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 11/40/3413                  انجنیر فضل احمد افغان 

 های افغانان علت بدبختی
 میباشد ويی و فريبکاریگدروغ جعلکاری،

 
ما اين شود ا يلی است که در حیوانات مشاهده نمیر که عنوان قرار داده شده از خصافوق الذکتلخ سه واقعیت 

 ترين و مردودمنفور نیز جوامع بین المللی در و جدی منع و انسانی اه اسالمی گيل  ناپسنديده و منفور که از نخصا
در تار و مخصوصآ جوامع بشری شده  گتور و فرهنکل ءروز به روز جزمتأسفانه بشری دانسته شده يل خصاترين 

و تباهی بی اتفاقی بلکه به بطرف افغانها را نه تنها چنان نفوذ نموده که جوامع افغانی در داخل و خارج و پود 
 .است کشانیدهغیر قابل تصور های  بدبختی

یرد گ فوق الذکر تنها در کشور عزيز ما صورت میانسانی غیر و  مطلب من اين نیست که اعمال غیر اسالمی 
 یتولید کشور هايطور مثال يعنی  واقع می شود شرفته به انواع مختلف نیزنخیر حتی در کشور های متمدن و پی

باالی آن خود را  های بل ويا تاپه کشوریرا وارد کشورهای خود نموده ول لديش،هند،مکسیکو،تايوانگچون چین،بن
ورزند که به نوع از انواع از  می یعزده بنام تولید کشورهای خود بفروش میرسانند و يا در موقع محاسبه تکسها س

و  هرفتگها صورت  ستانیه رشو گبزرهای  ها و کمپنی منرسگکان ۀه سويريز نمايند حتی بگها  پرداخت تکس
 ها را نیز انجام می ها و فريبکاری ویگدروغ ها، شان برای رسیدن اهداف سیاسی خود جعلکاری سیاستمداران

مقام عالی امريکا يعنی جنرال پاول که ( م3443 ) امريکا به عراق ۀقبل از حملما شاهد بوديم که چنانچه دهند 
 ۀطرفداری اضالع متحده هنیت جهان بر ذیتغیبرای امريکا در زمان زعامت جورج دبلیو بوش بود  ۀارجوزير خ
با حمله بر عراق را  ۀدادند و وثیق نشانازمان ملل متحد  میائی را در سیتصاوير جعلی حامل انتقال مواد شامريکا 

 .ملل متحد حاصل و عراق را اشغال نمودنداز ويی و فريبکاری گدروغ
 

تروريستان توسط تن گسپتمبر در نیويارک و واشن 11 ريخ أتحمالت غیر انسانی و غیر اسالمی  همچنان بعد از
که اشغال افغانستان چطور موضوع حمله را به طالبان منظور ه میکردند بعربی که در امريکا تربیه و زيست 

افغانستان حمالت باالی م 3441کتور ا 1ريخ أته ارتباط داده و بنیت بود غیر اسالمی و ضد مدنیز شان  اعمال
شورای امنیت ملل متحد را حاصل  ۀکتوبر فیصلا 11ريخ أته نظامی خود را آغاز و سپس بعد از اشغال افغانستان ب

اه عمل تروريستی را انجام نداده بود حمالت گملت مظلوم افغان که هیچ ًار زهنیت جهان مخصوصیو برای تغی
 .قانونی توجیه نمودندويی و فريبکاری گبه افغانستان با دروغا نظامی و اشغال خود ر

 ها و فريبکاری ويیگدروغ ،اه بلی جعلکاری
ها جهان شمول است اما با تفاوت اينکه در 

یرد گ میجهان متمدن و مترقی آنچه صورت 
ز طريق منابع خبری افشاء و مراجع به زودی ا

مرتکبین يا دير  کار شده زود وه ب قانونی دست
به جزای اعمال خود از طريق مراجع قانونی 

یری مراجع گ رسند و يا قبل از تصمیم می
چنین که متهم به  یشخص و يا مقام ،قانونی
نی خود اعتراف به عمل غیر قانوباشند، اخالق 

به موضوع  وخواهی  رو از مرجع مربوط عذ
 چنانچه آقای جنرال پاول چندين دهند خاتمه می

نیز خودش در سفر اخیر رئیس جمهور امريکا آقای اوباما  و کرد خود اعتراف به اشتباه  .ان .ان .سیدر چنل بار 
واضح است که  نگرانی اساسی رئیس جمهور کرزی به باور من،"اعتراف کرد چنین آقای حامد کرزی به امريکا 

اين است که مطمئن شويم که حاکمیت افغانستان مورد  از زبان خود وی نیز خواهید شنید ًاشما اين نگرانی را مسقیم
م در افغانستان باقی بمانند، بايد به 341۲احترام قرار گیرد و اگر قرار باشد شماری از نیروهای ما پس از سال 

https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/afghan_fazl_ahmad_elat_badbakhti_hay_afghanan.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/afghan_fazl_ahmad_elat_badbakhti_hay_afghanan.pdf
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 مؤرخ ۀمقال) .دعوت حکومت افغانستان صورت گیرد و حکومت افغانستان بايد با آن احساس راحتی و آرامش کند
 .( "دست آورد مالقات اوباما و کرزی چه بود"اينجانب تحت عنوان  م3413جنوری1۱

 

اسالمیت  انسانیت، که الف از قانونیت،و عالم های دانشمند  شخصیتدر جوامع افغانی جای تأسف اينست که 
 کاری فريب دروغکاری و مرتکب اعمالی چون جعلکاری،و بیدانش بی علم های  د بیشتر از انسانزنن می وعدالت

ی نموده و در عوض اينکه از اعمال خود شرمسارشود میشان کشیده  خبه ُروقتی اسناد مؤثق و قانونی  .شوند می
با ديده درائی از خود دفاع و يا با عصبانیت از جواب دادن طفره رفته و قطع عاليق معذرت خواهی کنند برعکس 

 .میکنند
غیر اسالمی و غیر اخالقی سه واقعیت ذشته نزديک مادروطن خود نظری اندازيم به مالحظ میرسد که گر ما به گا

رديده و هر روز از گیر جوامع افغانی ما گمنداشکل کشور شمول ه باخیر بصورت وسیع  ۀفوق الذکر در سه ده
ترين از باال راجع مختلف يعنی ای مه ها و فريبکاریی ويگ دروغ ،اه از جعلکاریو يا قانونی طريق منابع خبری 

بینیم که برای  و حتی می شنويم  یشمول رهبران تنظیمی و حزبی مه بدولتی  ۀگانسه های  ترين مقام الی پائین
متمدن های شخصیت  های بسیار محیالنه خود را در لباس و چهرهو فريبنده  های نامشروع خود با کلمات پیروزی

های  ويی و فريبکاری از جعلکاری و خیانتگناه ها در جوامع ما ظاهر با دروغگصادق و يا مسلمان منزه از تمام 
 .ورزند خود با ديده درايی انکار میو غیر اخالقی بشری ضد و حتی از اعمال خود 

 

اخیر يک تعداد  ۀدر سه دهدروطن عزيز ما اينست که های تباه کن در ما از عوامل مهم مروج شدن چنین واقعیت
در رديده اند و امروز گهای بیرونی فروخته و صاحب زور و زر  های کس و ناکس خود را به قدرت شخصیت

 میشان  خودشان و يا بادارن هر آنچه را آنهارفته گقرار ها و قريه جات  واليات، ولسوالی سطح دولت مرکزی،
دروغین با بلند نمودن شعارهای  های ويگو دروغ ها فريبکاری ،ها جعلکاری خواهند با استفاده از زور و زر،

حیث ه بو معرفی کرده ملی و وطندوست های  حیث شخصیته خود را باسالمی و فرياد از آزادی و ديموکراسی 
می و برای تداوم قدرت خود و بادران بیرونی شان عمل یر معرفی گهای دامن ناجی ملت و کشور از بدبختیانه گي

 .نمايند
 

 ولسی وکالی ها در قانون اساسی الی انتخابات مقام رياست جمهوری، جعلکاریاز ذشته گدر دوازده سال ما 
ها و  رشوه ستانی های دولتی و شخصی، برای غصب ملکیتترتیب قباله های جعلی  شورا های واليتی، ه،گجر

 .باشیم می ، رفتهگها برای فريب ملت صورت ی ويگغکه بر مبنای درو غیره
 

بر  بناها خواهر و برادر افغان ما  ملیونهمچنان در اکثر جوامع افغانی خارج از مادروطن عزيز ما افغانستان که 
کنند  افغانی زيست میعنعنات اجتماعی کلتور و  ،گند و در جوامع فاقد فرهنجبر زمان ترک مادروطن نموده ا

های جوان ما بتوانند  های جوامع افغانی باشد و نسل نیازمندی ویگمراکز اجتماعی و کلتوری که جواب عدمنسبت 
هويت اصیل افغانی خود را حفظ و در کشورهای مقیم به افتخار و سربلندی خود را بحیث افغان معرفی و برای 

بعمل آمده که چنین و تالش هم  یعسر گو ا دنندار ،دنادی خود مثمر ثمری باشکشور مقیم و مادروطن آبای و اجد
 رفتن رياست مرکزگجنون به  ،بر خود خواهی های شخصی ايجاد شود يک تعداد بنا يا اتحاديه ای  مرکزی

های غیر ملی  مرام دبرای پیشبرهای وقت و امروزی در داخل افغانستان  وابط با احزاب و تنظیمو يا ر (اتحاديه)
و برای منافع ز جوامع خود غصب کاری قدرت را ا ويی و فريبگ دروغ کاری، تالش نموده اند که با جعلآنها 
صادق و خوشباور قدرت و صالحیت  میهنان پاک،هم با خاک زدن به چشمان يک تعداد ازشان  و يا بادارانخود 

و  اهی بنام اسالم گ، روپ مشخص نموده اندگر به فرد و يا يک ی باالی سرنوشت افغانان را منحصیرگ تصمیم
 اسالم تعلیممحروم از نه تنها و فردا را   های امروز ها را فريب و نسل افغان رگديو يا آن نام  اين نام به اهی گ

و متحد باهم خواهران و برادران افغان خواهند  و نمیها را متفرق  بلکه افغاناند افغانی نموده  گواقعی و فرهن
 .ندبرای جامعه خود مثمر باش

 

با انتخاب شدنم در سه را نآهای مقیم در برتش کولمبیا که من نیز افتخار عضويت مؤسس  افغان ۀطور مثال اتحادي
های بعدی  و نسل نهای جوان همان زما خاصی برای نسل ۀبا يک عشق و عالققبل چهار سال  دارم بیست وه گجر

قبل از ها بود  ع افغانهای مضر که منافع خود شان مهمتر نسبت به مناف شخصیتاز اما متأسفانه عده ای ايجاد شد 
را تحريف و حتی عده  از اساسنامه یاهداف پلید خود در پشت پرده قسمتبه راجستر شدن اتحاديه به منظور رسیدن 
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با  انتخاب شده بودندها ه گجرهای مقیم در  از طرف افغانی آزاد أمؤسس اتحاديه را که با ر یای از اعضا
 های شان با دروغ از حق مشروع شان محروم و برای فريب فامیلر دولتی ائدر دوخفی صورت مه بجعلکاری 

رديد و نیز بايد متذکر شد که گجوايز نیز اهدا در محفلی از آنها ياد بود نموده و برای شان کاريها  و فريبويی ها گ
پالن که من خوشبختانه در آن اشتراک نداشتم اساسنامه را تعديل و حتی ری گبر توطیه دي م بنا3443در سال 

ن اقدام غیر ملی شان در افغان را نیز از اساسنامه حذف نمايند که خوشبختانه در اثر مداخله مستقیم مداشتند که نام 
ی افغانی ما را که عبارت از آموزش زبانهای ملی گموضوعات فرهنرديد اما با تأسف در غیاب من گ ینطفه خنث

بود از اساسنامه و باالخره حفظ هويت ملی افغانی ما  یکاناداي ۀجامع و کلتور افغانی به گمعرفی فرهن افغانستان،
های  و کمک تدريس دين مقدس اسالم اعمار يک مسجد و عام المنفعه برای  حذف و اساسنامه را بنام به اصطالح 

ی و گضوعات فرهنومخالفت جدی خود را به ارتباط حذف نمودن مو من  ذاری و راجستر نمودندگ نامبود بشری 
در طول وش شنوا نبود و حتی گمتأسفانه کتبی به اتحاديه اظهار داشتم اما همچنان ه و گدر جراز اساسنامه کلتوری 

به اتحاديه ی خواهران و برادران افغان ما گعالق بر بی بناده سال آرزوی عالی اعمار يک مسجد آبرومند نیز 
اتحاديه که منافع لین واز مسؤ یمحدود ۀعد یها کاری و فريب های ويگ دروغ ،ها يعنی جعلکاری .برآورده نشد

های اتحاديه بی عالقه  یتفعالبه فعال یری گاز سهممتفرق و ها را  افغانها بود  خودشان مهمتر از منافع افغان
  .ندساخت

 

ايالت از مراجع قانونی با بدست آوردن اسناد مؤثق از طريق وکیل قانونی خود تانه من خوشبخکه  قابل تذکر است
 در ايالت برتش کولمبیا خود هموطناناز ويی و فريبکاری عده ای گدروغ برتش کولمبیا برای اثبات جعلکاری،

در را " ويی و فريبکاریگدروغ جعلکاری،"و عنوان شروع کرده ام م 3413خود را از آغاز سال  ۀعادالن ۀمبارز
يه اتحادیز گغم انخاطری انتخاب نمودم که وکیل قانونی من بعد از بدست آوردن اسناد و شنیدن داستان ه باين مقاله 

ها خاتمه يافته و دوام  ويی و فريبکاریگبا دروغ شما با جعلکاری آغاز، ۀاتحادي"که آقای احمد  برايم بیان داشتما 
در دوازده سال مهمتر يعنی آنچه در مادروطنم  قضايایرا به ه و معمیق نمودفتار وکیل بااليم تأثیر گ بناًء" دارد

و  گآتش جن درذشته متوجه ساخت لهذا خواستم  تحت عنوان فوق قضايا و عوامل سوختن مادروطن عزيزم گخیر ا
 .هموطنان عزيز شريک سازم و بارا بررسی ها  عدالتی بی

 

در چهره های ذشته گکه در بیست و سه سال ی هايآنوارم امیدافغانی ما در ايالت برتش کولمبیا  ۀجامعدر ارتباط به 
قبلی  ۀطبق وعدبل از اينکه من فريب داده اند ق یويگ با جعلکاری و دروغهای مقیم برتش کولمبیا را  افغان مختلف

 اخالقی، لیت وجدانی،ومسؤ نمايم خود شان بنا بر ءافغانی افشا گبزراجتماع فرصت مناسب در يک اسناد را در 
های  ها و فريبکاریی ويگ دروغ ها، دعوت و به جعلکاری گها را در يک صالون بزر سالمی همه افغانا و ملی

فعلی را  ۀرديده معذرت بخواهند و اساسنامگکه حق شان تلف ی نهايآاز  ًاها مخصوص خود اعتراف و از همه افغان
در بر برای حفظ هويت افغانی شان و فردا را  امروزهای  های افغان تعديل نمايند که تمام نیازمندیای به اساسنامه 

 .داشته باشد
 ناه و عذرگروحیه و اخالق اعتراف به نیز شوم که تا در مادروطن عزيز ما  متذکر میبا عرايض و تذکرات فوق 

اطر خه وطن دارند به ر عشق بگو او مقدسات  (ج) لمان اند از خاطر خداوندر مسگانهکاران گخواهی ايجاد نشود و 
اسالمی  وجدانی، های اخالقی، و مکلفیت مطابق هدايات دين مقدس اسالم یر گهای دامن نجات مادروطن از بدبختی

يا در صورت انکار از  عذرخواهی نکنند ودر مقابل ملت ذشته گسال  در سی و پنجخود  ۀاز اعمال ناشايستو ملی 
عدالت انتقالی که در داخلی و بین المللی از طريق مراجع قانونی با صالحیت  ،عذر خواهی و طلب عفوه از ملت

ت آزادی و لذ ديد ونخواهیم را ما ملت افغان خوشبختی  رديده عملی نشودگبر آن تأکید  (م3441) کانفرانس بن
 .خداوند به ملت افغان رهنمای و کمک کند .ديموکراسی واقعی را نخواهم چشید

 
 پايان

       
 


