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 نامقدس  تالفئا
 کنند یاز نام مقدس ملي استفاده م

 

 قدرت و ۀاعاد یبرا دیو تالش جد یسع تیدر واقع دینما یم ادی یبزرگ مل ائتالفرا به نام  که خود دیجد ائتالف

 خود تیمورأم یچرا در زمان تصد نانینه ا ور  ستند،یشان صادق ن یشان است و در خواسته ها یاعضا طرهیس

  د.نزدن یانتخابات ستمیشان دست به اصالحات س

در  و بردند یم شیرا پ یبلند دولت یپست ها یکه در حکومت حامد کرز شوند یم دهید یاشخاص ادتریز انیم نیدر ا

 اش یدر آن وقت با تمام برجستگ ارتباط داشتند و اشخاص زورمند بودند.  ولؤمس ریمسلح غ یضمن با گروه ها

 پست ها در باج نیاما ا  ستند،یمند ن هرهب یو مهارت حکومتدار یاشخاص از سواد کاف نیا ادتریکه ز شد یاحساس م

شان از خود تبارز داده اند، جز  یاسیس اتیدر طول ح نانیکه ا یی. در ضمن مهارت هاستشان داده شده ا یبرا

ان بدل شده ش هیومیو عادات  یگزند وهیبه ش با  ی، که تقره استنبود گرید زیچ یرنگبازیدروغ، فساد و ن ،یبیعوام فر

  .بودند

 شیپ یگاه ،یبق حامد کرزاسجمهور  سیئنزد ر یاشخاص گاه نیکه ا ستشده ا دهیر دیدر طول چند ماه اخ 

 نیگلبد یحزب اسالم ریام شان نهیرینزد دشمن د یاشخاص، گاه رئمحمد نور و سا ءمانند عطا تیقوماندانان جمع

 .شوند یم یوحدت مل متمضر شان بر حکو اریو بس هیما یطرح ب لیو خواستار تحم زانو زده  ار،یحکمت

که است،  یدر حال نی. اباشند یسال گذشته م 1۷ اناتیقت و تکرار جرؤحکومت م ۀدوبار جادیخواستار ا نانیا مثال  

 .و اداره است یت انتخابانجام شده باشد، پس همانا داشتن حکوم یسال گذشته کدام کار اساس 1۷اگر فرض شود در 

همه ملت  هیناح نیو از حکومت مشروع و اداره منظم نداشتها و طالبان  میتنظ تیما در زمان حاکم زیعز کشور

پولدار شدن  ییقوماندانان و زورمندان دوران طال یها برا هدور آن دیشا بود.  میاعظ یدچار مشکالت و چالش ها

 یبه شمار م یخیرأت اهیدوران س کیملت ما  یبرا اما د،نیر دهن خود احساس نماآن را د ۀقیشان باشد و هنوز هم ذا

  .مسلمان از خوردن گوشت خوگ و کشتن انسان تنفر دارد کیو مردم از آن وقت آنقدر تنفر دارند، که  رود

و  یاختالس، غصب امالک شخص ،یو شخص یآنها از چور و چپاول اموال دولت ۀقوماندانان و دار و دست زمان آن

د، زجر دادند مردم را کشتن ،یرفتندباز پذکردند، به جهاد پشت پا زدند و فساد را با آغوش  فیک یفیو پول اوپرات یدولت
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ر س راتیرا مرتکب شدند، اما از خ اتینوع جنا ارهابستند و هز لفدهن مردم را با ق دند،یکشان ریزنج و هالنزوه و ب

ه و انقراض و ضعف مردم قدرت شان تا امروز ب یها، فساد، پول جاسوس یخارج ها، عساکر و تجاوز ینابسامان

 .خواهند یاست و هردم مردم به دربار خدا دست به دعا استند و محو آنها م افتهیشکل دوامدار ادامه 

 جمهورآن رئیس که  نستیبق حکم مردم ااسجمهور  سیئر ددر مور شانیکمک و مساعدت به ا ،یکینسبت نزد به

 زیو برابر با آنها خواهد نمود و ن کسانیقضاوت  یحشر خواهد شد، خداوند متعال در زعم و شانیوز حشر به ار

که در صورت  داردیمردم اذعان م یعلفجمهور رئیس رقم خواهد خورد و در مورد  اهیدر حقش س خیرأسطور ت

در حقش  نیزر یخیرأخواهد نمود و سطور ت تیقماش مردم، خود و ملت را به راه فالح و نجات هدا نیاز یدور

را در انتخابات سال  یجمهور در برابر جنگساالرها ممکن سبب شود که و سیئو ثبات ر یداریپا رقم خواهد خورد. 

  .دینما روزیو پ تیحما مردم میاعظ ۀاز طرف کتل ندهیآ

 داوریآخر زورمندان سر فرود ن یشارهادرک نموده باشد که در برابر ف یکنونجمهور رئیس موضوع را  نیهم ممکن

 .ننمود نینامشروع شان تمک یو در برابر خواسته ها

که اعتماد مردم را بخود  نست،یروشن است ا کهیزیاما آن چ رسد،یمصلحانه به نظر م ،ائتالف نیا یخواسته ها ظاهرا  

 نانیاگر ا ستند،یخود صادق ن یخواسته هاگفته ها و  اشخاص در  نیکه ا دانند یمردم م رایز  تواند، یجلب کرده نم

را  نواقص نیرا ندارند، بلکه از ابتدا ا قلبجلب جعل و ت یما از امروز منفذها یانتخابات ستمیس بودند، یصادق م

نواقص نزدند که  نیحکومت و قدرت خود شان دست به اصالح و رفع ا یاشخاص چرا در زمان تصد نیداشتند، هم

 .امروز غوغا را بر پا کرده اند

شان به نفع خود استفاده کردند و  یانتخابات یملت و رقبا هیمنفذها عل نیاز هم نانیزمان ا روشن است، آن وابج

شان کار  هیمنفذها عل نیند هراس دارند، که مبادا از همارانده شده  هیبه حاش تیاز قدرت و صالح نهایامروز که ا

 .گرفته شود

ر متکر یها از چهره ها ائتالف نیا شهیکه چرا هم نست،یجه ساخته اخود متوه خر بآ ائتالف نیرا که ا گرید پرسش

. از جانب شوند یبق شمال ساخته ماس ائتالف گریسه گروه د یجمع جنگساالرها ت،یکه عبارت از قوماندانان جمع

 یبزرگ اجتماع مشکالت  مردم و رفع مشکالتحل  رامونیداشته و چرا پ قدرت را یمبنا شهیهم ائتالف نیا گرید

  .شوند یکه امروز سر راه مردم است، ساخته نم یو اقتصاد

شان صادق  ینداشته و در خواسته ها گریهدف د یقدرت و جان طلب یجز مبنا ،یبزرگ مل ائتالفکالم،  صخل

  .نکند نیشان تمک یدر برابر خواسته ها دیوجه با چیبه ه یو حکومت وحدت مل ستندین

 

 

 


