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 اقلیت دجاالن منفور و بى ازرم
 

طى دو دهه اخیر در افغانستان به عوض دولت ملى مقتدر قانون محور و عدالت گستر ، شركت سهامى متشكل از 
و گروه الفایده " جهاد " ، تیكه داران ( قوم فروشان ) ، دكانداران قوم ( دین فروشان ) یك اقلیت منفور تاجران دین 

  . مسلط ساخته شد كه كلیپتوكراسى را حاكم و نام كشور را با فساد عجین و شهره آفاق ساختند
 

  
 

واقعى و با عزت بودند و در واقع همین اقلیت منفور بزرگترین مانع در راه استقرار حاكمیت قانون و صلح 
و تعهدات دوكتور خلیل  سرانجام در فروپاشى نیز بر طبق پالن اجنبى بخاطر تحقق بخش هاى مخفى قرارداد دوحه

  .و همنوایى سپاه قدس ایران نقش ایفأ نمودند  (G H Q)در زاد با جنراالن پاكستان
البان كه زمانى در انداختن بمب هاى بزرگ و بردن اكنون این دجاالن وقیحانه تالش دارند تا در خوان قدرت ط

به همین منظور و با عجله و در اولین روز سقوط دولت شان به . انان به گوانتاناما سبقت مینمودند ، شریك گردند 
بگویند و از وزیر خارجه و صدراعظم انكشور " شكریه"، تا قشقه تازه نمایند و دست بوسى حاكمان پاكستان شتافتند

  . سهم در خوان طالب و تغیر سیستم سیاسى افغانستان را تگدى نمایند
 

  ناى اعتبارـروز از بــدل امـیـر كشید بـس
  آنقدر پستى كه نتوان از دناهت عار كرد

 

 و گلبدین حكمتیار بعد از رفتن البته دجاالن معلوم الحال دیگر و مثلث ارواح خبیثه ، ابو فساد كرزى ، داكتر عبدهللا
" را احیأ و " مشروعیت " ر بطور عاجل دست بكار شده و شوراى هماهنگى را ایجاد نمودند كه گویا یس جمهوئر

در حالیكه طالبان در مجموع افغانستان و شهر كابل مسلط و پنجهزار قواى  .را سازمان دهند " انتقال " و " نظم 
وظایف را بغیر از خوش خدمتى و تداوم  نظامى امریكا و انگلیس در كابل حضور دارند ، این شوراى هماهنگى چه

  ؟شركت سهامى میتواند انجام بدهد
نمى باشد و مبارزه تاریخى علم و جهل وارد فصل دیگر " پایان تاریخ " اظهر من الشمس است كه تسلط طالبان 

 :گردید
باید شجاعانه از  ،( اسارت اسالمى ) بدینرو ، بخاطر مقابله با فكر سوپر ارتجاعى طالب و امارت اسالمى 

مساوات ، عدالت ، برادرى و برابرى دفاع و در استانه  ارزشهاى متعالى و همیشه جاودان آزادى ، ترقى ، تجدد ،
  یکصدودومین سالروز استقالل

من در آوردى انان   حاكمیت قانون در برابر شریعت در برابر هجوم اخالف مالى لنگ ، پاسدار با تجدید پیمان،
 . باشیم میراث معنوى بزرگ مشروطه خواهان و شاه امان اله رنگ ملى بمثابه وبیرق سه

 حرمت با
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