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 ۲۷/۰۹/۲۰۱۹        افغان جرمن آنالین

 فقط تیم دولت سازمیتواند نجات کشور را تضمین کند 

ملت بیدار افغانستان  آن ملیون خاموش است که متاسفانه درین  

چهل سال اخیر تحت نام ونظام  اسالمی ، جهادی  ودموکراسی  

هیچ زمینه ای صالحیت برایش داده نشد،  یعنی در واقعیت در  

بین رهبران جهادی از  اسالم وجهاد ودموکراسی حقیقی خبری  

ده گردد. این اکثریت  نبود تا خواست این اکثریت خاموش برآور

خاموش در مسابقات جاسوسان رنگارنگ خارجی ها که بنام جهاد  

مردم را فریب دادند متاسفانه مردم تمام هست وبود شان را  

جهادی  ازدست دادند  مردم به شهادت رسیدند وبرخالف رهبران 

، ) فراموش نشود که ملیون  دست یافتندبه نان ونوا وثروت مکنت  

هزار پیامبر با کتابهای آسمانی درخدمت آنها از طرف پروردگار )ج ( در مقطع های  120خاموش همان  مخلوق خداوند است که 

مختلفه زمانی مؤظف وفرستاده شده تا این جمعیت خاموش بیگناه را به رفاه وفالح رسانده باشد.( اما بدبختانه مدعیان اسالم وجهاد  

دموکراسی برعلیه خواست خداوند در جهت مخالف بیشتر به مفاد شخصی خودشان رسیده اند. بخاطر مفاد شخصی خود شان  و

مشغول خیانت به اسالم و وطن بوده اند وبرخالف درخدمت توسعه جنایات خارجی ها علیه این ملیون خاموش  قرار داشتند و قرار  

فقط یکبار ) آنهم بنابه تبلیغات وسیع استعمار درمورد دموکراسی(  معتقد شد که شاید   دارند . ببینید خلق هللا این ملیون خاموش 

وضعیت محتوم بدبختی تحمیل شدۀ  از جانب خارجی ها را با دادن رای بتوانند تغییر بدهند. ازینرو با وجود سختی ها و سنگ  

انتظار کشیدند تا شخصی را که خود شناخته بودند و   اندازیهای خارجی ها وگماشتگان آنها ساعات طوالنی را با صبر و حوصله 

دربین اینهمه جاسوس که سابقه عوام فریبی جهادی نداشت وبرخالف یک چهرۀ آگاه از تکنوکرات ها بود ونیز در راه رفاه وفالح  

رای یا  ۴۴۸۵۸۸۸احمدزی، خبرگذاری بی بی سی  کشورشخص  ثابت قدم تشخیص داده بودند اشرف غنی را انتخاب نمودند ) 

( . بدبختانه این انتخاب صاف وروشن که  ".درصد آرا را بدست آوردند  ۴۳.۵۶رای یا    ۳۴۶۱۶۳۹درصد و عبدهللا عبدهللا    ۵۶.۴۴

مؤفقانه انجام شد. همگان دیدیم که چگونه    به امر خارجی  ۱۹۱۴در  به خواست وارادۀ برحق مردم آنهم تحت نظام بنام دموکراسی  

ازگماشتگان آنها  بنام  عبدهللا عبدهللا، باطل اعالن شد بخاطریکه دولت با ارادۀ مستقل در افغانستان سربلند نکند به وسیله یکی  ها

چراکه منافع  دشمنان وطن درخطر بود ازینرو جان کری یعنی مدعی دموکراسی بقدرت دولت امریکا کاری را انجام داد که آرزو  

طل ساخت و به اراده خودشان عبدهللا عبدهللا مخرب افغانستان را بار دیگر با توطئه فریبندۀ  واراده خلق هللا یا ملیون خاموش را با

و در اصل برای تخریب  وحدت ملی  حقیقی کشور    کردند افغانستان وارد  ی بنام  وحدت ملی ضربه جبران ناپذیری به وحدت مل

تا خدمات اشرف غنی را بخاطر منافع ملی افغانستان تخریب    اقدام صورت گرفت و عبدهللا را درکنار اشرف غنی طوری قرار دادند

درکنارش قبول  کرده باشد . اشتباه اشرف غنی درین بود که شخص بازنده انتخابات، عبدهللا را در پنج سال آینده بخاطر منافع ملی 

.  که زنگی نگردد به شستن سپید یا  نرود میخ آهنین درسنگ .  اما بقول معروف داده میتواندصبغه ملی   فکر کرد عبدهللا راونمود 

نیامد، اشتباه اشرف غنی درین بود که اورا از دیدگاه شریفانه ملی  راست عبدهللا که منافع خود را برتر از منافع ملی میدانست براه 

نمیتواند  خود سبک وسنگین نموده بود درحالیکه یک گماشته گمنام که بزوردشمن های خارجی به مقام ومنزلت ونام رسیده باشد 

برای وطنش مصدر خدمت شود زیرا افسارش بدست دیگران است. ولی باوجود تمام سنگ اندازی ها تخریب کاری های عبدهللا  

بازهم اشرف غنی متکی به خدا وملت وارادۀ ملی توانست در راه رفاه و فالح کشور کار های بنیادی را سامان   وباندش عبدهللا 

ساعت برای وطن کار میکرد ولی عبدهللا گماشته شده در فکر اندوختن ثروت وآسایش و آرایش خود  ۱۸دهد. اشرف غنی روزانه تا  

 مصرف بود، این طعن نیست بلکه حقیقتیست که ملت آنرا بچشم سر دیده است. 

دیگر اینکه تاثیر شخصیت اشرف غنی را می بینید که  هم اکنون مسلمانما های جاسوس وعوامفریب با استفاده از نظریات اشرف  

غنی  میخواهند خود را دموکرات و ملی جا بزنند  ونگذارند که افغانستان از چنگ خارجی ها بیرون شود زیرا خود ارادیت  

یک   منحیثباند عطامحمد نور ، تورن اسماعیل ، یونس قانونی گلبدین ، وعبدهللا و غیره افغانستان  برای گروه شیطانی کرزی و 

و   کشتندرا هزار کابلیان  6000باالتر از کابل حوادث  قتل عام دراین گروه   د کشاند. آنها را به محاکمه خواه دادگاه عدالت است 
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یب کابل  بیشتر از دیگران  پاکستانیها ر.  در حادثه قتل عام وتخ نمی کندرا فراموش    جانیانمردم چنین    نمودند  بویرانه تبدیل  کابل را  

که نام دروغین حکمتیار بنام راکتیار ازجانب   ساختاین درامه اصلی ممثلین را مسعود وگلبدین ، بوسیله گماشتگان اش عبدهللا 

 میلیون خاموش مسمی گردید.  

ۀ آنها در تخریب تشکیل یک دولت ملی چگونه مؤظف شده اند تا نگذارند این اکنون واضح می بینید که حامیان خارجی آنها بوسیل  

دولت ملی جامه عمل بپوشد. درحالیکه اگر آنها وابسته نمی بودند و حب وطن رادر سر میداشتند چرا به تشکیل دولت ملی کمک  

های وافر در تخریب تشکیل یک دولت ملی فعال    نکردند و لکه ننگ گماشتگی را به این وسیله ازخود نزدودند. آیا همین ها با بهانه

نیستند ؟ دولت سازی حقیقی در افغانستان  قبل از تصفیه حساب با همسایگان ، اول گورگن جانیان گماشته شده را که مثل شپش  

ن با منافع دشمنان برای مکیدن خون مردم  در لباس وطن خانه کرده اند تصفیه خواهد کرد ازینرو می بینیم که چگونه منافع گماشتگا

بیرونی ها از طالبان گرفته تا داعش    هخارجی از یک گریبان سرمی کشد و هر ابجد خوانی میتواند بداند که چرا تمام عناصر گماشت 

عمران خان و   خواستوجهادی وشورای نزاری )نظاری( و کرزی دست بدست هم داده اند تا تشکل دولت سازی سامان نپذیرد. 

   ؟ این گماشتگان چه فرق دارد خواست روحانی با  

ننگ ابدی به مدعیان دموکراسی اینست که طالبان وحامیان طالبان را تقویه کرد تا در افغانستان برای انسان کشی و جنایت دست  

آزاد داشته باشند  و ازجانب دیگر  با این جنایات آشکار طالبان باید مانع دولت سازی شوند،  دولت های بی آزرم هنوزهم  زمینه  

شور های مختلفه آماده کرده وآماده می کنند تا این مهره های عزیز شانرا دوباره برسر قدرت  آورند.  های مسافرت آنها را به ک

مثل عبدهللا  ]گلبدین در منازعات انتخاباتی اش با پررویی بوظاحت گفت که اگر به ریاست چمهوری انتخاب نشود اول انتخابات را 

لبان میگوید که اگر ببینیم دست خارجی ها در امور وطن داخل باشند ما نیز  باطل شناخته  ودر ثانی بدفاع از طا [بزور حامیانش 

. او فکر میکند که   چیزی نمی گویدحرام خارجی هادر کشور می باشد  ۀ نطف  ش مثل طالبان دست به جنگ خواهیم زد. اینکه خود

کند که جز ویرانی و وحشت   ه میمحاسب  مگرجامعهبا مردم فریبی در کف دست خارجی ها به مقام ومنزلت باقی خواهند ماند. 

ودهشت کدام کاری را به نفع جامعه واسالم حقیقی تا کنون این گماشتگان انجام داده اند؟ کدام وقت درمقابل حامیان پاکستانی خود  

ند مردم  ها را در افغانستان تخریب نموده ا خارجیاند کدام پایگاه نظامی  نموده جز پا بوسی ودست بوسی کاری برای منافع مردم 

در بدل ویرانی افغانستان نورچشم بیگانگان  اینهاند.   انیک میدانند که این گماشتگان بجای کمک ملی در قتل عام ملی بیشتر فعال 

نجات وطن  ازینرو  .میکندتقویه وحمایه  دولت ساز علیه تیم رادست پرورده اش  یدشمن افغانستان شده اند. خارجی ها جهادی ها 

  امررا جوانان آگاه این    نجات دهد.بیگانگان  سارت  است که میتواند افغانستان را از ا  ممکندولت سازقط بدست تیم  فدر شرایط کنونی  

   درک نموده اند.بهترازدیگران 

 

 

 خود باخته در برابر اخذ میلیونها دالر تماشایست این دوچهره 
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این عکسها گویای نوکری و چاکری آنها در برابر 

منصفانه  نستان است تماشا کنید وادشمنان ملت افغ

               تصمیم بگیرید .برای نجات کشور 
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