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

 

 

 ۲۰/۰۵/۲۰۲۲                                                                 یبی سائس حب یاحمدذک

 

 :گویندمنابع می 
 

 :  سیاسیون حاضر در مجلس گفت  در نشست دیشب خانه مارشال صاحب یکی از 
 ! او برادرا

   ه ط الب شکست داد و نی پاکستانمارا ن
   مارا اعمال ما و دعای مردم رو سیاه دوعالم کرد 

   چی نبود که ما نکردیم
 مدیر معارف یک ولسوالی علیه ما دهن شور داد 

   بکنیم  بدون اینکه لحاظ ریش سفید و سابقه خدمت و شخصیت اشرا
 . قطعه قطعه نموده در بوری انداختیم و به نهر رهایش کردیم

 . در فابریکه های بچای ما تولید و توسط افراد ما فروش میشد  k رس و شراب و تابلیت چ
 . ناحق و بی نسب که نبود را پیدا کرده باالی گرده های مردم سوار کردیماز او کرده لومپن و آدم 

   چورکان ما خو به خود ماوشما معلوم است زمین 
 . نی سر زمین ماندیم و نه زیر زمین

کومتی را چنان بین هم تقسیم کردیم که مامور رتبه هشت هم با تمام بیسوادی اش باید  چوکی های ح
 . بود از ماوشما می 

 . ملت باسواد را رها کردیم تا کچالو بفروشد 
گرفتند و به بی کیفیت ترین شکل  های ما شما به دوچند قیمت می پروژه های زیر ساختی را شرکت 

 . نمودند ممکن تقدیم ملت می 
 . دعوای خدایی و قلدری ما اوج گرفت و آه مظلومان به عرش کبریایی اش رسید 

 . حکومت مرکزی را تا توانستیم بخاطر منافع شخصی و گروهی خود تضعیف کردیم
   از دزد و قلدر و دشمن ناموس مردم دفاع کردیم

 . استاد پوهنتون را بخاطر افراد بی بند و بار خود بی آبرو ساختیم 
 . و ملت خود حق دعوا میکردیم و وقت تقسیم ما بودیم و فرزندان و اطرافیان ما بنام قوم  

 م یبرد یم  هی که افغانستان راهم طرف تجز کرد یعالوه م   د یبا
خوان رستم ( پناه ببرند و از  خواستند به اکوان دیو ) دیو داستان هفت گپ بجایی رسید که مردم می

 . شر ما خالص شوند 
 خوانید؟ مانند را می آیا کامنت های که مردم در پای پست های ما می 

   کرزی صیب پس به گفته 
 . خود گرده ره درداست و درمان نی 

   اگر با همان اندیشه امشب جمع شده باشیم ره بجایی نخواهیم برد 
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 بیایید اول یک توبه نصوح میکنیم و بعد توکل ما بخداوند و 
 .  زور ملت 

  . ان شاءهللا یک کاری خواهد شد 
 . و همه حاضرین سر به َجیب تفکر فرو برده بودند 

 .... خانیش آباد 
 

mailto:maqalat@afghan-german.de

