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م ٢٠١٠ مارچ٢٧                                 کانادا   .                                      انجينير فضل احمد افغان
                                                                                                                                 

        

.افغانر حق ملت  ر جفا دچقد  
 توسط نوکران اغيار يلشمهء فاسردار محمد داود خان شھيد و تمام اعضا خون تنال قبل با ريخسی ويک س

جفا در حق ملت مظلوم و ستمديده افغانستان آغاز و الی امروز به نيرنگھا و دسائيس مختلف توسط عدهء از 
خارجی نزديک و نافع ملی بلندتر ميدانند با تبانی بادران نوکران فروخته شده که منافع شخصی را نسبت به م

دور خود خواسته اند که با افروختن جنگ دوامدار بنامھای محتلف ملت مظلوم و بيچاره را بکلی مضمحل و 
  . باشد به پيش ببرند يعنیدر افغانستان و منطقه غرور ملی شانرا درھم شکسته و آنچه آرزويشان 

ن ثور الی امروز ملت افغانستان به اقسام نيرنگھا و فريبکاريھا به نامھای مختلف در  از آغاز کودتای خوني
خون بيش از دو مليون ھموطن بيگناه ما نکه چنگالشان به  مختلف در چنگال يک عده وطنفروشادوره ھای

 –يتيمان  –قدرت اند که با چوشيدن خون بيوه زنان گرفتن سرخ است ھنوز ھم در تالش حفظ مقام و چوکی و 
 خود را چاق نو معيوبا فقيران – مريضان – بی خانمان – آواره گان – معلوالن - ريش سفيدان-پيچه سفيدان

و چاقتر سازند و از ھمه مھمتر حاميان خارجی شان که الف دفاع از حقوق بشر و ديموکراسی را ميزنند نيز 
وم ستراتجيکی و جو پوليتيکی  شان برخالف بسيار محيالنه و مزورانه با چندين روی برای رسيدن اھداف ش

ميزنند و در تالش اند که اگر غير انسانی و خالف ديموکراسی و فريبکارانه گفتار شان دست به اعمال خائينانه 
ست که به  جفاعنی ي.  شوم شان در منطقه و جھان برسندد افغان ھم باشد بايد به اھدافبه خون آخرين فر

که اينک بصورت فشورده بعضی جفا ھا را د ديده و ستمديده افغان صورت ميگيرد تعقيب جفا در حق ملت در
  . که در حق ملت افغان صورت گرفته ذيآل مطرح ميدارم اميد سبب رنجش خاطر ھموطنان عزيز نشوم

اتحاد جماھير شوروی کمونستی به سردمداری حفيظ هللا امين و پشتيبانی م ١٩٧٨ثور  ٧ آيای کودتای خونين-  
ديدی وسيع با  وطندوست  با تقوا- پاک- که يک رئيس جمھور مدبر ت و شھادت سردار محمد داود و فاميلشوق

  ؟.افغان نبودستمديده  در حق ملت ءمادروطن عزيز ما افغانستان بود جفابرای انکشاف و ترقی 

م که ١٩٧٩سمبر  آيا تجاوز بی شرمانه و کشتارھای غير انسای قشون سرخ اتحاد جماھير شوروی وقت در د-
  ؟.مغاير تمام تعھدات سابقه اش با افغانستان و منشور ملل متحد بود جفا در حق ملت بيدفاع افغان نبود

 بدريا ھا غرق – زنده بگور کردنھا – سکنجه ھا - زندانی ساختنھا–ی انفرادی و دسته جمعی  آيا کشتارھا -  
کشت کردنھا و ماين  -  و تحقير کردنھا نتوھي –  خرابی قصبات و دھات– از ھوا پرتاب کردنھا –کردنھای 

در  ای بيگانه ه آواره و در بدر نمودن مليونھا افغان از آغوش گرم و پر محبت مادروطن به سرزمينھبالخر
  ؟.نبودلوم افغان جفا در حق ملت مظدوره زعامت نوکران اتحاد جماھير شوروی وقت 

مذھب برای رسيدن اھداف شوم خارجيان و   و لسان-  منطقه-م  آيا تقسيم بندی ملت واحد افغان بنامھای قو-
  ؟. در حق ملت واحد افغان نبودنوکرانشان جفا

 در پاکستان و ايران تحت رھبری جنايتکارانکه ھر يک از خود  گان آيا تقسيم بندی برادران مجاھد و آوره 
 کمک ميشد  پول آن در حسابھای بانکی داشتند و آنچه از جھان بنام جھاد و مجاھدين زندانھا ھھا وکشتار گا

  ؟. در حق مجاھدين واقعی و مھاجرين افغان نبودد جفاشخصی شان انتقال ميگردي

 خرابی قلب مادر آغازوبنام مجاھدين م ١٩٩٢در سال عربی  – امريکائی - آيا وارد نمودن نوکران پاکستانی-
ی بی حرمتيھاعزتيھا و  بی با ريان مظلوم کابل  قتل عام بيش از شصت و پنج ھزار شھ–وطن يعنی کابل زيبا 

 تاراج و به غارت بردن ھست و بود مادر وطن و فروختن آن در مارکيتھای پاکستانی –غير قابل تصور انسانی 
  در حق ملت بالکشيده افغان نبود؟  و محوه کلی قوهء نظامی و امنيتی مجھز افغانی در منطقه جفا
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م که نه از اسالم آگاھی داشتند  و ١٩٩۶ک ديگری بنام طالب از پاکستان در سال گروهء تاري آيا وارد نمودن -
نه از افغانيت و افغانستان را به يک دوره قھقرائی سياه و تاريک بطرف وحشت و بربريت سوق دادند جفا در 

  ؟.خق ملت درد ديده نبود

در وتھای نظامی امريکا و انگلستان  آيا آغاز بمبارد مانھا و کشتارھا ی غير مسئوالنه و غير انسانی ق-
 -  در قندوز–  در بين تانکرھای بلخ  –در قلعه جنگی بلخ با تبانی اعضاهء تباه کار شورای نظار م  ٢٠٠١

  ؟.اورزگان و قندھار جفا در حق ملت بيد فاع افغان نبود

ده گان واقعی ملت افغان و بدون موجوديت نمايندر المان " بن"آيا داير نمودن کانفرانس مصلحتی و تشريفاتی -
انتخاب آقای حامد کرزی بحيث زعيم دستنشانده و تشکيل حکومت موءقت مصلحتی و تشريفاتی که متشکل از 

  ؟. نبودافغانبيچاره ملت جفا در حق  جنايتکاران و ناقضين حقوق بشر بودند یعدهء زاد

محمد ظاھر شاه را توسط زلمی خليل زاد  آيا لويه جرگه مصلحتی برای انتخاب رئيس جمھور دوره موءقت که -
با دادن لقب بابا و دعا گوی ملت در چھار ديواری ارگ الی مرگ زندانی و آقای حامد کرزی را رئيس جمھور 
دوره موءقت ساختند و با ديگر جنگساالران و ناقضين حقوق بشر سرنوشت  ملت رنجديده را بدست شان دادند 

  ؟.جفا در حق ملت بيگناه نبود

 نظامی - اقتصادی – آيا تدوين قانون اساسی يعنی وثيقه ملی افغانستان بدون در نظر داشت شرايط اجتماعی -
  .نبودافغان گرفته شده  زير برچه امريکا جفا در حق ملت گروگانو سياسی افغانستان 

وره ھای پشت رياست جمھوری به مشانتخاب آقای حامد کرزی بحيث رئيس جمھور در دور اول انتخابات آيا -  
ی بلير صدر اعظم رئيس جمھور امريکا و آقای تونپرده قدرتھای ذيدخل مخصوصآ آقای جورج دبليو بش 

  ؟. جفا در حق ملت مضمحل شده افغان نبودانگلستان

آقای حامد کرزی و کابينه مصلحتی اش به ملت و عملی نکردن آنچه که در وقت ياد کردن  آيا حلف و فاداری -
  ؟.جفا در حق ملت مسلمان نبودگناه و ن عظيم شان به ملت وعده داده بود سوگند به قرآ

 در حق ملت تشنه  آيا انتخابات ولسی جرگه به زور و زر و مصلحتھا خالف ھدايات مواد قانون اساسی  جفا-
  ؟. افغان نبوداتحاد و صلح

 نماينده گی و با  دفاع از حق در از ولسی جرگه که از يک ولسوالی واليت فرا  خانم ماللی جويا  آيا اخراج-
  ؟.مقابل جنايتکاران و ناقضين حقوق بشر قدعلم کرد جفا در حق موءکلينش و ملت افغان نبود

 در کشور در حق زنان صورت ميگيرد جفا ستم و بی عدالتی که به انواع مختلف در نقاط محتلف – آيا ظلم -
  ؟.حق زنان برده بار و با شھامت افغان نبوده و نيست

در ولسی جرگه نام  آيا تشکيل جبحه متحد ملی که من آنرا در وقتش جبحه نا مقدس ملی ناميده بودم و بعدآ -
نھاد برای عفوه عدهء از جنايتکان و ناقضين حفوق بشر داخل و خارج ولسی جرگه بنام مصالحه ملی فيصله 

-فرزندانکه مادران  – مادرانکه فرزندان – معلولين - معيوبان-  بيوه زنان– در حق يتيمان نمودندصادر 
 را در کشتارھای ظالمانه و  پدرانکه پسران خود– پسرانکه پدران - برادرانکه خواھران- خواھرانکه برادران

آواره خانه ھايشان رانده از ئوالنه از دست داده اند و خانه ھای شان به خاک و خون کشانده شده و يا غير مس
  ؟.نبود   جفاو دربدر گرديده اند 

 پراسس و قاچاق ترياک و چرس در افغانستان جفا در - آيا اجازه دادن به مافيائی مواد مخدره و تشويق کشت -
  ؟.حق ملت مسلمان افغان  نبوده و نيست

 در ان به استفاده از مواد مخدره جفافغ زن و طفل مظلوم و بيچاره ا– آيا معتاد نمودن بيش از يک مليون مرد -
  ؟.نيستنبوده و حق ملت افغان 
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 با تجربه کاری و با تقوا از سھمگيری فعال در امور مملکتی جفا درحق - آيا محروم نمودن افغانان دانشمند -
  ؟.ه و نيستسرمايه ھای ملی افغان نبود

ير و مقرر نمودن مجدد آقای حامد کرزی بحيث انکار ناپزآيا انتخابات دور دوم رياست جمھوری با تقلبات -
 – انگلستان –وزيران خارجه فرانسه  –ستج آمدن آقای حامد کرزی با آقای جانکری و روی رئيس جمھور 

  ؟.المان و نماينده خاص سر منشی ملل متحد توھين و جفا در حق ملت افغان نبود

کيسه بران داخلی و و ريختن آن بجيبھای نستان به افغا سرا زير شدن بليونھا دالر بنام کمکھای جھانی -
  ؟. و نيسته افغان نبودخارجی جفا در حق ملت غريب و فقير

 آيا چور نمودن زمينھای شير پور که بعدآ بنام شير چور ناميده شد با ديگر ملکيتھای  شخصی ودولتی  که -
  ؟.افغان نبودتوسط زورمندان و زرداران جنايتکار غصب گرديد جفا در حق بيدفاعيان 

قوتھای نظامی خارجی در افغانستان مخصوصآ مناطق  کشتار ھا و خانه خرابيھا توسط -مانھا آيا بمبارد-
  ؟. و نيستحق پشتونھا و بصورت کل افغانھا نبودهرپشتون نشين جفا د

ان در صرف قوای نظامی و ساختمان پايگاه ھای نظاميشی و پوند انگليسی ئامريکابليون دالر صدھا  آيا -
 اجتماعی برای ملت افغانستان که بيش از شصت - نظامی–افغانستان درعوض ايجاد زيربنا ھای اقتصادی 

 – گرسنگی – در حق ملت فقير و بيچاره که از بی خانگی فقر زندگی ميکنند سطح پائين از فيصد آن در 
يک جرعه آب  -  لقمه نان و بيکاری به آرزوی يک  دربدری- آوارگی- سردی– گرمی - بی تعليمی–مريضی 

می ميرند جفا در حق جاده ھا  يک پارچه لباس کھنه امريکائی سر يک کلبه گلی و-  يک دانه اسپرين–صحی 
  ؟.ملت افغان نيست

 - ی خارجی تروريستھاو بمبگذاريھای حمالت انتحاری کشتارھای غير انسانی و غير اسالمی که توسط  آيا -
  ؟. و نيستفاع افغان نبوده جفا در حق ملت بيدصورت ميگيرد ی ب اسالمی و حقاناحزا –طالبان 

در مقابل ارمنيھا ) م١٩١۵ (سال امريکا که بايد ترکيه با مرتکب شدن نقض حقوبشر س آيا فيصله کانگر-
غرامات جنگی را بپردازند و چشم پوشی از جنايات جنگی و نقض حقوق بشر که در افغانستان در سی ويک 

  ؟.رفته و دوام دارد  جفا در حق ملت افغان نيستسال اخير صورت گ

 -عبدهللا عبدهللا- عطاء نور - سياف-  ربانی-  فھيم- چون دوستمجنگساالران جنايتکارآيا خلع سالح نکردن -
  ؟. در حق ملت نا توان افغان نيستر قومندانان زردار و زور دار جفا و ديگ قانونی-  محقق- خليلی

– پاکی – صداقت – دانش –ر مصلحتی که به اساس معيار و محک علم  آيا نه آوردن يک کابينه غي-
 در حق ملت ترقی خواه و ع از افغانستان و جھان  باشد جفا تقوا و ديدی وسي– تجربه کاری –وطندوستی 

  ؟. نيست افغانهصلحجو

ق ملت افغان که آيا مداخالت بيشرمانه و غير اسالمی و غير انسانی ھمسايگان در امور افغانستان جفاء در ح-
  ؟.نيستنبوده و به جز از دوستی و برادری متقابل ديگر چيزی آرزوندارد 

اسالمی که با مھاجرين افغان در پاکستان و ايران صورت ميگيرد و پاکستان حق غيرآيا رويه غير انسانی و -
 در حق ملت افغان ھد جفاافغان را برای خود ميد۴۵زندانی نمودن طالبان افغان را برای خود و ايران حق اعدام 

  ؟.نيست

 آقای حامد کرزی بحيث يک دستنشانده بروز اول اپريل  و نمايشی مصلحتی – فريبکارانه -اظھارات تقلبی  آيا -
قبل از به اصطالح جرگه صلح مصلحتی جفائی ديگری در حق ملت بالکشيده و درد ديده و سپس در قندھار 

  ؟. ونيستهنبود
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 تصنعی قدرتھای غربی در مقابل بيانات آقای حامد کرزی جفائی ديگری در حق ملت موضعگيری و واکنشآيا -
  ؟ . و نيستهخوشباور افغان نبود

 -  امريکا- اوروپا– و صديق که در کشورھای استرليا  پاک-  دانشمند–لب نمودن حق افغانان روشنفکر  ص آيا-
ن برای مادروطن و ھموطنانشان ميتپد از کانادا و ھند بنابر جبر زمان مقيم اند و شب و روز دلھای شا

 افغان بزرگ در حق ملت شت مادروطن خودشان محروم اند جفاتصميمگيری و سھمگيری  در مورد سر نو
   ؟.نيستنبوده و 

نوکران  ھای  من ميتوانم کتابھا در باره جفا ھا گفتم قطرهء از بحر بودز جفابلی گفتنی ھا زياد است آنچه ا
 کشورھای - ھمسايگان– که کفشھای شرق و غرب را پاک ميکردند  ت افغان خود ماخودکش بيگانه پرس

 ترکيه – جين - اتحاد جماھير شوروی وقت و فدراسيون روسيه امروزی- فرانسه– انگلستان – امريکا –عربی 
 آن  ھای که در حقفا ھند حتی سازمان ملل متحد بنويسم آما چه کنم که پيچيدن بر درد ھای مادروطن و ج–

برداشت بيان بيشتر از اين را ندارد مريضم که بيش از پنجاه فيصد آن کار نميکند شکسته و  رفته قلبصورت گ
  .يار زنده و صحبت باقی. در ھمينجاه ختم ميکنم و ميگويم کهفعآل لھذا 

رت و در اخير دعای من اينست که خداوند يگانه و بی نياز به ملت با شھامت اما نھايت مضمحل افغان قد
توانائی بدھد که بحيث يک کشور آزاد و مستقل خود سرنوشت خود و آينده مادروطن خود را تعئين و ملت 

 يکی پی ديگری در حقش صورت گرفته در روشنی علم و معرفت بطرف  ھای بيشمارمظلوم افغان را که جفا
  .سربلنديھا و افتخارات زياد سوق دھد

                       .    ن هللا توفيق                               و م
  

                   


