
AFGHAN GERMAN ONLINE  

http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de 

 میباشدمسؤولیت نوشته بدوش نویسنده 
 

 

 

 2تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه 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

  

  ۲۰۱۵/۰۹/۱۰ لیوال عبدالرئوف

 اوباشان توسط روزشهید، تجلیل

 

 
همه ساله درروزهژدهم سنبله )روزشهید( خون یکتعدادازهموطنان ما از طرف اوباشان به زمین میریزد دیروز 

ملی شهید وسه تن دیگرشان زخمی ویکتن ازهموطنان ماکه یگانه نان آورخانه هم یکنفر کارمند امنیت 
ی یی رسانه  ۀبودجراحت شدیدبرداشت ، به همین ملحوظ احمد مسعود پسرارشد احمدشاه مسعود طی مصاحب

با اهدای خون خود به  به استهزاء گرفته نشود ازجوانان ایله گرد خواست تا  بخاطر اینکه این روزبیشتر 
 مزاحمت مردم دست کشند. فیرهای هوایی و از تجلیل بعمل بیاورند و بین قوای مسلح ازین روزمنسو

اعضای حزب  مزاری وپل سوخته ی کابل درگیری ایکه بین طرفداران  ۀسه سال قبل درهمین روزدرمنطق
 .واجه شدنداقتصادی م ۀتعدادی از هموطنان ما به ضرب دوازده تن زخمی و جمعیت رخ داد هشت تن شهید و

تبرئه جویی صورت گرفت که به نکات تبرئی آن  منظوره سخنرانی داخل خیمه هم بخاطرتجلیل شهید نه بلکه ب
 چنین اشارمیشود:

است..... }روباه را  من دق به نظرمیرسید ولی داکتر اسپنتا شاهد از ها کرزی : خطاب به مشمولین جلسه )شما
 گفتند شاهدت کیست ؟ گفت دمبم {

گان ولی ازجمله اشتراک کنند مزدورنمی خواهیم(( افغانستا ن حکومت دست نشانده و در  :))ماداکترعبدهللا
آیا حکومت ایکه   میداشت ؟ نمی نشاند حکومت فعلی وجود را کسی نبود که برایش میگفت که اگر}کیری{ شما

؟ حکومت دست نشانده نبود  -به کابل دیسانت شد 71سال  در درگورنر هاوس پیشور وپیندی ساخته و
پنج سال پیش  حمایت میکند ـ او خوب میداند که همسایه ازسی و اوهمچنان افزود که : همسایه هراس افگنی را

بغل داشت هراس افگنی مینمود ـ انفجاربمب دربس برقی  در زمانیکه همقطاران وی را در هراس افگنی را
ه راه عالوالدین سرک قتل عام مردم درس1360ها مجروح درسال  صد حدود پنجاه کشته و متصل سینما پامیر

توسط  کشتار1368جمعی توسط راکت درنزدیک وزارت معارف سال کشتار 1362عمومی دارالمان سال 
کشتن  –آن کشته شد  همایون مرزبان هم در که هنرمند خوش آواز 1366ترمینل میدان هوایی کابل  در انفجار
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بغل داشت  را در اران شماآن زمان آی . اس . آی همقط ولی چون در -مکتب  ها صد   حریق –صدها معلم 
آن عملهای هراس افگنانه افزوده شده  صرف حمله انتحاری اکنون بر –هراس افگن نبود حال هراس افگن شد 

 است.

ی اافزود ))مرده  کیدأبا ت ن پرورش یافته وآغوش افغانستا نه هم در آغوش اسالم و سیاف : طالبان نه در استاد
 شان شهید نیست ((

ندارید سالم  باور اند اگر شد که به وی اذعان دارد همین طالب ها هم جوجه های شمادرجمله سامعین کسی پیدان
 برادر مثال مشهود والی غزنی و ،نزد طالب است بیخ تان در دولت و شما با راکتی کیست؟ همین اکنون سر

طبق اظهارات  و دارد  امارات همین اکنون با طالبان ارتباط والی غزنی حتی در .یس مجلس سنا استئر
نیاورد(ثبت  باره راکت بزنید که تلفات زیاد ب کم نفوس غزنی را فته بود )به طالبان گفتم یگان حص  خودش که گ
 شده است.

 نقطه ذیل است : دو طالب در فرق بین شما و

طالب  گل( و جنرال حمید با دامن آی . اس . آی تربیه شده اید )ثبوت فوتوی یکجایی شما سال در 14الف :شما 
 سال اضافه تر ازشما. 4

طالبان طبق ادعای خودشان علیه یهود ونصارا که نظربه اتکای آنها به  جهاد جهاد شما علیه ملحدان بود وب : 
 حال ما نمیدانیم باکدام جهاد –نصارا دانسته است  و قرآن عظیم الشان که بزرگترین دشمن اسالم را یهود

 باوری باشیم .؟

 چپه کردن نظام نیستیم( صدد در گفت )ما را یک تبرئیه دیگر هم نمود و همچنان آقای سیاف خود
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