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

۲۰۱۹/۰۸/۲۸

حنیف رهیاب رحیمی

گپ های تیت و پراگنده
«من به گوش خود از دهانش دوش
سـخـنـانی شـنـیــه ام کـه مـپـرس !»
درین روزها بخصوص در افغانستان باز بخصوص در نزدیکی انتخابات ریاست جمهوری و باز بیخی بخصوص
در گرماگرم مذاکرات صلح با طالب ها ،آدم چیزهایی می شنوه که خوبست نوشته شوه و یادگار بمانه .وگرنه یک
تعدادی که آنرا نشنیده اند ،ناشنیده و بی خبر می مانند و به مرور زمان َگرد و غبار فراموشی روی آن می نشیند و
از خاطره ها فراموش می شوند:
گلبدین حکمتیار که خوده برای ریاست جمهوری کاندید کرده اخیرا ً فرمود :جنگ راه حل نیست!!! اگر کامیاب
•
شوه فاصله بین ارگ و مسجد را خواهد برداشت!
(حتماًًدرًبینًارگًیکًمسجدًمیًسازد!!)
•
ً

رئیس عمومی کمیت ٔه ملی المپیک کشور :آب بازی یک نقط ٔه خوب برای پروس ٔه صلح و وحدت ملیست!
(آبًبازیًرهًدهًصلحًچهًمربوطًاستًمهًخوًنفامیدم!!ًمهًمیگمًصلحًباشهًکهًمردمًآبًبازیًکنند).

•

در پاکستان آوازه انداخته اند که واکسین پولیو ،اطفال را در سن بلوغ عقیم می سازد !
(همینًحاالًهمًنصفًنفوسًشانًمعیوبًاست!)

•

حامد کرزی :کشور زیر اشغال خارجی و فاقد استقالل است!!!

ً

( مقصدشًاینًخواهدًبودًکهًامریکاییًهاًکشورًراًاشغالًکردهًاندًهههههههه!)
•

گلبدین :ما می خواهیم هرچه زودتر ازین جنگ بی معنی خارج شویم!!

ً

(خودشًکهًجنگًمیًکردًوًنصفًنفوسًکابلًراًقتلًعامًکردً،حتماًجنگًمعنیًدارًبوده!)
سید نورهللا جلیلی یکی از کاندیدهای چوکی ریاست جمهوری در یک جلس ٔه عمومی... :دو پاسپورته ها را از
•
افغانستان گم می کنم( ...چکچک ها) ،کسی که کل عمر خوده ده اروپا و امریکا تیرکنه جوانی خوده بری مردم دگه
خدمت بکنه و باز ده آخر عمر مرد ٔه خوده بیاره ده اینجه ،افغانستان کدام قبرستان بین المللی نیست [چک چک های
حضار)
ما تنها مرده هایی ره قبول می کنیم که به ای ملت خدمت کده باشد در غیر آن ما از مرده های این دو
•
پاسپورته ها هم تکس می گیریم...چک چک ها....
ً

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

(اوقدرًمهمًنبودًخوًفکرًکردمً اگهًباالفرضًمثالًایًآدمًرئیسًجمهورًشوهً،دوستانیًکهًدرًخارجًهستندً،پولً
برایًتکسًمردنًشانًذخیرهًکنندًبازًمرهًنگوینًکهًخبرًشانًنکردم)!..
•

حکمتیار :پس از خروج امریکا حکومت افغانستان سقوط خواهد کرد !

ً

(یعنیًحکمتیارًحاالًبیمناکًشدهًوًنمیًخواهدًکهًامریکاییًهاًخارجًشوند!)
خبرهای طلوع :یک مرد مسن که در بمگذاری محفل عروسی به شدت زخمی و حافظه اش را از دست است بعد از
 ۱۲ساعت! توسط پولیس به شفاخانه انتقال داده شد.
ً

(کمکًهایًعاجلًاینراًمیًگویندًاینًسرعتًعملًبایدًدرًکتابًگینیسًثبتًشود) ً
•

مرغ اول پیدا شد یا تخم مرغ؟

ً

(یعنیًانتخاباتًاولًمیشهًبازًصلحً،یاًاولًصلحًمیشهًبازًانتخابات؟)
ً

برای امروز همینقدر بس است.
خدا نگهدار.

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

