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؟ نیست نظام سقوط بمعنی اظهاراتش از هدف 

یک جایگاه  و وطندوست واقعیملی  سیاستمدارهر سیاسی صادقانه قضایای ملی اصوأل هایموضعگیریبرای 
را در حیات ممثر  نقشمیتوانند شان  وثابت صادفانه روشن هایهمان موضعگیریوجود دارد که روشن ومشخص 

 کشور بازی نمایند.  اجتماعی، اقتصادی و سیاسی 
بحد  «جهاد» حقوق مردم و از درتحت نام دفاع « سیاسی»روشهای عوامفریبان کنونی مگر متاسفانه درافغانستان  

را بخود سیاسی  کامأل فریبندۀ و بوی رنگآن  پرزرق وبرق فریبکاران هایدستاویزبه اوج خود رسیده که همه 
 .هردو فریاد میزننداز غارت اموالش و هم صاحب خانه مردم  برای فریب که هم دوزد اندکسب کرده چنان 

جوانان از میان ازدسته  و بیرون کشیدن در اوضاع واحوال کنونی تحریک کردن امروز در جامعۀ همچون افغنستان
 اریکمردم و تخریببرای کرفتن غنیمت اموال  به عناوین مختلف چاقوکشان و اوباشان شهرها ،انسهیل بیکار

 نیست.چندان دشوارکاری  هاشهر
 خیمۀ، تخریب شهید خون خشک ناشدۀ دخترمظلوم چون فرخندههنوز میتوان گفت که مثالها  یادآوری با وضاحت 

 از بین کومت موازی،، فریادهای تاسیس حشده بود ها ساختهخارجیکمکی پولهای  از که  2014سال در لویه جرگه

هولناک  نمونۀدها و شهر کابل چارراهی پشتونستان در حک شدۀپشتونستان که دروی سنک ملی وبیرق نشان بردن

رنج کشیده بخاطره همشهریان  از کرسی حکومت 10در  50برای کسب  «مدنی»بنام خواستهای  از جنایات دیگر 

     است.بسیار تازه 

 «اجرایه» و رییس اخیر  سال 25در طی برهان الدین ربانی  اسالمییکی از سرکردههای جمعیت عبداله عبداله  

» میگوید که  با بسیار پرروی با صدا امریکایک روز قبل ش احبۀ اخیرمصدر« وحدت ملی» حکومت  کنونی
 «. نظام نیستسقوط  اظهاراتم بمعنی

های براساس آشوبگری ، جنایتکاران جنگی تعداد  ازتشکل شما م «نظام»این ماهیت که خودت بهتر میدانی  ! بلی
هزاران  خون هزاران . این حاکمیت شماسته شده ابنیاد نهاد قبل هاسال بر ضد منافع مردم افغانستانتان  متداوم

نظام که شما   در بدبختانه میریزانند.بشدت بیش از پیش  هرروز هنوز همرا ریختانده وکشور مارا انسان بیگناه 
با امکانات که برای شما فراهم گردیده  برعکسو .ندارد آن وجوددر ثباتهیچ نوع و یدولت نظامیک از  بوی اقلحد

تشویش نکنید اگر . انجام دهید رسمی حکومتداری را به بسیار آسانی و راه خالف خالف قانون و میتوانید هرکاری
ره پردازان وکالی آشتی داخلی خدای ناخواست کوزۀ شما ودست اندرکاران تان از روی بام بزمین به افتد، خسا

 وخارجی تان زیاد است.  
 یده ارا به فاسدترین کشور در کره زمین تبدیل کرد افغانستان قلب براعظم آسیا فقیر مگر با غرور کشوریک شما 

 .است موجود شمادر پیشانی آن بزرکترین لکهای ننک   که
حیث صرف ب آنمیدانید مگر شهامت افشای آنرا ندارید و ازراحریفان خود شما مدعی هستید که از اقالم غارت  

حافظه این ملت مظلوم  از آنکه خبربی نامشروع تان استفاده مینمایید، مگربیشتر سهم وسیله تحدید و دسترسی به 
 کرده اند.تاریخ همۀ غارتها و جنایات شمارا ثبت 

 حریان داردبشدت  هایشبیرحمی و وحشگری  یتمامبا  کشور والیات اکثردرکه همین حاأل  را جنگ خونینتش آشما 
  تقویت مینمایید.

مردم بیگناه  های آن شعلهدر  که همقطارانت است خودت واشخاص مانند جنگ محصول کار مردم میدانند که این 
حیات صدها تن مره زرو ادامه میدهیدبا بسیار بی مسولیتی آنرا  شماکه حاال جنگ  همبن ند.میسوزرا شورما ک

 . را بکام خود میبلعد ما کشورو مظلوم بیگناه ازمردم 
 یکنید؟نمیدانند که شما ازسقوط کدام نظام صحبت مما مردم  
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 که مبادا چشمه هایتشویش دارید؟  تان   «نظام» سقوط ایناز د ویایمیدان« نظام»بربریت را این  هم واقعأآیا شما 
پای کرده بر دوباره  غوغا رااین تان سر سپردۀ یاران یا بخاطر ارضای و بسته شود ؟ شما برویمت یو غنت غار

  ید. ا
بنفع دشمنان  تانرا وظایف خرابکارانه ، ضد منافع ملی کشورشما کرانندگان این جنگ ویرانگر اگر د کهیمطمین باش

حساب بانکی تان ویا ب چه  بدون وضع مالیه وصکوکآن مردم افغانستان درست انجام دهید خلعت تان بوقت معین 
  .در بوجیها سوغات پرداخته میشودباشد نقدأ چی 

صحنه دیگراز از مرگ خود بسیر آمده و ید که این ملت شجاع و با غرورداشته باش بخاطرباید  همه تان این راهم 
 د. نندار هیچ بیمی و شانتاژ تان ازیهای تهدیدآمیزس

جنایتکار  رانغارتگبا مشت از که تا دیفرا خواهند رس باشد چه پیشباشد و روز حساب چه پسکه  متعقد اندما مردم 
غارت مارا  ملت بیجاره« نظام»ییرونهم از و« نظام»هم دردرون ، مردم ماقسم خوردۀ بحمایت دشنمنان  که
 .حساب بگیرند ینمایندم

 ملت افغان و مرگ بر دشمنان داخلی خارجی افغانستان.  باد زنده وبیدار
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