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 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 

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

 

 ۱۰/۰۷/۲۰۱۷                                        ریوتن ریمحمد نذ ریانجن

 !در سکوت است ،یخصلت وابستگ

 
پس از هلمند،؛ مردم کابل نیز در برابر زورگویان ایرانی دست به تظاهرات زدند، در حالی که دولت وابسته با بی 

 تفاوتی نسبت به آن در حال نظاره بسر می برد!
 

در کنفرانس محیط زیست، بر کشور مظلوم و تحت اشغال افغانستان با  2017رئیس جمهور ایران در چهارم جوالی 
 حن خشن اش تاخت، و حرف درونش را چنین بیرون آورد:ل

 
 «ما نمی توانیم در برابر احداث بند های کجکی، کمال خان، سلما و دیگر پروژه های آبی افغانستان بی تفاوت بمانیم!»
 

 بلی! چه زیبا گفته اند:
 حرف قلب و نیات دیگران بر تو، در زمان غضب بیرون می آید!

 
عفران افغانستان، از نخلستان های خرمای افغانستان، از پسته افغانستان، از قالین افغانستان، زآقای روحانی که از 

؛ و در پی افغانستان رنج می کشید« دری»ووو... بآلخره از تاریخ کهن و فرهنگ افغانستان و حتی از زبان سچه 
 کشورش او را ناراحت ساخته است. «گرد و غبار»تخریب آن، روزه را شب، و شب ها را روز می گردانید، اینبار 

 
 کشورش او به تنگ آورده؛« گرد و غبار»بلی! آقای روحانی که 

 «!دردهای پنهانی اش را، از شقیقه بیرون آرد»می خواهد تا 
 کشورش را به آدرس خارجی عنوان می دارد. « گرد و غبار»وی منشأ هشتاد درصد 

 
با پُر رویی، و با دلی پُری که از اجنت های وابسته اش در درون کشور ما دارد، به ادبیات تروریستی روی می وی 

 آورد، و زیر بنا های اقتصادی کشور ما را مورد تهدید قرار می دهد!
یز در این در حالیست که سرپرست نهاد محیط زیست کشور ما، یعنی مصطفی ظاهر )نواسه به اصطالح بابای ملت( ن

 آنجا حضور دارد.
 

 حضور وابسته!
 زیرا خصلت وابستگی، در سکوت است!

 ، شکسته خواهد شد؛«انجام عمل»سکوتی که بعد از 
 و صدای تعفن اش، آنرا تحویل فرزندان صدیق این خطه خواهد داد!

 
 بلی! تحویل قهرمان این خطه، یعنی طالبان؛
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 2تر 2 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

 

 یگانه نیروی مقاومت در برابر تمامی متجاوزان!
 را رسم برآن هست که:« مفسدان اخالقی»زیرا اُعمال اجنبیان و 

 «هللا و بال، بگردن مال!»
 

جون( دیده شد که طالبان در ولسوالی چشت والیت هرات در منطقه  25مثال زنده آن درهمین روز های نزدیک )
 نجا را ترک گفتند،حمله نمودند و بعد از نابودی پوسته نظامی با تمامی مهمات غنیمتی آ« کوبتر خان»

عملیاتی را « بند سلما»اما دولت مزدور با همکاری رسانه های بین اللملی اعالن داشتند که طالبان به منظور تخریب 
 انجام داند که ده تن از محافظین این بند را از بین بردند!

 
 بلی! چنین است تعفن شکست سکوت،

 و چنین است دولت های وابسته!
 ست سکوت شان بود، بلکه نشان دادن چراغ سبز از برای عملی ساختن نیات بد ایرانیان نیز بود،این نتنها تعفن شک

 تا آنها به راحتی بتوانند سناریو های شان را شکل دهند، و به ویرانی زیربنا های این سرزمین مظلوم بپردازند.
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