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 ۴۰/۴۰/۶۴1۲          مساپر کوچی
 

 عبدالله عبدالله-اشرف غنی
 دو روی سکه اند

  !هموطنان عزیز
 

 اعمال بالفعل توسط مردم افغانستان برای نابودی کشورما که جنگ شوم تحمیلی دشمنان به همگان روشن است
 .ادامه دارد ذاریهای متعدد آنو نامگ مختلف عناوین به بکمک مستقیم عمال داخلی اجیرشان خارجی دشمنان

 همانند دو روی یک سکه «وحدت ملی»حکومت  توسط هردو جناح با فجع ترین شکلی از اشکال اکنون این جنگ

 .جریان دارند مألع برضد منافع ملی و تباهی میهن ما
 امکانات مهارتهای امبا استفاده ازتم بدست آرودن اهداف شوم خویش نابودی کشور ما و دشمنان مردم افغانستان برای

که فاقد  شان درمیهن باگماشتن افراد و حلقات اجیر تبهکارانۀ واستخبارات شان غرض تشدید وتداوم جنگ مسلکی
 .مینمایند ملی اندعمل و درک احساس هرگونه

قصرنشین » بکارگردانی عبداله عبداله« وحدت ملی»هنوزچند روزی از تیاتر پرشروشور شرکت سهامی  ببیند

نگذشته بود که  « قصرنشین ارگ شاهی» اشرف غنی  «لیاقت»وعدم  «لیاقت»روی   الف وپتاقش با« یپدارقصرس
هردو  گویا بنشر رسید که با مد وشد آن افغانستان «آزاد» خبرخوشخبری ازالبالی اخبارسرچوک در مطبوعات

 کامل رسیدند« توافق»به  کندبدون اینکه گله وپای بش «میراث پدری شان» قدرت برسرتقسیم مساویانه« رهبر»
شان با لبهاهای پرخنده، نخره کنان  خوشی واشکهای شدند کمیدنها تبدیل به یکدم طفالنه شان چهرهای غمگین وهمه

 .از آب نه حنبیده است یکجا باهم قدم میزنند که گویا آبی
 

 
 

بی کفایت درمیدانهای  ود کامه وخ مگر وای به حال ملت مظلوم وبیچاره افغانستان که با داشتن چنین حکمروایان  

مگر  .جنگ میشود بیگانان روزانه صدها شهید وزخمی میدهند وهمه دار وندارشان طعمه حریق جنگ تحمیلی
 .شان در بین خود مصروف جنک برسرکسب قدرت وامتیازات بیشتراند حکمرانان اجیر
داشته باشم که چگونه  نرمندان آن اشاراتعلل وانگیزه های تیاترها ونقش ه با برخی موضوعات قبل ازآنگه تذکر

  .را بیدرنگ الیق ساخت حریف ناالیقش قهرمان الفوک تیاتر معجزه وار با الف و پتاقش
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با نقش سیاستبازان غارتگر کنونی  گامأل که درعمل انسانها خصوصیات تجربتی عمدۀ بدوشاخص مورد من در این
  .مینمایم تقدیم خود را عرایض مطابقت دارد خدمت شما افغاستان

بزودی دوباره خوش   و با صدا بلند باالی حریفش الف وپتاق میزنند، میگویند کسانیکه که زود قهرمیشوند:الف
برنده و قهرمان تیاتر  هم این چهرها ولو درعمل .چنیین اشخاص عمدتأ انسانهای غیرمصمم و دروغگواند .میشود

 .بیشتراست چندین مرتبه  دراجتماعمدرن سیاسی هم باشند، مگر ضرر آن ازمنفعتش 

و  زود موضعش را تغییر میدهند بگمان اغلب آنان انسانهای ترسو و کسانیکه ازالف و پتاق حریفش میترسند : ب
 .است بند وتاریک دمش درجای بکل های سیاه درعقب پرده هم بزدل هستند ویا

تخریبی خویش  وتاکتیکهای اربار چهرها وسایلدشمنان خارجی مردم افغانستان درطی بیست وپنج سال که گذشت چ
   .را عوض کردند وبتجدید سازمانی آنها با استفاده تحریکات قومی ومذهبی پراختند

  حتی خویش غربیها تالش کردند تا درهریکی ازآن مراحل چارگانه

آن  پوشیدن ج ساختنشان اغم از پیران و تنبان و مرو خود ساخته « ااجیر رهبران»یونیفورمهای خاص را برای 
لنگیهای  پوشیدن پکولها، پوشیدن دستمالهای گردن چارخانه به سبک فلسطینیها، پوشیدن ادرات رسمی دولتی، درتمام

 شان پوشاندند، تا بتوانند« رهبران»را به  چپنهای رنگارنگ قل و کالها قره پوشیدن فاج بخصوص رنگ سیاه آن،
   .جلب نمایند خود ماشینی تولید زرادخانهای اطالعاتی« رهبران» طرفب را و مظلوم کشور  بیدفاع توجه مردم

در برابر  دشمنان توسط ایجاد شدۀ با وجود همه مشکالت ودشواریهای باغیور وبا دیانت افغانستان مگرملت

 گانگانعمال اجیر وغارتگر بی رنگارنگ حاکمیتهای مردم افغانستان  .فریب نیرنگهای دشمنان خود را نخوردند  شان،
   .قاطعانه خط بطالن کشیدند آنها را نپذیرفتند وبرهمۀ ودشمنان

  :میالدی 1۰۰1سپتمبر – میالدی 1۰۰۶اپریل  - مرحله اول
غرب و کشورمتخاصم منطقه اطراف افغانستان با صرفنظراز پالن پنج فقرۀ صلح سازمان ملل متحد برای 

وسیله تخریبی برای مقابله با شورویها  جنگ سرد بحیث دراوج را« جهادی»ساختارهای تنظیمهای   افغانستان،

ساخت  ساختارهای همان  1۰۰۶درماه اپریل سال  درپاکستان وایران ایجاد کرده بودند، برای تحقق اهداف شوم شان
 .فاقد هرگونه اهدف ملی, اقتصادی واجتماعی برای کشور بودند این ساختارها  .رساندند بقدرت پاکستان وایران را

تاریخی مادی  تخریب همۀ ارزشهای به با کمال وحشگری ضد انسانی واسالمی شان وقفه بدون« جهادی»ظیمهای تن
   .کشورآغاز کردند ومعنوی

، همزمان با رقابتهای و تحریکات مذهبی عربستان، پاکستان و «جهادی»جنگ بر سرغنایم میان تنظیمهای 

غرب و  .وهزاران هموطن بیگناه رابقتل رساندند  کشور را ویرانبحدی اوج گرفت بود که شهر کابل پایتخت   ایران
   .را جانشین آنها ساختند  «کرام طلبای»کشورمتخاصم منطقه اطراف افغانستان لشکر پاچا 

  :میالدی ۶۴۴1نوامبر  – میالدی 1۰۰1سپتمبر  - مرحله دوم
که بحق میتوان آنرا سپتیمبر  ارد افغاستان ساختند،القاعده و غربیها، عربستان وپاکستان طالبان کرامش را با جنگجویان

دستگاه استخباراتی آي اس آی بودند  تخریبکاری القاعده و  این ادم کشان حرفوی تعلیم یافتگان مکاتب  .سیاه نامید

 درنه تنها افغانستان را ویران کردند بلکه با اعتقادت اسالمی مردم بادیانت کشورما شدیدترین لطمه را نیز وا که
   .کردند

   .شانرا درافغانستان سرنکون کنند حاکمیت تا نظام بربرها خود مجبور شدند باالخره ایجادگران آن
 دوباره جدید تاکتیکهای وآموزش برای تعلیمات آنها را «طالب خوب ازبد»از تصفیه  بعد استخباراتی شبکه های

  .درپاکستان مستقرساختند

جنگ   آي ایس آی  مدرسه های استفاده از همان تکتیکهای جدید روز با شب و اند که« خوب طلبان»اکنون همان  
  .افغانستان مصروف هستند کامل شدیدترساخته و به تخریب را وتباهی

   :میالدی 2014 -میالدی ۶۴۴1نوامبر    - مرحله سوم 
 میالدی همزمان ۶۴۴1امبرسال در نو  بم افگن ناتو بکمک عدۀ از اجیران داخلی 2۶با آغاز بمباران طیارات بی   

را  جدید ساختار حکومت آگاهانه و درشهربن کشورالمان با بسیارعجله  ،شان «طلبای کرام» نظام بربرها با سقوط

   .برای افغاستان ایجاد کردند بربنیاد قومی و مذهبی
 42سرشار مالیتمام همرا با پشتوانۀ نظامی و کمک  سال درطی سیزده نام نهاد «حکومت»محصول کاراین 

میان مذاهب و اقوام  قومی ومذهبی  ناسالم ازتحریکات  با استفاده« یموکراسی و آزادید»کشورجهان درتحت نام 
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 تا کنون فساد وانارشی آن رشد ایجاد کردند که درکشور را« حکومت»یکی ازمفسدترین نمونۀ  شریف و پاکدل کشور
   .نداردجهان سابقه  وحتی تاریخ معاصرافغانستان درطول

  :میالدی تا اکنون 2014  - مرحله چارم 
درتحت نام  ۶۴14قبل ازتدویرانتخابات ریاست جمهوری سال  تالش کردند تا غرب ودرمجموع کشورناتو آگاهانه

 .مختلف تقسیم نمایند های حلقات اجیرخود را به بدسته« اجماع ملی»

 ریاست جمهوری را که بیشترین آنها مجرمین جنایات جنگی بودند بحیث کاندیدان مافیایی سردستهای این حلقات آنها
  .آوردند انتخاباتی بمیدان دیموکراسی بدون درنظرداشت هیچگونه ضوابط اصول آن و معاونین

بمصرف  کره زمین یکی از فقیرترین کشورهای کمک کشورهای خارجی را در ملیونها دالر دراول انتخابات آنها 
مگرمردم رنجدیده ما به هیچ ازاین غارتگران رای الزم  .ساختند ریاست جمهوری مملو ازتقلب وناکام تخاباتیک ان

  .بردند ندادند وانتخابات را بدور دوم

سازمان  آگاهانه انتخابات را همان گونه قبلی آن به دوردوم انتخابات را نیز تشکیالت جدید مراکزشروفساد
انتخابات   .مصرف کردند ونتیچه آن بازهم یک انتخابات ناکام بود در دور دوم نیز لر راملیونها دا دوباره  .دادند

 .مکررأ میسرساختند اختالفات و فریب مردم پاکدل ما تشدید را برای زمینه دوم ناکام
 خاباتتبحیث شرکت تجارتی برای تقسیم قدرت در بین دو تیم متقلب شرکت کنندۀ ان« وحدت ملی»ایجاد حکومت 

جنگ تخریبی و نابودی  دوام در نتیجه آن این انتخابات ناکام بود  .بحضور ریفریهای خارجی صورت گرفت دور دوم

  .روز تا روز وسیعترمیگردد شعله های آتش آن تا اکنون که افغانستان بیشتر گردید
تمام ارزشهای معتبرحیات  زمینه برای محوه کامل جنگ و رقابت نامشروع مافیایی بحد به اوج خود رسیده که

اکون مافیای غارتکر بادیده درایی  .است ساخته جنایتکاران به آسانی میسر برای اجتماعی سیاسی و فرهنگی کشور
  .میتوانند که شیر سفید را سیاه نام بدهند

ز زمامداران تخریب تاریخ پر افتخارسرزمین مارا توسط یکی ا ازاجرأب نمونۀ یک کافی خواهد بود که فقط دراینجا

  .مشت نمونه خروار یادکنم بحیث را این نظام فاسد و شرکای دوزد آن
 

 
 

 . شد انجام در شهرآرا شهرکابل کلکانی حبیب اله شب گذشته مراسم خاکسپاری مجدد ۲۱ ساعت

شاه امان اله غازی محصل واقعی استقالل کشور  درخشان در تاریخ افغانستان معاصرخدمات وکارنامهای
   .شده است پر افتخار حک به خط زرین رانگلیسازاستعما

   .معاصراست تاریخ ثبت وسیاه بخط درشت نیز مانند حبیب اله کلکانی انگلیس اجیران برعکس دوره سیاه
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دشمنان مردم کشورما نه تنها درتاریخ افغانستان  امان اله غازی و توطیه های اسناد آن دوره درخشان تاریخ شاه
   .لندن نیزموجود است شهر خودی انگلیسها درارشیفهای  در  بلکه

عبداله  «داکتر»وهویت ملی پرافتخار کشور بخصوص به شخص   پیام واضح همه مردم افغانستان به مخربین تاریخ
بوتیک  از بعد ازخرید لباسهای رنگارنک لولکس عبداله اینست که جناب عالی لطفأ دریکی سفر خارجی نزدیک

لندن بزنید  هم به ارشیف تاریخ فقط برای چند ساعت سری  مرکز هنرمندان هالیود لسانج اختصاصی تان درالس

اوامر افتضاح آور  صدور را دقیقأ بخوانید تا در آینده به چنین اقدام و کشور تاریخ آن پر افتخار وخودتان صحفات
     .دست نزنید

« حکومت وحدت ملی» بد نام رکت سهامیدر این اواخر یکی از مراکز عمدۀ شروفساد که درنقش حمایت عقبی ش
شورای نظار،  غارتگر عمدتأ آن رهبری درترکیب و  ،فعال اند برای بی ثباتی کشور واقعأ « شورای ثبات» بنام

دیگری را  جدید قرار دارند شرارت ساما وبقایای حلقات ماؤیستی شعله جاوید اسبق سازمان اعضای پارالمان وکالی

   .آغاز کردند
و داود کلکانی وکیل « قانونی»یونس  شخص شروفساد با امرو فرمان عبداله عبداله بکفتۀ خودی جدید کزاین مر 

   .را رقم بزنند «واقعی» کننذ و تاریخ مرقد سازی میخواهند که پارالمان
افغانستان  دفاع کومادوهای مسلح لوی درستیزبرحال وزارت ازحمایت مستقیم که با یک اقدام بیسابقه چند روز قبل آنها

 مهم عابدات  محالت شمیم از اعضا برجسته جمعیت اسالمی برهان الدین برخوردار بودند، در یکی از آقای جنرال

 دوباره در نیمۀ شب را حبیب اله کلکانی بیش از شش دهۀ مرده تاریخی دورۀ بابریان تپۀ شهرآرا شهر کابل خاک
   .دفن کردند

در جنگهای  خی کابل یک از جمله محالت مقدس است که مردم سلحشورافغانستانعابدۀ تاریخی برج شهرآرا شهر تاری
شانرا از خاک  داخلی ازهمین موقعیت برج بلند باالی قشون انگلیس حمله میکردند تا قشون دشمن واجیران آزادی

  .مراندند مقدس خویش

عبداله  شخص بخصوص  و داکتر؟؟خود ساخته هرد« رهبر»بیش ازهمه مایه تأسف وخجالت آور این است که این دو
 غنی جدال دارد با اشرف همباق مانند برسرحکمرانی آن شب و روز صفحات تاریخ پرافتخار کشور ما را که عبداله

را هرچی  باستانی این سرزمین تاریخی ملی و هویت وی میخواهد که بدستوربیگانگان ویا  درست نخوانده اند،
  .زودترنابود سازد

 مگر بدستور بیگانگان عابدات تاریخی بتهای بامیان کشور را در روز روشن تخریب کردند،« امطالبان کر»اگر

    .ساختند عابدات تاریخی تپۀ شهرآرا را تخریب تاریک بقایای سقویها درنیمه های شب
 «جهادی»که ساختارهای  تاریخ پرتالطم افغانستان یکباردیگر با وضاحت کامل به اثبات رسانیده اند حقایق تلخ

نه تنها اموال بیت المال   ، پاکستان وایران بحمایت دشمنان خارجی کشورما ساخت  اسالم نما ومراکز جدید شروفساد
 افغانستان ملیونا دالر کمک خارجی بغارت برده اند، بلکه در بربادی هویت ملی و تاریخی ما را با  و دار و ندار مردم

  .ندانجام داده ا نیز نقش کامل تخریبی را

 براساس اسناد .را نخورند خود صلی ملت رنجدیدۀ و مظلوم ما باید آگاه وهوشیار باشند تا فریب تیاترهای دشمنان
ومراکز جدید سازمانی شروفساد شان دو روی یک سکه اند و همه « جهادی»درواقعیت امر ساختارهای  وثابت  کافی

  .دارند دشمنی با مردم  ماهیت یکسان شان
  .ه شاه علمپرور افغانستانلبر روح پاک غازی امان الدعا ودرود 

  .مرگ بردشمنان رنگارنگ مردم شریف افغانستان

  .پرافتخار مردم افغانستان زنده و سربلند باد تاریخ واقعی
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