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 جناب سر قوماندان اعلي!
 

قانون أساسي به فقره سوم كه از قیادت (  ٦٤) میدانم كه شما از مجموع بیست صالحیت مندرج ماده 
اعلي قواي مسلح ، یاد نموده ، مشتاق همین عنوان میباشید و اما متاسفانه متوجه بار بزرگ مسولیت 

باشید ، نخستین و مبرمترین رسالت این صالحیت ، دفاع از عزت ناشئ ازین صالحیت خطیر نمي 
و سربازان ، افسران و جنراالن میباشد و فورم و نشان ویونیفورم منسوبان قواي مسلح با افتخار و 

                         عزت ملت پیوند دارد .
اي قو متاسفانه درین هفده سال تسلط شركت سهامي به عوض دولت ، نه تنها 

جان و  مسلح ملي و غیر تنظیمي و غیر قومي ایجاد نگردید ، بل فساد گسترده ، 
اگر    عزت منسوبان را تهدید مینماید .

و  مجموع تلفات را در یك ماه اخیر ارزیابي نماییم ، بیشترینه عامل داخلي 
  .معلول فساد و فساد ساالران میباشد

مظلومترین خلق سرباز و أفسریكه نان سه وقت خود را از 
خدا در محل وضع الجیش خویش تگدي نماید و سرباز و 
أفسریكه در پایتخت و چند صد متري ارگ، توسط وكیالن 
قلدر لت و كوب و خونباران گردد، به معني ان است كه 
منسوبان قواي مسلح ، حالت شیرانیرا دارند كه توسط 
گوسپندان رهبرى میشوند . اكنون كار بجاي رسیده كه 

نرال دو ستاره و قوماندان تنفیذ قانون در محضر مال ها ، از دست قانون شكنان قلدر ، گریه سر ج
 میدهد و بیچاره نمیداند كه : 

 
  ) إظهار عجز پیش ستمگر ز ابلهي است / أشك كباب باعث طغیان آتش است (

 
ر افغانستان به اظهر من الشمس است كه دولت و إنفاذ اقتدار ملي در مجموع و در شرق و منجمله د

طلسمي بسته است كه مشخصه ان هیبت ، عدل و عامل بودن میباشد و دولت هاي مدرن كه قانون 
أساسي دارند ، قانون ممثل هیبت و اتوریته انان میباشد كه توسط پولیس نافذ میگردد و زمانیكه 

، تان ، دو ) دشنام ( و  قوماندان مسول إنفاذ قانون گریه مینماید ، باید اعتراف فرمایید كه از دولت
                           لت ، خوردن ، چیزي باقي نمانده است .

در حالیكه اكثریت قاطع مردم نسبت به قلدران و زور گویان نفرت دارند و گردن كلفت ترین انان از  
چگونه سر ترس جوانان در محضر عام ، محل و مسجد ، رفته نمیتوانند ، سْوال بر انگیز است كه 

قوماندان اعلي با چند صد هزار سپاه و با پشتیباني بزرگترین سازمان نظامي جهان ) ناتو ( به چند 
 صد تن قلدران و مافیایي فساد ساالر ، باج میدهد 

 

mailto:maqalat@afghan-german.de
https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/sadat_w_qumandan_sar_ala.pdf


  

 

 2تر 2 له :شمیرهد پاڼو 

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

.                                                                                                                   
مقابله با قلدران و زور گویان اگر ریگي در كف ما نبوده و وجدان و عاظفه مطرح باشد ، باید  

 بمثابه عمده ترین خواست مردم ، در اولویت كاري قرارگیرد
 .  

بدون حاكمیت قانون ، تمام پالن و شعار ، سراب بیش نخواهد بود و تداوم این زور ساالري و فساد و 
 اد ساالران ، صفحه سقوط افغانستان را ، رقم میزنند .فس
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