
 
 

 

 2تر 1 له : د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـئ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه
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 .باشد ینم نیلزوماً نظر افغان جرمن آنال سندهیدهٔ نویعق ،باشدیمضمون م ۀسندیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول

 

 

          

 ۰۶/21/2۰2۰                                                                         ینیحس رفعت

 

 !< زیافغانستاِن >عز رد یستم گر

خونریزی های ستمگران غزنوی فقط هزاران  قصهء عدالت درخاکزار افغانستان ، همیشه،} مفت{ است. از مظالم و 

 .بزبان ]ورجاوند![ فارسی دری، بجا مانده است  ستم، وصف قاتالن و  ستایشی در قصیدهء مدحی و 

، بر دیدگان قاضی  علی دربلخ باوو ازخود وی ساختمان مدفن ]]دروغین[[  ازبیداد سلطان حسین بایقرا لقب »ادب پرور«

 .، گــَرِد کوری پاش می دهدعدالت خواه

/ 

 :، این ها می باشد آنچه بجا مانده است  ،مجاهدین اسالمی  طالب و  از خونریزی های خلقی پرچمی و

۱. 

 انیخ.(با تسبیح گردانی ورفتن بمسجد و استنجا ونمازخو ۱۳۹۹الف/ قدم زدن روزمرهء اسدهللا سروری درکابل )درسال 

،اعضای اکسا،کام،خادو قاتالن بی نام دیگرخلقی پرچمی، یا در کابل در وظایف امنیتی )گیر( تبدیل می  ۱۳۹۹ب/درسال 

کنند یا در خارج در حال مفتخوری وپناهندگی ، بسر می برند . ازان جمله یک پرچمی که خلقی و »ورسره«خادیست  

و آنرا منتشر می کند تا عدالت خواهی از   داستان نویسی می نماید نیزبود،حاالدر حالت مفتخوری در المان بسر می برد.

 .درد و بیچارگی دل کفک شود

 :به عذاب وجدان گرفتارشده است ۱۳۹۹خاد اکنون در ج. یک رییس اگسا و 

سالگی  ۷۶درکابل داستاننویسی می کند تا خوانندگان را به »بهشت!« ادبیات رهنمون گردد. یا در محفل تبریک گفتن  *

  چک چک می کند و با رهنورد عکس می گیرد و این عکس پلید بحیث }رویداد اذ!!! اعظم رهنورد زریاب شرکت و است

 .نمازشکرانه بجا می آورند دل کابلیان خوش می شود و  و  شرتادبی{ در روزنامه های »با حیثیت!« کابل من

 :مارشال شدن دو دژخیم .۲

 گلم جم دوستم 

 فهیم قسیم

 رییس جمهورشدن سه مل  .۳

 عمر

 مجددی

 ربانی

 جاسوس رییس جمهور شدن دو .۴

 کرزی

 غنی
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 2تر 2 له : پاڼو شمیرهد 

 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

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

 

 .<دزدان>عضور شورای نظار پیرو مسعود و خ.( وزیرعدلیه شدن یک چپاولگر۱۳۹۹در) .۵

، از سوی پرچمی/خلقی/وطنی/ حزب ]سیاسی!![ ۱۲۹خورشیدی در وزارت داخله ج .ا .ا. به تعداد  ۱۳۹۹اکنون در .۶

ثبت نام نموده اند. برخی موسسین این   ،ترکمن  تاجیک و  ازبیک وهزاره و  مجاهدین پشتون و  انشعاب ها، ی و شعله ی

 .دارنده تذکره تابعیت هستند پناهنده و  مانند عبدهللا نائبی  احزاب در کشور های خارج

/// 

 یادداشت

 .احزاب ثقه است  تعداد
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