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 باشد ینم نیر افغان جرمن آناللزوماً نظ سندهیدهٔ نویعق ،باشدیمضمون م ۀسندیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول

 

 ۱۹/۰۸/۲۰۲۱                                                          مهوطن:  سندهینو 

 

 )فتح( طالب ها 
 ی)هجرت( اشرف غن

 نادر افشار  وقصه
 

غنی اولین ویا آخرین حاکم   .اګر بخواهیم نام بی ننګی فرار را پوشش مردم فریب وزیبا بګذاریم. میګوئیم )هجرت(
 .فراری در تاریخ نبود ونیست

  از شاه پهلوی تا ایدی امین
از ویکتور یانووکویچ تا ساکاشویلیو... ده هاتن دیګر نیز فرار نمودند وبعدأ با قطار نمودن دالیل راست ودروغ عمل  

 .را توجیع نمودند
نمود نخست بغار حرا وبعدأ حتی حضرت رسول مقبول ما نیز یکهزار وچهار صد سال قبل با خسر آینده خود فرار  

 .خود را بمدینه رساند
 .بخاطر اینکه ما شما ګنه ګار.دنیا وآخرت نشویم میګوئیم هجرت نمود

 !و قصه از این قرار بود
 :یک منبع قابل اطمینان ودوست عزیزم از کابل قصه کرد وګفت 

 قطعاتعضو خانواده ما جوان رشید دریکی از قطعات محافظت رجال برجسته!  از جانب 
PPS 

 .مصروف تأ مین امنیت ارګ وریاست جمهوری میباشد
تاریخ پانزدهم ماه اګست بعد از ظهر ناوقت بصدها تن نظامیان خاص امریکایی وانګلیس در محوطه زون امنیتی ما 

 . آمدند مااجازه نداشتیم بهمان ساحه وساختمان های دورو بر ارګ مسلح باشیم
 نشست داشتن وبا امدن امریکایی ها  چندین عراده جبپ های ضد مرمی پر  اشرف غنی با کرزی ګلبدین  عبدهللا

طالب از دروازه عمومی داخل ار آورده شدند ومستقیمأ نزدکرزی ، عبدهللا و..رفتند. فاصله زمانی میان رفتن غنی  
 .وآوردن طالب پانزده بیشتر نبود

 .اوضاع دفتأ متشنج وسر درګم شد
خودشان بسفارت خویش انتقال وبعداز یکساعت قبل از اینکه وضیعت شهر متشنج شود   انګلیس وامریکا غنی را با

 .با اندیوالهایش توسط طیاره نظامی پرواز دادند
نه خریطه های پول نقد در کار بود ونه غنی ودزدان دور وبرش ایقه کم عقل بودند که حساب های بانکی خارجی 

 .نداشته باشند
 غنی استاد معظم وشیخ الحدیث مابلی همزمان با هجرت)ګریز( 

 استاد عبدالرب رسول سیاف را نیز یک بال طیاره نظامی با خود انتقال دادند، اینکه کجا ؟
 .چند روز بعد آګا ه میشویم

ګلبدین با همراهانش بعد از امضای معائده همکاری با طالب ها ودستور پاکستان همیشه نان دولت غنی را میخورد 
 .طالبها میګذاشتوتخم نزد 

 .ګلبدینی ها با یورش طالب در بسیاری مناطق کشور بیرق طالب ها را بلند نمودند وګلبدین فلم نګتیف مال برادراست
 که با خارجی ها ومال برادر داشتند غنی را کوچ دادند عبداله وکرزی درتبانی با برادران بلند منزل دار با قول وقرار

د با خدمت ګذاری برای طالب ها غارتهای میلیونی را حفظ واګر امکان داشته باشد در  فکر میکنند که دردقیقه نو و
 کنج خوان طالب شریک باشند،

 .اما کور خوانده اند
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 !مال در طول تاریخ  هیج چیز را همراي هیچكس تقسیم نمیكند
 

 :بیاد داشته باشیم که
 

 .ره به اهتزاز مییایدبیرق سه رنګ ما که میراث ګرانبهای مشروطه خواهان است دوبا
 .قوای مسلح قهرمان وفرزندان صدیق این مرز وبوم بامردانګی وشهامت از عزت مردم ما دفاع نمودند

جانبازان قوای مسلح کشور به اساس توطئهودسیسه باداران خارجی ، غنی فراری ودین فروشان خائن وادار شدند  
 .خویش برګردند که سالح خویش را بزمین بګذارند وبخانه های 

 
 قصه شکست نادر افشار 

********* 
از  یك    ١٧٣٣گویند نادر قلي یكتن از فاتحان بزرگ تاریخ بود. یكبار ویگانه شكست تاریخي خویش را در سال  

 .جنرال هفتاد و پنج ساله پیر عثمانی كه توسط ارابه اسپها بمیدان جنگ انتقال داده میشد،نصیب شد
 :جنرال توپال پاشا برایش نامه نوشت وتذكر دادنادر با شنیدن نام 

 آیا در قلمرو امپراتوري عثماني از تو فرتوت وپیر تر نیافتن كه بمقابله با قواي فاتح من بفرستند؟
 :توپال پاشاه در جواب نادر افشار نوشت

 !این پیر كهن سال در میدان جنگ چنان شكست برایت بدهد كه در تاریخ ماندگار شود
 .م شد.قواي توپال پاشاه لشكر نادر افشار را چنان تاو ومار نمود كه نادر تاهمدان به عقب نگاه نكردوچنان ه

 :وزمانیكه وقایع نویس نادر افشار شخص بنام استر آبادي واقعه شكست قواي نادر راثپت مینمود چنین نوشت
دشمنان باعث كسالت لشكر شاهنشاهي  در نبرد میان نیروهاي قواي ظفر آفرین شهنشاه ودشمنان،خار چشم ادجاني  

 .گردید
 :نادر افشار با خواندن این جمالت جیغ بلند كشید وگفت

 لعنتي چرا دروغ میگویي؟ 
 .بنویس كه جنرال توپال ولشكریانش دود ازدماغ ما كشید وچنان ما را شكست داد كه وعهده داده بود

 
فرزندان صادق وطن بودند با ترفند وتوطئه وطنفروشان   وحاال نیز قواي مسلح افغانستان كه متشكل از هزاران تن

شكست وانهدام تاریخي خویش  را تجربه   خود ما با سرقوماندان  نامنهاد وفراری در سه دهه اخیر برای دومین بار
 .نمودند

ول  وروستائیان  مدرسه یي بنام طالب مسلح با یك میل سالح خودكار ویكعراده موترسایكل با  یورش برق آسا ق 
 .اردوهای تا دندان مسلح را اشغال وبیرق سفید رنگ خویش را بجاي بیرق سه رنگ وتاریخي كشور ما نصب میكنند

 مرگ ونكبت بشما غالمان امریكا مغز های متعفن،رهبران قالبی ننك ونفرین بشما
  نفرین بشما وطنفروشان

 ◦ افتخار بتک تک فرزندان شجاع ووطنپرست قوای دفاعی کشور که درمعامله غداری فروخته شدند. 
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