
  د مبارکبادیمنت عیمُپر ام یا
  )صباح(

  
د یدارم ع تمنا، دیشو راید قربان پذیدن خجستھ عیبھ مناسبت فرارس ات برادرانھ مرایتمن و ن درودیگرمتر

بھ  یسربلند و یبرادر صلح و -بھ شما  یواده گنکانون گرم خا و یکامگار سعادت و، قربان یخجستھ 

  .وردآارمغان ده اش بھ یمردم ستمد و زیافغانستان عز

   )نیلعالما رب این یمآ(



ما کھ دھھا سال  ۀدیھن درد دیم یسرفراز مردم و یخوشبخت یسمبول شود برا ید کنونیم عیخواھیم

 چپاول زورمندان و و مورد چور ریاخ یسالھا یخصوص طبھ  ستم بوده و ظلم و شود گرفتاریم

 ین المللیب یکمکھا، ھج لقمھ نان ساختمحتا مردم را چپاول و را کشور. گرفتھ است چپاولگران قرار

داد یجا نھا ویزمی، دزد یمعنو و یماد یثروتھا غما،یت المال بھ یمال ب، بھ تاراج یآباد و یبازساز یبرا

چھره  روز گذشت ھر اقت بایل یب ت ویکفا یدولتمردان ب. ھمھ بھ چپاول برده شد ھمھ و و یدولت یھا

مبدل  یارزش یب ی لھیبھ وس رسانھ ھا. زنندید میتائ مھر شان ینروزگذرا و یتیکفا یببھ  د ونینمایم

  . زده اند ییشنو بھ گوشھا قفل نا کند ویتوجھ نم یکالم آن کس بھ حرف و ده استیگرد

 یدشمن و یدوستی، منفعت یھا یھمکاری، مقطع یھا یاریھمی، مصلحت یبا ائتالف ھا یدولتمردان فعل

 بوده اند و یخون یدشمن اگر امروز بند نبوده و پا یمانیپ و چ عھدیھ قدرت بھ پول و بخاطر و یزمان یھا

 چگونھ معاملھ ویھ سھ دھھ ثابت کرده اند کھ از ینان طیا، رون کرده اندیب بان سریک گری فردا از

  . کنندیغ نمیدر یپرست یاجنب و یسوداگر

 و یمنافع شخص ضرورت و است کھ بھ اساس زود گذر و یمصلحت ینان ھمھ زاده ائتالف ھایاعملکرد 

 مردم با در .ندارند یپابند و یدلسوز مردم کشور و چکدام نسبت بھ کشوریھ رد ویگیم ماانج یگروپ

 ی، فرھنگی، اقتصادیاسی، سینظام" حضور" و یبانیپشت و ین المللیاردھا دالر کمک بیلینظرداشت م

ادی یمشکالت ز. دواران خوردیام ۀشیش بر یسخت ینگبدبختانھ س داشتند اما ی، انتظارات فراوانیجھان

  . ش بوده اندینگران کننده ی رو بھ افزا افتھ بلکھ بطوریل نھ تنھا کھ کاھش نیمسا یبعض یحت مانده و یباق

ھمچنان رو بھ  کنون موفق نبوده و کشت و قاچاق مواد مخدر تا با مواد مخدر "مبارزه" امر دولتداران در

پولھای . مسئلھ بازسازی و کندی روند آن است د،یگردیانجام مھای کھ جملھ کار از گرید. ش استیافزا

دستگاه  فساد اداری در .نشده است یقسمت باز سازی کاری چندان در اما ،سرسام آوری وارد کشور شد

عھده  بازسازی را بر امور از یکھ بخش یر دولتین موسسات غیھمچن. ده استیدولت بھ اوج خود رس

. کنند یل میم ف ویح یکنترول چگونھ حساب ویچاره ما را بدون ھیب و ریلھای مردم فقدارند اغلب آنھا پو

د یھمھ جا وجود دارند و تھد رمسئول دریگروھھای مسلح غ. شده و مردم نگرانند شتریو خشونت ب یامن نا

 .نھ وجود داردین زمیدر ا یدات و خطراتیل نشده و تھدیپروسھ خلع سالح تکم. ت ھستندیھ امنیعل

  . ت دارندیان از جملھ جنگساالران ھنوز قدرت را در دست داشتھ و برسرنوشت مردم حاکمیزورگو

کشور پدیده ملموس، شناختھ شده،  فساد اداری در. فساد اداری است خطرناک،بیماری ھای  یکی از

اما دالیل . د ندارندیھمگانی بودن آن ترد در کند و است کھ جامعھ وجود آن را حس می فراگیر زجرآور و

  .دارند؟ یشگین تالش ھمآج یترو انکشاف و دولت در چیست؟ و چھ حلقھ ھای در گی در این گسترد



تفنگداران، ، انیزورگو، جنگ ساالران کھ ھمھ از یاسیس و ین نظامیمسوول، انیوال، رانیوز

ادارات ، ھا یقانونگزاری، تمام ارگانھای قوای دولت و ھستند انیام گریسوادان، تنظ یب، چپاولگران

 یتجارت شرکتھا، ھیمال ھمچون دفاع، داخلھ، امنیت ملی، یپردرآمد وزارت خانھ ھای کلیدی و و ییقضا

بدبختی ھای  مظالم و جزو کشور در فساد. دست دارند ادارات والیات را در انجوھا،ی، خصوص یتیامن

 ام بریقی، ھنیم زیک رستاخیبھ چنین اقدامی  قاطع دارد، و بھ مبارزه ھمگانی ملی، نیاز ھمگانیست، و

  .بس تحقق عدالت اجتماعی محقق خواھد شد و و) تیمانند وال استر(شھ یضد قدرتمداران فساد پ

م ی، تنظیجنگ ساالر، بنیادگرایی، مافیای ھیروئین مسلط است و دالر و زور جایی کھ تفنگ و در !یبل

عدل  قانون و سی ودست باز دارد، صحبت از وجود آزادی و دموکرا ییت گرایمل و ی، قوم پرستییگرا

از زد و بندھا، کش و گیرھا، قانون شکنی ھا،  .است مردم کشور یمل یخواستھا ش قانون ویخنده بھ ر

مصلحت خواھیھا، دوستی ھای زمانی، دشمنی ھای مقطعی، ائتالف ھای نامتجانس، ناھمگونی ھای 

 ید فساد کھ خود راھجاد ادارات ضیای، ون بازیسیکم ن وویسیکم، آغوش کشیدن ھای دروغی معین، در

جدی استخباراتی و سیاسی جدید،  د ویجدچنین استنباط میشود کھ بازی ھای  است، برد خورد و یبرا

برای اغوای مردم، سرپوش گذاشتن بھ مشکالت جامعھ، آب گیل کردن و ماھی مراد گرفتن و مصروف 

مھ ھیاھو بھ شدت جریان دارد، مدعیان قدرت تصمیم گرفتھ اند کھ ملت در پشت این ھ ساختن ملت دربند،

نظام  دهیرس دبھ اوج خو سبوتاژ یش خوریخو، رشوت .فالکت و سیھ روزی نگھدارند را ھمچنان در

ی، منطقھ پرستان ستم ،یمیتنظ لھ مفتخورانیوس چپاول کشور و زمان چور مانده از اداری میراث بجا

 خویشخوری جزو واپس گرایی بوده کھ انحصار، استبداد، نژاد ساالری و یسنت ھا و تفنگدارچپاولگران 

حکومت " و "اداره"تکاران آدمکش تحت نام یجنا .می آید آن بھ شمار شاخصھ ھای انفکاک ناپذیر

 ت،یبنام امن یبنام عدالت، گاھ یگاھنان یانموده اند،  غار غار را کشور و مار و تار ، مردم را"یاسالم

 . . . و ریاست بھ نعره تکب کھ ھنوز ھنوز و !بنام مقاومت یزمان و "دجھا"بنام  ین و گاھیبنام د یگاھ

شاھراه  مسدود ساختن راه و بستن و و یقیقطاع الطر و یدزد از چپاول و تاراج و خورند کھ ازیسوگند م

خواھند  یكھ م ییآنھا باطل و گران راید دانند و یحق م بر تفكر خود را كھ خود و نآنا ،ندیگویسخن م

 ییزورگو و یمختلف زرانداز یوه ھایش راه ھا و از ده اند ویلمکھ قدرت یار ادت كنند بریمردم س بر

 ییان منطقویادگرایبن د ازیتقل با زور و قدرت، زر و یکرس، پوند و نھ چاک دالرین عاشقان سیا .دارند

مردم  رینم و بخور یلقمھ نان ملت بکشند و از خ دل خودرای ییروبند افراطگرا و حجاب سبز با گرید بار

خواھند یم یتپ تپ پا نان بایا اما. رندیشان بگیا ابان ازیخ وبستن جاده  مانند گذشتھ با دردمند را

 از رند ویبگ یچوک اورند ویب ریگ یسھ کنج رت را بھ قول معروف دریغ یب ھمت و یزمامداران ب



 یداغھا گرید م دارند باریتصم –نھ  یاما داغ چوک رود ویند درد شکم میگویم، ان وند بزنندیخارج

  . ترشوند گناه کار و اه تریبزنند تا روس خود یشانیپ بر ینیننگ

م یام خجستھ بخواھین ایت ایقدس و یبھ پاک، زال بلند نمودهیبھ بارگاه خالق ال کجا دست ھا راید ھمھ ییایب

اعمالش برساند تا ملت  یبھ جزا ن رایخائن رون نموده ویب نیچنگال ظالم کھ حقوق مردم مظلوم را از

 .ردینگ زورمندان قرار تاز تاخت ومورد  گرید مردم کشور و کشور د وینما دایست پخود بھ سرنوشتش د

ران یا بخصوص پاکستان و ک وینزد و دور یگانگانیب یفیکث ناپاک و یدستھا، ام فرخندهین ایمنت ایبھ م

  . دبگردان شھ کوتاهیھم یعطوفت مادروطن برا دامان پر ازرا 

 و یآباد و یزانیچپاول ملت نر و کشور یرانیو بخاطر را یاشک گرید، عظمتت و یخداوندا بھ بزرگ

  . دیینما یبھ مردم وطن ارزان سعادت را و ریخ ب وطن وینص را یسرسبز

  .قیومن هللا توف

  )صباح(تان  یمیدا و یشگیدوست ھم ،انیپا یارادت ب با

  
  یانتظار شبھای وتو ای مھتاب 

  برات چون قناری و دیع بخوان از

  گرددخواھم کھ قلبھا شاد  یھم

  .یبکار خندهی گل خانھ بھ ھر

  
   یاری لطف و یرو د زیع یا ایب

  یشمار خط بطالن بکش بروز

  جنگ  خستھ از یمردمان یبرا

 .گارییاد یاریب ،صلح صفا و



  
  می گشودی یا کتاب خوشھشب

   یربود یم ث اشیحد با را لھاد

  برات  و دیعپاس بھ  گر شدیچھ م

  .می سرودی یخوشبخت یینوا

 
  یجوان یرو د ازیع یا اگر

   یمھربان ییشفقت نما یکن

  آسمان ن ویش خالق زمیبھ پ

  .یمندان را بخوان درد یثیحد
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