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

 
 1۱/۶۰/2۶1۲             غزل سحر

 

 ؟ها اند نظامی شیرپور در شهر کابل کی غاصبان قلعهٔ 
 

نظامی شیر پور را کی ها چور کرد و قصر های تجارتی ساخت و حاال ماهانه با هزار ها دالر به موسسات  قلعهٔ 
  خارجی به کرایه میدهند؟

 

خون هزاران انسان به  بل ازاینان باریختنقبنیاد نهاده اند، باید بدانند کسانی که  ریا قصرها و آنانکه باهزاران تذویر
  .پاینده نخواهید بود ین باشید که شما نیزئآنان اثری است؟، ومطم از مگر مکنت رسیدند چه شدند؟ و

 

 دراوجام گرفت امهرـبآن قصرکه 
 رفتـشیر آرام گ رد وـچه کـآهو ب

 ورمیگرفتی همه عمرـبهرام که گ
 که چگونه گوربهرام گرفتدیدی 

 

قبرستان هیچ چیزي نمي برد) کفن جیب ندارد ( وبه قول معروف خوشبخت باکفن وبدبخت  باید بفهمید! کسي باخود در
مد شاه اني ، احپناه تان چون: برهان الدین رب و همانطوریکه دیدید یاران وشریکهاي تنظیمي وپیدا بي کفن نمیرود و
طفي صپهلوان ، سید م ، حاجي قدیر، جنرال داوود ، رسول پهلوان وغفار، یونس خالصي، مولوي نبمسعود، قسیم فهیم
به جرم  و سیاه تر اعمال خود را بیش ازین دفتر باخود چه بردند؟؟؟ و .کرزيلیل خولي وحشمت  کاظمي ، احمد

لمین لعاا رب به دربار به بازپرسي الهي ایمان دارید و خرت وآ شما چپاولگران به روز اگر وجنایت خود نیافزاید. و
  .مهربان است بدانید که خداوند بخشاینده و توبه نماید و

 

تر سرپناهی برای گذراندن شب و روز خود ندارند و از بی در حالیکه اکثریت مردم بیچاره افغانستان حتی یک م  
ریا دتیرباران میشوند و زمانی هم در  سرحداتسرپناهی در کشور های بیگانه سرگردان و بیچاره هستند .گاهی در 

به شکل  غرق میشوند و عده که در داخل وطن هستند توانایی پرداخت کرایه خانه را ندارند این چهره هاو بحر ها 
چپاول ملکیت های دولتی و حق یتیم و بیوه زن وطن سهم گرفته اند و شیر پور را هم منجلمه  و چور اشکال در از

  دیگر شهرک های رهایشی غیر مشروع خود غصب کردند
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 ه اند.ردچور کپور را  ریش یقلعهٔ نظامذوات آتی طبق یافته های اخبار و جراید کشور بر 
 

له مان ال صالح محمد ریگستاني، جنـرال عتیق الله بریـالي، انجینیر محمد عارف سروري، محمد خالد، قوماندان گدا
فرید شفق،  جنـرال دین محمد جرأت، جان احمد، خواجه نبی، ارنوال محمود دقیق، صوفی محمد سعید شتلي،څ گذر،

، عبدالبصیر سالنگی واجه رحمت،خ انور خان قره باغ، قوماندان شاه حاجی، قوماندان قیس قرباغي، محمد قسیم فهیم،
، مولوي غالم ایشان فضل احمد عظیمی، داکتر حقبین، قوماندان نورحبیب، محمد ایوب سالنگی، فضل الدین عیار،

، قوماندان غالم محمد، حاجي صفي قره باغي، جنـرال عبدالولي،  احمد ضیا مسعود، استاد نجیب فهیم استاد مالک خان،
وفی ص امرالله صالح، قاری محب الله، بسم الله محمدی، داکتر عبدالله عبدالله، نونی،احمد ولی مسعود، محمد یونس قا

سید  حاجی داوود کلکان، پهلوان هاشم، حاجی بری، جنـرال عارف، حاجی الماس، گل پاچا، خواجه صفی، رزاق،
 سید مال عزت ، زلمی طوفان، جنـرال آغا گل، آمر دوست محمد، پهلوان معروف، صوفی شریف، عبدالله استالفی،

جنـرال محمد  عزیز مجروح، جنـرال راغب، جنـرال رستمی، محمد خواجه حسن، سید منصورفرزه یي، اسحق،
جنـرال  آغای خانقاه، آغاجان سنجنی، سید اقبـال، جمیل تتمدره، جنـرال محمد شریف، جنـرال قلندر بیگ، رازق،
ارنوال حسین، څ الل غنی،جنـرال ج ارباب جمیل فرنگ، جنـرال عبداالحد، جنـرال دوران، جنـرال امیر جان، حلیم،

علم  سید نصیر علوی، جنـرال ظاهرعظیمی، حاجی شیرعلم، اسماعیل خان، عبدالرب رسول سیاف، مال تاج محمد،
علي  قوماندان سید کامل، محمد اسحق رهگذر، ،جنـرال سید وثیق خان آزادی، عطا محمد نور، قوماندان صادق،

 ،خـال مرزا صبوری ارنوال عبداالحد دهزاد،څ، جنـرال ملک،  پهلوان محمد وفایی، احمد خان سمنگاني، گل محمد
 ،میرزا رحیم قوماندان گل حیدر، قوماندان عظیم، معلم فقیر احمد، قوماندان نجیم خـان، جنـرال بابه جان، ،عالم ساعی

نصیر  د،موالنا قربان فری جنـرال محمد اسحق قوماندان مومن، جنـرال کبار، جنـرال عزیزغیرت، داکتر تاج محمد،
 امان الله سالنگی، محمد یحیی سالنگی، قسیم جنگل باغ، قوماندان مال صبور، قوماندان رجب خان، احمد ضیایی،
 ار،جنـرال ذوالفق حسن فهیمی، سید آقا حسین سانچارکی، حاجی رحیم سانچارک، مولوی محمد ظریف، ولسوال کبیر،

سید حسن  حاجی محمد محقق، عادلی بلخی، ،احمد خان درۀ مرغاب غالم یحیی چارسده، داکتر محمد ابراهیم تیوره،
 باز محمد جوهری، قربان علي عرفانی، سیدعلي کاظمی، سیدحسین انوری، صفایي، کریم خلیلی، محمد اکبری،

 جنـرال مصطفی، جـالل باجگاه، جنـرال خلیل اندرابی، جنـرال کبیراندرابی، سید اعلی رحمتی، جنـرال مراد علی،
 قوماندان شاه عالم خوست، مولوی ضیا الحق، حاجی سنگی محمد، ،علم کندزآمرمیر قوماندان شکور، قوماندان رسول،

عزیزالرحمن گدامدار،عزیزبالل،جنـرال اکرم،پیر محمد،پیرام  سید حسام الدین، سید منصور نادری، سید جعفر نادری،
اکرم گل،قل، سبحان قل، قاضی محمد کبیر مرزبان،مامور حسن،داکتر جنید،بشیرقانت،سید اکرام الدین،حاجی آغا 

اکتر د داکترمحی الدین مهدی، سید نبی، عبدالجبار تقوا، جنـرال امام الدین، داکتر احمد مشاهد، ین،ئخان،سید احمد رو
صالح  سلطان محمد عبادی، سمیع الله قطره، باز محمد احمدی، سلطان محمد اورنگ، جنـرال فیصل بیگ، قدم شاه،

قوماندان سردار محمد،مخدوم فضل، عبدالولی  ني،محمد نور خواها مولوی محمد نبی، بصیر بنگی، الدین ربانی،
نیازی،سید قدیر صیاد،دگروال نذیر محمد،بصیر خالد،سید امین طارق،محمد طویل،جنـرال محب الله،قوماندان 
دانشی،عبدالرووف ابراهیمی، آمر لطیف،فضل کریم ایماق، جنـرال داوود ابراهیمی،محمد انور جگدلک،مال فضل، 

ولوی نیک محمد، مولوی غالم محمد غریب،محمد عارف نورزی،آمراللی،الله یار،کریم عبدالخالق قندهاری،م
 قوماندان عبدالرزاق، حمید الله توخی ، براهوی، سید اسحق گیالني، قاضی راز محمد دلیلی، حاجي حضرت علي،

 .سید اشراق حسینی.. وحید الله سباوون، قاضی محمد امین وقاد،
 

 پایان
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