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 2۰1۲۱۰2۱۰۲           افغان احمد انجنیرفضل
 

 خائین اقلیت و نادان اکثریت
 سلیم دمحم آقای محترم جناب جوابه ب

 و اسالمی کشور یک بحیث پاکستان ایجاد که میدارم عرض شما بحضور مادروطن به دلسوز و عزیز هموطنان
 نبوده تصادفی وقت بریتانیائی دولت توسط سرزمین آن در امروزی افراطګرائی ای سیاه پدیده بنیاد اساسګذاری

 زیر منابع از غنی و خیز نفت کشورهای و منطقه در شومشان اهداف رسیدن برای المدت طویل اهداف روی بلکه
 های کشور اکثر بلکه افغان مظلوم ملت تنها نه سفانها  مت که بینیم می امروز و طرح اسالمی های کشور زمینی
 تربیه های افراطګرا پرخون های چنګال در دیګر بعد یکی غیره و غیره و یمن لبیا، ،سوریه عراق، ،چون اسالمی

 از یکی میخواهم بکشم درازا به را موضوع نمیخواهم من میدهند قربانی اند دانش و علم ضد بر که پاکستان شده
 پیشنهادات  اینکه از نظر قطع بود رسیده نشر به مختلف های ویبسایت در و تحریر زمانش و وقت در که را مقاالتم
  دارم تقدیم گرانمایه هموطنان توجه به میخواهم خیر یا و است تطبیق قابل امروز من وقت همان

 رمتح   عرض با
 باشید خداوند حفظ در
 

 اوضاع از دیدی ویا ام آموخته کهن افغانستان تاریخ اوراق البالی از عمرم سال چهار و هفتاد طول در آنچه من
 عزیز کشور در بدبختیها و مانیها عقب تمام اساسی عوامل که بودم باور این به ام داشته عزیزم وطن مادر اجتماعی

 خود طلبان قدرت و ملکان ها، مال از   عده چنگالهای در که افغان مظلوم ملت قاطع اکثریت تحمیلی دانشی بی ما
 با و اند دانسته ملی منافع از بلندتر را شخصی منافع اغیار نوکری در که میباشند صفت دون و خائین شده فروخته
 .نمیکنند و اند نکرده دریغ هموطنان و مادروطن به خیانت نوع هیچ از خود خارجی باداران به خدمتی خوش
 معصومی جالل سید وعزیزم گرامی نهایت دوست اواخر این در خوشبختانه که اینست فوق عنوان انتخاب از مطلب
 که را وایمیلی اند فرموده لطف من های نوشته تائید به شد میبا"افغان فغان"عنوان تحت که اخیرم اثر خواندن از بعد

 و جالب مصاحبۀ که را ایمیل متن اینک که اند فرموده ارسال برایم میباشد"خائین اقلیت و نادان اکثریت"عنوانش
 غربی یا و اند بوده شرقی قدرتهای چه ازآن امروز الی و میباشد برتانیا دولت استعمارگر قدرت شوم بیانگردسائیس

 بی و بیسوادی در را دفاع بی و بیچاره فقیر، نزدیک و دور های ملت و استفاده خود استعماری اهداف رسیدن برای
 توجۀ به ا  جنس اند، سپرده شان خریدۀ خود وطنفروش خونخواران لچنگا به را شان سرنوشت و حفظ دانشی

 .میکند سوال چرچیل وینستون از مصاحبه یک در فالچی اوریانا.میرسانم میهنم هم گرانقدر نهایت خوانندگان
 دولت و میروید هند اوقیانوس آنسوی به نشانده دست و استعماری دولت یک ایجاد برای چرا شما روزی نخست آقای
 .آورید می بوجود را خود شرقی هند
 .دهید انجام است ستیز و جنگ در شما با سالهاست که آیرلند در یعنی تان خود گوش بیخ در توانید نمی را کاراین آیا

 .میدهد پاسخ تأمل اندکی از بعد چرچیل وینستون
 .نداریم اختیار در آیرلند در را مهم ابزار دو این که است احتیاج مهم ابزار دو به کار این انجام برای

 ".خائین اقلیت و نادان اکثریت."میگوید درپاسخ چرچل چیست؟ ابزار دو این میکند خبرنگارسوال
 و سی مدت در بریتانیا الذکر فوق دیرینه سیاست تعقیب به اشغالگر های قدرت که میباشند شاهد گرانقدر هموطنان

 ستمدیده و مظلوم ملت بر خودشان شده تحمیل بیدانشی و بیسوادی از استفاده با چطور امروز الی اخیر سال دو
 مزدوران و وطنفروش, خائین جنایتکاران پرخون چنگالهای در را ما میهنان هم و عزیز کشور سرنوشت افغان
 و ما خود هموطن جانیان و خائنین از مشت یک گرفتن آغوش با و اند سپرده اغیار یا و ما خود هموطن صفت دون

 بشر حقوق و دیموکراسی, آزادی های بنام مکارانه و محیالنه بسیار عزیز افغانستان از بیرون شده تربیه مزدوران
 از روز هر و مضمحل بکلی خود اشغال در را افغان مظلوم ملت و عمل بشر حقوق و دیموکراسی, آزادی ضد بر

 .میدهند سوق نامعلوم سرنوشت و تصور قابل غیر بدبختیهای گودال بطرف قبل روز
 رسا قد و آهنین مشت یک با و بشناسید را افغان ملت و مادروطن دشمن و دوست شوید بیدار لطفا   عزیز هموطنان

 دیگر افغانیم واحد ملت یک ما نیست حل راۀ جنگ که بگوئید و بلند جهان سراسر در را افغان فغان و برخیزید پا به

https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/afghan_f_ahmad_akseryat_nadan_wao_aqlyat_khaeen.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/afghan_f_ahmad_akseryat_nadan_wao_aqlyat_khaeen.pdf


  

 

 

 2تر 2 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ په دغه پته.  ښت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

 و افغانستان اجتماعی شرایط مطابق واقعی یموکراسی د ،آزادی ,صلح به شما ا  واقع اگر نیست کارا شما دسائیس
 دست افغان پاک و نجیب ملت با لطفا   میگوید افغانستان و افغان ملت دوست را خود و میباشید معتقد بشر حقوق

 دو و سی در بشر حقوق مغایر که را جنایتکاران و خائنین سرنوشت قانون حاکمیت با و دراز را صداقت و انسانیت
 و تفاهم با تا بسپارید افغان نجیب ملت به را کشور آینده سرنوشت و سپرده قانون بدست اند کرده عمل اخیر سال
 صداقت و صمیمیت فضای در صلحدوست جهان و ذیدخل کشورهای، همسایه کشورهای با همجواری نیت حسن
 .نمایند ایجاد منطقه و افغانستان در را صلح فضای و حل آبرومندانه بسیار بشکل را افغانستان قضیه
 کانفرانس دریک ذیدخل کشورهای و افغان ملت های خواسته تمام اوال   که میتواند شده براورده وقتی آرزو این بلی
 یک به ازتوافق بعد و مطرح متحد ملل سازمان سرپرستی تحت تقوا با وطندوست ،طرف بی دانشمندان االفغانی بین
 منطقوی کانفرانس یک در موضوع باشد افغانستان قضیه   برای شرافتمندانه حل راۀ جوابگوی که وستراتیژی پالن
 .گردد مطرح متحد ملل سازمان سرپرستی تحت باشد همسایه های کشور و افغانستان از متشکل که

 از بعد و مطرح متحد ملل سازمان سرپرستی تحت مللیال بین کانفرانس یک در ویقمنط کانفرانس فیصله باالخره
 .شود تطبیق عمل در امنیت شورای فیصله از بعد و ارجاع متحد ملل امنیت شورای به موضوع نهائی فیصله

 دوام که اینست همسایگان و اشغالگر قدرتهای ،ویاخیر اند دخیل جنگ در چه عزیزم هموطنان برای من عرایض
 آنچه ما لهذا است مخلوقات اشرف انسان است صفتان حیوان و حیوانی خصلت جنگ ،نیست یک هیچ بخیر جنگ

 سازمان منشور در و خلق آزاد آنرا( ج) خداوند که بشر آزادی به یعنی باشد بشر خیر آن در که نمایم انجام باید را
 همه فوق را خود که خارجی و داخلی جنایتکاران و خائنین منافع نه شده داده گفتن آزاد و زیستن آزاد حق متحد ملل

 .میدانند بشری و انسانی مسائل
 به دروقتش که را اینجانب م2۰1۰ جنوری 2 مؤرخ پیشنهادات کار آغاز برای که مینمائیم پیشنهاد عزیز هموطنان
 باالی نباشید مؤفق آن به اگر شوید اقدام به دست رسیده نشر به مختلف های ویبسایت در انگلیسی و دری لسانهای

 طرف از باشد صلح ایجاد برای ذیدخل جوانب همه قبول طرف که را دیگری پیشنهاد بکشید بطالن خط آن
 .شود پیشکش االفغانی بین کانفرانس به و ترتیب گرانقدر دانشمندان

 .توفیق هللا ومن


