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  !!! امروز"نظام خر و خرخری"  ميخواهم نه "نظام خر" 
 

ل که عمر من بيش از دوازده نبود و در افغانستان عزيز که شاهی  حکمفرما و مرحوم در حدود شصت سال قب
و هنوز در افغانستان شاهراهها و سرکهای پخته و نيم . سردار شاه محمود خان عاقل و ديموکرات  صدراعظم  بود

 سرويسهای -رکش الريهای با– طياره و خطوط هوائی در افغانستان از تصور بلند بود -پخته و جود نداشت 
 موترهای تيزرفتار و تکسی به جز از تعداد معد ودی از گاديهای اسپی چيزی برای نقل و انتقاالت -مسافربردار

 کارگران در شغل و پيشه ــ مامورين و مستخدمين در اورگانهای دولتی و –بسيار محد ود بود، دهاقين در مزارع 
با قناعت به خشک و تری که . ولۀ عصر به منازل خود ميرفتندغير دولتی با نواختن تولۀ صبح به وظايف و ت

موضوعات قوم، مذهب، لسان . داشتند در آغوش فاميلهای خود به اميد فردای بهتر به آسوده حالی زند گی ميکردند
 به آنچه افتخار. همه بنام افغان و فرزندان يک مادر وطن يعنی افغانستان می زيستند. و منطقه مطرح بحث نبود

ميکردند داشتن آزادی، استقالل، حاکميت ملی، حاکميت ارضی و حاکميت قانون، فضای صلح، آرامی و برادری 
  .  نسبی  بدون تشويش بود

؟ او "نظام افغانستان چه نوع نظام است: "روزی از روزها در يک محفل خصوصی شخصی از دوستی  پرسيد 
اما دوستش . دوست به تشويش و از سؤال خود پشيمان گرديدسؤال کننده از جواب ".  نظام خر"بجوابش گفت که 

که از هواخواهان  شاهی مشروطه  بود و مخالفتی هم با صدارت سردار شاه محمود خان نداشت، آغاز به تفصيل 
ميشود يعنی دهاقين اگر نرگاو نداشته ) االغ(و گفتند که در افغانستان اکثر نقل و انتقاالت توسط خر. جواب خود کرد

به مارکيت " خر"امتعۀ خود را توسط . ميکنند" خر"باشند، قلبه و ميده کردن گندم، جوار و ديگر حبوبات را توسط 
بعضًا عروسان و دامادان را باالی خر ميبرند، سبزی فروشها سبزيها، گل سرشوی وال، گل سرشوی و . ميبرند

يگر ميبرد ، سنگ کشان سنگ، خشتماالن غيره را ميبرند و همچنان خر است که اشخاص را از يکجا بجای د
خشت ، گل و چوب را برای ساختمانهای تعميرات ميبرند، چوب، هيزم، پشقل و سرگين به مارکيت و منازل توسط 
خر انتقال داده ميشود و حتی خرها کوچه ها و شهرهای ما را با پاک نمودن بدرفتها تنظيف ميکنند و صدها کار 

  :وه کرد کهديگر را انجام ميدهند وعال
در يک کشور برای موفقيت و پيشرفت سيستم اقتصادی که رکن اساسی يک نظام  است، وسائل زراعتی و حمل و 

و " خر"چون ما متآسفانه آنرا نداريم فلهذا، ميتوانم بگويم که اقتصاد ما متکی به . نقل پيشرفته امری حتمی ميبا شد
  .نده تشويشش رفع گرديده و با اظهار تشکر قناعت کردسپس سؤال کن. است" نظام خر"نظام افغا نستان 

حال ميخواهم به عرض هموطنان عزيز برسانم که امروز خطوط هوای، سرکهای پخته، وسائل ترانسپورتی 
پيشرفته از قبيل الريها، تيزرفتارها، تکسی ها و حتی لمزينها، موترهای ضد مرمی هوتلهای مجلل، راديوها و 

خصوصی، انترنت، کامپيوتر، سامان و آالت پيشرفته، تيلفونهای سيمدار و بی سيم دولتی و تلويزونهای دولتی و 
شخصی، مارکيتها، مکاتب و پوهنتونهای شخصی و دولتی، ديموکراسی قالبی، بازار آزاد وغيره صدها قلم از 

جاوزات ، سرقت ، تچيزهای پيشرفته توأم با جنگساالری، خرافات، حمالت انتحاری، فقر، غربت، آوارگی، دزدی
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جنسی، عدم قانونيت، عدم حاکميت ملی، عدم حاکميت ارضی، عدم مصونيت، بی امنيتی، نبودن آستقالل و آزادی، 
موجوديت ده ها هزار عسکر متجاوز اجنبی توأم با تشويق بی ناموسی ها، تشويق کشت و قاچاق مواد مخدره، 

 سرطانی، توسعه عيسويت با تکثير انجيلها به قاچاق سنگهای قيمتی و آثار تاريخی تکثير امراض مهلک ايدز و
لسانهای دری و پشتو، فساد اخالقی، هجوم فرهنگهای غيرافغانی و تآثيرات منفی آن به فرهنگهای عالی افغانی، 
قانون اساسی مغاير شرايط و اساسات اقتصادی، سياسی، اجتماعی و دفاعی مادر وطن عزيز ما افغانستان با 

  .يت مزدور و وطنفروش را داريم؛ يعنی غالمی را در نظام خر و خرخری داريمرهبری فاسد و بی کفا
دورۀ سردار شاه محمود خان مرحوم عليرغم غربت و عقب "  نظام خر" حال از هموطنان عزيز ميپرسم که آيا 

برادری مانی های آن با داشتن آزادی، استقالل، حاکميت ملی، حاکميت ارضی، حاکميت قانون، امنيت سرتاسری ، 
و آرامش روحی خوب بود؟ و يا نظام خر و خرخری غالمی امروزی که اغيار خودشان و يا توسط غالمان و 
نوکران خود فروختۀ افغان ما  به سرنوشت شيرمردان که هميشه با سر و جان و مال از نوا ميس ملی ، استقالل، 

اهند همه ملت افغان را چون غالمان خريده شدۀ آزادی ، حاکميت ملی و ارضی دفاع ميکردند، بازی ميکنند و ميخو
خود در بردگی  قرار دهند و با بمباردمانهای غيرانسانی  و تخريب خانه های شان  تالش دارند که غرور ملی ملت 
باشهامت مخصوصًا خواهران و برادران مناطق پشتون نشين را درهم شکنند و ملت مظلوم را که در سی سال اخير 

ديده، برای ابد در بردگی خود داشته و هر آنچه آرزويشان باشد در افغانستان بزور توپ، طياره،  بکلی مضمحل گر
  تانک ، بمب ها ، راکت، دالر و نيرنگها و فريبهای ديگر به پيش ببرند؟

دشمنان سوگند خوردۀ افغان و افغانستان چنين تصور ميکنند که افغانان خارج مرز به اصطالح !  هموطنان عزيز
، نمک شده اند و ديگراحساس  وطند وستی ، خداپرستی و شهامت افغانی "ر کی در کان نمک رفت نمک شده"

خود را فراموش کرده، يعنی بی غيرت و مصروف عيش ونوش شده اند و به تاريخ پرافتخار نياکان خود خط 
ن و برادران هموطن ما را در بطالن کشيده اند و با بی تفاوتی  در نظام خر و خرخری امروزی، ميخواهند خواهرا

خاک و خون بکشانند و با نوشيدن جام شهادت بر عدۀ مظلوم و بيدفاع که جان به سالمت ميبرند، با پوشاندن حلقۀ 
واقعآ جای تآسف است که ما هنوز هم خواب هستيم و از دسايس دشمنان و دردها و . غالمی  بر لبانشان مهر بزنند
  .ز ما هيچ درس نميگيريمآالم مسلط  در مادر وطن عزي

خواهران و برادران عزيز لطفًا از خواب غفلت بيدار شويد، ترحم به حال خواهران و برادران مظلوم، فقيرو 
بيچارۀ خود کنيد و بيک صدای واحد بنام خداوند بی نياز سوگند ياد کرده بگوئيد که ما  افغان واحد و يکپارچه 

س ملی ، استقالل، آزادی، حاکميت ملی و ارضی، منشور ملل متحد، هستيم و تا آخرين رمق حيات از نوامي
ديموکراسی واقعی مطابق شرايط اجتماعی افغانستان عزيز و حقوق حقۀ فرد فرد برادران و خواهران افغان خود 
اه دفاع کرده و سرنوشت خود را بدست خود ميگيريم  و ميگوئيم که دشمنان  مادر وطن ما در اشتباه اند؛ ما هيچگ

شست سال قبل " نظام خر" ما . لهذا لطفًا نظام خر و خرخری خود را بگيريد. غالم و برده نبوده ايم و نخواهيم بود
 .خود را که در فضای صلح و امنيت، آزاد و مستقل بوديم ، ميخواهيم

  
  !!!!!خداوند متعال ملت خوابيدۀ افغان را بيدار و افغانستان عزيز را آزاد کند
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