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انجنير فضل احمد افغان

فرار ھزاران جوان افغان از آغوش مادروطن
نتيجه ازدواج ناميمون غنی و عبدﷲ توسط مال کری

ملت مظلوم و ستمديده افغان که با قبول ھر نوع قربانی ميخواستند در يک رای گيری آزاد و ديموکر اتيک زعيم
آينده مادروطن خود را تعيين و کشور خود را از بدبختيھای دامنگير نجات دھند  ،متأ سفانه بازھم شکارچی کھنه کار
که نميخواست تلکش را که برای گيرآمدن ملت مظلوم از پا افتاده و ضعيف افغان در کانفرانس بن)٢٠٠١م( تھيه ديده
بودند بدون شکار بازی شان ختم شود لھذا شکارچی مکار و محيل با ختم انتخابات و بلند شدن صدای ارگ يا مرگ
پاچه ھا را بر زده در چھره يک مال و مصلح خود را به مادروطن ما رسانيد و در نتيجه زد وبندھا و تھديدھا در آگست
٢٠١۴م عقد نکاح ازدواج ناميمون الحاج اشرف غنی را با بی بی عبدﷲ عبدﷲ بست و سرنوشت جوانانی را که با
صرف مليونھا دالر از منابع داخلی و خارجی در طول سيزده سال دوره حامد کرزی بحيث سرمايه معنوی ملی برای
خدمات ارزشمند وآبادانی کشور عزيزشان در مؤسسات تحصيالت عالی داخلی و خارجی تربيه شده بودند وادار به
فرار از ميھن نموده و کشور را بار ديګر از دانشمندان که صدای آزادی،عدالت خواھی و ديموکراسی واقعی خواھند
بود تخليه نمايند و به تعقيب آن سربازان سر به کف را که امروز قھرمانانه در ميدانھای نبرد با دشمنان ميجنگند با
کمبود سالح و مھمات نظامی مواجه ساخته تا باالخره تشويق به ترک مادروطن شده و کشور عزيزما را که از
نيکاکان بميراث برده ايم و حراست و نګھبانی آن وظيفه ملی،اسالمی،اخالقی،انسانی و وجدانی ما است بدست دشمنان
سوگند خورده تاريخی ما بسپاريم  .قبل از اينکه به دسيسه بزرګ دشمنان مادروطن ما بپردازم برای تفنن داستان را
که برای برژنف رھبر اتحاد جماھيرشوروی وقت ساخته بودند بعرض شما ميرسانم و سپس به اصل مطلب ميروم.
دوستان عزيز داستان از اين قرار است که :برژنيف با معشوقه امريکائی خود نشسته بود و از معشوقه خود
پرسيد که در دنيا چه آرزو دارد که برايش براورده شود ،معشوقه امريکائی اش برايش گفت من صرف يک خواھش
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دارم وآن اينستکه پاسپورت را در اتحاد جماھير شوروی آزاد بسازی ،باشنيدن اين خواھش معشوقه اش ،برژنيف
برايش جواب داد ای شوخک ميخواھی که من و تو تنھا در کشور پھناور اتحاد جماھير شوروی زندگی کنيم.
حال به اصل مطلب برميګردم و آن اينست که با عقد نکاح ازدواج ناميمون الحاج اشرف غنی و بی بی
عبدﷲ آنھا را به بگو مگو و چمچه را به ديگ و ديگ را به چمچه زدن مصروف و برای نجات خود از سرو صدای
جوانان با احساس و وطندوست آزادی خواه عاشق به وطن را با آزادی پاسپورتھا و دامن زدن جنايات چون کشته
شدن فرخنده نامراد ،حوادث خودکشيھا در نقاط مختلف کشور،بلند نمودن سروصدای داعش،بيکاری،غربت ،ازدياد
استفاده از مواد مخدر ،حادثه کندوز و باالخره حادثه سنگباران رخشانه نامراد ،جوانان را تحت فشارھای روحی و
بدبينی به اسالم قرارداده و مجبور به ترک مادروطن بالکشيد که دامانش بخون فرزندانش سرخ و ھر روز سرختر
ميشود نمايند و آنانکه نکاح ازدواج ناميمون الحاج اشرف غنی را با بی بی عبدﷲ در آگست ٢٠١۴م بسته اند نه تنھا
به تدريج افغانستان را به گودال بدبختی تبديل بلکه با استفاده از فقر و بيچاره گی ملت افغان را بطرف عيسويت
بکشانند و نيز و آنچه ديگر را آرزو دارند با استفاده از اختالفات دو رھبر که از آغاز ازدواج ناميمون شان به خون
ملت افغان بسته شده بود ميخواھند افغانستان عزيز را از قشر دانشمند و تعليم يافته تخليه و برای رسيدن مرامھای
شومشان در افغانستان و منطقه ملت عزيز بيدفاع افغان را بطرف تاريکی و بدبختی که قبل از اشغال افغانستان در
آکتوبر ٢٠٠١م بود سوق بدھند لھذا بادرک شرايط ناگوار در مادروطن خواھش من از ھموطنان عزيز مخصوصآ قشر
آگاه و دانشمند اينست که برای ناکامی توطيه و دسائيس دشمنان در عوض اينکه حيات خود و مادروطن خود را با
مھاجرت و ترک مادروطن به مخاطره می اندازند با قبول قربانی در داخل کشور خود انقالب آگاھانه و متحدانه يعنی
مظاھرات صلح جويانه را در سراسر کشور بر ضد دشمنان مادر وطن براه اندازند تا خود و مادروطن از بدبختيھای
دامنګير و شر دشمنان نجات يابند.
خداوند ملت افغان مخصوصآ جوانان با ھمت و باغيرت وطندوست را در حفظ خود داشته باشد.
افغان خدمتګار افغان
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