
 
 

 

 1تر 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 
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 باشد ینم نیر افغان جرمن آناللزوماً نظ سندهیدهٔ نویعق ،باشدیمضمون م ۀسندیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول

 
 ۱۷.۰۸/۲۰۲۲         نجیب روشن 

 

 :طنز هفته

 !فاتحه و ابراز تسلیت
 

به مناسبت سقوط و سرنگونی نابهنگام »جمهوریِت چور و فساد«، تأثرات قلبی خود و همکاران  
»افغانستان نوین« جاللتمآب »محمد  خود در شبکه های اجتماعی را، نخست به بنیادگذار و مٔوسس  

یونس قانونی« و از طریق ایشان به تمام خاندان جلیل »جهادی«، از جمله به »زمرد فروشان« و  
برادران »مسعود«، به ویران کننده گان پایتخت تاریخی، به قاتلین شصتهزار کابلی، به نسل ُکشان  

رِت موزیم ملی، به متجاوزین به دوشیزه  در جنگ »افشار«، به چپاولگران دارایی هایی عامه و غا
سر دادند، تن ندادند!« و کافهٔ »مجاهدین« راه اسارات و ویرانی افغانستان، ابراز  »  گان پاکنهادی که

 ..!می دارم و برای صفر دقیقه سکوت اختیار می کنم
 :ولی جای بس مسرت و افتحار می دانم که 

 ...وابیده و در سوِگ سقوط اشک نمی تواند بریزد اگر امروز »قهرمان ملی« ما در خاک سیاه خ -
اگر مجاهد کبیر و شهید صلح، »مال بُرهان الدین ربانی«، که افتخار فروپاشی »اردوی ملی« به   -

  ...امر پاکستان را نیز دارد، با ما نیست 
 اگر »اودهللا« جان در اسارت »طالبان« است و حرکتی از او ساخته نیست... ووو  -
« مٔوسس و بنیادگذار اصلی »افغانستان نوین«، که سنگ تهداب اش را در »کنفرانس بُن«  الحمدهللا»

ریختند، زنده، آزاد، صحتمند و از حمایت عملی پایتخت »شیطان پروری جهان« )لندن( برخوردار  
اند و برای »ملِت مجاهد پرور افغانستان!«، تا هنوز اشک می ریزند، دل می سوزانند و حاضر اند  

ار دیگر قربانی بدهند و حتی »پای« دیگرش را نیز صادقانه در راه »جهاد فی سبیل هللا« و  یکب
 ..!برگشت مجدد حکومِت »چور و لنده غری!«، قربان و بگونه ای ادای َدین کند 

 !نعرهٔ تکبیر
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