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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

  
  

 ۶۰/۶۰/۷۶1۲         میر عبدالواحد سادات
 

 ؟مالمت است یک
 

   :طنز پرداز افغانستان نیبزرگتر نیاجتماع در مراسم تدف نیتر محدود
 

و چند  تسیتا ب یشادروان نوران جنازه   نی، در مراسم تدف دهیبنشر رس سبوکیعکس ها و استناد به آنچه در ف تیبرو
ام اعد یکه بجرم دزد یاستالف بیاست که در جنازه حب یدر حال نیا و.اند دهیحضور بهم رسان زیتن از هموطنان عز

 یه هانعر نیدر صف مستقبل گریهزار د نی، چندبخاطر استقبال از قوماندان زردادشتراک و تا چند هزار تن ا دیگرد
صدها تن  و میزر و زور ساالر هست نیبخاطر ا عیوس یها ییو همه روزه ما شاهد گردهما دادندیاله و اکبر سر م

 رسانندیبفروش م یزندگ نیاطفال را به مقصد تام کهیبرنج ، در کشور ی، شرکت و خروار هابشمول سکانداران دولت
  .گرددیم«  راتیخ» ، 

 شتریتا ب قانون احزاب ، لیبعد انفاذ تعد اکنون و نیصادر شده در افغانستان ، هم یموکراسیکه از برکت د شودیم گفته
، رسانه ها و مطبوعات و ... یو پر مصرف مدن لیو طو ضیوجود دارد ، جامعه عر یرسم یاسیاز پنجاه حزب س

  ؟داشتند فینهاد ها کجا تشر نیا ندگانیکه نما گرددی. پس سوال مطرح م میدار
  از دولت چند سره و به اصطالح از چله و چه گله إ البته
بقول  ندارد و ری، تاثسکانداران متعهد فرهنگ ریو سا دیفق یو مقام شامخ نوران گاهیتعداد شرکت کننده در جا البته

   :شاعر
 یمجو نیاز وفات تربت ما در زم بعد
 ما مقام  داناست   مردم یها  نهیس در

 

قرار ندارد  تی، فرهنگ در اولو یاست که با وجود زرق و برق ظاهر نیما ا یه کنونتلخ جامع تیدردناک و واقع اما
  .دهندیامکانات را در خدمت اربابان جهالت قرار داده و م نیادتریز«  یالملل نیجامعه ب» و دولت و 

 فهدجامعه ما  کهی. در حال دهدیدر قبال فرهنگ و سکانداران متعهد ان فقر روح جامعه را بازتاب م یتفاوت یب
 یجار و یخیاعتراف نمود که در مبارزه تار دی، صادقانه با باشدیم«  یماسال» خشن  ییادگرایو بن یریتکف تیذهن

 رگیو برهان د لیدها دل یدر پهلو ینا توان نیا صراست و مق فیضع ییمدافعان علم و روشنا ییعلم و جهل ، صدا
و فراموش  میخود نصب نموده ا یشانیکه برچسپ روشنگر و روشفکر را در پ میهست یا« ما » و « من » و ... 
  :که میکرده ا

   

 دنیگز یکی دیجنگ نور و ظلمت با در
 دنیلمت آفرـظ اـیتن ، ـرف یکیراه ن اـی

 رمتح  با
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