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انجنیر فضل احمد افغان

بازی خطرناک دیگر غرب
ایجاد گروپ جدید افراطگرا بنام خراسان

هموطنان گرانقدر و باهوش من بیست سال قبل یعنی بتأریخ 21نومبر1۹۹۱م با درک اوضاع در مادر وطن و دسایس دشمنان
معروضه ذیل را که منعکس کننده تشویش من بود خدمت جناب دانشمند محترم داکتر صاحب هاشمیان جهت نشر به مجلۀ وزین
آئینۀ افغانستان برای تحلیل اوضاع سیاسی افغانستان و منطقه ارسال داشتم که جناب شان لطف فرموده در همان وقت به نشر آن
اقدام فرمودند که اینک قبل از تحریر مطلب عنوان فوق مضمون مؤرخ  21نومبر1۹۹۱م خود را که عنوانی جناب داکتر
صاحب ارسال داشته بودم در ذیل خدمت تقدیم و سپس به اصل مطلب امروزی می پردازم.
"برادر عزیزالقدر محترم داکتر صاحب هاشمیان سالم.
به آرزوی صحت و سالمت جناب شما از رسیدن نامۀ شما و کتاب محترم غمخور صاحب با عرض تشکرات قلبی ام اطمینان
می دهم برادر گرامی در این اواخر چندین بار در پروگرام های تلویزونی فعالیت های بعضی از اعضای سازمان های بین
المللی مسلمانان بنیادگرا را با کال های پکول و لباس های ملی افغانی در نقاط مختلف جهان دیدم و از فهوای گفتار شان چنین
فهمیدم که یک تعداد از رهبران احزاب هفت گانه آگاهانه و یا غیر آگاهانه در قید چنگال های خون آلود سازمان بین المللی
مسلمانان بنیادگرا ( فندا میندالیست ها) اند که از آغاز تأسیس آن و مخصوصأ بعد از تجاوز بیشرمانه شوروی به مادر وطن
عزیز ما برای رسیدن اهداف طویل المدت تحت تربیه گرفته شده و از آنها به حیث رهبران مراکز تربیۀ تروریستی به منظور
پخش مرام های شان استفاده می شود.
از جنایات دو نیم سال اخیر شان در افغانستان چنین معلوم می شود که هیأت رهبری سازمان مذکور به این عقیده رسیده باشند
که از افغانستان به حیث یک مرکز عمده و اصلی فعالیت های شان استفاده نموده از یک طرف به قاچاق چرس ،تریاک و سنگ
های قیمتی بنیۀ اقتصادی سازمان را تقویه و از جانب دیگر از آنجا به پخش و توسعۀ مرام های طویل المدت خویش در افغانستان
و دیگر نقاط جهان به پیش بروند و تحت یک پالن منظم به رسیدن به این آرزو با دست و گریبان نمودن رهبران قدرت طلب با
یکدیگر باالی گرفتن قدرت می خواهند افغانستان را از نگاه اقتصادی ،اجتماعی ،سیاسی ،نظامی و کلتوری به یک گودال سیاه
و تاریک و بدبختی تبدیل و سپس برای تطبیق مرام های شوم شان با استفاده از دست نشاندگان شان از نیروی جوانی را که در
شانزده سال اخیر تحت تربیه گرفته اند و آنها هیچ دانش از اسالم و جهان امروزی ندارند کور کورانه و غیر مسؤوالنه تحت
نام مقدس اسالم و اینکه اسالم سرحد ندارد و سرحد را نمی شناسد به پیش بروند.
چنانچه تخریب مراکز تعلیمی ،کلتوری و اجتماعی در افغانستان و بی اهمیت دانستن حاکمیت ارضی ،حاکمیت ملی افغانستان و
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قتل عام دوامدار اثبات خوبی برای این ادعای بنده می باشد.
من این موضوع را به خاطری تحریر نمودم که تا حال به این ارتباط سیاست مداران و دانشمندان ما تماس نگرفته اند لهذا اگر
از خواهران و برادران اهل نظر خواهش شود که با دالیل و استدالل علمی جریانات دو نیم سال اخیر افغانستان را در آئینۀ
واقعات امروزی جهان تحلیل و ابراز نظر فرمایند که مسؤول حوادث و جریانات غیر انسانی و بشری در افغانستان آیا امریکا
و یا کشورهای همسایه افغانستان به شمول عربستان سعودی می باشند؟ و یا سازمان بین المللی مسلمانان بنیادگرا ؟
به آرزوی موفقیت های مزید جناب شما.
با تقدیم احترامات فائقه" .
حال با ذکر مطالب فوق می خواهم به حضور هموطنان گرامی و وطندوست افغانم عرض بدارم که امروز من تصادفا با سه
لینک ذیل بر خوردم و با باز نمودن و خواندن آن مو های سرم خیست و مرا معتقد ساخت که اندیشه های بیست سال قبلم خدا
ناخواسته به واقعیت تبدیل می شود .من بعد از سفر مؤرخ 2/فبروری 2//۲م جان مکن و هلیری کلینتن به کابل و طرح
ساختمان پایگاه های نظامی امریکا در افغانستان با آقای حامد کرزی به تأریخ  2۲فبروری 2//۲م طی مکتوب سرکشاده خود
عنوانی رئیس جمهور امریکا جارج دبلیو بش که به نقل آن سازمان ملل متحد و نمایندگی های کشورهای بزرگ در سازمان ملل
متحد را نیر اطالع داده بودم اقدام امریکا مبنی بر ساختمان پایگاه های نظامی شان در افغانستان را جدی مردود و با مقاله مؤرخ
نظامی اضالع متحدۀ امریکا در افغانستان" ساختمان پایگاه های نظامی امریکا را در افغانستان جدی محکوم نموده بودم و نیز
به تأریخ 1۱مارچ 2//۲م اندیشه خود را در مقاله ای تحت عنوان "غالمی یا آزادی" ابراز داشتم که در اکٍثر جراید خارج
مرزی به شمول مجله وزین آئینۀ افغانستان نشر و هموطنان خود را از دسیسۀ بزرگ اضالع متحده امریکا که عبارت از تجزیۀ
مادر وطن ما می باشد مطلع و هوشدار دادم و امروز که نوشته های لینک های ذیل انگلیسی را با ذکر نام "خراسان بزرگ"
می خوانم چنین معلوم می شود که با امضاء موافقنامۀ امنیتی و دفاعی مؤرخ سی سپتمبر 2/1۱م بین دولتین افغانستان و اضالع
متحده امریکا و ایجاد پدیده سیاه دیگری از افراطگرا به اصطالح مسلمان تحت نام "داعش" پالن های شوم غرب در افغانستان
و منطقه نزدیک به عملی شدن است ،من نمی خواهم بیشتر در مورد ابراز نظر نمایم می خواهم توجه دانشمندان و تحلیلگران
گرامی هموطنم مخصوصا مفسرین سیاسی وطندوست را جلب تا با مسؤولیت ملی ،وجدانی و افغانی خود با خواندن مطالب
لینک های ذیل و شرایط بغرنج منطقه شرق میانه و ایجاد گروپ جدید افراطگرا بنام داعش و تذکری از شاخه داعش به نام
موضوع را همه جانبه تحلیل و وطنداران خود را آگاه سازند چه ما و مادر وطن عزیز ما در مقطع زمانی بس مهم و خطرناک
قرار داریم از فحوای نوشته های لینک های ذیل چنین معلوم می شود که بعد از موفقیت پالن تأسیس دولت جدید اسالمی عراق
و سوریه  ISISتأسیس دولت جدید دیگری بنام "دولت اسالمی خراسان بزرگ" در نظر باشد.
خداوند حافظ و نگهبان مادر وطن عزیز ما افغانستان باشد
توجه وطنداران عزیز را به لینک های ذیل جلب می نمایم
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-2۹20/2۱1
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