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مسئوولیت متن و شکل بدوش نویسندۀ مضمون میباشد ،عقید ٔه نویسنده لزوما ً نظر افغان جرمن آنالین نمی باشد.

۲۰۲۰/۱۱/۱۵

رفعت حسینی

این جا افغانستان است
درین خاکستان یعنی افغانستان ،معانی برتر آگهی انسان و ارزش های مدنی هویدا می باشند:
.۱
به شاعری که مانند حافظ شیرازی به یک ستمگر (شاه شجاع ) سجده کنان می گوید:
جبین وچهرهء حافظ خدا جدا مکناد
زخاک بارگ ِه ( دربار) کبریای شاه شجاع
ِ
شخصی بنام «حمید راوی اندیشه» ،فریاد می زند( ... « :حافظ)جای به بهشت ادبیات پارسی
دارد و نا انصافی است اگر نقش اورا نا دیده گرفت».
.۲
به تره کی ،قاتل محمد داود موسس رژیم جمهوریت ،رهبر کبیرخلق می گویند.
.۳
شهنوازتنی وزیر دفاعِ کمونیست /مارکسیست ،به پیشواز قاتل مردم افغانستان ،مال گلبدین
حکمتیار ،به لغمان می رود و ازینکه مال گلبدین پس از سالها از پاکستان برمی گردد ازوی
پذیرایی می کند وخوش آمدید گویان اتن می کند وبه پشتو جیغ می زندُ « :گل وبلبل آوردی
قهرمان اسالمی بابا»!
.۴
رییس جمهور غنی{ جاسوس پدر} دوسال پیش در لغمان در بیانیه رسمی چیغس می کند:
دوهزارسال پیش در همین لغمان پوهنتون وجود داشت.
.۵
به احمد شاه مسعود به سبب ایجاد شورای نظار و استنجا ها و نماز خواندنهایش در کوهپایه های
« پنجشیر :قبله گا ِه حماسه» لقب قهرمان ملی داده می شود.

د پاڼو شمیره :له  1تر2
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

.۶
درسال  ۲۰۱۶درلندن کنفرانسی بنام تجلیل از[ شاه!! ] حبیب هللا کلکانی ازسوی یک تعداد مفت
خوران تاجیک افغانستان یعنی مجاهدین پناهنده ،دایرمی شود.
.۷
عبدهللا نایبی درمدح حزب آدمکش خلق سرودی میسازد:
توحزب ما
توحزب قهرمان ما
امید ما
امید بیکران ما
هزاربارمیخورم قسم بنام تو
.
و جلیل مسحور جمال آنرا در تلویزیون می خواند.
.۸
و صد ها مثال دیگر

د پاڼو شمیره :له  2تر2
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

