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 درفتن ملت افغان به دوزخ امضاء ش سند
 

 ۀور سفیر اضالع متحداشرف غنی احمد زی و عبدهللا عبدهللا در حضم است 191۲سپتمبر  11 تأریخامروز که 
عنوان ایجاد وحدت ملی که تحت شرم آور و ننګین ر کابل با امضاء توافقنامه سازمان ملل متحد د ۀامریکا و نمایند
ور ګه بنیاد و اساس بافتراق ملی نامیده ام  در مقاله خود تحت عنوان "غلط غلط از بن الی کابل غلط"من آنرا قبآل 

اساس ګذاری نمودند ما در چهره های ره سر بلند نکرده بود اکه هنوز از ګهورا ت و مدنیآزادی  سپردن دیموکراسی،
وطن شان و  از آینده خطرناک برای مادرینیم که طرف میز نشته اند می ب که به دوبا عزت افغان مظلومانه دو خانم 

الحیت ننګین یکبار دیګر ص ۀدانند که با امضاء این مؤافقتنام دارند و می یحقوق زنان در افغانستان جدی نګران ا  خاصت
مرد و طفل  زن، ۰۰999وطن را به خاک و خون کشانیده و بیش از  که قلب مادر یکارانایتبی حد و حصر را به جن

 را به ویرانه تبدیل نموده بودند سپرد. دفاع را شهید و کابل زیبا بیګناه و مظلوم بی
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 درفتن ملت افغان به دوزخ امضاء ش سند
 

ننګین و شرم آور  ۀبه اساس این توافقنامکه رسانم عرض شما به خواهم بسیار مختصر ب میهم میهنان عزیز 
ز شان ا های ها به خون ملت افغان سرخ و بانک شان الی آرنج که دستاننان ملی و خائزیسیون از جنګساالران وپاو

ران امطابق هدایات بادو ها پر است تشکیل  های داده شده خارجی ها و پول غارتګری چپاول، دارائی های چور،
موانع عدیده را برای اشرف  قضایه ۀو قو مشرانو جرګه لسی جرګه،و ود نه تنها درګان خخارجی شان توسط نمایند

افغان که با عالم آرزوها برای تمسیل  ۀستمدیدستان را برای ملت مظلوم و افغانغنی رئیس جمهور نام نهاد ایجاد بلکه 
ق الذکر فو ۀبا سند امضاء شد دنده بوی رفتأهای ر در پای صندوققل مست وافغانستان آزاد درخشان  ۀآیند دیموکراسی،

که اکثریت اعضای لویه جرګه را سال  بعد از دوپوزیسیون اوهمین داشته باشید که  رخاطه بو خواهند ساخت دوزخ 
ارچه پ دشمنان افغانستان واحد و یک آرزوی دیرینکه نظام فدرالی را کرد ن و نمایندګی خواهند یتعیآن از طرف آنها 

وطن عزیز ما را طبق میل شان پارچه پارچه خواهند  های داخلی مادر استه با ایجاد جنګاست منظور و خداناخو
 نمود.

                  مینآ .خداوند نګهبان ملت غیور افغان و افغانستان یک پارچه متحد باشد
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