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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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  !كردند دزدی روشن روزدر ی که جنايتكار دو

  
 خوبی شھرت وجھان منطقه در داشت رخشاند تاريخ افغانستان ؛فھميده  وگاهآ مردم ،محترم جوانان ،عزيز دوستان

 ،وفاداری ،صادق ،امانتدار ،مركزتجارتی بلندبوده ما وطن نام دنيا ھای كشور در خاطر ھمينه ب بود كرده یئكما

و  زن ، مردم مال ،پول گرفت می صورت وزبان قول روی شاند ست  وداد . رفت می شماره ب داری ناموس گیكاك

  .ردند کمی نگاھداری خود فرزند و  زن ،دخو مال مانند خودرا دوست ۀ خانو  بچه
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 می بدتبختی به روز روزبه افغانستان .رفت شده غريب مردم مدندآ كار روی مستبد قاتلينو لماظ ھای دولت كه زمانی 

 زدند می مردم الوما  ازبعضی یددز به دست ريبغ مردم .شدند بھبره  بی ھم تعليم و  درس از بیيغرۀ برعالو رود

  .برد می سره ب رامیدر آ كشور بازھم. داند می جزا خودشان ويا  مراجعهپوليس بهً افور محل يا منطقه نآ مردم اما

 زدید کمک کننده  ھای دولت ھای كمك از علنی و  روشن روز در نآ  ھایدسته و دار  و ھا دولت خود امروز ولی 

 می زدید ارکشآ صورته ب دولت ۀخزان از،  ردمم ۀمالي از كه است شان برای یئحيا وبی شرم اندازه بی جای كنند می

 ولی زنند می حرف تقادوص عدالت از وقت ھمه نمودند معرفی پيشه فساد دنيا به وھم بدنام ھم را افغانستان اينھا. كنند

 زدیياد اند زديدهد را ملتۀ سرماي از ھادالر مليارد.  اند ھمدست منطقه یومافيا المللی بين قاچاقبران باه ھمرا خودشان

  .که واسطه و وسيله ندارندشود می تطبق یئھادزد خس بر اجتماعی عدالت ولی كنند می

 انتخبات در خيل عمر. دالر را اختالس نموده اند ميليون ٣٦٠ گل بی بی ه ھمرا ارگ داخل زنان ،جھمور يسئر امروز 

 درطول ریبش حقوق خالف ھایكار اين ۀھم با کرد ھاجنايتچه و  دزديده قدرپول چه جھموری رياست  وپارلمانی

 می زدید اقتصادی فضع به نظر شب در ھا دزد خس . ساختند شامل سياه ستيرادرل مردم ھمو  كشور ھم سال چندين

 خودمی افتخار را ملت مالنموده  خوردن  زدید علنی  و قدرتمندانعصریی ھاددز اما .كشيدند می وندامت كردند

  .دانند

 وطنزد، د نفر چار يبج به  خارجیھای دولت ھای باكمك كشور عايدات يدئنما اوتقض وشريف نجيب مردم شما

 دست ددز نفر دو امروز روند می راءقھقھ به روز به روز وفقير بيچاره ومردم رد گيمی قرار خاينو  قاچاقبر ،فروش

  ندزسا بدبخترمی را مردمو  دھند می بآ ب را یگل كدام باز يندهآدر كه داده ارگ در یدوست

 را خوب می دزدان اين برسر افغانستان مردم ندوھمه اكرد پيدا گاھیآ هدھند كمك ھای دولت از اين دزدی ھای آنھا ھم

 جنايت و  دزدی ھمين نشود بيدار ملت تا ستا خاموش ملت است جنايتكاران ينھم دسته ب قدرت مگر چون شناسند، 

  .  دارد ادامه

در فساد و دزدی آن است که تمام مردم افغانستان اعم از روشنفکر، معلم، استاد، راه نجات از اين فضای آلوده و غرق 

داکتر و پروفيسر با مردم عوام از دھقان تا کارگر و از کسبه کار تا دکاندار و اقشار نادار جامعه، دست در دست يک 

در غير آن صحبت از بھبود .  سازندًديگر گذاشته مشترکا دست اين دزدان و باداران شان را از حيات اجتماعی ما کوتاه

 .و رھائی از  ظلم و ستم ھمان آرزوئی می ماند که در سينه ھا و کتابھا درج شده اند

 

 

  


