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انجنیر فضل احمد افغان

برگ دیگری از فغان افغان
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انجنیر فضل احمد افغان کانادا ۱۳:فبروری  ۲۰۱۶م هموطنان دلسوز به مادروطن به عرض شما میرسانم که من شش سال قبل
مقاله تحت عنوان "چقدر جفا در حق ملت افغان" نوشته و در بعضی ویبسایتهای وزین و کتابم که بنام فغان افغان است به نشر
رسیده بود چون جفاها و دردها کمافی السابق در مادروطن عزیز ما دوام دارد لهذا الزم دیددم که با ازدیا د قسمت از جفا ها و
جنایات که بعد از سال ۲۰۱۰م در مادروطن عزیز ما صورت گرفته مجددآ در ذیل به توجه هموطنان عزیز خود برسانم.
انجنیر فضل احمد
افغان
کانادا ۱۵.اپریل  ۲۰۱۰م.

چقدر جفا درحق ملت افغان.
سی ویک سال قبل با ریختن خون سردار محمد داود خان شهید و تمام اعضاۀ فامیلش توسط نوکران اغیار جفا در
حق ملت مظلوم و ستمدیده افغانستان آغاز و الی امروز به نیرنگها و دسائیس مختلف توسط عدۀ از نوکران فروخته
شده که منافع شخصی را نسبت به منافع ملی بلندتر میدانند با تبانی بادران خارجی نزدیک و دور خود خواسته اند
که با افروختن جنگ دوامدار بنامهای مختلف ملت مظلوم و بیچاره را بکلی مضمحل و غرور ملی شانرا درهم
شکسته و آنچه آرزویشان در افغانستان و منطقه باشد به پیش ببرند یعنی.
از آغاز کودتای خونین ثور الی امروز ملت نجیب افغانستان به اقسام نیرنگها و فریبکاریها به نامهای مختلف در
دوره های مختلف در چنگال یک عده وطنفروشان که چنگالشان به خون بیش از دو ملیون هموطن بیگناۀ ما سرخ
است هنوز هم در تالش حفظ مقام و چوکی و گرفتن قدرت اند که با مکید ن خون بیوه زنان  ,یتیمان  ,پیچه سفیدان
 ,ریش سفیدان  ,معلوالن  ,آواره گان  ,بی خانمان  ,مریضان  ,فقیران و معیوبان خود را چاق و چاقتر سازند و از
همه مهمتر حامیان خارجی شان که الف دفاع از حقوق بشر و دیموکراسی را میزنند نیز بسیار محیالنه و مزورانه
با چندین روی برای رسیدن اهداف شوم ستراتیژیکی و جوپولیتیکی شان برخالف گفتار شان دست به اعمال خائینا
نه و فریبکارانه غیر انسانی و خالف دیموکراسی میزنند و در تالش اند که اگر به خون آخرین فرد افغان هم باشد
باید به اهداف شوم شان در منطقه و جهان برسند .یعنی جفاست که به تعقیب جفا در حق ملت درد دیده و ستمدیدۀ
افغان صورت میگیرد که اینک بصورت فشورده بعضی جفاها را که در حق ملت افغان صورت گرفته ذیآل مطرح
میدارم امید سبب رنجش خاطر هموطنان عزیز نشوم.
 آیا کودتای خونین ۷ثور  ۱۹۷۸م کمونستی به سرد مداری حفیظ هللا امین و پشتیبانی اتحاد جماهیر شوروی وقت وشهادت سردار محمد داود و فامیلش که یک رئیس جمهور مدبر  ,پاک  ,با تقوا وطندوست با دیدی وسیع برای
انکشاف و ترقی مادروطن عزیز ما افغانستان بود جفا در حق ملت ستمد یده افغان نبود؟
 آیا تجاوز بیشرمانه و کشتارهای غیر انسا نی قشون سرخ اتحاد جماهیر شوروی وقت در دسمبر ۱۹۷۹م که مغایرتمام تعهدات سابقه اش با افغانستان و منشور ملل متحد بود جفا در حق ملت بیدفاع افغان نبود؟
 آیا کشتارهای انفرادی و دسته جمعی  ,زندانی ساختنها  ,شکنجه ها  ,زنده بگورکرد نها  ,بدریا ها غرق کردنهای ,از هوا پرتاب کردنها  ,خرابی قصبات و دهات  ,توهین و تحقیر کرد نها  ,ماین کشت کردنها و بالخره آواره و
دربدر نمودن ملیونها افغان از آغوش گرم و پر محبت مادروطن به سرزمینهای بیگانه در دورۀ زعامت نوکران
اتحاد جماهیر شوروی وقت جفا در حق ملت مظلوم افغان نبود؟
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 آیا تقسیم بندی ملت واحد افغان بنامهای قوم  ,منطقه  ,لسان و مذهب برای رسیدن اهداف شوم خارجیان ونوکرانشان جفا در حق ملت واحد افغان نبود؟ ۲
 آیا تقسیم ب ندی برادران مجاهد و آوره گان در پاکستان و ایران تحت رهبری جنایتکارانی که هر یک از خودکشتار گاهها و زندانها داشتند و آنچه از جهان بنام جهاد و مجاهدین کمک میشد پول آن در حسابهای بانکی شخصی
شان انتقال میگردید جفا در حق مجاهدین واقعی و مهاجرین افغان نبود؟
 آیا احترام نگذاشتن به فیصله جینوا و وارد نمودن نوکران پاکستانی  ,امریکائی  ,عربی در سال ۱۹۹۲م بناممجاهدین وآغاز خرابی قلب مادروطن یعنی کابل زیبا  ,قتل عام بیش از شصت و پنج هزار شهریان مظلوم کابل با
بی عزتیها و بی حرمتیهای غیر قابل تصور انسانی  ,تاراج و به غارت بردن هست و بود مادروطن و فروختن آن
در مارکیتهای پاکستانی و محوۀ کلی قوائی نظامی و امنیتی مجهز افغانی در منطقه جفا در حق ملت بالکشیده افغان
نبود؟
 آیا قتل عام و ویرانگریهای غیر مسؤالنۀ رهبران تنظیمی خود فروخته شده بعد از ادای سوگند در مکۀ معظمه جفادر حق دین مبین اسالم و شهریان بیدفاع کابل نبود.
آیا وارد نمودن گروۀ تاریک دیگری بنام طالب از پاکستان در سال ۱۹۹۶م که نه از اسالم آگاهی داشتند و نه ازافغانیت وافغانستان را به یک دوره قهقرائی سیاه و تاریک بطرف وحشت و بربریت سوق دادند جفا در حق ملت
درد دیده افغان نبود؟
 آیا آغازبمباردمانها و کشتارها ی غیر مسؤالنه و غیر انسانی قوتهای نظامی امریکا و انگلستان در ۲۰۰۱م با تبانی اعضاۀ تباه کار شورای نظار در قلعه جنگی بلخ  ,در بین تانکرهای بلخ  ,در قندوز  ,اورزگان و قندهار جفا در
حق ملت بید فاع افغان نبود؟
آیا دائیر نمودن کانفرانس مصلحتی و تشریفا تی "بن" در المان بدون موجودیت نماینده گان واقعی ملت افغان وانتخاب آقای حامد کرزی بحیث زعیم دستنشانده و تشکیل حکومت مؤقت مصلحتی و تشریفاتی که متشکل از عدۀ
زیادی جنایتکاران و نا قضین حقوق بشر بودند جفا در حق ملت بیچارۀ افغان نبود؟
 آیا لویه جرگه مصلحتی برای انتخاب رئیس جمهور دورۀ مؤقت که محمد ظاهر شاه را توسط زلمی خلیلزاد بادادن لقب بابا و دعا گوی ملت در چهاردیواری ا رگ الی مرگ زندانی و آقای حامد کرزی را رئیس جمهور دوره
مؤقت ساختند و با دیگر جنگساالران و ناقضین حقوق بشر سرنوشت ملت رنجدیده را بدست شان دادند جفا در حق
ملت بیگناۀ افغان نبود؟
 آیا تدوین قانون اساسی یعنی وثیقه ملی افغانستان بدون در نظر داشت شرایط اجتماعی  ,اقتصادی  ,نظامی وسیاسی افغانستان زیر برچۀ امریکا جفا در حق ملت گروگان گرفته شده افغان نبود؟
آیا انتخاب آقای حامد کرزی بحیث رئیس جمهورو دو معاون جنایتکارش در دور اول انتخابات ر یاست جمهوریبه مشوره های پشت پرده قدرتهای ذیدخل مخصوصآ آقای جورج دبلیوبش رئیس جمهورامریکا و آقای تونی بلیر
صدراعظم انگلستان جفا در حق ملت مضمحل شده افغان نبود؟
آیا حلف و فاداری آقای حامد کرزی و کابینۀ مصلحتی اش به ملت و عملی نکردن آنچه که در وقت یاد کردنسوگند به قرآن عظیم شان به ملت وعده داده بود گناه و جفا در حق ملت مسلمان افغان نبود؟
 آیا انتخابات ولسی جرگه به زور و زر و مصلحتها خالف هدایات مواد قانون اساسی جفا در حق ملت تشنه اتحادو صلح افغان نبود؟
آیا اخراج خانم ماللی جویا از ولسی جرگه که از یک ولسوالی والیت فرا نماینده گی و با دفاع از حق در مقابلجنایتکاران و ناقضین حقوق بشر قدعلم کرد جفا در حق مؤکلینش و ملت افغان نبود؟
آیا ظلم ,ستم و بی عدالتی که به انواع مختلف در نقاط محتلف کشور در حق زنان صورت میگیرد جفا در حقزنان برده بار و با شهامت افغان نبوده و نیست؟
آیا شهادت ناهیدها،فرخنده ها،تیربارانها،سنګبارانها،درنه زدنها،زنده بګور کردنها،بی عفت کردنها ،ازدواجهایاجباری و غیر قانونی زنهای مظلوم و بیدفاع افغان در نقاط مختلف کشور بیعدالتی ،ظلم و جفا در حق زنان معصوم
و بیګناه افغان نبود و نیست؟ ۳
آیا تشکیل جبحۀ متحد ملی که من آنرا در وقتش جبحۀ نا مقدس ملی نامیده بودم و بعدآ در ولسی جرگه نام نهادبرای عفوه عدۀ از جنایتکان و ناقضین حقوق بشر داخل و خارج ولسی جرگه بنام مصالحه ملی فیصله صادر نمودند
در حق یتیمان  ,بیوه زنان  ,معیوبان  ,معلولین  ,مادران که فرزندان  ,فرزندان که مادران  ,خواهران که برادران ,
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برادران که خواهران  ,پسران که پدران  ,پدران که پسران خود را در کشتارهای ظالمانه و غیر مسئوالنه از دست
داده اند و خانه های شان به خاک و خون کشانده شده و یا از خانه هایشان رانده ,آواره و دربدر گردیده اند جفا در
حق ملت افغان نبود.؟
آیا اجازه دادن به مافیائی مواد مخدره و تشویق کشت  ,پراسس و قاچاق تریاک و چرس در افغانستان جفا در حقملت مسلمان افغان نبوده و نیست.؟
 آیا استخراخ غیر قانونی و غیر فنی سنگهای قیمتی و قاچاق آن به کشور های خارجی خیانت و جفا در حق ملتمستضعف افغان نبود و نیست؟
آیا معتاد نمودن بیش از یک ملیون مرد  ,زن و طفل مظلوم و بیچاره افغان به استفاده از مواد مخدره جفا در حقملت افغان نبوده و نیست.؟
 آیا محروم نمودن افغانان دانشمند  ,با تجربۀ کاری و با تقوا ازسهمگیری فعال در امور مملکتی جفا درحق سرمایههای ملی افغان نبوده و نیست؟
آیا انتخابات دور دوم ریاست جمهوری با تقلبات انکار ناپزیر و مقرر نمودن مجدد آقای حامد کرزی بحیث رئیسجمهور و روی ستیج آمدن آقای حامد کرزی با آقای جان کری  ,وزیران خارجه فرانسه  ,انگلستان  ,المان و نمایندۀ
خاص سر منشی ملل متحد توهین و جفا در حق ملت افغان نبود؟
 آیا سرا زیر شدن بلیونها دالر بنام کمکهای جهانی به افغانستان و ریختن آن بجیبهای کیسه بران داخلی و خارجیجفا در حق ملت غریب و فقیر افغان نبوده و نیست.؟
 آیا چور نمودن زمینهای شیرپور که بعدآ بنام شیرچور نامیده شد با دیگر ملکیتهای شخصی و دولتی که توسطزورمندان و زرداران جنایتکار در سراسر افغانستان عزیز غصب گردید جفا در حق بیدفاعیان افغان نبود.؟
 آیا بمباردمانها  ,کشتارها و خانه خرابیها توسط قوتهای نظامی خارجی در افغانستان مخصوصآ مناطق پشتوننشین جفا درحق پشتونها و بصورت کل افغانها نبوده و نیست؟
آیا صدها بلیون دالرامریکا ئی و پوند انگلیسی صرف قوای نظامی وساختمان پایگاه های نظامیشان در افغانستاندرعوض ایجاد زیربناهای اقتصادی  ,نظامی  ,اجتماعی برای ملت افغانستان که بیش از شصت فیصد آن در سطح
پائین از فقر زند گی میکنند در حق ملت فقیر و بیچارۀ که از بی خانگی  ,گرسنگی  ,مریضی  ,بی تعلیمی  ,گرمی
 ,سردی  ,آوارگی  ,دربدری و بیکاری به آرزوی یک لقمه نان  ,یک جرعه آب صحی  ,یک دانه اسپرین  ,یک
کلبه گلی و یک پارچه لباس کهنه امریکائی جاده ئی می میرند جفا در حق ملت افغان نبود و نیست؟
 آیا مجهز نکردن اردوی ملی با طیارات جنگی،تانکها،آوانها ،راکتهای پیشرفته و غیره غیره برای مقابله باجنایتکارا وارد شده پاکستان جفا در حق ملت بیدفاع افغان نبود و نیست؟
ـ آیا کشتارهای غیر انسانی وغیراسالمی که توسط حمالت انتحاری و بمبگذاریهای تروریستهای خارجی  ,طالبان ,
احزاب اسالمی و حقانی صورت میگیرد جفا در حق ملت بید فاع افغان نبوده و نیست؟
 آیا فیصله کانگرس امریکا که باید ترکیه با مرتکب شدن نقض حقوق بشر سال (۱۹۱۵م) در مقابل ارمنیهاغرامات جنگی را بپردازند و چشم پوشی از جنایات جنگی و نقض حقوق بشر که در افغانستان در سی ویکسال
اخیر صورت گرفته و دوام دارد جفا در حق ملت افغان نبود و نیست؟
آیا خلع سالح نکردن جنگساالران جنایتکار چون دوستم  ,فهیم  ,ربانی  ,سیاف  ,عطا محمد نور ,عبدهللا عبدهللا ,خلیلی  ,محقق  ,قانونی ،بسم هللا خان و دیگر قومندانان زردار و زوردار جفا در حق ملت ناتوان افغان نبود و
نیست؟ ۴
 آیا معرفی نکردن یک کابینۀ غیر مصلحتی که به اساس معیار و محک علم  ,دانش  ,صداقت  ,پاکی ,وطندوستی ,تجربه کار ی  ,تقوا و دیدی وسیع از افغانستان و جهان باشد جفا در حق ملت ترقی خواه و صلح جوی افغاننبود و
نیست؟
آیا مداخالت بیشرمانه و غیر اسالمی و غیر انسانی همسایگان در امور افغانستان جفا در حق ملت افغان که به جزاز دوستی و برادری متقابل دیگر چیزی آرزوندارد نبوده و نیست؟
آیا رویۀ غیر انسانی و غیراسالمی که با مهاجرین افغان در پاکستان وایران صورت میگیرد وپاکستان حق زندانینمودن طالبان افغان را برای خود و ایران حق اعدام ۴۵افغان را برای خود میدهد جفا در حق ملت افغاننبود و
نیست؟
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 آیا اظهارات تقلبی  ,فریبکارانه  ,مصلحتی و نمایشی آقای حامد کرزی بحیث یک دستنشا نده بروز اول اپریل وسپس در قندهار قبل از به اصطالح جرگه صلح مصلحتی جفائی دیگری در حق ملت بالکشیده و درد دیده افغان
نبوده ونیست؟
 آیا تأسیس مکاتب و پوهنتونهای نمایشی و تبلیغاتی بیشمار در نقاط مختلف کشور بدون موجودیت تعمیرات,معلمین ورزیده و مسلکی و کتب درسی جفا در حق ملت بی سرنوشت افغان امروزی و فردا نخواهد بود و نمیبا
شد؟
آیا موضعگیری و واکنش تصنعی قدرتهای غربی در مقابل بیانات آقای حامد کرزی جفائی دیگری در حق ملتخوشباور افغان نبوده و نیست؟
 آیا صلب نمودن حق افغانان روشنفکر  ,دانشمند  ,پاک و صدیق که در کشورهای استرلیا  ,اروپا  ,امریکا  ,کاناداو هند بنابر جبر زمان مقیم اند وشب و روز دلهای شان برای مادروطن و هموطنانشان میتپد از تصمیمگیری و
سهمگیری در مورد سرنوشت مادروطن خودشان محروم اند جفا ای بزرگ در حق ملت افغان نبوده و نیست؟
 آیا دائیر نمودن لویه جرګه مصلحتی برای تائید موافقتنامه امنیتی با امریکا جفا در حق ملت بالاکشیده افغان نبود ونیست؟
 آیا ایجاد شورای صلح با طول و عرض آن و مصارف ملیونها دالر ظلم و جفا در حق ملت مستعضف افغان نبودو نیست؟
 آیا دائیر نمودن انتخابات تقلبی دوره سوم ریاست جمهوری و ایجاد دولت وحدت ملی داکتر محمد اشرف غنی وداکتر عبدهللا عبدهللا که من آنرا بنام افتراق ملی عنوان کرده ام جفا در حق ملت بیدفاع و مظلوم افغان نبود و نیست؟
آیا امض اۀ موافقه امنیتی در اولین روز انتصاب جناب داکتر اشرف غنی و داکتر عبدهللا عبدهللا توسط جانکریوزیز خارجه آمریکا مغائیر خواست ملت افغان و وثیقه ملی جفا در حق ملت افغان نبود و نیست؟
آیا ماه ها به تعویق انداختن معرفی کابینه جدید به ولسی جرګه و سرپرست اعالن نمودن وزیران برحال جفا درحق ملت افغان نبود؟
آیا تبدیل نکردن واالیان جنایتکار و خونخوار بعضی از والیات که تا حال بحیث سرپرست خون ملت را چونشراب مینوشند جفا در حق ملت افغان نبوده و نیست؟
 آیا دروغگویها ،فریبکاریها وقدرتطلبیهای دو رهبر دولت افتراق ملی بر ضد منافع ملی و جفا در حق ملترنجدیده و بالکشیده نیست؟
 آیا تمدید میعاد کار ولسی جرگه و مشرانو جرگه با ارگا و بارگاه شان مغائیر قانون اساسی جفا در حق ملت افغاننبود و نیست؟
 آیا ایجاد پوسته ای سرپرست از سخنگوی رئیس جمهور الی ولسی جرگه ،والیات،وزارتها  ،شارولیها و غیره وغیره جفا در حق ملت افغان نبود و نیست؟
 آیا بیتفاوتی در ایجاد کار برای جوانان و کارگران در داخل مادروطن ومجبور شدن شان به فرار از آغوشمادروطن که برای اعمار مادروطن خود تربیهگګردیده اند جفا درحق مادروطن و ملت افغان نبود و نیست؟
 آیا بیتفاوتی در مقابل حقوق حقه زنان و دفاع از حقوق زنان مظلوم و بیچاره بیدفاع از حقوق حقه شان جفا در حقزنان هموطن و بصورت کل در حق ملت شریف افغان نبوده ونیست؟
آیا مداخالت بیشرمانه خارجیها در امور مادروطن عزیز ما و به تدریج کشاندن مادروطنما به مرگ تدریجی آیا جفادر مقابل ملت نجیب و بیدفاع افغان نبود و نیست؟ ۵
 آیا معرفی پدیدی سیاۀ دیگری بنام داعش در افغانستان برای یک جنگ دوامدار در افغانستان و منطقه جفا در حقملت بیچاره افغان نیست؟
آیا مذاکرات صلح که بنام نشست بگواش در قطر از زمان جناب حامد کرزی ډول آن نواخته میشود و من آنرا دراولین روزهای آن طی مقاله ای مردود و دسیسه بزرګ خواندم و فعآل بار دیګر صدای ډ ول آن بلند است جفا در
حق ملت افغان و افغانستان عزیز نبود و نیست؟
آیا مزاکرات صلح چهار جانبه که من آنرا مزاکرات صلح  ۳+۱در مقاله جداگانه دسیسه شیطانی عنوان کردهامدسیه دیگری و جفا در حق ملت افغان نیست؟
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آیا همبستګی مجدد جنایتکاران جنګی که مادروطنما رانه تنها به خاک و خون کشانیدند بلکه به قطعات کوچک بین
خود تقسیم نموده بودند و میخواهند بار دیګر با تبانی باداران خارجی خود به این نام و آن نام قدرت را غصب کنند
فریبکاری و جفای دیګری در حق ملت مضمحل و بیچاره افغان نیست؟
آیا اظهارت اخیر جمیز کلیپر رئیس استخبارات مرکزی آمریکا در اجالس سنای آمریکا که حکومت افغانستان در
جریان امسال به خطر ناکامی سیاسی روبرو خواهد شد دسیسه بزرګ دیگری شیطانی برای ایجاد خالی قانونی در
سطح رهبری دولت با عواقب ناگوار آن جفا در حق ملت مستضعف و مظلوم افغان نخواهد بود؟
هموطنان گرانقدر آنچه در فوق از جفا ها گفتم قطره ای از بحر بود من میتوانم کتابها در بارۀ جفا های نوکران
خودکش بیگانه پرست افغان خود ما که کفشهای شرق و غرب را پاک میکردند و میکنند  ,همسایگان  ,کشورهای
عربی  ,امریکا  ,انگلستان ,فرانسه  ,اتحادجماهیر شوروی وقت و فدراسیون روسیه امروزی  ,چین  ,ترکیه  ,هند
حتی سازمان ملل متحد بنویسم اما چه کنم که پیچید ن بر درد های مادروطن و جفا های که در حق آن صورت
گرفته قلب شکسته و مریضم که بیش از پنجاه فیصد آن کار نمیکند برداشت بیان بیشتر از این را ندارد لهذا فعآل در
همینجاه ختم میکنم و میگویم که یار زنده و صحبت باقی.
در اخیر میخواهم به عرض هموطنان عزیز و گرانمایه افغان خود برسانم که دستهای کثیف بیگانه ها و عده ای از
نوکران خود فروخته شده هموطنما خود ما آگاهانه و یا غیر آگاهانه دسائیس بزرګ جبران ناپزیر را برای تباهی
مادروطن عزیز ما و منطقه روید ست دارند لهذ ا دعای من عاجز ناتوان اینست که خداوند یگانه و بی نیاز به ملت
با شهامت اما نهایت مضمحل افغان مخصوصآ وطنداران ملیگرا،ژورنا لستان قهرمان با شعور و وطندوست،جوانان
دانشمندان  ،استا دان گ رانمایه و با احساس مکاتب،مدارس و خاصتآ استادان ،محصلین و محصالت پوهنتونها قدرت
و توانائی بدهد تا با یک مشت آهنین چون نیاکان خود بنام نامی افغان یکپارچه و متحد گردیده وصدای وحدت ملی
را بلند وبه صدای رسا بگویند که فقر را قبول اماغالمی را قبول نمیکنیم سرنوشت خود و بصورت کل هموطنان
خود را بد ست خود گرفته و آیندۀ مادروطن خود را خود شان تعین و ملت مظلوم افغان را که جفاهای بیشماری
یکی پی دیگری در حق شان صورت گرفته و دوام دارد در روشنی علم و معرفت و وحدت ملی تحت رهبری
شخصیتهای ملی،پاک،با تقوی و دانشمند بطرف آزادی از یوغ استعمارگران با سربلندیها و افتخارات زیاد سوق
دهندو برای رسیدن این هدف عالی بیشنهاد مینمایم که:
-۱رهبری موجوده افغانستان را علرغم آنکه من آنرا افتراق ملی نامیده ام در شرایط دشوار امروزی و دسائیس
دشمنان داخلی و خارجی باید نگذاریم که به سقوط مواجه شود بلکه با وارد نمودن فشارهای وحدت ملی به وحدت
صادقانه و هوشیارانه برای نجات مادروطن وادار و تشویق شوند تا مادروطن از بدبختیهای دامنگیر فعلی و آینده
خطرنا ک که روی دست دشمنان است نجان یابد ،یعنی اختالفات شخصی را بخاطر خداوند(ج) ،مقدسات و منافع
ملی کنار بزنند ومناع ملی را فوق همه مسائیل دیگر قرار دهند.
-۲ما باید با یک وحدت ملی قوی سرتا سری سازمان ملل متحد مخصوصآ شورای امنیت ملل متحد را تحت فشار
قرار دهیم که برای ایجاد صلح در مادروطن عزیز ما مطابق آرزوهای اکثریت قاطع ملت رنجدیده و بالکشیده افغان
قدمهای متین و صادقانه بردارد.
 -۳چون ملت فقیر افغان در شرایط کنونی توان پرداخت مصارف گذاف ولسی جرگه ،مشران جرگه و شورای عالی
صلح بیکفافیت را ندارد لهذا دروازه هایشان با تمام آرگا ها و بارگاهای آن بسته شود.
۶
 -۴اگر حلقه شیطانی پانزده ساله فعلی خارجی که امور نظامی،سیاسی و اقتصای افغانستان را در چنګال خود
گرفته اند و صادقانه در امر قلع و قم دشمنان افغانستان عمل نمیکنند و افغانستان را در زودترین فرصت مجهز به
سالحهای پیشرفته هوای و زمینی نمیکنند ملت افغان باید با یک وحدت ملی خود را از حلقه شیطانی فعلی کشیده در
عوض روابط اقتصادی،نظامی و سیاسی قوی خود را با دول هند،روسیه فدارالی و چین مستحکم و به هر قیمت
یعنی اوآل باالعوض در غیر آن با قرضه های طویاللمدت خود را از نگاه نظا می برای مبارزه با جنایتکارن نابکار
نا مسلمان مسلح نمایند.
 -۵به هر قیمت که شود باید راه چا بهارایران و هند برای واردات و صادرات افغانستان باز شود
در اخیر بار دیگر با عالم ناتوانی با گریه  ،ناله و خضوع در سجده بدربار خداوند متعال دعا میکنم که بر ملت
مظلوم افغان و مادروطن عزیز ما افغانستان رحم کند تا ملت افغان متحد و خود را از چنگالهای جفا کاران داخلی و
خارجی نجات دهند چه یگانه راه مؤفقیت وحدت ملی است.
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آمین یارب العالمین

بما چه که؟
مال محمدعمر بمیرد ویا مال اختر محمد منصور زخمی شود
هموطنان عزیز اگ ر ما قبول میکنیم که جهاد،شکست اتحاد جماهیر شوروی وقت ،وارد نمودن جنگساالران نابکار،
ایجاد پدیده سیاۀ طالب و طالبیزم در پاکستان تحت رهبری عربستان سعودی و اسامه بن الدن و باالخره تجاوز
بیشرمانه امریکا و بریتانیا بتاریخ  ۷آکتوبر ۲۰۰۱م در مادروطن عزیز ما افغانستان و حال وارد شدن پدیده سیاه و
وحشی دیگری در کشورعزیز ما بنام داعش ازآغاز کودتای ننگین هفت ثور ۱۸۷۸م یک دسیسه برای رسیدن اهداف
شوم امریکا به منابع نفتی آسیائی مرکزی بعد از شکست اتحاد جماهیر میباشد ،مذاکرات صلح بنام طالبان و ارتباط
دادن آن با مرگ مال محمد عمر و حال زخمی شدن مال اختر محمد منصور نیز دسائیس محیالنه و شیطانی
امریکا،عربستان سعودی و پاکستان میباشند که برای اغفال ملت مظلوم و درد دیده افغان که به جز از پوست و
استخوان چیزی در وجود شان نمانده و هر روز منتظر مرگ اند و یا رخت سفر از دیارعزیزخود بسته اند چیزی
دیگری نیست ما شاهد بودیم که جناب حامد کرزی در دوره سیزده ساله خود  ۲۱بار به پاکستان سفر کرد و با
شوردادن دم روبای مکار با آستینهای خالی چپنش به مادروطن خود باز گشت و جناب داکتر اشرف غنی بعد از
تقررش توسط آقای جانکری وزیر خارجه امریکا بحیث رئیس جمهور دولت افتراق ملی با آغوش باز به پاکستان سفر
و چون سلفش با جوال پر از دروغهای پاکستان بوطن بازگشت و امروز شاهد میباشیم که در نقاط مختلف مادروطن
عزیز ما بیرقهای سفید طالبان به بیرقهای سیاۀ داعش تبدیل میگردد درس نمیگیریم و نمی فهمیم که چرا کانفرانس اخیر
ناتو به سردمداری امریکا در عوض همکاری در نظارت از سرحدات که تروریسها را از آن وارد افغانستان میسازند
تع هد میسپارند که از سرکها نظارت میکنند ،بنازم این فیصله و تعهد همکاری را ،آیا این خود بیانګر بازی دیگری در
تطبیق پالن محیالنه و شیطانی شان در امر غافل نگهداشتن رهبران دولت افتراق ملی و ملت مظلوم افغان از گسترش
فعالیتهای توسعگرانه داعش تحت نام مذاکرات صلح با طالبان نمیباشد ؟
وطنداران عزیز ما نباید با نیرگها و فریبهای امریکا،پاکستان،انگلستان و عربستان سعودی فریب بخوریم و باید با این
فهم که با وارد نمودن پدیده سیاۀ داعش به تدریج گلیم طالبان جمع میشود و دوام جنگ تحت نام به اصطالح مذاکرات
صلح با طالبان ویا بلند نمودن سروصدای مرگ مال محمد عمر و زخمی شدن مال اختر محمد منصور و یا این و آن
دیگر همه تکتیکهای و یا شیوه های فرصت یابی برای توسعه و گسترش دامن فعالیتهای داعش در مادروطنما
مخصوصآ مناطق شمال کشور عزیز ما که در مجاورت کشورهای آسیایی مرکزی قراردارند میباشد و فعآل اگر
نظامیان پاکستانی بنام طالبان در نقاط جنوب و جنوب شرقی افغانستان جنگهای غیر انسانی و غیر اسالمی را دوام
میدهند نیز از شیوه های شیطانی پاکستان و بادارانش برای پیشروی و اشغال ساحات داخل افغانستان در مجاورت خط
سیا ۀ نامنهاد دیورند میباشد و همچنان یا ایجاد بحراها و دسائیس مختلف به این نام و آن نام در داخل کشور و بالخره
مجبور نمودن قشر جوان تعلیمیافته به فرار از دامان مادروطن عزیز شان که به آرزوی انجام خدمات ارزشمند در
داخل و خارج از کشور با صرف ملیونها دالر تربیه گردیده اند و یا سنگسار کردنها و شالق زدنهای زنان بیدفاع و
مظلوم نیز از پالنهای شیطانی دشمنان مادروطنما برای برگشتاندن توجه دولت افتراق ملی و ملت افغان از گسترش
فعالیتهای غیر بشری و غیر اسالمی پدیده سیاۀ داعش در شمال و ماورای دریایی آمو الی رسیدن به اهداف شومشان
در افغانستان و منطقه میباشد.
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هم میهنان گرامی ما باید بیدار شویم و دشمنان اصلی خود را که یکی بنام انقالب کبیر و دیگری بنام جهاد،
مجاهدین،طالبان و حال بنام داعش مادروطن ما را خراب کرده اند و میکنند بشناسیم و در روشنی شرایط فعلی بسیار
آګاهانه و هوشیارانه به آینده مادروطن که غرقه خون است فکر و رحم نمایم نباید مذاکره را با نوکران و غالمان
گماشته شده اغیار که هیچ صالحیت ندارند بیک نام و دیگر نام فریب بخوریم یعنی ما را به مرگ مال محمد عمر و
زخمی شدن مال اختر محمد منصور چه؟ که با مرگ یکی و یا زخمی شدن دیگری متآثر و یا خوش شویم؟ مذاکرات
صلح باید با باداران گماشته شده گان که آنها را تربیه ،تمویل و تجهیز میدارند دریک کانفرانس مشتمل از کشورهای
چون اضالع متحده امریکا ،انگلستان،فرانسه،چین ،روسیه،افغانستان،پاکستان ،عربستان سعودی ،هند ،باشند تحت
سرپرستی سازمان ملل متحد حل گردد نه با طالبان و یا داعش و یا این و آن دیگر در غیر آن من خدا ناخواسته عواقب
ناگ وار و جبران ناپزیر را در آینده های نزدیک در موجودیت پدیده نامنهاد جدید داعش برای مادر وطن عزیزم
افغانستان و منطقه پیشبینی میکنم.
خداوند ملت افغان را بیدار متحد و مادروطن عزیز ما را در حفظ و امان خود آزاد و سربلند داشته باشد.
آمین یاربالعالمین
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