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 ۲۰۱۶/۰۴/۱۲        افغان احمد فضل انجنیر
 

 همان آش و همان کاسه

 م -۲۰۱۴م۲۰۱۹  

اشرف غنی و ملت افغانمحمد سلی دیگری بروی داکتر    

ساله مقام اجرائیوی دوهم میهنان عزیز ما اطالع دارند که بعد از بلند شدن سروصدای  نزدیک شدن  ختم دوره  
غیر قانونی آقای داکتر عبدهللا عبدهللا  آقای جان کری وزیر خارجه اضالع متحده امریکا  برای دفاع از دوست 

 م در دره پنجشیر۲۰۰۱آکتوبر  ۷ل افغانستان بتاریخ م یعنی قبل از اشغا۲۰۰۱سپتمبر  ۲۷وفادار امریکا که بتاریخ 
، آی،ای مادروطن عزیز ما افغانستان را به سیخاص گری نماینده رفتن یک ملیون دالر امریکایی از آقای گبا 

وحدت  دهردو رهبر نامنهازده با وارد شد نش بکابل  ربم پاچه ها را ۲۰۱۶ا پریل ۸امریکا فروخته بود، بتاریخ 
بروی  دیگریوارد نمودن سلی  بدون گذاشتن احترام به اراده ملت افغان باو  هدادر بیرق امریکا قرار ملی را زی

اینکه  اوآقای داکتر عبدهللا عبدهللا نه تنه هد استا حضورشملت افغان و داکتر محمد اشرف غنی که دست بسته ب
 اش میعاد دوساله مقام اجرائیوی غیر قانونی  کری کهچپ جان کری از تصمیم جان  پهلویدر  مغرورانه با لبخندی

عالم دردها و غمها میسوزد به همان  کاسه کثیف و  ررا از دوسال به پنج سال تمدید و ملت مستضعف افغان را که د
بلکه روز بعدی در نمیکشد  تخجال اسپس آقای داکتر عبدهللا عبدهللا نه تنه د ونشانبی مزه استفراق آور می بدبویی شآ

 دایجاشد آقای جان کری سیاستمدارا ن ما را که از واقعیت  بکه خو میداردس وزرا به افتخار و سر بلندی بیان مجل
     تساخ گاه د آتام نداشتنوحدت ملی آگاهی  تدول

که سیاسیون وطندوست افغانما اعتراض به اصل موافقه که  دعبدهللا عبدهللا باید عرض نموداکتر من بحضور جناب 
عبدهللا عبدهللا  چه داکتر بود، به این معنی که  موافقتنامه مورد افتخار آقای  گرفته تصورایات وثیقه ملی خالف هد

منافع ملی میباشد، فی لهذا این شما  د، غیر قانونی وضننگینبرای یک روز،دوسال و یا پنجسال بوده باشد موافقه 
مرباه باید  دهرکسی مربی دار لیاید، ب هشتاندگرا به ملت  تمقابل قدرت، قانون را زیر پا و پش رمیباشید که د

 باید مربا بخورید. داریجانکری مربی دلهذا شما که چون  بخورد
 سرئیت  دم و شها  ۱۹۷۸اپریل  ۲۷ بخواهران و براد ران عزیز هموطن، ما شاهد بوده ایم که بعد از غرو

 بطلوع آفتا ششامخ باالی کوهایرفته و گشغال اغیار قرار ا رافغانستان الی امروز د شجمهور محمد داود با فامیل
م توسط ۱۹۷۸اپریل  ۲۷از روز نامیمون  دبه این معنی که افغانستان عزیز بع ه روشنی صلح و خوشبختی  را ندید

 رژیمهایین، طالبان و باالخره آزادی و دیموکراسی به البراتوار  دبه نام کامونست ،مجاه تاین قدرت و آن قدر
ذشت زمان در فضائی تار و تاریک مادروطن، مستغرق و گتلف اغیار تبدیل و ملت نجیب و بیدفاع افغان را با مخ

 ساخته اند یعنی  در خون مستغقتر 
      

 ،م مادروطن ما میدان فوتبال بازیگران شرق و غرب۱۹۷۸اپریل  ۲۷سفانه در طول تاریخ مخصوصآ بعد از أمت 
ملت مظلوم و ستمدیده افغان صرف تماشاچیان دندانه های میدان بوده اند که از  ،بازیگران لرهبرانش توپ فوتبا
کف زدنها شادمانی  اخود بخودکش بیگانه پرست برای بازیگران  جیره خورانمحدودی از  ه ایجمله تماشاچیان عد

ی در میدان برای گرفتن توپ و تماشاچیان اصیل و صدیق گاهی در خاموشی سوخته اند و ساخته اند و گاه دان دهکر
را در آغوش  یتوپ دخو ۀبه نوب اوضاع بازیگران شرق و غرب هر یک بود نصورت مساعد  ردر نبرد بوده اند د

اگر  دکرده انمیدان و مسابقه دیگری را آغاز  دوار دیگری را پتو پسس گرامی داشته تا به هدف رسیده اند
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باهم دست با  پجیره خوارانشان برای گرفتن تو دان را ترک گفته اناوضاع مید دنبو دنامساع بازیگران بنا بر
و بازیگران  میدان به خاک و خون کشانیده اند رمیدان را لگدمال و تماشاچیان اصیل و صدیق را د دگریبان و خو
بن اول وارد  ستوپهای غیر قانونی  تحمیلی را که بعد از کانفران ددندانه ها برایشان کف زده ان رد بشرق و غر
ملت افغان آنرا بیک  هبدون احترام به اراد هزد رپمپ چی فوری پاچه ها را ب دکم هواه میشون اند وقتی همیدان نمود

ملت نجیب و ستمدیده افغان را در  یدیگربا آغاز بازی  هو وارد میدان نمودپمپ  دیگرینام و یا نام 
قدرتمندان دولت فعلی که من آنرا افتراق ملی نامیده ام  و ندقرارداده ا مرگبار زندگیودوام  سردرگمیسراسیمگی،

بیان داشته ام  و در ذیل قسمت آنرا  دخوم ۲۰۱۴ آگست ۱۰اند که من در مقاله مصور  بگوشیغالمان حلقه  ازنیز
بینند نه می داوری عنقاخود را در  زندگیرهبران فعلی نیز از آنانی اند که   بد بختانهبه توجه شما میرسانم   یعنی 

 ردیده اندگ تربیهتش محبآن زاده و در آغوش پر  رملت شریف افغان که د
 

آگست ۱۰نادا:انجنیر فضل احمد افغان                                                                                                      کا 

2۰1۴ 

 

عبدهللا با جان کری بوی افتراق به مشام میرسداز صحبت آقای عبدهللا   

 

صندوقهای رای دهی  درهموطنان عزیز شاهد اند که بیش از هشت ملیون فرزند با شهامت و غیور افغان با آزادی عا م و تام 

خود ینت مظلوم را تمثیل و سرنوشت ملت نجیب اما نها د خو ارادهبرای تعین زعیم آینده مادروطن رفتند که بدون مداخله اغیار 

اش خود را  یانتخاباتپری شدن سیزده سال رنج آور تعین نمایند اما وقتی آقای داکتر عبدهللا عبدهللا و تیم مبارزات بعد از سرا 

ملت به  دتکبیرها، خالف اراده و اعتما نمودن نعرهبلند و  بسروصدای تقل جرگهدر میدان امتحان مغلوب دیدند در خیمه لویه 

.یردیدند یعنگغیور افغان دست به دامن اغیار دراز و طالب داوری   

" شدند اجمله بدین داوری بردر عنق "                                

                                                       داور مالک رقاب" خلیفۀ طیور"کوست 

                    که ممثل اراده م۲۰۰۲در حالیکه آقای داکتر اشرف غنی احمدزی از ساختار حکومت آینده برمبنای قانون اساسی 
از رهبران  نمایندگی به ک خودبا صحبت بوینا عبدهللا عبدهللا بحیث بازندۀ انتخاباتداکتر یآقا ندافغان است صحبت میک ملت

به  قبل با جانیان هفت ثور به محاکمه کشانیده و سال هسیزد دبه خا ک و خون کشانیدند و بای تنظیمی که قلب مادر وطن را
 به تپس یرهبر  برای یونس قانونی خود و احراز مقام اجرایوی غیر قانونی سزای اعمال شان رسانیده میشدند برای

  ملی نامیده ام  افتراق تدر چوکات به اصطالح دولت وحد ت ملی که من آنرا دول آپوزیسیون با آقای جان کری اصطالح.
بینی خود  علرغم صحبتهای بوینا ک آقای عبدهللا عبدهللا با حوصله مندی تام با بستن مجرای تنفسی رد آقای کریمیک صحبت
 که میگوید از آقای داکتر اشرف غنی احمدزی میشنود و با خود دیگر وشگ به وش از آقای داکترعبدهللا عبدهللا وگ به یک

…....... میگوئید تصمیم نهائی هرچه باشد از ما ست وئید هرچهگ . 

…........................................................................................................                        

  میگفتیم سشد آن روزگار که به انگلی چه دردمند یز و گرامیهموطنان عز 

ام گر ندانی غیرِت افغانی               چون به میدان آمدی می دانی ام             
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به  میکرد بجوابش ردنشانده انگلیس حکم خالف منافع ملی صا توقتی دس ،افغانی ما چه شد آنروز گار غیرت          
 دگفته میش تام تجرئ

آزاد نمیکنم دستت الی لندن                       

برای   راکه وظیفه داخلی خودش است څارنوالی تقرر وزیر داخله و لوی خوشخدمتی با اکه رهبر م هحال چه شد
د امیر علی شیر نوایی را سالگر پنجصد وهفتاد و پنجم لتجلی  حالیکه رمیدهد و نیز من د خوشخبری یجان کر یآقا

مملکت نیست  ملت با فرهنګ افغانم تبریک عرضمیدارم محترمانه بعرض هموطنانم میرسانم که وظیفه زعیم برای
داکتر عبدهللا   هد، و آقایدب بریملت را ف «ارگ» رکه خودش با اعالنات مکرر در تلویزیون از تجلیل روز د

 از دوسال به پنجسال شکار دمیعا دی عبدهللا با تمد
آماده زعامت آینده  قربانی ملت مظلوم افغان و چون ډنده پنج موتر خود را ما نع حرکت داکتر محمد اشرف غنی

  سا زد و بیدفاع افغان ملت مظلوم
   
در  اگر همین آش و همین کاسه که هدوستان و عزیزان هموطنم کارد از گلو ی ملت افغان گذشته به شارگها رسید  

و خطرناک  دوام داشته باشد من عواقب ناگوار هتعریف شد  از آن در فوق پانزده سال بر ملت افغان مسلط بوده و
یشبینی را برای مادروطن عزیزما ناپزیر جبران مینمایم لهذا وظیفه ایمانی،ملی،اخالقی و اسالمی ما میباشد که از  ّ 

به صلح با  ام که راجع تائید مقاالت قبلی به ا نخوریم وفریب این و آن مخصوصآ پاکستان ر خواب غفلت بیدار
 به عرض شما برسانم که ما از طریق ام و در ویب سایتهای مختلف و فیسبک به نشر رسیده میخواهم  طالبان نوشته

 دوزخ که ملت افغان را به پاکستان که حامی طالبان و حال داعش نیز میباشد نه تنها به نتیجه نمیرسیم بلکه راۀ است
رهبری موجوده را وادار سازد که ابتکار رسیدن صلح را بدست   شود میکشاند، ملت افغان باید به هر نوع که می

و بادار پاکستان است و با فریبکاری ادعای دوستی با افغانستان را  یعنی با دولت مردان امریکا که حامی  یردگ خود
     جستجو نمایند به این مفهوم که ل متحدزانو زده راۀ رسیدن به صلح را از طریق مل  دارد
     

از سازمان ملل متحد جدی تقاضا شود که ابتکار دریافت راه صلح در افغانستان و مشکل افغانستان را در  -:اول 
نماینده خاص سرمنشی ملل متحد در کانفرنس شورای امنیت جدی مطرح وقضیه افغانستان را اوآل تحت سرپرستی 

که متشکل از وزیرا ن خارجه افغانستان،پاکستان،روسیه، چین، هند،ایران و اضالع متحده امریکا باشند جدی 
مطرح  و بعد از رسیدن بیک توافق همه جانبه که بر مبنای منافع ملی افغانستان  و صلح  در منطقه باشد  در 

 فوق الذ کر تحت سرپرستی  کانفرانس سران کشورهای
 شخص سرمنشی ملل متحد باشد تائید و  به شورای امنیت  ملل متحد جهت فیصله نهایی سپرده شده و تطبیق شود

 
پرستیها  تمذاکرات صلح  ما باید از خواب غفلت بیدار با خداپرستی درعوض شخصی یهمزمان با پیشرو-دوم:

یک کشور مسلمان از شرق الی غرب و از شمال الی جنوب  چنگ زده و عشق بمادروطن را  تقویه و بحیث
مادروطنما با حفظ احترام به قوم و زبان هر منطقه بنام یک نام واحد افغان متحد شویم  ومنافع ملی را فوق همه 

خواهی ها و جاطلبی ها را  دقرار دهیم این آرزو وقتی برآورده شده میتواند که بخاطر خداوند)ج( و مقدسات خو
نجات مادروطن که از نیاکان بمیراث برده ایم و حراست آن وظیفه ملی وجدانی،اخالقی،انسانی و اسالمی ما  رطبخا

ردیده اند و باعث گدر عوض تآسیس احزاب و تنظیمهای متعدد که به نامهای مختلف راجستر  ماست کنار بزنی
سیع نمایم که دو  دشو ارچګی مادروطنما میاختالفات بین االفغانی و مؤفقیت دشمنان صلح سرتاسری ،آزادی و یکپ

بنام افغان برای تطبیق اهداف ملی و باشند آن اشتراک داشته  رحزب ملی را که تمام اقوام و مذاهب مادروطنما د
 ایجاد صلح پایدار و شگوفانی کشور عزیز ما فعال باشند اساسگذاری نمایند.

 

 و من هللا توفیق                                                                                                                                              
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