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صدای یک افغان:
سالم خدمت تمام افغان های وطندوست و با عزت:
مردم شریف و نجیب افغانستان در این لحظات اساس و تأریخی که سرنوشت افغانستان و مردم آن
رقم زده می شود ایجاب می کرد که تمام سیاسیون و رجال برجستۀ افغانستان یکجا و با هم در عقب
فیصله های لویه جرگۀ مشورتی که باالترین مرجع تصمیم گیری در افغانستان است ایستاده و به
کشورهای منطقه و جهانیان نشان بدهند که افغان ها یک ملت واحد و جدایی ناپذیر است و هیچ
چیزی باالتر از منافع ملی ،حاکمیت ملی و تمامیت ارضی اش وجود ندارد.
اما به اظهار تأسف باید گفت که عده ای از برادران افغان ما با ریختن خون هموطنان خویش ،خود
را صاحب میلیون ها دالر ،مالک هزار ها جریب زمین و بلند منزل ها ساختند و حاال به اشاره و
هدایت باداران خارجی شان و دستگاه های استخباراتی کشور های همسایه ،خالف منافع ملی افغانستان
قد علم کردند.
اینها باید خجالت بکشن .دولت نجیب هللا را به اشاره  KGBو  ISIاز بین بردند 400 .بال طیاره جت
و مسافر بری 4000 ،عراده تانک و وسایط زرهی 17000 ،عراده وسایط نقلیه تیزرفتار و باربری
و بس همچنان راکت های دافع هوا و رادار های مجهز و ذخیره استوک برای تمام قوای مسلح برای
 6ماه و همه سالح ها و وسایط نقلیه را توته توته کرده به قیمت آهن کهنه به پاکستان فروختند و
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افغانستان را به خاکدان خاک مبدل کردند .و با غرور می گفتند که دولت کمونیستی را سرنگون
کردیم.
بلی کمونیست ها و دولت کمونیستی را سرنگون کردید درست.
ای خائین ملی و مزدور!
قوای مسلح کشور را چرا از بین بردید؟ بهر صورت تیر شد.
حاال عین عمل را می خواهید که با اشرف غنی انجام بدهید اشرف غنی خو کمونیست نیست ،داکتر
غنی خو حتی از دولت معاش هم نمی گیرد ،آغایی غنی را حاال به کدام نام می خواهید سرنگون
کنید؟
مردم شریف و نجیب افغانستان این چهره های مزدور ،جاسوس های پاکستان ،ایران ،رو سیه و غیره
را که لویه جرگه را تحریم کردند بشناسید که این ها به اراده مردم ،تصمیم مردم که همین لویه جرگه
مشورتی است این صدا را بلند می کنند و به آن هیچگونه ارزشی قایل نیستند.
شما مردم افغانستان اینرا هم بفهمید که اگر کمی فشار باالی شان بیاید باز شما را همین طور رها
کرده به دوبی ،قوالب ،ترکیه ،رو سیه  ،اروپا و امریکا فرار می کنند.
یگانه راه حل و نجات از این بحران همین یکجا شدن همه و اتحاد ما به گرد لویه جرگه مشورتی
است که باید به فیصله های شان که باالترین مرجع تصمیم گیری در افغانستان است لبیک گوئیم و
به جهانیان نشان بدهیم که ما یک ملت واحد ،جدایی ناپذیر و شکست ناپذیر هستیم.
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