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 1تر1له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghanئښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهله موږ سره اړیکه ټینگه کړنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 
 

 ۲۰۱۷/۰۹/۱۳                                                            لیوال عبدالرووف
  

 

 میزاید نفرت که وزیر
 

همه  ،  اګر این روز پلید نمی بود ، قهرمان ملی )مسعود( را درین روز ازدست نمیدادیم ، اګر این روز پلید نمیبود 
ساله درهمین یوم لشکراوابش )اوباش ها( سراسر جاده های کابل رااشغال وعکس قهرمان ملی را چون فوتوی اشباح 

 به تمسخر نمیګرفتند .

( ۹اګراین روز پلیدنمی بود ،خانم نانسی ازدهشت فیرهای هوایی درشفاخانه جان نمیداد. اینروزمصادف است به عدد )
 وحرف نهم ابجد)خ( است.

خنضیر وغیره وبه حساب نجوم هم  –خدعه  –پلیدی این روزمطابق حروف ابجد به حرف )خ( برابراست یعنی خراب 
 روز نعث تلقی میشود.

قبل درهمین روزاوابش دوګروه بین پل سوخته ومیرویس میدان باهم درګیرشدند که خون هژده حدود چهارسال 
نفرازهموطنان شریف مارا به ناحق بزمین ریختاندند وهم ساله درهمین روز خون هموطنان مابه زمین میریزد ، دکانها 

طفلک معصومرایکی از موتر های چور ، مریضان نسبت راه بندان ونبود اطباء تلف میشوند، چنانچه دیروزهم سه 
همین اوابش زیر تیر ګرفتند ،هژده نفر هم نسبت فیرهای اوابش مجروح شدند وسرک عمومی رابخون شان آبیاری 

 این اطفال که راهی مرګ ومعیوبیت شدند ، والدین شان دیوانه ودچار تکلیف روانی هستند. –نمودند 

مرګ خود می میرندازطرف بنده پیغمبر کلمه ی کفر اطالق نمیشد.درحالیکه  اګر این روز پلید نمیبود به مسلمانانیکه به
 او خود میداند که پیغمبر هم بنده هللا )ج( است .

باوجودیکه مجری ها ) لیدرهای( همین روز در ظاهر ازپیروان شان به ظاهر تقاضا مینمایند که از خشونت کار 
یرهای هوایی تشویق میدارند ویا اصالٌ رهبران شان درنزدپیروان بی ولی درباطن آنها رابه شورش ـ بلوا وف –نګیرند 

 حیثیت وفاقداوتوریته اند که به سخنان شان وقعی ګذاشته نمیشود.

پس بیایید این روز رابه روز دیګریعنی روزعاشوراانتقال دهیم ، تا باسایرشهدای اسالم یکجا تجلیل شود. با تقدیم 
 درودوصلوات به همه شهداء.

 تونا احمد زاۀ رصبت

 
 !! است که همین روز است تا تمام ملت افغان بداند که قهرمان ملي رهبر یک گروهی اوباشان بود نه قهرمان ویا مجاهدخوب 

 !!! خوب است که همین روز است تا تمام افغانها بدانند که جهاد و مجاهده این گروه بخاطر چه بود
 !!! ظم در نزد این اوباشان چقدر ارزش داردخوب است که همین روز است تا تمام افغانها بدانند که قانون و ن

 !!! خوب است که همین روز است تا علی االقل همشهریان کابل بفهمند که انان مستعمره و اسیران یک گروهی اوباش استند
ورسندي خوب است که همین روز است تا تمام ملت بدانند که ریش های دراز و قامت های بلند و مالئکه پوش چطور دین را وسیله خ

 !!! این گروه اوباش می سازد و ایات قرآنی را تحریف میکند
خوب است که همین روز است تا اشخاص جاه طلب ، فرصت طلب و بی ضمیر به ملت قهرمان که هیچگاه اوباش رابه صفت قهرمان 

 !!!قبول نمیکند رسوا شوند
 و………و…….و……و……..و
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