
 
 

 

 1تر 1 له : د پاڼو شمیره
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 باشد ینم نیر افغان جرمن آناللزوماً نظ سندهیدهٔ نویعق ،باشدیمضمون م ۀسندیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول

 

 ۱۰/۰۷/۲۰۲۲                                                                 ی ن. ا. خالد

 

!(  یاز گروه مقاومت )مل تانیچرا در مصاحبه ها دیپرس یشخص
 د؟ یکن ینم تیحما

 

قدرت،   در راس  پنج سال  برای  نخست  شان  و شرکای جرم  فساد  و  این گروه شر  آنکه  برای 

افغانستان را به یک سرزمین خرابه هرج و مرج، بی قانون ملوک الطوایفی مبدل کردند، و باردوم  

برای بیست سال با چسپیدن به قدرت دولتی از داخل به تضعیف پایه های دولت و ملت افغانستان  

، احساسات ملی مردم را کشتند، سمبولهای ملی را شکستند، به ترویج تجزیه طلبی پرداخته  پرداختند 

اتوریته دولت را در اطراف و اکناف کشور، در اردو، ودر خارج از کشورضعیف کردند، پروسه  

های دموکراسی را تخریب، بدنام و ناکام ساختند، در مقیاس باورنکردنی به تاراج عواید ملی،  

ارجی، منابع معدنی، قراردادهای دولتی پرداختند، با غصب زمینهای دولتی و شخصی  کمکهای خ

انحصار   اقتصاد را  تاسیس شهرکهای رهایشی و مارکیتهای تجارتی دست زدند سکتورهای  به 

کردند، در نتیجه به قارونها عصر مبدل شدند. برای انها بجز منافع شخصی، فامیلی، قومی، سمتی  

منافع ملی موجود نبود و دلیل اصلی دوبار سقوط دولت بدست طالبان نفرت    و زبانی چیزی بنام

عمومی مردم از همین گروه شر و فساد است که امروز بنام "مقاومت" در صدد احیای دوباره  

  .امتیازات ضد ملی خود میباشند 

افراطیت طالبانی  این گروه حتی امروز که به تنهایی هیچ آینده در افغانستان ندارند، برای مقابله با  

حاضر نیستند با روشنفکران پشتون همدست گردند و هنوز هم شعارهای بی اعتبار پشتون فاشیست  

تجزیه طلبی، و   است،  افغانستان جعلی  تاریخ  اقلیت هاست،  این کشور  نیستم،  افغان  است، من 

 .امثالهم را نشخوار میکنند 
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