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مسؤولیت محتوی ،استعمال کلمات و جمالت درین نوشته بدوش نویسندۀ مطلب میباشد

٢٠١۵ /٠٩/ ١۴

انجنير فضل احمد افغان

فرار افغانھا از مادروطن
دسيسه محو ھويت افغانی ما
برادران و خواھران عزيز ھموطن به حضور شما بعرض ميرسانم که در فرار افغانھا از مادروطن شان پالن
شوم غربيھا برای از بين بردن ھويت افغانی از آغاز ھفت ثور ١٩٧٨م رويدست گرفته شده و به تدريج عملی ميشود
يعنی:
 -١برای اينکه ھويت افغانی ما بمرور زمان از بين برده شود از آغاز ھفت ثور با مؤظف کردن الريھا و موتر
ھا سروصدای پاکستان،پاکستان و ايراڼ و کشورھای غربی  ،برای فرار افغانھا از آغوش مادروطن شان را بلند و
مبارزات و جھاد عليه روسھا را بنام دفاع از اسالم آغاز کردند نه به نام نجات افغانستان .و چنين تبليغ ميشد که اسالم
سرحد ندارد و برای عملی شدن اين اقدام خود ازتمام کشورھای اسالمی با معاشات و امتيازات زياد جنگجويان را
استخدام و بعد از تربيه به ميدانھای جنگ در رأس گروپھای سربکف افغان که عشق بوطن داشتند قرار گرفته و آنھا
را بسيج به جنگ ميکردند که در نتيجه بيش از ١۵٠٠،٠٠٠ھموطن عزيز ما را شھيد و بيش از ۵ ،٠٠٠،٠٠٠را به
پاکستان ،ايران و کشورھای ديګر مھاجر و آواره و دربدر ساختند .با شکست اتحاد جماھير شوروی وقت اتباع
کشورھای ديگر اسالمی را که در جنګ دخيل بودند تحت رھبری اسامه بن الدن و متخصين خودشان وظيفه تربيه
تروريستھا را برای پيشبرد پالنھای آينده سپردند و ھيچ نوع پالن برګشت آبرومندانه مھاجرين افغان به مادروطن شان
را رويدست نگرفتند بلکه سعی داشته اند که مانع برگشت شان شوند و يا شرايط در کشور را چنان سازند که نه تنھا
آنھا برنگردند بلکه ديگران نيز تشويق به فرار از دامان مادروطن شوند.
 -٢با آمدن و بازگشت رھبران نابکار و خونخوار جھادی جنگھای داخلی را دامن زدند که در نتيجه نه تنھا بيش
از  ٧۵٠٠٠مرد،زن و طفل معصوم و بيگناه بسيار بيرحمانه به قتل رسيدند بلکه ھست و بود نظامی و دفاعی ما را
محو و تعداد زيادی را نيز وادار به فرار به نقاط مختلف جھان نمودند.
 -٣سپس با آمدن طالبان تحت رھبری اسامه بن الدن و جنگجويان خارجی تربيه شده شان چنان دھشت و
بربريت را ايجاد کردند که ملت افغانستان را نه تنھا وادار بفرار بلکه با جنايات جنگھای داخلی ١٩٩٢-١٩٩۶م و دوام
جنگ و کشتارھای پالن شده دوره طالبان ملت افغان را به دين مقدس اسالم بدبين و سعی نمودند که ملت مضمحل و
ستمديده افغان را که محتاج يک لقمه نان ،برھنه و بی سرپنا شده بودند با دادن پول به يک دست قرآن را ازدست شان
گرفته و بدست ديگر انجيل را برای شان داده و بدين عيسويت ترغيب و تشويق به فرار از وطن گردانند.
-۴با تجاوز امريکا و انگليس بعد از حادثه يازده سپتمبر ٢٠٠١م الی امروز به صدھا بليون دالر به نام کمک به
افغانستان عمدآ وقصدآ به جيب ھای زورداران و ھمچنان از طريق کارمندان خودشان به بانکھای خارجی ريختانده شد
اما متآسفانه ھيچ نوع شرايط کار و شغل را برای جوانان و نوجوانان در داخل کشور مھيا نساختند و با بلند نمودن
سرو صدای وحشيگريھا و جنايات غير اسالمی و انسانی گروه داعش در خفا توسط کارکنان و مؤظفين مذھبی شان
جوانان افغان را با قبولی شرايط شان تشويق و مجبور به فرار از وطن گردانيدند تا از يکطرف با خروج شان از
کشور آنھا را که ذھنيت شان در مورد دين مقدس اسالم در شک و ترديد ميباشد به عيسويت دعوت و سپس از طريق
آنھا والدين و ديگر متعلقين شان نيز تشويق به خارج شدن از وطن گردند و نيز درعوض برگشتاندن مھاجرين افغان از
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پاکستان ،ايران و کشورھای ديگر شرايط را چنان مساعد سازند تا چون دوره ھای بين ٢٠٠١ -١٩٩٢م که تعداد
زيادی از اعراب را در وطن ما جاگزين نمودند حال نيز قرار افواه ھات ميخواھند عراقيھا و سوريه ای ھا را که
وادار به فرار از کشورھای شان اند در افغانستان متوطن سازند که به اين ترتيب به مرور زمان ھويت افغانی کشور
عزيز ما بکلی محو و با استفاده از عيسويھای سوريه و عراقی ميتوانند مذھب عيسويت را در افغانستان تشويق،ترغيب
و ھويت افغانی ما را بکلی محو نمايند و امروز جنجال تذکره الکترونيکی نيز از طرف دشمنان افغان بمنظورمحو
ھويت افغانی ما ميباشد.
خداوند مادروطن عزيز ما افغانستان و ملت مظلوم و ستمديده افغان را در حفظ و امان خود داشته باشد.
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