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مسئوولیت متن و شکل بدوش نویسندۀ مضمون میباشد ،عقید ٔه نویسنده لزوما ً نظر افغان جرمن آنالین نمی باشد

 9جون 2019

د .ص .سعیدی

فواد اندرابی شهید شد!
اخیرا ً فواد اندرابی قومندان محافظ بند سلما در رویاروی با سپاه پاسداران ایران ،فاطمیون و زینبیون
مردانه وار شهید شد!
انا هلل و انا الیه راجعون.
هللا تعالی این شهید وطن و ناموس ملت افغان را جنتهای فردوس نصیب کند .آمین یا رب العالمین
و اما این شهادت مانند شهادت جنرال رازق و جنرال قهرمان و  ...شهادت های عادی نیستند.
چنین شهادت ها هدفمند ،برنامه ریزی شده و دقیقا ً پالن شده توسط استخبارات دشمن دیرین و مکار
و در حالت ما از تهران و اسالم آباد در مراکز سپاه پاسداران ایران و ای اس ای طرح ،تنظیم و
مورد اجرا قرار گرفته و میگیرند!
این جنایات به صورت هدفمند ثابت میسازد که ایران و پاکستان برنامه های براندازی سیاسی و
اقتصادی کشور ما افغانستان عزیز را داشتند و دارند.
این عمل جنایتکارانه ثابت میسازد که ایشان برنامه های شوم و غیر انسانی خویش را ادامه میدهند.
تیل بر آتش ایران زمان بیشتر ریخته شد که اخیرا ً جناب رئیس جمهور افغانستان در نشست سران
عدهء از کشورهای جهان در کشور عربستان سعودی در کنفرانس ضد ترور و ضد دهشت ...
فعاالنه اشتراک کرد.
ایران برنامهء روشن فلج برنامه های مهار آب ،برق ،سنګ وچوب افغانستان را دارد .ایران و
پاکستان سربازان مفت ،رایگان و ارزان افغان میخواهند تا برای اهداف شوم خویش در جهان بکار
برند .پاکستان و ایران به هر قیمت قصد عزل ،تعویض ،شهادت و کشتن تمام ممثلین این برنامه های
اقتصادی و سیاسی افغانستان را دارند تا مانع پیشرفت و استقرار افغانستان شوند!
تصادفی نبود که وزیر آب و برق افغانستان عمیل ایران در  12سال سلطهء خود در ِس َمت این
وزارت به زور پول های به پاکت و خریطه ایران برای دوست یابی ریاست جمهوری وقت همین
نتایج را داشت که ما صرف و حد اکثر برای فریب ملت به پالن و پالن و پالن بمانیم ویک قدم عملی
برای عملی کردناین پروژه های عمرانی نبرداریم.
اما زمانیکه قصد عملی اجرای کار پیدا شد ،دیدم که مانند پروژهء بند سلما دهها پروژهء دیگر
تکمیل ،در حال تکمیل و قدمهای عملی و برنامه های در حال اجرا درین زمینه برداشتنه شدند و
میشوند!
بلی فعالیت های مشخص حاکمیت افغانی به صورت جدی حکومات کشور ایران و پاکستان راعلیه
کشور ما بیشتر فعال کرد تا ممثلین ،مجریان ،محافظین و نگهبانان این برنامه ها را از بین ببرند،
شهید کنند و یا حداقل با افراد بی کفایت تعویض شان کنند .عین مشکل را ملت ما در انتخابات ریاست
آینده خواهیم داشت.
د پاڼو شمیره :له  1تر2
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

ملت افغان این زوایای قضیه را باید به دقت حساب کند که ان شاء هللا تعالی چنین حساب و فهم وجود
دارد.
برماست تا حقایق و منطق سخن را عام کرد و مسوولین امور را بیشتر از پیش به این قضایا متوجه
ساخت.
و من هللا التوفیق
هللا تعالی تمام شهدای وطن ،شهدای صلح و استقرار کشور را ببخشد.
آمین یارب العالمین
د .ص .سعیدی

د پاڼو شمیره :له  2تر2
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

