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  انگیزه شینواریآخرین پیام 

از روزیکه پاکستان در نقشه جهان پدیدارگشته ازهمان روز اینکشور برای بربادی افغانستان و قتل عام مردم ما کمر بسته  )

ما دریغ نورزیده است ،پاکستان طی چهل سال اخیر گاهی بنام مجاهد  انسانی در کشوروازهیچگونه عمل غیراسالمی وغیر 

زمانی هم بنام طالب واینک تحت نام داعش با تسلیح و تربیه این گروه ها آتش جنگ را در کشور ما مشتعل نگاه داشته و وطن ما 

 ( ...مبدل نموده است [ کشتارگاه ]را به قصابخانه 

در صفحه ۱۰۸۵ فبروری ۶آخرین پیام است که شهید انگیزه شنواری این زن قهرمان افغان بتاریخ ( ه دریترجم)این جمالت  

علت حمله ناجوانمردانه گماشتگان آی اس آی بر این زن  بیش از چهارهزار نفرطرفدار نشرو به گمان اغلب بافیس بوک خویش 

 .ه پاکستان در امور داخلی کشور ما بوده است شجاع افغان نیزهمین واقعیت گوئی و افشای مداخالت بیشرمان

  وی وکب سیدر ف آخرین پیام انگیزه شهید
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دراثر انفجار ماین   دلو حین خرید در بازارشهر جالل آباد ۱۸طوریکه هموطنان ما اطالع دارند شهید انگیزه شنواری بتاریخ    

دلو  ۱۲ه موتر وی بوسیْله مزدوران آئ اس آی  با پنج تن از شاگردان لیسه بی بی هوا مجروح و بروز دوشنمقناطیسی در

سالجاری این شیرزن افغان در شفاخانه سردار محد داود خان در کابل دراثر جراحات شدید جان بحق تسلیم نمود ، در این حادثه  

 .دریور وی نیزجام شهادت نوشید

 إنا هلل وإنا إليه راجعون

پاکستان تنها به اعزام گروه های " ته است شهیدانگیزه درادامه پیام خویش در مورد تجاوز عریان پاکستان به کشورما چنین نگاش 

پهلوی آن ننگرهار، کنر وسایر والیات سرحدی کشورما را مورد تجاوز مستقیم قرار کشور ما اکتفا نه نموده بلکه در آدم کش به

 وقاد قرارداده وی  جامعه بین المللی بخصوص ایاالت متحده امریکا را بخاطر حمایت مادی و معنوی از پاکستان مورد انت" داده 

ی ملی را برای تحصیل به واز دولت وحدت ملی نیزکه علی الرغم  تجاوزات آشکار پاکستان به کشورما ،منسوبین ارد

 .آنکشورفرستاده  انتقاد نموده

سوء قصد ناجوانمردانه علیه این زن قهرمان مغایر با همه ارشادات دین مقدس اسالم ، موازین حقوق بشر وعنعنات و   

لتورافغانها در مورد احترام به زنها و اطفال خورد سال بوده، افغانها در طول تاریخ و در جریان مبارزات خویش علیه ک

جنگیده اند ولی  وارد نمودن هر نوع ضرر به خانواده های آنها را با مردان و نظامیان آنها تا آخر تجاوزگران در حالیکه با

 .هرگونه حمله به آنها خود داری نموده اندازویر دانسته روحیه افغانیت و کلتور خویش مغا

مراعت نه نموده و  را خویش هیچگونه نورمهای انسانی و اخالقیش برد مقاصد برای پی( ISI)معلوم است که سازمان جهنمی   

ر کشورما استفاده نموده تا با حذف از بی احساس ترین و جانی ترین افراد د( ISI)روگردان نیست  شنیع در این راه از هیچ جنایتی

جامعه ،مردم ما را از وجود  و روشنفکرانمی،فعاالن جامعه مدنی، نخبه گان فزیکی شخصیت های اجتماعی کشور، مشران قو

چیزفهم محروم نموده تا بتواند اهداف و پالنهای دراز مدت خویشرا درکشور ما بسهولت تطبیق نماید،  وطن پرست وملی  افراد

از طریق  کسب علم و دانش ما ازیدن اطفال و جوانان انمیتود ها برای رسیدن به این اهداف طویل المدت محروم گردیکی از 

در حال حاضر ما راوان کشور ز شش ملیون طفل و نوجبیش اتوانسته اند  نتاکنو (ISI)مزدورن , کشور استبسته شدن مکاتب در

ن جوان بیسواد که نه از تاریخ و فرهنگ کشورخود اگاهی ، بیدون شک این شش ملیونماینداز نعمت سواد و تحصیل محروم 

را برای استفاده گروه  ، بهترین زمینهاطالعی دارند امروزیمعاصرجهان علم و تخنیک درداشته و نه از تحوالت و پیشرفتهای 

بدسترس آنها قرار داده که میتواند کشور ما را  زبی خبر ازهمه چی ازین جوانان منطقه استخباراتی  هایافراطی و سازمان های

 .همچنان در جنگ و نا آرامی نگاه داردها دهه برای 

داخالت بیشرمانه پاکستان در حمله جنایتکارانه به انگیزه شنواری تنها دو هفته بعد ازپیام افشاگرانه وی در فیس بوک درمورد م  

ر کشور ما سازمان عقب جنگ و خونریزی های کنونی دبه اثبات میرساند که در دیگریکبار کشورما این حقیقت راامور

قرار دارد، این حقیقت را پرویز مشرف زمام دار قبلی پاکستان در مصاحبه اخیرخویش با ( آی اس آی) استخباراتی پاکستان

از سال ( ISI)روزنامه گاردین چاپ لندن نیزکامال اشکار و بطور صریح اعتراف نمود که سازمان استخبارات نظامی پاکستان 

 .افغانستان، به پرورش دوباره طالبان پرداخته است برای تضعیف دولت ۱۰۰۱

منسوبین دولتی از تعدادیان  نفر از اهالی والیت ننگرهارودلو هزار ۱۲جنازه شهید انگیزه شنواری بتاریخ   تشییعدر مراسم   

د انگیزه داده در حالیکه از مورد حمله به شهیوعده ایجاد کمیسیون تحقیق را در اشتراک نمود، طبق معمول کشور ما والی آنوالیت

ولتی مسئولیت را از نیست و باز هم مطابق رسم معمول  که هرمقام د اطالعیهیچ قیق دها کمیسیون مشابه قبلی دیگرنتیجه تح

امین امنیت آنوالیت در ت عدم توانائی ادارهب والی ننگرهارنیز بعوض اینکه ازدیگران انداخته جنابار مسئولیت را برخود دور و 

این حادثه را بدوش مسئولین والیتی آنجا سخن بگوید مسئولیت  از شهید انگیزه شنواری بحیث عضو شورای حفاظتوشهریان 

 .زمینه تداوی وی را فراهم نمایند مرکز انداخته که نتوانسته 
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معالح  حالت کوما بسر برده و دوکتوراندرقدر شدید بود ه که وی تا اخیربراساس گزارشها جراحات شهید انگیزه شنواری آن 

دلوبا جهان فانی وداع  ۱۲شفاخانه سردارمحمد داود خان  بعلت جراحات شدید هر دو پای وی را قطع نمایند و وی باالخره بتاریخ 

 . نمود

نقش کلیدی دارد، جای نهایت تاسف پیشبرد امورتامین امنیت وچگونگی ص اول یک والیت دربیدون شک نقش والی بحیث شخ

سرحدی و از والیت با گذشت چندین ما تا کنون موفق به تعین والیان جدید در والیت های مهم  است که دولت وحدت ملی

بوسیله همان والیان قبلی بحیث سرپرست اداره میگردد این سرپرست ها که اکثر والیات کشورتا کنون و  نگردیدهننگرهار

ندارند، نیز آنجاچندانی به پیشبرد امور ۀبسته دیگرعالقخویش را  و بسترمحدود گردیده اکثر بار اکنونصالحیت های شان نیز

قبلی از طریق دامن زدن به بی امنیتی ها برای ناکامی ادارۀ الیان و منسوبین عالیرتبه و افواهاتی وجود دارد که تعدادی ازین

 .دولت وحدت ملی تالش دارند

، روزقبل هاز منسوبین پولیس ملی جام شهادت نوشید تنها در یک حادثه در والیت لوگر بیش از سی نفر( دلو  ۱۱) روز قبلیک 

مه روزه ادامه در والیت هلنمد سیزده نفراز نیرو های امنیتی کشور در راه دفاع از وطن جان باختند، این سلسله ه( دلو۱۲)از آن 

چه مقدار خون دیگر ریخته شود چند انگیزه  آیاریخته می شود بزمین هرچند ساعت خون یک انسان کشور ما دارد ودر حقیقت در

مشوره  محبت پدری محروم گردند تانشسته چه تعداد طفل دیگر کشورازم گلیم غدر،چند خانواده دیگردیگربه خاک و خون غلتیده 

 در مورد تعین این والی و آن مقام دیگر به توافق برسند؟؟؟؟؟به نتیجه رسیده وآنها  دولت وحدت ملی بزرگان و رایزنی 

 . ند متعال برای شهید انگیزه شنواری این زن دلیرافغان بهشت برین تمنا میدارم از خداو                  
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