هیچ
جمهوری  متمرکز حکومتداری شکل تبدیلی  ادامه دارد، ر کشورد شدت آن تمام با جنگ و خونریزی جریان در که

   .ترباشد مفید صدارتی حکومتداری شکل تصویب کرده اند با تغییردر  2004 سال در که خود شان
برضد مردم کشور آن  غارتگرانه حکمروایی ماهیت  هم شود، تحمیل آن این لجاجت مفسدین با این تغییر ا  اگر احیان
آب ، امر در نهایت تا دبیشتر از بیش جنگ را شعله ورمیساز صدارتی شان نیز حکمروایی این بلکه  کنند،تغیر نمی

 .افغانستان بریزند دممر به آسیاب دشمنان
حکومت » شرکت سهامی سال حکمروایی شان درهمین دو رسوایهای شرم آور یک بار به تجربه تلخ و این جفاکاران

 !نمکنند بیطرفانه نگاه نبا وجدا که گذشت «وحدت ملی
طیه تو   اهانهگکه آ نبودند  ۹۸12درانتخابات سال  شان جعلکار دارودستهای با تیم لوپن دو همان اینان مگر  -۱

    کردنند؟
بخاطر بدست آوردن قدرت  که  ؟درکشور نیستند شرم آور بربادیها و رسوایهای این همه ولمسو   ر آینهاگم -۲

      ؟در بین اقوام شریف افغانستان محشر برپا کردند ملی ومذهبی ق افگنیبوسیله نقا نامشروع شان
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با   بوجود میآمد، افغانستان پاک با رائ مردم و از طریق انتخابات آزاد که باید انتخابی دوسال است پارالمان -۳

 دالری گزاف معاشات بخاطر اخذ ییشرمانه وکالی پارالمان. که خود مشروعیت ندارد یس جمهورئامرغیر قانونی ر

 .ادامه میدهند بکارغیر قانونی خود زرهی  ها محافظ و بادیگارد وسایل ده و
های قانونی  هنوز هم شورا تا میگذرد کرده اند که خود تصویب قانون اساسی از تمام آنکه بیش از دوازده سال اب -۴

 .نشده است ایجاد ولسوالیها
حکمروایان  افکنان ملی با دستان نفاق بند در سند تابعیت قانونی اتباع کشور مدتها است که تذکرهای الکترونیکی -۵

 .درحبس بسر میبرد طیه گرتو  

 !افغانستان عزیز و شرافتمند هموطنان
 با ملت این همۀ متعال خداوند بلند کنیم که های مااز طی قلب متعال خداوند به دربار ید همه بایک صدا دست دوعائبیا

 با دارودستۀ را  آنها و خداوند رحیم درها کن کاذب و مفسدین به برکت رسولش از شر این امتیاز طلبان را غرور

 .برباد سازند نابود و شان تبهکار
  .امین یارالعلمین
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