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یس دشمنان وطن و دسا م با درک اوضاع در مادر1۹۹۱نومبر21 ریختأهوش من بیست سال قبل یعنی برانقدر و باگهموطنان 

ین وز ۀبه مجلخدمت جناب دانشمند محترم داکتر صاحب هاشمیان جهت نشر که منعکس کننده تشویش من بود معروضه ذیل را 
ه نشر آن مان وقت بدر هشان لطف فرموده  ارسال داشتم که جنابسیاسی افغانستان و منطقه تحلیل اوضاع افغانستان برای  ۀینئآ

 م خود را که عنوانی جناب داکتر1۹۹۱نومبر 21که اینک قبل از تحریر مطلب عنوان فوق مضمون مؤرخ اقدام فرمودند 
 زم.اپرد به اصل مطلب امروزی می صاحب ارسال داشته بودم در ذیل خدمت تقدیم و سپس

 شمیان سالم.صاحب ها ربرادر عزیزالقدر محترم داکت"
 

صاحب با عرض تشکرات قلبی ام اطمینان  شما و کتاب محترم غمخور ۀبه آرزوی صحت و سالمت جناب شما از رسیدن نام
های بین  سازمانی از اعضا های بعضی های تلویزونی فعالیت دهم برادر گرامی در این اواخر چندین بار در پروگرام می

چنین  شان لف جهان دیدم و از فهوای گفتارهای ملی افغانی در نقاط مخت سهای پکول و لبا یادگرا را با کالالمللی مسلمانان بن
های خون آلود سازمان بین المللی  تعداد از رهبران احزاب هفت گانه آگاهانه و یا غیر آگاهانه در قید چنگال فهمیدم که یک

طن و مادره ب شوروی بعد از تجاوز بیشرمانه أسیس آن و مخصوصأها( اند که از آغاز ت لیستامیند المانان بنیادگرا ) فندمس
منظور  هتروریستی ب ۀحیث رهبران مراکز تربیه عزیز ما برای رسیدن اهداف طویل المدت تحت تربیه گرفته شده و از آنها ب

 شود. های شان استفاده می پخش مرام
کور به این عقیده رسیده باشند ت رهبری سازمان مذأشود که هی نیم سال اخیر شان در افغانستان چنین معلوم می از جنایات دو

 گتریاک و سن، سطرف به قاچاق چر های شان استفاده نموده از یک حیث یک مرکز عمده و اصلی فعالیته که از افغانستان ب
تان خویش در افغانسهای طویل المدت  مرام ۀبه پخش و توسع از آنجااقتصادی سازمان را تقویه و از جانب دیگر  ۀهای قیمتی بنی

لب با ط گریبان نمودن رهبران قدرت و و دیگر نقاط جهان به پیش بروند و تحت یک پالن منظم به رسیدن به این آرزو با دست
ودال سیاه یک گه کلتوری بنظامی و ، سیسیا، اجتماعی، اقتصادی هخواهند افغانستان را از نگا یکدیگر باالی گرفتن قدرت می

ه در شان از نیروی جوانی را ک گانندنشا ای شوم شان با استفاده از دسته یل و سپس برای تطبیق مرامبختی تبدو تاریک و بد
النه تحت مسؤوشانزده سال اخیر تحت تربیه گرفته اند و آنها هیچ دانش از اسالم و جهان امروزی ندارند کور کورانه و غیر 

 سد به پیش بروند.م سرحد ندارد و سرحد را نمی شناو اینکه اسال سالم نام مقدس ا
ستان و حاکمیت ملی افغان، کلتوری و اجتماعی در افغانستان و بی اهمیت دانستن حاکمیت ارضی، چنانچه تخریب مراکز تعلیمی
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 شد.با قتل عام دوامدار اثبات خوبی برای این ادعای بنده می
 

س نگرفته اند لهذا اگر ما تماو دانشمندان مداران  ل به این ارتباط سیاستحاکه تا یر نمودم خاطری تحره من این موضوع را ب
 ۀینئنیم سال اخیر افغانستان را در آ استدالل علمی جریانات دو اهل نظر خواهش شود که با دالیل واز خواهران و برادران 

کا امریافغانستان آیا  انسانی و بشری در و جریانات غیر ل حوادثوؤقعات امروزی جهان تحلیل و ابراز نظر فرمایند که مسوا
 ؟ بین المللی مسلمانان بنیادگرا و یا سازمان  ؟باشند میسعودی شمول عربستان ه نستان بو یا کشورهای همسایه افغا

 

 های مزید جناب شما. فقیتوبه آرزوی م
 "قه. ئتقدیم احترامات فا با
 

با سه  ا  انم عرض بدارم که امروز من تصادفرامی و وطندوست افغگهموطنان حضور ه بخواهم  با ذکر مطالب فوق میحال 
 داخاندیشه های بیست سال قبلم های سرم خیست و مرا معتقد ساخت که  آن مو نلینک ذیل بر خوردم و با باز نمودن و خواند

نتن به کابل و طرح کلیم  جان مکن و هلیری ۲//2فبروری  /2سفر مؤرخمن بعد از شود.  یت تبدیل میناخواسته به واقع
خود م طی مکتوب سرکشاده ۲//2فبروری  2۲ تأریخه های نظامی امریکا در افغانستان با آقای حامد کرزی به اگساختمان پای

 در سازمان ملل گی های کشورهای بزرگقل آن سازمان ملل متحد و نمایندکه به نریکا جارج دبلیو بش عنوانی رئیس جمهور ام
رخ مقاله مؤبا و های نظامی شان در افغانستان را جدی مردود ه اگمبنی بر ساختمان پایاقدام امریکا داده بودم متحد را نیر اطالع 

یز و نم نموده بودمحکوم مریکا را در افغانستان جدی ااه های نظامی گساختمان پای امریکا در افغانستان" ۀالع متحدضنظامی ا
خارج  یدغالمی یا آزادی" ابراز داشتم که در اٍکثر جرا"تحت عنوان ای م اندیشه خود را در مقاله ۲//2مارچ 1۱ تأریخه ب

 ۀع متحده امریکا که عبارت از تجزیاضال گبزر ۀهموطنان خود را از دسیس نشر وافغانستان  ۀینئشمول مجله وزین آه ب یمرز
 "گبزرخراسان "را با ذکر نام لیسی گانذیل های  لینکو امروز که نوشته های م باشد مطلع و هوشدار داد ما می وطن مادر
افغانستان و اضالع  ینم بین دولت2/1۱مؤرخ سی سپتمبر و دفاعی امنیتی  نامۀامضاء موافقشود که با  خوانم چنین معلوم می می

 در افغانستانهای شوم غرب  پالنداعش" "به اصطالح مسلمان تحت نام را گاز افراطری گدی و ایجاد پدیده سیاهمتحده امریکا 
 رانگلو تحلی دانشمندانتوجه خواهم  خواهم بیشتر در مورد ابراز نظر نمایم می من نمی ،نزدیک به عملی شدن استو منطقه 

لیت ملی، وجدانی و افغانی خود با خواندن مطالب مسؤوبا را جلب تا وطندوست مفسرین سیاسی  ا  رامی هموطنم مخصوصگ
نام ه بداعش از شاخه و تذکری ش را بنام داعگروپ جدید افراطگیجاد ل و شرایط بغرنج منطقه شرق میانه و اذیهای  لینک
وطن عزیز ما در مقطع زمانی بس مهم و خطرناک  اه سازند چه ما و مادرگع را همه جانبه تحلیل و وطنداران خود را آوموض

فقیت پالن تأسیس دولت جدید اسالمی عراق وشود که بعد از م چنین معلوم میذیل های  لینکهای  وای نوشتهاز فح قرار داریم
 در نظر باشد.  "گری بنام "دولت اسالمی خراسان بزرگتأسیس دولت جدید دی ISISسوریه  و

 وطن عزیز ما افغانستان باشد هبان مادرگخداوند حافظ و ن
 
 

 می نمایمهای ذیل جلب  وطنداران عزیز را به لینکتوجه 
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