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 1تر 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

 
 ۸۰/۸۰/۶۸۰۰                      بقلم نصیر پایدار

 

 !یجشن و پایکوبی حزبی ها و دولتمردان سابق در پیرانه سر

 
این روز ها  ،ق حزب دموکراتیک خلقهواداران سابو « پرچمی ها» 

در خارج کشور، برای همدیگر سالروز تولد هشتاد ساله گی و هفتاد 
میخوانند و در « دانشمند فرهیخته» ساله گی میگیرند، یکدیگر را 

چنان که افتد ودانی  ،ی منزوی و دستخوش بی سر و سامانیهاسایت 
  ، اشاعه میدهند !

 

و هورا کشان دیروز وقاحت پیشه گان   این« سالگرد بازی»اگر 
تداوم یابد، بعید نیست همه تبهکاران و ملت فروشان   ،اشغالگران وطن

سالگرد » و جهاد ورزان، روزی ، در آینده نزدیک، برای خویشتن،
ترتیب دهند و به ریش همه اهالی گیتی « پر جالل و جبروتهای 

 بخندند!
 

در آینده نه چندان دور،بعید نیست، شاهد سالگرد تولد و عشق و عروسی پر طمطراق جناب فرید مزدک ، سلطان 
 د!رو هشت را نیز بگیهفت  ی، البته دامن سردمداران جهادیعلی کشتمند و سلیمان الیق باشیم و این بیماری مسر

 
و نکاح نو نباشد، حتما از موهبت برگزاری « تجدید فراش» مضحک، آقای محمد محقق اگر به فکر  ۀدرین مسابق 

 ۵۹   سال تولد در هفتاد ساله گی عمر، خود را برخوردار خواهد کرد و از کجا معلوم که جناب شیخ آصف محسنی،
زی ، که میدان خواجه رواش به نام نامی ایشان است ساله گی اش را جشن نگیرد وولسمشر سابق جاللتماب حامد کر

 به دنیا آمدن خویش ، نصف خیابان های کابل را مسدود نسازد!  ، برای برپایی سالگرد
 

 گفته میشود گلب الدین حکمتیار که روزی روزگاری، نصف کابل را به خاک و خون کشید اخیرا در 
« قائدالمسلمین» یا «امیر فاتح البالد»یا « سردار سربلند»زیمعاهده صلح با دولت وحدت ملی ، خواستارلقب اعزا

 گردیده است.
 

  ۀمحتمل است آقای حکمتیار نیزبه این هوس بیفتد که برای خویش سالگرد تولد بگیرد و حریفان دیرینه و رنجید
 به آشتی و تقسیم مجدد غنائم دولتی ، فراخواند!« کباب و بوالنی» تنظیمی را با 

 

در برونمرز برای خود جشن تولد می گیرد، فقط چند آدمک «دانشمند فرهیخته!» است ، وقتی یک  مضحک تر این
، مفلوک ، بسان مکتوب متحدالمال ۀصادر میکنند و این ستایشنام« م پیا» معلوم الحال و وقیح ، کاغذ پاره ای به اسم 

ال میشود؛ به عبارت دیگراین مدیحه های بدون تغییر انشاء برای چندمین بار ، به نام وآدرس چندین شخص، ارس
 مضحک بین چند روشنفکردولتی و حزبی ،اینجا و آنجا و همه جا، تعاطی و تبادله میشود!

 

  خوب، افغانستان، کشوری است که هرگز رهبران سابق آن ، که برخی متهم به جنایت علیه بشریت یا خیانت ملی اند،
خذه أنه تنها مورد مو نفکران آلوده دامن و شریک جرائم خرد وبزرگ روش  تا هنوز محاکمه و مجازات نشده اند؛

 «گانفرشت»   و خود را درمحافل خودی قرار نگرفته اند ، بلکه در پارک های خوش آب و هوای خارج، چکر میزنند
 می انگارند!« جدا بافته ۀتافت» و« نجات خلق

 

 نباشد.هم نمیدانم. شاید  است؟ آیا دنیا همواره به کام بیدادگران و اذناب وانصار شان
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