
 
 

 

 1تر 1 له : د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـئ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه
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 .باشد ینم نیلزوماً نظر افغان جرمن آنال سندهیدهٔ نویعق ،باشدیمضمون م ۀسندیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول

 

 

 

 ۰۲۱۸/۰۵/۲۰۲۲                                        حمید انوری

 فریبان  عوام

 

  جیگر  در  الف"عوام   بگفتۀ  که  بود   تواند   اشخاص   و  افراد   دسته   آن   به   خطاب   حقیقت   در   فریبان  عوام

 تاریخ  کتاب  چهار نگردیده، خود  عمر  طول در تاریخ   صفحه یک  نوشتن  به   قادر ،"ندارند 

 ، اند  نگذشته هم   گاهی مبارزه  راه از اند، ندیده  ف توقی و   تبعید  روی  هرگز  نکرده،  مطالعه را

 شان   عیال و  آل و   فرزندان اند، نچشیده  هرگز  تبعید   زهر اند، ندیده زوالنه  و  زنجیر و  زندان

 ه نشست  خیر غندی در  و  نکرده  تجربه را  روزگار  گرم  و  سرد  اند، نشده خانمان   بی و  سرگردان

 . د بیننمی  خواب  به   کشمیر

 مؤرخ  و  تاریخنگاری  و  تاریخ از  و  میکنند  انتقاد  هم  هوا مرغ  باالی  اشخاص، و افراد  دسته  این 

 مبارزان  و   بزرگان به  بیگاه  و  پگاه   و  صبح   و  چهارشنبه  و   هفته  و  روز و  شب  و  میکنند  پل  و  گز

 دامن  حقیقت  در که  )میدارند  روا تحقیر  و  توهین   خودشان، مریض  فکر به  افغانستان شدۀ  شناخته

 جنایتکار   و  جانی  و  دیکتاتور  و   ظالم  از . تماشا   آئینه در خود  عکس  و  (یکنند م  باال  را خود 

 دسته  این  ،...و  سازند  می  خاص  و  عام   رسوای  و  مسخره را خود   حقیقت  در و  نموده   حمایت 

 اینکه  یا و  سازند  عیار  خود   دیده طرز  به  و  کرده مسخ  را تاریخ  تا  دارند  تالش  اشخاص  و افراد 

 معتبر  اسناد  با  شانرا سخیف سخنان  تا   نیستند   قادر هم   هرگز  و  کنند  نمی  قبول هزگر  را تاریخ   آن

 یکی  اند، نوع  دو به اشخاص  و افراد  دسته این . بنشانند   اعتبار  کرسی  به   گویا قبول  قابل و

 نادانی  فرط  از که  ُکل  عقل  گویا  و  بین  بزرگ   خود  گویان   قربان  بلی  یدیگر  و  روانی  مریض 

 . اند  ایشان   ن جها دانای که  میکنند  فکر

  و   شیرآغا  را  آنها  هم   او   تا   بگوید،  آغا   گل را  ن آنا  کسی   شوند   می   خشنود   ها   خیلی   مشهور،  بگفتۀ  

 .د ماینن عطا ...  و  غهناب  و پروفیسور و  استاد  القاب  آنان به  گفته  آغا  ودل  آغا  قند 

 ! !!باد گرامی  همیش   شان یاد و  شاد " بزرگ غبار" یاد زنده   روان  و  روح
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