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انجنیر فضل احمد افغان

از صحبت آقای عبدهللا عبدهللا با جان کری بوی افتراق به مشام میرسد
هموطنان عزیز شاهد اند که بیش از هشت ملیون
فرزند با شهامت و غیور افغان با آزادی عام وتام
در پای صندوقهای رأی دهی برای تعیین زعیم
آیندۀ مادر وطن رفتند که بدون مداخله اغیار ارادۀ
خود را تمثیل و سرنوشت ملت نجیب اما نهایت
مظلوم را بعد از سپری شدن سیزده سال رنج آور
تعیین نمایند ،اما وقتی آقای داکتر عبدهللا عبدهللا و
تیم مبارزات انتخاباتی اش خود را در میدان
امتحان مغلوب دیدند در خیمۀ لوی جرګه
سروصدای تقلب را بلند و با تکبیر ګفتنها خالف
اراده و اعتماد به ملت غیور افغان دست به دامن
اغیار دراز و طالب داوری ګردیدند یعنی.
"جمله بدین داوری بردر عنقا شدند"
"کوست خلیفهءطیور داور مالک رقاب"
در حالیکه آقای داکتر اشرف غنی احمدزی از ساختار حکومت آینده بر مبنای قانون اساسی 2۰۰۲م که ممثل اراده
ملت افغان است صحبت میکند آقای عبدهللا عبدهللا بحیث بازندۀ انتخابات با صحبت بویناک خود از رهبران جهادی و
تنظیمی که قلب مادر وطن را به خاک و خون کشانیدند و باید سیزده سال قبل با جانیان هفت ثور به محاکمه کشانیده و
به سزای اعمال شان رسانیده میشدند برای احراز مقام اجرایوی غیر قانونی برای یونس قانونی و رهبری پست به
اصطالح آپوزیسیون برای خود با آقای جان کری در چوکات به اصطالح دولت وحدت ملی که من آنرا دولت افتراق
ملی نامیده ام صحبت میکند.
آقای کری علرغم صحبتهای بویناک آقای عبدهللا عبدهللا با حوصله مندی تام با بستن مجرای تنفسی بینی خود به یک
ګوش از آقای داکترعبدهللا عبدهللا و به ګوش دیګر از آقای داکتر اشرف غنی احمدزی میشنود و با خود میګوید که
بګوئید هرچه میگوئید تصمیم نهای هرچه باشد از ماست.
تصور من اینست که امریکا و متحدینش با فهم اینکه از جهاد و رهبران نابکار تنظیمی که دستانشان الی آرنجها به
خون ملت مظلوم سرخ است برای رسیدن اهداف شان کافی استفاده نموده اند و حال شرایط تغییر و برای رسیدن
اهداف کوتاه مدت و درازمدت خود در افغانستان و منطقۀ ستراتژی جدیدی را که برخورد قاطع به مسائل در افغانستان
و منطقه باشد رویدست ګیرند ،یعنی منتظر باشند که اوأل نتیجه انتخابات اعالن و بعد از مراسم تحلیف طبق اعالمیۀ
مشترک مؤرخ  1۱اسد1۲۳۲دو نامزد انتخابات ،مقامهای رئیس اجرائیوی و آپوزیسیون به فرمان رئیس جمهور یعنی
آقای داکتر اشرف غنی تأسیس و سپس وقتی رئیس آپوزیسیون (آقای داکتر عبدهللا عبدهللاب ) با استفاده از اعالمیه مشترک
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 1۱اسد آقای یونس قانونی را برای احراز کرسی رهبری قوۀ اجرائیه به رئیس جمهور معرفی نماید .رئیس جمهور
مطابق پالن از قبل تهیه دیده شده برای تطبیق هدایات قانون اساسی و قاطعیت در امور داخلی و خارجی آقای داکتر
زلمی خلیلزاد را بحیث رئیس قوه اجرائیه پیشنهاد و آقای داکتر عبدهللا عبدهللا را با دست وپاچگی مجبور به قبولی
داکتر زلمی خلیل زاد نماید و با استفاده قاطعیت زلمی خلیزاد در امور ،سیاست اضالع متحدۀ امریکا و متحدینش با
یک چرخش ۳۰درجه یی در افغانستان و منطقه تطبیق شود اګر چنین نباشد امریکا و متحدینش راۀ را تعقیب خواهند
کرد که ملت مظلوم و بیچاره افغانستان به رهبری سیزده ساله آقای حامد کرزی شکر خواهند کشید یعنی فقر ،بی
درمانی ،بیکاری ،کشت و استفاده از مواد مخدره ،قاچاقبری ،فساد اداری و اجتماعی ،بیعدالتی و بی قانونی به اوج
خود خوهد رسید و افغانستان از فقیر ترین و بدنامترین کشور در جهان و امریکا بدنامترین قدرت در جهان خواهد بود.
خداوند به حال ملت مظلوم و بیدفاع افغان رحم کند.
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