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 مٔوفك بازیگران تاکتیک و مکار جهان
 

 زمانیکه اروپا، در مهاجر های افغان صدیك فرزندان شباروزی زحمات اثر در آنالین جرمن افغان لبل سالها
 کنندگان تباه و افغان ملت لاتلین پهلوی در اینکه یا و داشتیم لرار آزادیخواه های فرزانه پهلوی در ما کثیر عدهٔ 

 و شده شناخته پورتال سرائیدیم، می اسمان کرسی هفت به پرچم و خلك فرزندان های آورد دست از افغانستان
  .کرد وجود عرض محبوبی

 .دارند خود انحصار در را پورتال امروز کسانیکه تعداد یک از نه و بود نشانی و نام من از نه سالها طول در
 صادرات از أن اسعاری عواید تمام که آسیائی ماندهٔ  عمب کشور افغانها، جامعهٔ  در میالدی 1091 نکبت سال از

 های مهاجرت آمد، می دست به طبی های گیاه و خشک و تر میوهٔ  پخته، و پشم لالین، تخته چند لل، لره پوست
 به که افغانی. دارد وجود ها افغان از ای خانواده جهان اکناف همه در امروز جائیکه تا گرفت صورت بزرگ
 از آن دیگر و دارد یبج در را اروپائی کشورهای از یکی پاسپورت امروز بالید، می خود بودن افغان

 .بنامید که را دیگری کشور آن هر یا و آسترالیایی یا و امریکائی
 یک حمایهٔ  با افغانی، جامعهٔ  بزرگ فرزندان از یکی افغانستان، منتخب جمهور رئیس لتل از بعد ایکه گروه
 ازآن ای نشانه کوچکترین امروز که دانپاش ازهم چنان را افغانی سنتی جامعهٔ  رسید لدرت به  بیگانه کشور
 .است نمانده بالی ی گذشتهها ارزش
زحمات شباروزی را در ُرشد آن  همکاران وفادار عمب گذاشت و خودرا طفلی دوران غان جرمن آنالینفاسایت 

 سعی بلیغ نمودند.آن با پیشانی باز پذیرفته و در انکشاف 
م کابل را فتح کردند و بعد از کشتار صدها  1002در سال رسید که کتلهٔ بنام مجاهد از پاکستان و ایران زی رو

ً کابل را د ر چنگال گرفت و هزار انسان در زمان لدرت خلك و پرچم، فاجعه دیگری افغانستان و خاصتا
 به دیار نیستی کشانیدند.زاران انسان دیگر بیگناه را ه

 و یا  رهبران خلك و پرچمیک تعداد از  از شدآغاز افغانستان  دیگری بعدیپهلوی این کشتار مهاجرت عظیم در 
رجیح دادند و به دنیای آزاد رار تبر لا رگی رسیده بودند، فرار زنده ان نظام به مدارج بلند  تحت حمایهٔ کسانیکه 

 زاد پناه آوردند.آشورهای دیگر کاروپائی و 
 و ءاز هم پاشیده بود و بایست با همکاری همرزمان دوباره احیار کشور دزمان خدمت شان منسجم  تشکیالت

 گذشته بسیچ می گردید. در چوکات لواعد 
با  در افغانستانزمان  یکشورهای اروپائی نطفه های سازمانی گروه هاکه در بعضی  یما شاهدمامروز 

تصاحب کرده ای و از هر آستین سر باال کرده و النه  به وجود امده و فعال شده  دوباره ایدولوژی خاص شان 
  .اند

مطلبی  نوشتن امروزیم درخواهم با گفتنی مختصر امروزی خود موضوع را به درازا بکشانم، ازاینرو نمی 
 مضمر است که باعث رنج خاطرم گردیده و می گردد. 

مشخص در مورد دو شخصیت محترم افغان، اعلیحضرت آنالین  افغان جرمن طرف اینه چندین ماه باز 
ریباً هر روز مطالبی در بر دارد که باعث کشیدگی حتی خشونت بین تمدمحمظاهرشاه و سردار شهید دمحمداود خان 

 نویسندگان خلك نموده است. 
میالدی در جهان از  1091تا  33-1020از سال شان و برادران  شاهردمحمناد وادهٔ خاناعضای نکنیم که فراموش 

 ورده نمی تواند. آتغییر  فردی جمهور نمایندگی میکردند که در آن هیچرئیس یا نام پادشاه و ه افغانستان ب
نگاشتن بلکه  ساسات فردی نگاشته شده نمی تواندریخ یک کشور روی احتأ می دانیم و مستحضریم که ما 

 اخالق شایسته و بی طرفی را می کند.داشتن صفحه ای از تأریخ ایجاب 
که بازی ای در لفا  نمایم یساس مچنین احاز همه نویسندگان،  از ورای نوشته های ماه های اخیر، البته نهبنده 

 وجود دارد.
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یکی  سکوت در مورد شانرامی و آال است که چرا پادشاه افغانستان و پسرکاکای شان بعد از سالهای سال سؤ 

چنان در لجنزار روزگار کشانیده  دارد، ران خوانندهاهز ،تال ملی افغان جرمن آنالینو یک بار چنان در پور
 عام شاخ می کشد. کند و یا به گفتهٔ  ب میکه انسان تعج می شوند

ند ورتال نفاق را در بین نویسندگان چنان دامن می زنبا آوردن این دو چهرهٔ مطرح لضایای افغانستان در پچرا 
 که اصالً یکی اسم دیگر را دیده و حوصله کرده نمی توانند.

 ای در پس پرده نیست؟بازی 
ما گذشتهٔ  ای با خود تأمل کنید و سٔوال کنید چرا روابط حسنهٔ  لحظه، و لعن صادر کنیدازآنکه به بنده طعن لبل 

 چنان بهم خورده که از یک دیگر نفرت داریم.
 -در تکوین این پورتال سالهای زندگانی خودرا لربان نموده امروز از پورتال کناره گیری می کندکسانیکه 

 چرا؟
به این منظور در دهن و للم هر کس  ، اعلیحضرت دمحمظاهرشاه و سردار شهید دمحمداود خان این دوشخصیتآیا 

 ه دربار خداوند نیایش کنند کهو ب شکرانه خدا را به جا آورند مردم کهانداخته شده تا سرحد را به جائی برسانند 
 اید که مارانبه داد ملت افغان و افغانستان رسرا  ،لاتل ملت و تباه کنندهٔ افغانستان ،خلك و پرچم گروهالحمدهللا 

  ، نجات داد.ه نتوانستداعمار کر عامناراب در راه ه پادشاه آن در طول چهل سال یک کاین خانواده ک راز ش  
یراهه نکشانیده باور دارم و فکر میکنم فکرم مرا به ببه تاکتیک مٔوفك که در باال منحیث عنوان پذیرفته ام  من

 است.
    امید نجات افغان و افغانستان به 
  
 
   
 
   


