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

تأریخ ٰ2۰/۰۶/2۰2۰

رفعت حسینی

از بیمایگی های حزب خلق
بی مایگی در تاروپو ِد {بودونبود} حزب ستمگرخلق و پرچم جوش خورده بود.
مفهوم ومعنای بی مایه اینست:
مفلس ،خرمن سوخته ،بینوا ،بی چیز،بی هنر ،کم دانش
نمونه هایی ازبیمایگی های خلقی ها و پرچمی ها:
حفیظ هللا امین درهنگامی که «دریک زمان» رئیس دولت،رئیس شورای انقالبی ،منشی عمومی کمیته مرکزی حزب
خلق ،لمری وزیر و وزیر خارجه افغانستان بود ،درنقش «بچه فلم» ،دریک فلم از(افغان فلم!!) بازی کرد که ثابت
نماید «انقالبی»!!! میباشد.
ودخترفلم همسرش بود.
بنگرید
https://www.youtube.com/watch?v=N2lqpTx5llE
...
ق لندهور ببرک درهواپیمای جاسوسی کا گی بی روسی ازجنوب روسیه به کابل آمد و فردایش
درجدی  1۳۵۸رفی ِ
بحیث رئیس دولت افغانستان سوگند میهنی خورد.
.
چنین [ رذالتی ] حتا لندغری مثل بچه سقو درتاریخ افغانستان نکرده است.
یعنی:
حزب [دیموکراتیک] خلق برای {جهان وطنی! } سربه کف نهاده بود!
...
«نجس خلق» این تبلیغ !!سیاسی!! بود:
و خیله خندی دیگرحزب
ِ
زنده باد حزب دیموکراتیک خلق افغانستان

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

فقط و فقط و فقط یک بیمار روانی ،درآخرین مرحله ناجوری ،چنین تبلیخ!! تبلیخ!!سیاسی می نماید.
رهبران و تمامی ،تکرار مینمایم همهء اعضای حزب خلق ،سالها پیش ازفاجعه ثور و درهنگام آن و درسالیان پس از
مصیبت ثور ،مردم افغانستان را « خر » تلقی وتصورنموده بودند و چنین تصوری درکله های بقایای آن حزب تا
هنوز است.
سال گذشته یک پرچمی که حاال تابعیت هالندی دارد کاندید ریاست جمهوری بود.با تلویزیون طلوع مصاحبه داشت.
گفت:
[فرزندانم درخارج بدان سبب کارمی کنند که نمی خواهند حق کار افغانها را در داخل غصب کنند!]
و در داخل افغانستان حزب سیاسی!!! دارد.
...........
تنها کاله ،هیبت شاهی نمی دهد
هر دلقکی که تاج گذارد،امیرنیست
(؟)
ونیز
هر کـَس قلم به دست بگیرد دبیر نیست!ْ!!
...

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

