
 
 

 

 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

 
 

AFGHAN GERMAN ONLINE  
http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de  
 

 باشد ینم نیلزوماً نظر افغان جرمن آنال ندهسیدهٔ نویعق ،باشدیمضمون م ۀسندیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول

 
 

 ۵۰/۵۰/2۵1۲             یعمرز یمصطف
 

 یخیگان فساد تار ندهینما
 

 
 

 یصدا م ینقاره ا یاز درون ته ،یمشهور به چترال یمال ربان ریعبدالله به مصداق گل مرجان و فرزند حق داکتر
تا  ی.اس.آیاز دامان آ یبه اصطالح اسالم تینام جمع بد میکنند که از مبدا تا انتها، اصل تضاد و تناقض است. تنظ

 یزینوبت به رنگ ر ،یاهیآفتاب از س یگرما شیبا زدا هماند ک یم ییافغانستان، حاال به تابلو ٔٔ  نهیظهور در زم
 یکجا چیآن، به ه نینوشته بودند که در عمر ننگ یئمسخره، از همان آغاز، دروغ ها یتابلو نیبرسد. در ا یگرید

تا ائتالف با روس ها،  ینیها، از مبارزات سوراخ نش یپاکستان دست پروردهٔ  یجهاد مکی. تنظدیرس ینم تیواقع
، «سادشر و ف»به نام  یانتیخ شوم حکومت، با پشتارهٔ  یدیشود و در آن کم یم اهیبدنام جبل السراج، روس مانیپ یرو

  .کنند یرا گم م شیرنگ نحس خو
داشتند  یازیدور، چه ن یها نیجفا، مردمان سرزم نیکه در ا میکن یروزگار از زمانه شکوه م یها یدر شگفت ما،

 یجزو ستون ها ،یو مردمساالر یدولتدار یکنند و اما به نام شرکا رونیکوه ها ب انهٔ یرا از م ینیئتا گروهک خا
  .نظام بسازند

 یها انیجر یالله و دفاع از افغانان و افغانستان، در تمام لیسب یکه به نام جهاد ف یپاکستان یته انیم میتنظ کی افراد
م دوم، نقش بارز و مقا یسقو نیحکومت ننگ یدیقتل عام و باالخره تراژ ،یعمران ساتیتاس بیتخر ،یمکتب سوز

دهند،  یجا اذان م یکه ب یهمانند مرغان ،یمدار چیبر اثر ه ،یمذموم قوم یها شیاول داشتند، حاال در مقام اول گرا
به نام دفاع از مردم و کشور، عضو نحس حکومت  خ،یتار فیکه با تحر یبه اصطالح اسالم تیاز جمع یگ ندهیبه نما

 ربانگ مخالفت س ،یپدر تیهو تا مجهولهٔ  یرقانونیاز وزارت مفتضح و غ یگریبا منطق گل مرجان و د یکیاست، 
  .دهند یم

 یاو را در خاستگاه شهٔ یر فساد، یگل و ال اتیدر ح یاما زنده گ ست،یاصل و نسب ن یعبدالله، هرچند ب داکتر
  .ارز ناچل اند نیا آن، پشتوانهٔ  یلشکر ها یاهیکند که س یوصل م
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را نجس  تریوت پاسپورت افغانستان، شبکهٔ  یکه با پا گذاشتن رو شیدر رقابت با برادر ناخلف تر از آبا یمال ربان پسر
ند و کرده ا دیروسف ت،یثبات اصالت افغانا یرا برا یکرده بود، در برابر انجمن صدها عالم و دانشمند وطن که عمر

 ی، بحث م«کاذب تیهو»بودن، هزاران برگ نوشته دارد، از  غاناف یخیدرک تار یمنابع ما برا ،یروشنگر نیاز ا
 .کند

 یخراسان ،یئایکه در نقش مبتذل تر آر یتا مجامع فرهنگ یسراسر مبتذل نصاب درس خیبر توار نیبا نفر گریبار د
 نینگن اتیتجرب که بهتر است روزشمار فاتحهٔ  میکن یجلب م قتیحق نیکراهت دارند، توجه مردم را به ا ،یو فارس

  .میرا کوتاه تر کن یتیاز قماش جمع خصوصبه  ،یمیتنظ
 خ،یشوم تار یایدفاع از وطن و مردم، با هر گام و هر کالم بقا هٔ یداع نیدروغ تیاصل یرو ،یته انیم گروهک

چه گونه به نام  ن،یدم آست یمار ها ر،یکنند که در چهل سال اخ یم شتریرا ب خیتار ین جنبه هاعطف توجه به آ
  .نداشتند تیصلا زین یدر کسوت اسالم یمجاهد و هموطنان، حت ،یبرادران اخوان

 نیتلخ ا قتیتر از آن اند که مهم شمرده شوند، اما حق شخندیر ،یگر یدر نقش ستم یتیگروهک جمع یها یگریباز
 .ندک یچه گونه سقف سرمردم را باز م گانه،یب لهٔ یبه وس گانهیب یستون ها ییدهد که برپا یها نشان م یاهیروس
 ر،یسال اخ 1۱شده اند، آنگاه در  لیموتلفان دولت در تمام تار و پود مملکت، تحم یمایملت در س نیدشمنان ا نیبدتر

خورند و تخم را  یجا م نیسازند که به قول مردم، دانه را در ا یم یقدقد مرغان ،یبا بانگ وحدت، اتحاد و منافع مل
  .گذارند یم گرید یدر جا
 یاسیس تایتجرب نیبدتر یرمق ها نیگان، آخر شهیذاللت پ هٔ یباند شر و فساد از گل مرجان تا بق یاعضا ریاخ موضع

ه در ک دینشا یریاند. د دهیرا پسند اریاغ شهٔ یپ ،یاگریبا خن ،یبا تمام وجود خال نانیدهد. ا یافغانستان را نشان م
 -رخ ،ییایعار ای ییایهار یفرهنگ ها یرا جزو اصالت ها یمحل زاول سا موتلفان حکومت، پردهٔ  یلیتحم التیتشک
  .کنند شنهادی)عوعو(، پ یپارس ای یآسان
ها و  نظام را با عبدالله از بدنهٔ  یاز نبود تجربه، بخش یتا طفره در برابر انفعال ناش یانتخابات یزمان رقابت ها از

سرت در ح یروزگار نانیرا پُر کرده اند. ا یو پرچم یخلق یرفقا یکنند که فقط جا یمبدل م ییها، به نمونه ها یربان
 نیدوم، مشهورتر یسقو مسخرهٔ  تیزدند تا حاکم یها و روس ها قمار م یدرون خراب ارگ، در کوه ها با پاکستان

ان، از افغان و افغانست ،یالملل نیب اعتبار، نام و نشان تکنوکراتان، جامعهٔ  ت،یثیح هٔ ی. حاال در ساشود یسجل بدنام
 یزیچ نلغزند، ییقوم گرا ییکند که اگر در عقب تشت رسوا یدرمانده م یزنند. پرسش یجهالت، ساز م یتار ها

وت ثب یبرا یشان کار نیکمتر ز،یافغان ست عبدالله و ُکل مجموعهٔ  کیدور و نزد گفتن دارند؟ تمام مجموعهٔ  یبرا
 .مردم ندارند یروان نیو تسک یاقتصاد ،یانکشاف ،یعمران تیثرمؤ 

 رونیاهل زبان ب از استحالهٔ  یبشر تیکه وضع زار ظرف یدر حال ،یمذموم قوم یشدن در عقب خواسته ها پنهان
از  یرا فقط با مجموعه ا زیافغان ست یها انیاز گروه ها، افراد و جر زبان(، درک ما یشود )به اصطالح فارس یم

د و در کنن یم یسره هتاک کی ،یمیتا ناقالن تنظ ناقل انیکند که از ستم یآشنا م ییها دهیتف دار و گند ینقاله ها
ست که در سرکس ها،  یواناتیحرکات ح هیبدون شعور، شب یشوند. جسارت ها یم یعقل کیجهالت، تحر نیتوهم ا

 یوقت را فراهم م اعیکنند و اسباب تمسخر و ض یم یمردم باز یبرا ر،یدر جلد ش یخاطر چند لقمه، حت یبرا
  .آورند

 نیا اریاخت یملت افغان برا عیجم یبا نام مقدس افغان، آرا کیالکترون تذکرهٔ  عیاست که توز نیا م،یدان یچه ما م آن
ق مطل تیبر خواست اکثر دیئجمهور، در واقع ُمهر تا سیئجناب ر یاز سو ریخ پروژهٔ  نیا یاست. مجوز رسم تیهو

ده شمر یمل تیوزن هو نیسنگ ... پلهٔ هزاره و ک،یاوزب ،پشتون ک،یمطلق، تاج تیاکثر نیمملکت است. در ا نیا
 .ابدی یم تیمردم، رسم تیمنطق حما یجمهور، صدور جواز است، رو سیئر میکه تصم نیشوند. ا یم

ل با اص زیمنطق، ست نیملت، احترام گذاشته است. بنابر ا تیاکثر یبه آرا ،یجاللتماب دکتور محمد اشرف غن
ماند. هر نوع تقابل و خصومت با اصل افغان  یجمهور نم سیئدر برابر ر یهتاک ای دیرخ جسارت، تهد ت،یافغان

 هٔ یشود، آنگاه تسو یخارج مسالهٔ  ،یحضور خارج تاست  ی. کافمیکن یبا خود، محاسبه م میمستق یبودن را دشمن
 خیاند، فرصت مناسب تسل ی.اس.آیزاد و ولد آ یآنان، البراتوار ها شیدایپ خیکه تار گانهیخواران ب رهیحساب با ج

  .شود یجدا کردن سره از ناسره م یبرا
 !نکنند شی: صبر ما را آزمامیده یهشدار م ،یخیگان فساد تار ندهینما به
 

 :ریتصو شرح
 

 یجاهل در نقش یکیکه در  تریبوک و تو سیدر ف یپسران مال ربان یپُست ها ،یمیالرحمن رح بیعبدالله و مج داکتر
اصل  یکه چه عناصر نیکنند. ا یم هیاما به اصل اتحاد تق ند،یگو یصفر، از تنوع م ریظاهر شده اند که با شعور ز

مال  رگیکنند؟ پسر د یم دیتوح یرا با چه نام موجه ا یقومتنوع  م،یکن یرا منف تیو اسالم تیوحدت اند، اگر افغان
 پاسپورت افغانستان، گذاشته است.   یرا رو شیخو یآسان-شده است، لنگ خر ییکه قبالً رسانه  یدر پُست یچترال
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