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   االر وطنفروشان جنگسرزندانفن ي بی دولتی ھایچوك ن شدیارث
  ھایافتهيم يتعلو درد   بای انسانھا.باشد یم شرم  وافسوسسيار بیجاما  وطنپرست  و مبارز،فيشربرای مردم 

 ،ی قوم،ی نژاد،ی بدون تعصبات مذھبی دولتی شان در ادارات رسمیگدي فھم و دانش،اقتي در سابق نظر به لماكشور

 و در مقابل دادند ی خودرا انجام مۀفي وظيتميصمو  با محبت  و نبودهآنھا  ميان درشکلیم ھيچ ،كردند ی كارمیزبانو

 اعم از  آنھابه غير از مقامات باالئی که بين طبقۀ حاکم و نمايندگان سياسی ،انه داشتندار دوستيخورد بس برگردي ھم

  وانپسر  چوکی ھای دولتی را برای قيۀبدست به دست می شد،  و جواسيس سرسپردۀ آنھا از آنخاندانی و بيرون 

در  استاد  و يا ھم به حيثر ادارات درجه دوم د اقت خودي نظر به ل کدامھرنساخته بودند،  ی  ارثھای خودليفام یااعض

  . مقرر می شدندپوھنتون 

و حزب ه د مربوط بی دولت بلند پايۀديگر مقاماتو  ھاخانه سفارت، خانه ھا تمام وزارت" پرچم- خلق "باندحاکميت درزمان 

م شده بود كه ي ھا تقسمي تنظانسرميان  "آی اس آی"يعنی پاكستان  توسط ی انتقالمقامات دولت  ھاین اخوان در زما.بود

به قتل  كابل تن درھزار ٨٠حدود  تنھاکه طوری .  درافغانستان وكابل شدیميتنظشديد   و زد و خورد ھایباعث جنگھا

 ی ھایخلقيعنی  ی پاكستانیبه مالھا ی افغانستان به امر پاكستانبه قدرت رسانده شدند، ی وحشانطالبکه  زمانی رسيدند

 یچوكو   شدهدهي كشھااز غار "ی ایآ یس"توسط  شده بودند پنھان ھاغاركه دريئ ھایاخوان . داده شدند، بودهشد كه مال

   .آنھا داده شد طبق خواست ھر يک ازرا  ی دولتیھا

گاه ي پانھا دست به چور و چپاول زدند بلکه توانستند با به قدرت رساندن نوکران خود نه تءامپرياليسم امريکا و شرکا

 واضح است در مدت ھفده سال تجاوز ھم نوکران و هطوری که بر ھم .نديس نمايسأرا در افغاستان ت خودنظامی  یھا

 همروز با. د دارد، کشور را غارت نموده و به تباھی کشاندنکه در رأس ھمۀ آنھا امريکا و ناتو قراری  کشور٤٨  ھم

 يعنی چوکی ھای اند گروگان گرفتهما را  مردم  وكشور ،جاسوسو وطنفروش ی ھاتكنوكرات،  ھای اخوانسران ۀعالو

نھا و می خواھند تا بعد از آ   اندگدرحالت مرو رشده يت شان پياكثردولتی را ارثی ساخته اند به اين معنا که چون 

ن ي گلبدۀبچمثال برجسته . دھندبادامه  ی دولتاماتمقدر شان ھمانطور به خيانت و وطنفروشی و چور و چپاول  فرزندان

ل ياسماع ۀبچ ،یوبرادر زاده و برادر وطنفروش، م يم قسي بچه فھ، یو ۀكواس   و نواسه خائن،ی مال ربانۀبچجنايتکار، 

  ھای پرچم ویھمچنان ازخلق و، فرزندان محقق، خليلی، دوستمیونس قانوني ، بچه ھاییو ۀدستو دارو عطا خائن، خان 

ۀ سياف حتا برادرزادو تا فاروق وردك    جنرال طاقت،ونيمعلم مانند  ھائیتسي فاشو  و حامد کرزییاز اشرف غن
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، کبير ی تن،یو گالبز،نيمانند امی  وطن فروشانن وتكاراي  جنافرزندان ھم از خارج كشورتاكند  یكوشش مف اتمر يحن

نابودی سوق را به  آنبا ھم يکجا به باداران خود تسليم نمايند و مردم  را به قدرت بياورند تا کشور راگران ي دو رنجبر

  . بدھند

 یل ھايفامو نجات ب وآ نان  تھيۀغم در ستمديدهمردمکه  بحرانی است، در حالیافغانستان در حال حاضر اوضاع در 

 خاطره  ب. ساختندسريمبرای خود   و رشوه خوری قاچاقبرو دیز  دیبرا  رانهي زم ولی اين مشت از کثافتخود ھستند

  و انسانھای گناهی ب وچارهي مردم ب اند و قرارداده د خودين كشور را در قيپست ا  ودي پلی تعداد از انسان ھاکه يک اين

شان فرزندان ا ي د وشو یاخطار داده مبه آنھا تكاران يا توسط جناي  ترور وًا فور،عدالت بزنندحق واز اگر داد خواهيزادآ

 متماد که انمی دامروز تمام ملت افغانستان  .شود ی شان ساخته می برایئ جناۀسيا دسي رند ويگ یرا گروگان م

دست ه ب  یللن المي بی ھایگندي حتا نما و پوھنتون،تي امنی از ارگ تا شورای ادارات دولت،خانه ھا وزارت،ھا سفارتخانه

   .است ئنانن خايا

اريد و ذ نگاني درمان و مبارزان مسائل کشور را دانشمند ما،گاهو آجوان شما با نسل اگر افغانستان ب ي نج وفيملت شر

 و تكاري جناان شان از پدریوچه ھا چبه يقين کهرود  یتر شده مدب   حال كشور از بد، بدانيد کهديوحدت نكنبا ھم 

 . که چه طور بعد از پدران شان کشور را غارت نمايندوطنفروش خود در خيانت و وطنفروشی درس گرفتند و آموختند

رند وھم چنان استخبارات جھان يگاد بيحضور دارند تا نيزشان فرزندان كنند  ی مارزبرگت  ملعليه كه یدر مجالسآنھا 

 ب معارف كشور به صفر تقرح سط.دھند ی میلي اسناد تحص و برای آنھاروند ی مکردهه يتربھا را ن چوچه بچه يا

 یبه فرھنگ بد اخالق یاخالق اجتماع.  است بازار و كوچهح درادارات حتا در داخل ارگ به سطیبداخالقاست، وده نم

که مردم افغانستان اخير سال٤٠  ینست دستاوردھاي ا.شود یده ميمتردکن شان يت دربي انسان و شرافتول شده يتبد

 . آنھا تحميل شده استربتكاران يتوسط جنا

 
 


