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 باشد ینم نیلزوماً نظر افغان جرمن آنال سندهیدهٔ نویعق ،باشدیمضمون م ۀسندیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول

 
 ۰۴/۰۲/۲۰۲۰                  نحکیم روا
                     
      

 !شرم آور است
 
 

طبل نفاق  بر انی ) جهانسوز ( با اشتیاق تمامگوکتور اشرف غنی در باره تیمور گوردعده ای در مورد صحبت 
میکوبند و تیکه داران قومی با لجاجت بی نظیر از رئیس جمهور میخواهند معذورت خواهی کند. جای پارادوکس  یقوم

اینست که قاتلین و جانیان بر رئیس جمهور کشور می تازند ، تهمت می بندند و به افتراء متوصل میشوند ولی از 
و از اشتراک شان  قدرت سیاسی زتحد مبنی بر انتقال مسالمت آمیجنایات خود در زمینه برهم زدن پالن صلح ملل م

طمطراق نمی کنند و تصمیم نه دارند اعتراف کنند که آنها رجال سیاسی  های خونین و خانه برانداز کابل گدر جن
   . نه بلکه جاهل ، قاتل و جانی هستند

 
انداران قومی ک« خطاب میکند ، دپدر لعنتتان را »وقتی عبدالطیف پدرام آمان هللا خان غازی و بانی استقالل افغانس

ینی  هفتن روا است و توگور «  کویند ، توهین به قوم عمل درست نیست . به مال عمر » مالی  گ» تورک تبار « نمی  
است ، نفاق اندازی است ، تعصب   مبه قو نناه کبیره است ، توهیگبه قوم نیست ولی تیمور را لنگ گفتن کفر است ، 

  ر.گلهو و لعب دی و هزاراست 
 

  .دکانداران قومی فراموش میکنند که مستبدین و دیکتاتوران مانند دکانداران قومی قوم نه دارند
لبدین حکمتیار و احمدشاه مسعود هر دو یکجا زمان صدارت شهید محمد داؤد به پاکستان فرار میکنند و به دستور  گ

یکجا با پاکستان  ۱۳۵۷از ثور   آی پاکستان عملیات ضد دولتی را در افغانستان راه اندازی میکنند . هر دو بعد-اس-آی
ستان برهبری شهید دوکتور نجیب هللا از عین ادرس ها و منابع  تا سقوط حکومت افغان ، ایران ، امریکا و متحدین آن

ولی حکمتیار  ،بود  حمایت و پشتیبانی میشدند و حتی احمدشاه مسعود بر عالوه همه از حمایت روسها هم برخوردار
فرا  یما باور داریم که قضاوت تاریخ برعکس دکانداران قوم . میشود «؟یقهرمان مل» احمدشاه مسعود وطنفروش و
  .قومی است

بی شرمی بیش نیست ، که   و یک جنبش ینی اسالم ست والی م ین ه« که در حقیقت به هیچوج جنبش ملی اسالمی»
ر در آن عضویت نه گورستانی و هیچ کسی از هیچ قوم دیندر جنب شان یک تاجیک ، یک پشتون ، یک بلوچ ، 

بنام  ،پر درآمد  تنداشتند ، امروز از برکت تجار یفش بپا و ک ندارد ، و سردمداران شان که دیروز پیراهن در جا 
بی جهت   . ر زره و غیره شده اندتارد و موگشده اند ، صاحب نام و نشان و بادی رقوم شریف و برادر ازبیک ملیون

ت رانی تجا گم دشت لیلی ، امروز میخواهند بنام تیمور گورا قتل عام کابل ، عاملین قتل ع تشریکان جنای هنیست ک 
ی خود گزند قو و سرمشگم کسی میخواهند تجارت کنند که چنگیزخان را الا بر تورک تباران را ادامه دهند . بن

  .ی خود قرار داده استگدوستم را الگو و سرمشق زند ونه که آقای ته ئینچگهمان ا بود . دقیق ساخته
  

سنگ ملی  ا نه تنه ی، وطنفروش و جانعناصر ضدملی  فت که در آشفته بازار امروزی همهگبا هزار تأسف باید 
امیان حانساندوستی را بر سینه میکوبند ، بل وطندوستان واقعی ، خادمان اصلی کشور و  رایی ، وطن دوستی وگ

تا کی آفتاب را با دو  . یرندگر دروغ ، تهمت و افتراء نشانی میاهز تیر قربانیان جنایات شان را نا جوانمردانه با 
 . روی سیه شوند ، آنکه در دل غش دارند ! انگشت پنهان کردن
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