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 های کراییحنجره

امنیتی  سندامضای  صحبت از تدویر جرگه مشورتی در مورد اتخاذ تصمیم غرض، در این روز ها که نقل هر مجلس

ا اکثریت مردم ب که با تحلیل از دیدگاه ها، ،گردیده استمیان دولت جمهوری اسالمی افغانستان و ایاالت متحده امریکا 

کشور، که در این اوضاع واحوال ، به امضای معاهده موافقت خود را ابراز میدارند درسی که از گذشته ها گرفته اند

که تنها تعدادی از کشور های همسایه هستند که با این کار مخالفت دوستان همکاری خود را با مردم ما دریغ ننمایند 

و اوضاع را به نفع خود بگردانند  می کنند واز دور ونزدیک تالش می ورزند تا روند این برنامه را خدشه دار ساخته  

گذشته رقاصه های  که با استفاده از ابزار ها ی دست داشته در داخل افغانستان سر وصدا هایی را باال کرده که روز

شان در چهره های انجینیر احمدشاه احمدزی با داشتن خانم یهودی اش ، مولوی حبیب هللا حسام که روزی والی طالبان 

، مولوی اقیستبتا هنوز که طعم مشاوریت وزارت خارجه رژیم طالبان در کامش در والیت کنر بوده ، وحید مژده 

، در یک گرد همایی به اصطالح امارت اسالمی بوده رژیم اداره احتساب  که روزی رئیس تخنیکمفلح وحاجی فرید 

. این افراد از گذشته شان معلوم می شود و امضای سند امنیتی اعالم کردند مخالفت شان را با برگزاری جرگه مشورتی

آنها مخالف این برنامه که باید به ساز همسایگان برقصند و الزم دیده می شود تا به گذشته هریک که روی کدام منظور 

 .، بپردازیم اند

انجینیر احمدشاه احمدزی که با داشتن خانم یهودی اش افتخار مینماید که از برکت جهاد در کابل صاحب بیشتر از 

و با استفاده از قانون اساسی حزبی را تشکیل داده و دارای یک مرکز بزرگ هشتاد منزل شخصی گردیده است 

باری خود را در انتخابات ریاست جمهوری کاندید نمود و از  ،در پرتو مزایای قانون اساسیتحصیلی نیز میباشد و 

ه در آنجائیکه شخصیت شان سزاوار رهبری مملکت نبود، ناکام ماند و به مصروفیت خود یعنی شراب فروشی عمده ک

، قاضی حسین احمد روزیکه قاتل ملت ما، و اگر از یاد مردم ما نرفته باشد، ، ادامه دادناحیه شرق لندن موقعیت دارد

که فتوای جهاد و انتحار را به افغانستان صادر نموده بود و باعث قتل رئیس پیشین حزب جماعت اسالمی پاکستان 

وکشتار ده ها انسان بیگناه ، تخریب و ویرانی این سرزمین گردیده بود ، فوت کرد ، همین شخص با عده ای دیگر 

 .رادران هموطنش در شهر کابل گردید،مجلس سوگواری اش را برپا و سبب فاتحه خوانی قاتل ب

، مخالفت خود را بخاطری ابراز میدارد که روزی وی را نیز در این برنامه بدوش داشتهده که نقش سخنگو وحید مژ

با سیاه ( نان ونمک شده و در وزارت به اصطالح خارجه آنها طالبانان ریزرفی ارتش پاکستان )سرباز سیاه در کاسه

نمک حرام نبوده وپاس یباشد و بر مصداق آن که وی مشاوریت میکرده که از جمله همفکران مال عمر خیل مکاری ها 

میدارد، در برگزاری مراسم فاتحه خوانی قاضی حسین احمد این قاتل ملت افغانستان با احمدشاه احمدزی یکجا نقش 

اساسی داشته و به روح آن قاتل حرمت گذاشته و خون برادران هموطن خود را که به فتوای وی و سایرین ریخته شده 

سوگندش بدهید که موتر  دستش را بگیرید و . وحید مژده که همین قدر خود نمایی میکند ، بیائید ونمود یر پااست، ز

، اگر به آن تن ندهد عذاب وجدان را جوابش در این مورد چه خواهد بود ؟ایش را از کدام مدرک بدست آوردهزیر پ

، مردم و ملت رنجدیده ما بی خبر اند ، کاری های شان و در فکر آن هم نباشد که ازپنهانبرای همیش خواهد کشید 

که و به نیابت از همسایه های آزمند چنین سخنانی موثر واقع نخواهد شد معامله گری ها دیگر باالی ملت ما جا ندارد 

 .مردم افغانستان صدمه وارد نماید به منافع عمومی

بدانند که مردم که حنجره های خود را به کشور های همسایه کرایه میدهند باید بنأ گردانندگان چنین گردهمایی ها 

افغانستان شعور دارند و آنقدر هم از سیاست بی خبر نیستند که نتوانند منافع کشور خود را تشخیص دهد و برداشت 

هند که بار دیگر افغانستان ، تروریستان و همفکران شان را نمی خوادارد مردم افغانستان دیگر طالبانهایی که وجود 
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و به اعتالی آن می اندیشند تا را به قرون وسطایی سوق دهند همه آرزو دارند که کشور شان نوسازی وبازسازی گردد 

. و دوستان دیگر نیز سخنان گذشته خود کلیه کشور ها ی جهان داشته باشندروابط حسنه و مناسبات نیک و متقابل با 

 .به مردم افغانستان احترام داریم که روزی گفته بودند که ما را فراموش نکرده باشند

 پایان                                                               
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