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  ٢از  ١ :تعداد صفحات
 لطفًا  به آدرس ذيل با ما تماس بگيريد. وت می نمايدافغان جرمن آنالين شما را صميمانه به همکاری دع

 maqalat@afghan-german.de 

  م٢٠٠٨جوالی ٣٠تاريخ .                       ونکور ايالت برتش کولمبيا کانادا    انجينير فضل احمد افغان

      

  دست وپاچه بودن چيست
  

چندی قبل در پروگرام زيبائی آقای کاکر وخواهر عزيزليال جان که از طريق تلويزون وزين پيام افغان پخش می شد  

دست وپاچه شدن چه معنی دارد در آن فرصت سعی کردم که جواب سوالش را برادرمحترم کاکر صاحب پرسيد که 

برايش بدهم اما متآسفانه مؤفق شده نتوانستم و حال ميخواهم به جناب کاکرصاحب و هموطنان عزيزوگرانقدرعرض 

  : نمايم که 

شود و ميخواهد  عزت و يا آبروی خود را در مخاطره ميبيند و سراسيمه می - وقتی شخصی و يا اشخاصی حيات

فرار کند قبل از فرار پاچه ها را بلند ميکنند که با بند شدن پاچه ها نه افتند و گير نه آيند هدف از اظهار چنين مقد مه 

 بيش از -اين است که قدرتهای اشغالگر و دست نشاندگا نشان  با صرف دوصد بليون دالر در قوای نظامی امريکا

 انتقالی و انتخاباتی و بليونها دالرديگردرقوای نظامی آيساف و -ی به دوره های مؤقتشانزده بليون کمکهای بين الملل

  .ناتو می توانستند از افغانستان در طول هفت سال گذشته جنت روی زمين بسازند يعنی

 فضای - امنيت ملی– عدالت اجتماعی - حاکميت قانون–امروز افغانستان بايد دارای قوای مجهز نظامی و امنيتی 

 -  کتب- تعميرات-معلمين واستادان ورزيده(  مکاتب و پوهنتونها با– استقالليت - آزادی- وحدت ملی-صلح 

 ليليه ها وغيره وسايل و تجهيزات موردضرورت تعليمی، تاسيس مراکز کارگران ماهر و – کتابخانه ها -البراتوارها

 شفاخانه های مجهز و مکمل با داکتران -يکه ها  فابر– سرکهای اساسی - آنهار- بندها– کود کستانها -نيمه ماهر

 و ديگراحتياجات انسانی و - برق و زراعت انکشاف يافته – آب آشاميد نی – دارالمساکينها و يتيم خانه ها-ورزيده

بشری می بود و ناقضين حقوق بشر و جنايتکاران سی سال اخير بدست قانون سپرده و کشور بکلی خلع سالح 

ن افغان از پاکستان و ايران آبرومندانه به مناطق شان برگشتانده ميشد و برای متخصصين افغان  مهاجري–ميگرديد

مقيم در خارج کشور تسهيالت الزمه زندگی و زمينه کار در داخل کشور فراهم ميگرديد که متآسفانه نه تنهاهيچ يکی 

باردمانهای غير مسئوالنه و کشتارهای  لسانی و بمب -مذهبی–انجام نشد بلکه با دامن زدن آتش اختالفات قومی 

 خرابی قصبات و دهات خاصتآ مناطق پشتون - طفل – مرد –ظالمانه و بيرحمانه انسانها معصوم و بيگناه اعم از زن 

 تشويق و ترغيب کشت و پراسس ترياک ما دروطن ما افغانستان عزيز را بنام ديموکراسی قالبی چندين دهه –نشين 

حالکه انتخابات آينده رياست جمهوری و به تعقيب آن انتخابات اعضای ولسی جرگه نزديک می ديگربه عقب راندند 

شود ميخواهند برای بقای خود با سرا سيمگی و د ست و پاچگی برلبان خبرنگاران مهر بزنند تا باشد که صدای 

  .برحق ملت افغانستان را در گلو خفه و جهانيان را درتاريکی نگهدارند

هموطنان ما از طريق رسانه های خبری اطالع دارند که در طول يکسال اخير  چندين خبرنگار شريف و وطن        

دوست نسوان و ذکور افغان ما در يکجا و يا جای ديگری به نامهای مختلف شهيد و يا زندانی گر ديده اند که آخرين 

 وطندوست افغان ما محترم - باغيرت- نطاق دانشمندقربانی دست و پاچگی قوای اشغالگر و غالمانشان خبرنگار و



AFGHAN GERMAN ONLINE 
http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de 
 
 

 
  ٢از  ٢ :تعداد صفحات
 لطفًا  به آدرس ذيل با ما تماس بگيريد. وت می نمايدافغان جرمن آنالين شما را صميمانه به همکاری دع

 maqalat@afghan-german.de 

جوالی بدون گذاشتن احترام به قوانين از ٢٨محمد نصير فياض که شعار و عملش حقيقت گوی بود ميباشد که بتاريخ 

طرف امنيت ملی به خاطرحقيقت گوی توقيف گرديد و وانمود کردند که در مقابل کتمان حقايق از وزير آب وبرق 

 دادن برق  و از وزير تجارت تقاضای رشوه را نموده که دور از واقعيت است چه اگر چنين ميبود چرا تقاضای  امر

. دولت جريان پروگرام حقيقت را که گذارش فعاليتهای چهار سال و دوماه اخير دولت بود در قسمت وسط  قطع نمود

  .نخير چنين نيست بلکه

قدرتهای اشغالگر به جز از خوشخدمتی به باداران خود وظيفه يی واقعيت اينست که کشور ما اشغال است و غالمان 

ديگری ندارند  فی لهذا در غالمی آزادی و ديموکراسی نيست آنچه منافع قدرتهای اشغالگر باشد عملی می شود يعنی 

م محکوم و ميتوانند با وارد نمودن هر نوع اتهام آقای نصير فياض و يا هر شخص حقگوی ديگر را به اين نام و آن نا

مجازات نمايند در اينجاه است که ملت شريف و مظلوم افغانستان در آزمون بس مهم ديگری قرار ميگيرد بنآء وظيفه 

 جرايد و سايتهای کمپيوتری در داخل و خارج - تلويزونها- راديوها- قلمبدستان-ملت باشهامت افغان خاصتآ دانشمندان

اع از حق را بدون خوف بلند و برای آزادی مادر وطن خود از قيد يوغ مرز افغانستان ميبا شد که صدای حق و دف

 آزادی و استقالليت مبارزه مسالمت آميز خود را در سطح جهانی آغاز نمايند و از –استعمار با شعار وحدت آهنين 

بول ملت جهانيان تقاضا شود که قضيه افغانستان در يک کانفرانس بين المللی مطرح و راه حل معقول که طرف ق

هشت قدرت بزرگ اقتصادی و شورای امنيت با شد جستجوه، صلح وآرامش را در - کشورهای همسايه-قهرمان افغان

 نظامی و - اقتصادی - مستقل و بيطرف برقرارسازند تا ملت افغان حق و آزادی انتخاب نظام سياسی-افغانستان آزاد

  .قه و جهان شناخته شوداجتماعی را داشته و به حيث يک کشور صلحد وست در منط

 ومن اهللا توفيق

 

 

        
         

     

   

  
  
  

           
    
  
 


