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 22/06/2019         اخترمحمد یوسفی
 

 نظام فرمایشی انارشیاز  ه اینمون
 

 افغانستان درو نوکران بیگانه  ها خارجی
 

 
 این افغانستان در  اجرای وظایف ملی و خدمات برای ملت است.برای نظام دولتی  سه گانۀاهداف و وظایف ساختار 

  است. برعکساصل 

ن یح و قوانیاطبق لو محک اساسی پذیرش نظام برو  دولتینشان دهنده ماهیت نظام  ملی نظام دولتی کهاجرای خدمات 

  است.سپرده  در کشورضد منافع ملی  و تداوم خصومت اوباشان زمانارشیای اجرخود را به  است جایگاه  
 

بر دال جبا  کشور در قانونگذار مرجع حیثه خود ب (افغانستان لمانولسی جرگۀ افغانستان )پارضای اعهاست که ه ما

بهات ج که باید در . قطعات امنیتی کشورندارد خاتمه داخل تاالردر ایشان جنگ  د وجنگن می لحاف مالنصرالدینسر 

باشان وا این تن به تن های مصروف خالصی جنگ ،بودند می میهنبیدفاع  دفاع از مردم گرم جنگ علیه دشمن در

 . هستند
 

 دین. این مفسندتهسافغانستان  و مردم هم مصروف غارت و چپاول دارای ملیافغانستان حکومت فاسد  و قوۀ قضائیه 

بیق صت را برای تطپالن شدۀ دشمنان مردم افغانستان مساعدترین فر زمانارشی  کشور را دارند. ۀادعا مالکیت و قبال

  است.  فراهم نمودهمیهن ما  اندشمن اهداف خرابکارنۀ
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ز جانب ا دفاع هستندی مصروف قتل و قتال مردم باین قاتالن مردم بیدفاع افغانستان از یکطرف دراین خال طالبان 

 . مطالبه دارندرا دیگر از تمویل کنندگان خود قدرت سیاسی 

 

ط در شرای منافع ملی کشور از اوباش آیا چنین پارالمانی !! شودآگاهانه نگاه  به این افتزاهات شرمسار باید جدی و

 ؟ ندتوا کرده می دفاع جنگ

  هرگزکنند  زیر پا می را هموطنی و فرهنگ معاشرت ملیهای که همۀ مرزجواب روشن است چنین افراد اوباش 

   شوند. افغانستانسزاوار و شریف  ملتبرای توانند مصدر خدمات شایسته  نمی
 

االر تدر وجود ندارد که به این اوباشان واضح بگویند که میدان جنگ کسی اکنون در کشور با چنین وضع ببنید 

ان که طالب ستبلکه میدان جنگ در دهات و قصبات کشور ا، کابل نیست شهر هندوستان در کشور پارالمان تحفۀ

 ارر از مردم کشوهمت دفاع این اوباشان خود   هستند.  اگر دفاع کشور نجا مصروف قتل و قتال مردم بیآشریر در 

ف وظایه بدوباره لمان هستد در تاالر پارایشان  قوای امنیتی که مصروف خالصی جنگ باید بگذارنداقأل ، دارندن

 رگردند.   بامنیتی شان 
 

ندوستان افغان دست به دست هم داده پرده از اسرار توطئه های دشمنان مردم را بردارند. بیائید همۀ قلم بدستان و وط

 پالن شده است، مردانه وار و صادقانه مانع اجرای آن شده و خنثی سازندعلیه ملت مظلوم افغانستان توطئه هایی که 

بیدار شوند و برای نجات میهن خویش متحدانه و برادرانه دست از خواب گران تا اگثریت خاموش این ملت مظلوم 

 بدهند. هم بدست 

ز این خون ما بیشتر ا بگذاریم و نگذاریم که ملت غرقه درکنار را ها و تخریبات فردی و حلقوی  دیگر باید توصیف

 برباد و نابود شوند.   

 دشمنان رنگارنگ مردم افغانستانباد نابود 

 افغانسان یک پارچه باد مردم نجیبمتحد و 

 

 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 پارلمان افغانستان نمونه ای از انارشی نظام است
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