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   ۰۸/۰۱/۲۰۱۷         کوچی مساپر
 

 معاون محمد محقق و ناروا اظهارات شرم آور
 

 «وحدت ملی» ریاست اجرائیه حکومت
  

 نقاق ازسمبولهاییکی   که خودش مستندأ افغانستان «وحدت ملی» ریاست اجرائیه حکومت محمد محقق معاون اقای
 :است که گردیده مدعی بیشرمانه است درافغانستان تداوم جنگ یکی ازعمال و مذهبی افگنی

  استدلیل کشتن کارگران معدن دامن زدن به نفاق قومی و مذهبی در افغانستان  "
دست زده کسانی را که به کشتن کارگران معدن  می افزاید کرد،که در کنفرانس خبری در کابل صحبت می وی

  ".اند"تکفیری" خواند و گفت که کارگران معدن به سبب شیعه و هزاره بودن شان مورد حمله قرار گرفته
 

 
 

باشند، کشتن انسانهای  هم آئین که جهان ولو پیرو هرمذهب وهر وبا احساس انسانهای شریف همۀ ما افغانها وتمام
 که ازحلل و حرام افغانستان حکومتی دوزدان   نه مانند انان که ،بغالن را بیگناه ومظلوم بخصوص کارگران معدن

محکوم  بشدت تأمین میکردنند ابرومندانه نفقۀ حالل خود و فامیل خود شان با کاربسیار پرمشقت تمیز هم ندارید، هیچ
 دارند را شهادت منزلت قتل شان که و شریف بیگناه کارگران فامیلها وعزیزان وماتم درغم خود را ما و مینمایند

   .شریک میدانیم
جنت  متعال و از دربار خداوند میخواهیم روح پاک همۀ شان را با تمام شهدآ و کشته شدکان بیکناه ملت افغان شاد

    .فردوس را به آنان استدعا مینمایم
تحمیلی افغانستان اند که در طی بیش ازسه دهه جنگ « وحدت ملی»حکومت  ریاست اجرائیه معاون اقای محمد محقق

دشمنان مردم افغانستان یکی از گرانندگان مهم جنگ ونفاق ملی درافغانستان بوده اند، در طول سالهای جنگ ویرانگر 
تا اکنون از کمکهای مستقیم دستگاه اطالعاتی و حکومت آخوندی ایران برای تداوم جنگ وکشتن افغانهای مظلوم 
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است که و تصورات واهی « مذهبی»میبندد که این جنگ، جنگ بیگناه کشورما برخوردار است وی بیشرمانه اتهام 
   .کشته میشوند هزاره قوم شیعه و را پخش میکند که گویا دراین جنگ تنها پیروان مذهب

درجنگهای تحمیلی  ماهوار  افغانستان  و مظلوم هزاران تن ازهموطنان بیگناه آیا که  میپرسیم اقای محمد محقق از
ایشان « مذهبی»کشته میشوند، بنابرتعلقیت  کشور ما در شده مردم افغانستان )ایران و پاکستان(شناخته  دشمنان توسط
   است؟

 وغیره (ایران و پاکستان) افغانستان مردم دشمنان توسط جاری خونین سازمان یافته جنگهای اقای محمد محقق نه خیر
   .اند و ادامه دارد شان و قومی مذهبی، ائینی تعلقات هر نوع صرف نظر از علیه همۀ مردم بیگناه و مظلوم کشورما

 افغانستان توسط دولت کنونی شما بکمک شما وامثال آنرا دشمنان مردم افغانستان که است این جنگی اقای محمد محقق
 بهیچ و ،جربان دارد بیرحمانه ضد ملی و خونین آن باماهیت افغانستاندر این جنگ که سالها است ،آغاز کرده اند

   .نیست «مذهبی» جنگ ،جنگ این صورت
« وحدت ملی»حکومت  ریاست اجرائیه معاون این مایۀ خجالت و شرمساری است که شما بحیث اقای محمد محقق
 خارجی توسط دشمنان را که علنی و مستند جنگهای خونین سازمان یافته و تعریف این ضد ملی افغانستان، ماهیت
غلط تبلیغ  بکمک نوکران اجیر داخلی شان به پیش برده میشوند (پاکستانایران و ) مردم افغانستان

   .صادر مینمائید تانرا بیجهت "تکفیری"  وحکم  نموده
 سنی، شیعه مسلمان و  خواه فقط افغانها را ،این جنگ فقط یک مهر قتل و جنایت داشته و دارد اقای محمد محقق

با   آنان ،قاتالن این جنگ پیرو هیچ مذهب و آئین نیستند .ویران میکنندرا  افغانستان غیرمسلمان باشند میکوشند و
برشان داده  و آی ایس آی پاکستان دستگاه اطالعاتی و حکومت آخوندی ایران پوشیدن نقابهای جعلی اسالم که توسط

   .به پیشبرده میشوند شدع است
 ازاین جنایت هولناک باید که ؤلیت مستقیم داریدمس کامأل شما و اند شما این وظیفه شما وحکومت اقای محمد محقق

علیه  افغانستان مردم دشمنان و صدها جنایات سازمان یافتۀ دیگر معدن ذغال سنگ بغالن بیگناه ومظلوم کارگران قتل
   .جلوگیری کنید باشند کشور در هر مذهب وهرآئین که پیرو کشور ومظلوم مردم بیگناه

سازمان  جنایات این عاملین همه که باید وظیفه شما وحکومت شما اند فراموش نکنید که ایناینرا هم  اقای محمد محقق
تنها  افغانستان تان را در قبال جنگ و ویرانی مسؤلیتهای شما وحکومت شما  .مجازات کنند فورأ را دستگیر و یافتۀ

        .وقصرمرمرین سپیدارانجام میدهیدو تنها با صدوراعالمیه ها و کنفرانسهای مطبوعاتی آنهم درداخل ارگ شاهی 
قانون اساسی و تقاضای برحق مردم افغانستان درجلوگیری از قتلها ومصؤنیت اتباع کشور مکلفیت مستقیم حکومتی  

      .آن هستید ریاست اجرائیه معاون بحیث اقای محمد محقق اند که خود شما
این  مورد قتلدر شما افغانستاندر جنگ« مذهبی»صبغۀ کنفرانس مطبوعاتی وادعای نادرست  اقای محمد محقق

تداوم  و جنگ اصلی واضحأ نشان میدهند که عمال  اظهار داشتید، جنایت هولناک کارگران معدن ذغال سنگ بغالن
    .شما وحکومت شماست افغانستاندر آن

جنگ جاری خونین از جلوگیری را مسؤل خود افغانستان« وحدت ملی»حکومت  ریاست اجرائیه معاون شما بحیث
 این برای شعله ور نگهداشتن صرف شما بلکه  کشورنمیدانید، همۀ اتباع برای افغانستان مردم سازمان یافته دشمنان

   .ادامه میدهید مانند گذشته خود تعصبات و تفرقهای فرقۀ به مطابق سناریو دشمنان مردم افغانستان خونین جنگ
وهمقطاران بلند پایه حکومت شما مقام   ریاست اجرائیه معاون اقای محمد محقق شماحقیقت تلخ است که  این یک
مسؤلیت  متاسفانه مگر تحمیل کرده ائید، بزور سر نیزه بنام مذهب و قوم افغانستان بیدفاع مظلوم باالی مردم را وقدرت

   .کشورانجام نمیدهید بیدفاع اتباع دفاع از در قبال وظیفوی تانرا
 شریف و زحمتکش کارگران آن کارگران معدن ذغال سنگ بغالن باعت قتل در قبال امنیت مسؤلیت تانعدم اجرا 

    .گردیده است
ازروی  و قتل کارگران بیگناه ومظلوم معدن ذغال سنگ بغالن درقبال جنگ هم واقعأ شما اگر اقای محمد محقق

قانون وجود میداشت  درکشور ویا اگر ،استعفا میکردیدباید فورأ از وظیفه تان  تان احساس مسؤلیت میکردید، وجدان
به  ذغال سنگ بغالن سهل انگاری کرده بودند معدن امنیتی که درامنیت کارگران و سایرمسؤلین درج اول شما باید

    .میکشاندند میز محکمه
 قبال مصونیت اتباع افغانستاندر  تان قانونی گریز شما ازمسؤلیتهای افغانستان ریاست اجرائیه معاون اقای محمد محقق

 علیه مردم ما وغیره (ایران و پاکستان)کشور جنگ جاری دشمنان برابر شما در بیشرمانه توجیهات درعین حال و
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 افغانستان زمامدار بلند پایۀ حکومت یک چنین گفتارهای بلکه است تصوراحمقانه یک نتها ،«مذهبی»جنگ  بنام
   .مردم افغانستان است درحق مشهود و جرم ملی صریح خیانت بدون شک شما مانند

  
   .و بخوانید باز کنید  برای خواندن معلومات بیشتر لینک زیرا
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