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Conspiracies and Atrocities in Afghanistan1700-2014 

مایل دور از  نوطن جز ایمان و استفاده از قلم فرض است این بنده عاجز که هزاراحب  داشت اینکهبنابر درنظر
توصل  وطن میسوزد و میسازد چاره ای جز مادرجسمی و  های بیشمار دوطنی در در در عالم جالوطن  مادر

خود و هموطنان ګرانقدر  سال اخیر ۳۶چیزی دیګری برای تسکین و مداوای دردهای خود به قلم نوک شکسته 
از آموزش وطن  با دوری از آغوش مادربر جبر زمان نوجوانان هموطنم که متآسفانه بناصوصآ جوانان و مخ

لهذا مجبور ګردید  ،مقیم خود قرار ګرفته اند نداشتتحت تآثیر منابع خبری کشورهای م و زبانهای مادری محرو
                                                                                                                                                       و آن اینست که:  دستی به تهوری بزندقلم بدست گرفته که 

مطلب این است که من کتاب اخیر خود را که تحت عنوان فوق شکسته و بلی وقتی از تهور حرف زده میشود 
با بیان واقعیتها و یا زبان اجنبی نسبت کمی و کاستی ام در تحریر نموده ام  لیسی()انګ ریخته به لسان غیر مادری

دانسته با ه بودن توتله بودن را بهتر از گنگ خاموشی از حقایق اختیار نکرده بلکهترس و هراس از این و آن 
لیسی فوق با نگوان اتحت عن ای حدود هشتصد صفحهای ناګفته شده را در یک مجمعه لیتها واقعیتهو قبول مسؤ

آورده وبه در قید تحریر در در ناتوانائی جسمی و مادی ریه کنانگ رم و جندین تکلیف صحی دیگقلب شکسته ا
وطن پدران و نیاکان خود  نان عزیزم مخصوصآ نوجوانان که علمبرداران آینده مادرمتا هموطزیور نشر سپردم 

کشورهای ل سصد سال اخیر نه تنها دور از  پیشرفتهای وطن عزیز ما را در طو اند از واقعیتهای نهفته که مادر
لوی دوزخ مبدل تا اینکه حال کارد به گبلکه افغانستان عزیز را در کره زمین به   هبدبختی کشانیدمدنی به طرف 

در  هابا مقاومتان لنگن النگ در طول تاریخ  به میراث مانده وملت افغان رسیده و عنقزیب کشتی که از نیاکان 
عده ای رسانیده در نتیجه دسائیس و جنایات  مقرن بیست و یکساحل خود را به طوفانهای متعدد تحمیل شده مقابل 

 ازتشنه تیل و گ طلب توسعه ګر و اجنبیان قدرت  شانوطن خود های جفاکار حق ناشناس در حق  مادرافغاناز 
حاصل تام اهی آگدیګر بکلی در حال غرق شدن است ی با ایجاد پدیده های سیاه یکی پدر حق افغانها و افغانستان 
برای انسانی و اسالمی واقعی و حب واقعی به وطن که جز ایمان است  و وجایب ملی،و به خاطر خدا و مقدسات 
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حدانه در جستجوی راه بیرونرفت برای نجات مادروطن تمام اختالفات را کنار ګذاشته دست بدست هم داده مت
             .   یمنجات مادروطن شو

لیتهای بس مهم تاریخی قرار و مقطع زمانی بس دشوار و مسؤ که درما باید بدانیم هموطنان عزیز و گرانقدر  
در اخیر از  .راه بیرونرفت شویم ر جستجوۀبرمال و دبدون هراس خاموش باشیم باید واقعیتهای را داریم و نباید 

جع به عزیزم را برای بدست آوردن معلومات بیشتر را کمیها و کاستیها در کتاب معذرت خواسته و هموطنان
بتوانند آنچه آرزو دارند  لینک ذیل دعوت میدارم امید با باز کردن آندو کتاب فوق الذکر و دسترسی به کتاب به 

و بعد از مطالعه مکمل کتاب بدون حب و بغض قضاوت فرموده  دوستان و مخصوصآ جوانان و نوجوانان  مؤفق
  .                     ذکر فرمایندانه به لسانهای مادری آشنائی ندارند تشویق به خواندن کتاب فوق الرا که متآسف

                                                                                                                                    .ما و وطندوستان خدمتګار بوطن عزیز ما افغانستان باشد وطن خداوند حافظ ونګهبان مادر       
           http://www.prweb.com/releases/ConspiraciesandAtrocities/inAfghanistan/prweb12814730.htm.  
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