
 

 
 

 

 
رئيس  فرمان تا متحد شوند  جهان اجتماعی و قضائی ان دموکراسی وعدالت همه مدافع رگاحتی 

مال اختر منصور رهبر گروه تروريستی طالبان صادر نموده بود که برای انهدام جمهور اوباما را 
اين چگونه توجيه . توجيه کنند دموکراسی و عدالت  دفاع از در راستای آنرا د نه ميتوانند نتوجيه کن

چند  ء بازيچه  نظامی واقتصادی جهان  ابرقدرتو تنها بزرگترين  پذيراست که وقتی رئيس جمهور
قصر سفيد ميگردد و بر آنچه که از و امنيتی   حرفه ایUniversalو مشاوران يونيورسال اسوس ج

ا اين ادبيات و کليمات تاريخ چند صد ساله دموکراسی و آزادی دارد بکه  ی يک رئيس جمهور کشور
 .کند دستور صادراما خشونت زأ  هرچند نرم

Uhttps://www.youtube.com/watch?v=9xSVIPme5lUU 

و دموکراسی هرچند پوشيده شده  ، استقالل ی که آزادیدرکشور جای بسی تعجب است که چنين مقامی
در جنگ با  شيوه چنين  مهمترين شاخصه ء آن بحساب می آيد با اين ادبيات و در الفاظ دموکراتيک 

 Benjamin فرانکلين امينيبناوباما را به سخنان ناب رئيس بد نخواهد بود توجه .! قرارگيرد مخالفان 
Franklin  با چنين غرور ووقار جلب کنم که در باره آزادی امريکا اياالت متحده  يکی از بنيانگذاران

 تمامی نيروهای استقالل طلب نسل ما را به هردين و آئينی که می انديشند و ميتوان  سخن گفته است
 .مورد امتحان قرار داد 

Uhttps://www.youtube.com/watch?v=fNhEPqxRRZQU 

 مدارک حصول  علی الرغم   Obama جاللتمآب رئيس اوبامااما با دريغ وتأسف بايد گفت که  
اياالت  Harvard University هاروارد معتبر تونپوهناز با درجه عالی  در رشته حقوق  تحصيلی

 نتوانيسته شيوه مخالفت با دشمنان را بياموزد که ميتوان گفت تنها کسی که مصداق سخنمتحده امريکا 
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 چهل وچهارمين  دوم اوبامای حسين باراکاست شخص  Benjamin Franklin فرانکلين امينيبن
 فرانکلين امينيبنجمهور امريکا  است زيرا به فرمائيش رئيس 

 ! دی را دارند و نه لياقت امنيت راآنانی که آزادی را فدای امنيت ميکنند ، نه شائيسته گی آزا 

 
 "نوکر نو آهو را می گيرد به دو " به مصداق ضرب المثل معروفی که چگونه  !دوستان عزيز می بينيد

و قصد  که از چند سال بدينسو مهمان قصر سفيد شده البته باز هم جهت معلومات جاللتمآب باراک اوباما
 . و کاپيتاليزم بکوبد  سرمايه داری نظام کريهی ازتابوت دارد که در آخرين ايام زمامداری اش ميخی بر

و هر در تناقض است  ی مردم ساالرنظام با اصل که قتل انسان هرچند جنايتکار و تروريست بايد گفت 
 نا جنايتکارالبته  انيستنه ميتوان آنرا آدم سالم دداشته باشد  کسی که بصورت بالقوه با محو انسان باور

به غرض بازگشت به قضائی  مرجع مشروع دادگاه عادالنه و يک  با حکم  بايد راو ناقضان حقوق بشر
ست ت اين ابايد گرفقتل مال منصور دستور شيوه ای مسخره ترين نتيجه ای که از. جامعه محاکمه نمود 

معلوم و تمام  با مخالفين مسلح برداشته شد وباگذشت پانزده سال صلح  اصلی هويت پرده از که نخست 
عالی  صلح به اداره حاکم بر سرنوشت  يا همان شورایبه وساطت خانقاه کسانی که هويدا گرديد 
 دارای چه غرض و مرضی اند ؟وسته اند افغانستان پي

Uhttps://www.youtube.com/watch?v=uH_-ltaJK4kU 

 !تحقق صلح  در برهان قاطعاستفاده از
 برهان خود ايدعق اثبات برای مالحده اسمعيليه که کرد می اظهار خود درس در رازی فخر امام گويند

 سوالی: گفت امام به روزی - بود مذهب اسمعيلی باطنا که- فخر امام شاگردان از يکی. ندارند قاطعی
 پيرمرد گلوی بر و برکشيد کتاب الی از کاردی و برد خصوصی کتابخانه به را امام و دارم محرمانه

 از اين از پس که بدهی قول بايد بمانی سالمت به خواهی اگر! ما برهان اينست: گفت و نهاد امام
 گرفت پيش مسالمت و احتياط روش خود گفتار در فردا از ،و پذيرفت جان به امام. نگوی بد اسمعيليه

 : پرسيد استاد از هوشمند شاگردان از يکی.  کرد می قناعت اسمعيليه لفظ همان به مالحده جای به ،و
اکنون  زيرا! آری: گفت جواب در امام؟ شده حاصل تغييری استادی حضرت عقايد اصول در مگر-

 ! ديده ام  دستشان در را آنها قاطع برهان
Uhttps://www.youtube.com/watch?v=801zJb0pnwQU 

 ازسوی  و قبيلوی ،  حتی دادگاه صحرائی  محکمه مجوز يک بدون  فرمان ترور صدور  بدون شک
  مناديی استقالل و آزادی  Martin Loterkingن لوترکينگ مارتي راستين  خود را از پيروانکسی که 

. به مثابه همان برهان قاطع محسوب ميگردد که شيخ فخررازی تازه بر آن پی برده بود می خواند 
ميلياردها دالری که بدست مهره های امين و نزده سال تمام و با سرازير شدن جالب است که با گذشت پا
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مغرب زمين مانند جاسوسی و دانشگاه های وابسته به شبکه های  ی صادق انستيتيوت هادرسخوانده ها
 University of York انگليس تنها شبکه ای تمويل کننده پوهنتون يورک  MI6سازمان استخبارات 

صد " که بسياری از رجال و مهره های رژيم کنونی دارنده گان مدارک  محسوب ميشود  بريتانيا
 .اند ها  اين دانشگا" !!درصد اصلی 

  !!نان آور باشد  صلح نسيم وقتی 
Uhttps://www.youtube.com/watch?v=jYLMpUYcocYU 

ی حزب اسالمی افغانستان وظيفه يافت به طوريکه خواننده گان استحضار دارند آخيرأ يک هيأتی از سو
ای موافقتنامه  يک   تسويدبرسند و آن هيأت ابتدائی به تفاهم صلح  درمورد استقرار تا با حکومت کابل 

ست ها که از سوی خانقاه صلح از قبل عقب حزب اسالمی افغانستان را در محضر ژورناليصلح بنام 
از غصب زمين ها  که در کار تاجران و دالالنی ميرفتند اعالم گرديد بسياری از يف شده راه توظهيأت 

ان در را از صندوقچه های شلباس های پيشاوری بهره مند بودند  و اندوخته های بدرد بخور  تجارب
و سرانجام اقدام نمودند و به کار دعوت و داللی ساختند  شارژنيز و گوشی های تلفن موبائل را آوردند 

 . پرداختند فهرست طويلی بنام نام نويسی بی خانمان حزب اسالمی و اقارب شان نيز 

 
نيز از کوچه های شمشتوی پيشاور عبور نموده بار کجالب است کسانی که در طول عمرشان اگر ي

اين جماعت مفتخوار تنها البته آغاز به نام نويسی کردند  دربرابر سه هزار کلداربه ميدان آمدند وبودند  
اکتفأ نکرده بودند بلکه گاه گاهی به کسانی که در شهر پيشاور " من و سلوی " به صرف از نام نويسی 

می شدند  و شناخته  نگريسته"  مدينه انصار" مقام  در زندگی ميکردند و از نظر اين جماعت زراندوز 
وی نام چنانچه يکی از عزيزانی که از اين قلم خواست تا از برقرار ميکردند ارتباط توسط تلفن نيز 

اصأل نه ميدانيم : و گفت چنين حکايت کرد   پاسخ به اين پرسش که مسأله صلح به کجارسيد ؟ در م نبر
بنام صلح و آشتی حزب و دولت به نان و نوای اما من به حد کافی  ؟  که کارش به کجارسيده است

بی خانمان اند ه ندارند و خان گويا  و تاهنوز لست چندين هزار کسانی که در افغانستان.!! رسيده ام 
اکستانی برايم تاديه نموده اند تا با تحقق صلح در يکی از دربدل هرنمره زمين سه هزار کلدار پول پ

 .گردد توزيع  نمرات شهرکهای که به نام حزب اسالمی اعمار خواهند شد برايش 
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