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 1تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 
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 آمدن رویکار با وطن بربادی
 خواهد بود کمتر عبدهللا به نسبت زی احمد

 
 مائلش و شکل آنرا فورا   نمودی ای تبصره و کردی یاد که پیشتاز نمامزد هر از شرائط درین که اینست مصیبت
 درک با گذشته دهۀ سه تأریخ از سالم های آموختنی با خردمند وجدان، با احساس، با افغان نزد. دهند می قومی
 شهامت، اخالقی، سجایای شخصیت، ،لیاقت اهلیت، افغانستان برای مهورج رئیس یک مشخصات ملی منافع

 دگیزن ساحات تمام در مثبت تغییرات ایجاد برای اش انسانی های اندیشه و تجارب سوابق، خودگذری، از شجاعت،
 همه یۀتصف برای ملی و متین ارادۀ اول قدم در نماید، تکلم که زبانی هر به و باشد که قومی هر از است افغانستان

 و ایجاد عادت و کار شیوۀ حیثه ب مطلقا   گذشته ادارۀ توسط که مردم استثمار و ونقان خالف ملی، ضد رسوم
 . گردید می پیروی

 

 به قانون امر به را قاتل و جانی دزد، خائن، نفر دوازده ده سر  بازخواست و عدالت اصل از پیروی به مردم اگر
 که شود ثابت. گرفت خواهد قرار ملت اعتماد مورد جمهور رئیس این و حکومت این دید آویخته دار ریسمان
 سیاسی های حربه حیثه ب قانون و موکراسیید بازهم و خواهد؟ می خود یا و خواهد می افغانستان نو زمامدار
 گیرد؟ می قرار چپاولگر و غاصب زورمند منافع تأمین غرض

 

احمد شاه مسعود  نظار شورای عضو و ربانیاسالمی برهان الدین  جمعیت عضو شخص، به حیث عبدهللا عبدهللا
 بخون یگروه منافع بخاطر داخلی متخاصم حلقات با تنها نه که است دبستانی پروردۀ نامبرده  .است ارزیابی قابل
 ازشس افغانستان مردم قاتل و گر استعمار متجاوز، دشمن با تأریخ شهادت به بلکه نموده سازش بیگناه هزار ها ده

 به کوبیده درهم را مقاومت نهضت آنها حمایت و همکاری با و میسر بیشتر وطن بربادی برای را زمینه نموده
 . ه استنمود خیانت افغانستان جهاد

 گردانیده اهمفر را افغانستان تجزیۀ زمینۀ تأریخ استناد به بازهم( نظار) دارد تعلق آن به عبدهللا عبدهللا که شورایی
 لیو است شده پدید نا اسرار جزء آن اند کرده چه مخالف اسیران با تنظیمیلا بین های جنگ دوران در اینکه. بود

 امع قتل در عبدهللا عبدهللا. آورد در پاه از خود تفنگچۀ گلولۀ ضرب به هرات هوایی میدان در را نفر دو عبدهللا
 .طالب اسرای قتل در هکذا و داشت برازنده نقش مخالف های تنظیم

 

 و آباد جالل و کابل خانۀ و پغمان باغ ،پنجشیر قصر چون اش مالی های اندوخته مورد در باید عبدهللا عبدهللا
 .گوید جواب آن منابع با مردم به دریشی هر قیمت و خارج و داخل بانکی ذخایر ودهلی جدید و ممکن دوبای 

 ببس و نموده تضمین مملکت کل ادارۀ در بیشتر امتیازات با را پنجشیر امپراتوری قدرت تداوم عبدهللا آمدن
 .  گردد می تنظیم هر بار و بند بی و مفسد ۀهرز قوماندانان و تنظیمی رهبران آمدن رویکار

 

 گسترش انافغانست در گذشته مثلث نفوذ منطقه های کشور با عبدهللا سابقۀ روابط و سیاسی دید طرز به آشنایی با
 خواهدیشتر ب امنیتی بی آتش در و نکشیده راحت نفس افغانستان و یابد می نیوفز پاکستان جویی انتقام و یافته

 .شود می داده سوق بحران بطرف متدرجا   و سوخت
 

 مصائب ناچاری روی از ندارد وجود دیگر چارۀ چون نیستم زی احمد غنی اشرف داکتر بان پشتی و خواه هوا من
 .بینم می کمتر عبدهللا عبدهللا به نسبت زی احمد آمدن رویکار با را وطن بربادی و
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