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فضل احمد

به جواب بیانیه جاللتماب اقای حنیف اتمر
کاندید ریاست جمهوری
جناب محترم آقای اتمر من به تمام معنی موافق ام که اقدام جاللتماب ر ٔیس صاحب جمهور دا کتر صاحب اشرف
غنی غیر قانونی است ای کاش جناب شما در زمان رهبری جناب جاللتماب حامد کرزی که صاحب قدرت و چوکی
بودید عین صدای غیر قانونی بودن تمدید میعاد ریاست جمهوری اش را غیر قانونی دانسته و استعفای خود را میدادید
و همچنان نباید موافقه امنیتی را بحیث رایس امنیت ملی دولت دوسری غیر قانونی ساخته و بافته آقای جان کری که
خالف قانون اساسی بود و امروز ملت مظلوم افغان با امضای آن به مصیبتهای عدیده دچار است امضا میکردید
و نیز وقتی جناب شما وزیر داخله و جناب امرهللا صالح ر ٔیس امنیت ملی بودید چرا امنیت را آورده نتوانستید و حتی
در یکی از روز جرگه امنیت جرگه وقتی جناب کرزی را گرفته نتوانستید و سبب برطرفی جناب شما و آقای امرهللا
صالح بنام استعفای شما اعالن گردید.
در دوره کار جناب حامد کرزی صدها اعمال غیر قانونی مغایر هدایات قانون اساسی صورت گرفت آیا شما بر
خاستید که این عمل و یا آن عمل غیر قانونی است من استعفا میدهم اما حال که خود را به ریاست جمهوری کاندید
فرموده اید با عده ای دیگری از همقطاران خود صدای قانونیت را بلند میکنید.
بنازم این یک بام و دو هوا را من نمیدانم که در پشت پرده با باداران خارجی خود چه پالنهای مصیبتبار دیگر را در
پیش دارید .
من یقین کامل دارم خواهران و برادران عزیز من که در کابل و به صورت کل در مادروطن عزیزم افغانستان اند به
الفاظ و کلمات فریبنده شما و کاندیدان محترم دیگر فریب نخورند و از هوشیاری تام کار گرفته و آنچه بخیر مادروطن
و ملت مظلوم و ستمدیده افغان باشد تصمیم بگیرند.
خداوند حامی و حافظ افغانستان عزیز باشد
با عرض حرمت
افغان خدمتگار افغان
جناب مغز ز و محترم اقای حنیف اتمر اگر به خاطر داشته باشید چند سال قبل از اینجانب طالب مشوره گردیده
بودید و من حضور شما مطالبی را عرض داشته بودم که در صورت ضرورت حضور شما تقدیم خواهد شد به هر
حال بار دیگر بسیار محترمانه حضور شما به عرض میرسانم که موضع صلح در افغانستان به آمدن جناب شما یا
جناب اشرف غنی ویا هر شخصی دیگری چه این باشد ویا آن ،این حکومت ویا حکومت موقت ویا عبوری باشد
نیست  ،مطلب من اینست و بار دیگر بحضور شما عرض میدارم و شما بهتر میدانید که کشور ما از
تاریخ ۷اکتوبر ۲۰۰۱م و خاصتا از تایخ که شما موافقه ا منیتی ننگین را امضاه نمودید اشغال است و طالبان زاده
پاکستان با تبانی عربستان سعودی ،قطر ،ایمارت عربی ،انگلیس و امریکا برای پیشبرد اهداف مشخصی طویل
المدت به افغانستان آمده بودند واند و انرا توسط طالبان و داعش در منطقه عملی میکنند .
خدمت شما باید عرض شد که پروژه بزرگ و خطرناکتر با استفاده از طالبان رویدست است جناب شما و هموطنان
از طریق تلویزیون شنیده باشید که آقای خلیلزاد فرمودند که صلح با طالبان ختم جنگ در افغانستان نیست ،اشارتا
مطلب این است یعنی داعش جاگزین طالبان برای پیشبرد اهدافشان در افغانستان  ،منطقه خاصتا ایران،روسیه،
چین و آسیایی مرکزی میباشد .مذاکرات خصوصی با طالبان برای قبولی تطبیق پروژه جدید شان باالی طالبان
همین میباشد یعنی قسمت از طالبان که تحت عنوان صلح با دولت خواهند پیوست و تعداد شان با گروه سیاه
جنایتکار داعش خواهند پیوست و تحت نام داعش و به اصطالح خراسانیها برای پیشبرد پروژه جدید شان کار
خواهند کرد.
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جناب محترم اتمر صاحب جناب شما از من بهتر میدانید که اگر هدف امریکا از صلح در افغانستان باشد میتوانند که
با قطع منابع مالی  ،لوژیستکی و تسلیحاتی طالبان از هر منبع که باشد در یک هفته صلح را بیاورند و همچنان
کشیدن رهبران طالبان را از لست سیاه مشروط به آتش بس و سپردن تعهد به مبارزه در مقابل داعش با نیروهای
افغان و خود شان سازند  ،طالبان هیچگاه از افغانستان به امریکا حمله نکرده و نمیتوانند ،اگرتشویش از حمله به
امریکا باشد داعش دارای منابع مالی بیشتر با تجهیزات نظامی قویتر پیشرفته تر از طالبان اند لهذا هدف از بیان
چنین تذکرات برای فریب ملت افغان وجهانیان میباشد ونیز چون طالبان در زمان امضاه ای توافقات ستراتژیکی
و امنیتی با امریکا حضور نداشتند میخواهند برای فریب ملت افغان و کشورهای منطقه حضور سه الی پنج پایگاه
نظامی خود را که در موافقه امضاه شده امنیتی شما میباشد بقبوالنند یعنی امریکا هیچگاه از افغانستان خارج
نمیشود آنچه از قول طالبان گفته میشود دروغ محض است بعنی امریکا هرچه بخواهد انها قبول میکنند یعنی
جناب شما و دیگر همقطاران شما میدانند که ،طالبان صالحیت تصمیم گیری را ندارند دم طالبان بدست ای ،اس،ای
پاکستان ،سی،ای ،ای امریکا  ،انگلستان و عربستان سعودی است.
در اینجاه بحیث یک افغان و خدمتگار کوچک افغان و ظیفه افغانی ،اسالمی وملی خود میدانم که بحضورجناب
شما وهمه کاندیدان محترم ریاست جمهوری به شمول جاللتماب اشرف غنی برسانم که اگر شما اختالفات خود ر ا
کنار نزنید و متحدانه ملت مظلوم و ستمدیده را متحد وبسیج در مقابل طالبان و داعش نسازید ،حرکت نا بکار و
وحشی داعش نه تنها ملت مظلوم افغان را چنان بخاک و خون بکشانند که در تاریخ ماروطن دیده نشده باشد و نیز
کشور عزیز ما را چون یوگوسالویا به کشورهای کوچک تقسیم خواهند کرد که در آن وقت نه افغانستان نه خراسان
واریانا خواهدبود و شما نه تنها نزد وجدان تان خجالت خواهید بود بلکه در تاریخ بحیث خایین ملی ثبت خواهید شد
لهذا از شما بحیث یک شخص دانشمند خواهشمندم که بخاطر خدا و مقدسات باالی ملت بالکشیده رحم کنید ومادروطن
خود را که از نیاکان به میراث برده اید نجات بدهید واین ارزوی مقدس وقتی برآورده شده میتواند که جناب شما و
همه کاندیدان محترم ریاست جمهوری به شمول جاللتماب داکتر صاحب اشرف غنی و حامیان شما تمام خودخواهی
و جاطلب ها را کنار زده متحدا نه برای نجات مادر که از نیکان به میراث برده اید کار نماید یعنی مذاکرات به
اصطالح صلح را از پشت درهای بسته کشیده از سازمان ملل متحد خواهش شود که ابتکار صلح دایمی آبرومند را
برای افغانستان ازاد ،مستقل و دیموکرات یک پارچه را بدست گیرد تا تحت سرپرستی شورای امنیت در مادروطن
عزیز ما صلح ثبات برقرار و شما نه تنهابه افتخار و سربلندی در اغوش مادر که کارد به گلویش رسیده به ارامش
ر وحی وجد انی زیست و نامهای شما در تاریخ افغانستان عزیز بخط زرین درج باشد.
با عرض حرمت
خداوندحافظ و نگهبان افغانستان و ملت نجیب افغان باشد
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