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

 

  ۵۰/2۰2۰/ ۷۰                                                  احسان لمر    ،هللا خالد  ظ یحف  ، پلوشه راستکار

 نظریات رسیدهٔ سه هموطن ما

 

 پلوشه راستکار  هالند

همدم قی جناب مجترم محمد شف سبوکی گرفته شدهاز ف بر   

 کجاست؟ ونیاطم
انداخت.  رودیهر یایافغان را بعد از شکنجه به در نیتن از مهاجر ۵۷از  شیب رانیا یو آخوند یستیفاش حکومت

دفاع از حق را  یکه ادعا ونیگروه فاطم ای رانیدالالن و غالمان ا خون آشام، یهاستیترور ،یستیفاش ژمیر رانیاج
به  شانیپاداش غالم ایدارند؟ آوطن خود را از قوم و هم عدفا یو آزاد اریاخت ستانیترور نیا ایدارند کجا شدند؟ آ

 است؟  نیهم رانیا
 

 ستی. ترورزدیخون بر نیمذهب و د  ت،یبه نام مل  تواندیفقط م یستیترور گریو هر گروه د ونیالقاعده، فاطم  داعش،
 یزیفقط خونر  نشانیهستند و د  نید  کیدر    هان یهستند و همه ا  کسانی  ستانیو ملت ندارد. همه ترور  تیمل  ن،یآ  ن،ید

 .بس ت واس
 

 کندیفرق نم  ران یاست. به ا  طانیو هر ش  ستیهر ترور  یجهان معروف است حام  یطانیکه به هسته ش  رانیا  حکومت
مذهب و قوم  چیاز ه رانیا خی. در طول تارعهیش ایباشد  یباشد، هزاره باشد، سن کیپشتون باشد، تاج ستیکه ترور

 یترور از هر شخص  جیترو  یتنها برا  نرایکه ا  استگواه    خیرننموده است. تا  تیرشد آن قوم و مذهب حما  یخاص برا
فقط مرگ و قاتل پرورش   یآخوند  میگواه است که رژ  خینموده است. تار  تیو گروه که از هر قوم و هر مذهب بوده حما

 .و بس دهدیم
 
بلکه  ست،یبار ن نیتخسن نیبه افغان روا داشته است. ا یستیفاش میاما رژ داردی روا نم وانیبه ح وانیظلم را ح نیا

 ها،چالاهیها در سانداختن، شکنجه یها، تا در کثافت داناند. از تجاوز به اطفال معصوم افغانکرده نیصدها بار چن
 یالمبه غ دیبس است و با گری. دنیمظلوم نیانداختن ا ایبه در یتو عراق و ح هیسور یهااستخدام اطفال در جنگ

 .مینه بگو ونی#فاطم یهابه نام رانیش اگوبهو غالمان حلقه رانیا
 
 

 ویانا هللا خالد  ظیحف
 

 سندگانیبکعده نو ه یو ناسزا عل ن،یو از توهممل یافغانستان دشنام نامه ا یشبکه اطالع رسان تیسا بیقبل در و یچند
 و در مورد  یتأسف بوده، نقد ادب  هیکه واقعأ ما  دهیافغانستان" نشر گرد  ریآن " قاموس کب  یفرهنگ   نهیمحترم پورتال وگنج

 سندگانیازنو  یگروه  یبوده ول  سندهیحق هرنو  یسندگیحرمت قلم و نو  حفظابراز نظر نمودن با    گرانید  یفرهنگ   یکارها
 .بوده یسندگیو نو  یاخالق  یبا همه نورمها  ریعمل مغا  نینبوده بلکه ا  یو ناسزا قرار دادن نه تنها نقد ادب  نیرامورد توه

 
کامل حرمت   تیپورتال جناب لمر صاحب و محترم دودپال صاحب با رعا  یدو تن از قلم بدستان توانا  رأیاخ  خوشبختانه

 نهیدشنام نامه پرداخته، محترم لمر با ارائه اسناد و مدارک ثابت نمود که درگنج  ندهسینو  یصفو  ی کالم و قلم به پاسخ آقا
دو بزرگوار    نیگرفته شده، ا  یهم برادر کشور به معرفهمه اقوام با  یخیگذار و تار  ریتاث  یها  تیپورتال شخص  یفرهنگ 
را که مملو   یصفو  یدشنام نامه آقا  یداده اند، وقت  زیاحترام و ادب را ن  تیدشنام نامه درس رعا  سندهیحال به نو  نیدر ع
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 یکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـئهیله من یو خپله ل، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

 یسخادر پا م،ینمائ سهیکشور مقا یتوانا سندهیدو نو نیمؤدبانه ا یبوده با پاسخها کیاز فحش ناسزا و جمالت رک
  یبرخورد آقا یمشاهده نمود ، وقت توانیفقط دشنام و نفرت را م گرید یاحترام و حرمت و در سو تیرعا کطرفی

 والسالم م،ینمائ لهیکشور چه گ سوادیو ب ی باشد از افرادعاد نیچن داندیم زین لکردهیخود را داکتر و تحصکه  یصفو
 
 

 احسان لمر  فرانسه  
شخص   نیافغانستان نوشته از ا یدر شبکه خبر رسان ی بنام عطا صفو یشخص یمن به برا هیبعد از نشر جواب امروز

  :مینما یم میتقد لیدر ذ تان یبرا که دمیبوک د سیرا در ف
 ی صفو عطا
۰۷/۰5/2۰2۰ 

 ." " شاه خراسان یدران احمدشاه
----------------------------- 

 :گفته شاعر جوان وطنم کاوه جبران به
 ام و زمـــانه بوده نـــهیکه وارث زم یمن --ام و نشانه بوده یکه صــاحب نشان یمن
 نیا یانسان تیکهن وهو خیبوده باشد که گرفتن اسم خراسان که افتخار تار نیمن ، اگر قراربرا یهموطن گرام یبل

عمل شده است وهمزمان به  یضد منافع مل ایگردد وگو یتلق یمل انتیباعظمت است جرم پنداشته شود وخ نیسرزم
که   ی ابدال ای یاحمد شاه درانکه سرنوشت  دیآ یبوجود م یپرسش نصورتیمتهم گردد ، درا یکس رانیجاسوس بودن ا

عبدالرحمن   یشاهان ؛ زمام داران وشاعران تا دوره زمامدار یاست وازآن به بعد تمام دهیخودرا "پادشاه خراسان "نام
 :دیفرما ی....وخوشحال خان ختک که م یمنجمله احمد شاه دران

و   یضد منافع مل خیتار نیمجرم دیو با شودیم."، چه یدا همه واله په نام خراسان د  --  ی د یانیآش یکابل و قندهار چ"
 گردند.؟ یخیمحمکه تار دیشناخته شوند وبا رانیجاسوسان ا دیوازهمه بدتر با یمل نینیخا

 :نستیا دانندیم شی) افغانستان( را افتخارخو  ینام جعل نیبه آنعده افرادکه ا خطابم
هم عبدالرحمن را که   ایکه خود همچون شاه خراسان برتخت نشست و  یاحمد شاه دران ای دییرا قبول نما یک ی دیبا حاال

 شیوانهم بفرما ینام جعل کیاوغان "  ای هیبنام " افغان لهیقب کیمنحصر به  19قرن  ریکشور بزرگ را دراخ کی
که  رسدیبنظر م یمنطق ریغ نی. ا دیبفروش رسان نیننگ  داتیمعا یط نکشورراینمود وخاک ا ینامگزار سیانگل

 .دینام نیهردو راخا اهمیو  دیهمزمان هردو را برحق وصادق نام
 دیکنیشاه خراسان که انرا احمد شاه " بابا " خطاب م ایهمه معلوم گردد  فیتاتکل دییانتخاب نما دیرا با یک یکالم  خلص

اوغان"   ریگزاشته است که خود را " امبجا  خیرا که ازخود ننگ تار یوخاکفروش یوحش ستیساد رعبدالرحمنیام ایو 
 ؟؟ دینام

 !.دست گرفت کیدوتربوز را در ستین ممکن
 نیزخم خون نیآن ا ریاست درغ خیجعل تار یفقط برگشت براصل ونف  هیمعضله وحل قض نیرفت از ا رونیب راه

 داد.  میادامه خواه مییوما باراه که انتخاب کرده ا دیهرگز مرحم نخواهد گرد
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