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و شميره   2 تر 1  له:دپا

ينگه ک په دغه پته.  ت همکارۍ ته رابولينـتاسو په درافغان جرمن آنالين   de.german-afghan@maqalat ئله موږ سره اړيکه 
ت  ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : ياد ير و لولـهيله من يو ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئخپله ليکنه له رالي

  

ه                                                                                                                              08/ 11/ 2011       ني
                                                                                                            

 غالم حضرت عشرتی

  
  عنايت اهللا بارک را بشناسيد 

 
  کبوتر با کبوتر، بازبا باز     کند همجنس باهمجنس پرواز                          

  
شاهان و روئسای جمهور رژيم های فاسد واستفاده جو بعد از آنکه باصرف پول هنگفت ويا ازطريق دول اجانب با  

اه ويا رئيس جمهور درکشور های شان انتخاب گرديدند ، برای فريب وگول زدن ملت وعده های عوام فريبانه، بحيث ش
 ،خود، درمراسم بجا آوردن سوگند وحلف وفاداری، دست شانرا باالی کتاب مقدس ايکه ملت  بدان عقيده واعتقاد دارد

ع شخصی وفاميلی شان ترجيع سوگند ميخورند که بملت ووطن شان خيانت نکرده ، خادم ملت بوده و منافع ملی را برمناف
 قدرت تکيه زدند همه چيزرافراموش ميکنند وازقدرتيکه به آنان اعتما د وسپرده شده است ۀاما همينکه بر  اريک. ميدهند

چنان بمنافع خود، فاميل، قبيله ودوستان شان استفاده نامشروع وناجائزميکنند که فکر ميشود مال شخص شان باشد وبرای 
دی وچور وچپاول هرچه بيشتر را برای شان مساعد وفراهم ساخته باشند، در اطراف شان جز اشخاص اينکه زمينه دز

جاسوس، رشوه ستان ، دزد، قاچاقبر، نوکرصفت وپست را که ازقماش خود شان باشند، درپستهای دولتی بکارنمی 
وند، پرده انداخته خاموش باشند گمارند، تا از اعمال غيرقانونی وغيرانسانی شان بحق ملت وميهن شان مرتکب می ش

 .وباصطالح دهن جوال رابا ايشان گرفته برای گول زدن اذهان عامه، همه  جا از آنها تعريف وتمجيد کنند
دور نميرويم، درکشورعزيز خودمان .  همچو اشخاص در رژيم های فاسد و استفاده جو وغير ملی زياد استۀمثال زند

اما در رژيم فعلی تعداد آنها در ادارات ملکی ، .  همچواشخاص خيليها زياد برخورده ايمافغانستان، دررژيم های سابقه با
نظامی وسياسی و مجلسين افغانستان، بکثرت ديده ميشوند که برای بدست آوردن زر و زور، برای فروش شرف وعزت 

چوکی های وزارت و واليت و، خود و وطن، با دشمنان ميهن وملت افغان درزدوبند اند ، دالرويورو تاديه ميکنند، 
  .قوماندانی و، سفارت ميخرند و امور محوله را گذاشته، در تجارت کلدارودالر ويورو مصروف ميشوند

بر ميگرديم بدولت يا شرکت سهامی و دکانداران رژيم کرزی که تاگلو غرق درفساد وچورو چپاول دارائی های عامه 
م اول ولقب قهرمانی رابدست آورده است ومايه ننگ برای خود وملت افغان بوده ، درجهان امروزی از لحاظ فساد ، مقا

گرفتن بوجيهای يورو توسط داوودزی، سابق سفير رژيم مقيم تهران، بعدًا رئيس دفتر رياست جمهوری وفعًال . شده است
 مردم مظلوم وغريب ملت نمی قدری شرم وحيا بايد نمود و اگر از.  رژيم، مقيم اسالم آبادۀو سفير فوق العاد  ISIۀنمايند

  .بر ميگرديم به اصل موضوع. ترسيد، از آبرو وعزت نفس خود اگر داريد خجالت بکشيد
  :بشناسيد عنايت اهللا بارک را

 حقوق وعلوم سياسی پوهنتون کابل، عبداهللا جان سرکاتب اداری یځهنبايد خاطر نشان کرد که ياد حميداهللا خان رئيس پو
ی بخير که بگفته خودشان ازپول دار پولش را ، از واسطه دار، واسطه اش را و ځنآن پوهوموسی نهمت اسيستانت 

سال، محصل زحمت کش وغيرزحمت کش واسطه واال و بی واسطه را ۴ازغريب دعايش را بکار داشتند وبعد از
  .ی مساوی فارغ ميساختندځازپوهن

ميداند که شهادت نامه را چگونه بدست آورده ، ولی نزد همصنفی هايش آفتابی عنايت اهللا بارک ازکتگوری بود که خود 
است که دراندک زمان خود را درمقام رياست پست وزارت مخابرات رسانيد ودرپهلوی آن برای بدست  آوردن پول، 

ور نمود، تا آنکه  را برای توريستان درشهرنو کابل باز ودراندک زمان باصطالح خود را از پول سير ومعمۀمهمان خان
حيثيت وشرافت خود را درقمارماديات باخت و حرص آز بر وی چيره شده دست بفروش چرس مايع و مواد مخدر زد تا 

اما ديری . و سروکله عنايت اهللا بارک از انظار ناپديد گشت.......آنکه روزی  درچنگ پولبس جنائی واليت کابل افتاد
 بارک دوباره در ادارات نمايان گرديد ۀيستان قاتل و وطن فروش،  سروکلنگذشته بود که با روی کارآمدن کمون

ودراندک مدت بحيث سکرتر سفارت پرچميها در دهلی جديد تعيين و درخدمت وطن فروشان پرچمی و باداران روسی 
 پرچمی شان قرار گرفت و زمانيکه پرچمی های وطن فروش سقوط نمودند، عنايت اهللا بارک مانند ديگر وطن فروشان

 امريکا يا باصطالح کمونستهای قاتل و وطن فروش ، درمرکزی ۀفراررا برقرار ترجيح داده، خودرا در اياالت متحد
چون نزد عنايت بارک جزپول وماديات . کشورهای امپريالستی غرب، يعنی درنيويارک رسانيد ودرآنجا سالها مخفی بود

يکا درافغانستان قرار گرفت وقرار اطالع، عنايت که کارش ديگرچيزی ارزش ندارد، اين باردرخدمت اردوی امر



  
 

 
و شميره   2تر 2  له:د پا

ت تاسو همکارۍ ته رابوليافغان جرمن آنالين  ينگه ک په دغه پته.  په در  de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه 
ت ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : ياد ير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په   ئ هيله من يو خپله ليکنه له رالي

ازتجارت چرس مايع  به توريست ها و جاسوسی به روس ها وامريکا ارتقا نموده بود، چندين رتبه ترفيع نموده، اخيرًا 
به .  رژيم کرزی درشهر امستردام مرکز کشورهالند تعين وشروع بکار نموده استۀ فوق العادۀبحيث سفير ونمايند

تا ديروز داوود زی بوجی های يورو را .  خواب را نهۀاصطالح وطنی ما وشما که بچه مرده را خواب ميبرد، اما آماد
ازحکومت منافق وشيطان صفت آخندی ،دربدل خيانت بميهن وملت گرفته با آمرخود تقسيم ميکرد، امروز که درپهلوی 

ص زرنگ تر وتجاری را که درتجارت چرس مايع و مواد مخدر، کلدار هائيکه داوود زی از پاکستان ميگيرد، رژيم شخ
يد طوال دارد، با زره بين پيدا ودرپست سفارت درهالند نصب ميکند تا درعايد اسعاری دولت کمی وکاستی بوجود نيامده 

  .باشد
ازمصئوونيت بارک ازتجاربش که درفروش چرس مايع به توريست ها، از ساليان متمادی تجارب زيادی دارد، اين بار 

 سپرده شده، انتقال مواد مخدر وچرس مايع را از افغانستان به هالند وبوجی های ۀدپلوماتيک که دارد، بجای انجام وظيف
 افغانستان در کابل ارسال و بدين  گونه آمرين خود را مشغول يوروهای با دآورده ۀيورو ر  اازهالند بوزارت خارج

بديل وزمينه رابرای فعاليت های کمونستی ليدران وسران وطن فروش پرچم که  حزبی تۀساخته، خود سفارت را بحوز
در کشور هالند واروپا خود را مخفی نموده اند، ميسازد تا درجلب وجذب افغان های مهاجر بی خبر وخوش باور 

ای عامه، حال دراخير بايد گفت اگر اين افغانستا ن است ورژيم کرزی وچورو چاول بيت المال ودارائی ه. بپردازند
  . ملت مظلوم وغريب افغان را خراب می بينمۀوآيند

  ی    پايان موضوع فعل                                                         
 

  
 

  


