
 
 

 

 2تر 1 له : د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  سره اړیکه ټینگه کړئله موږ  ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـئ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه
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 .باشد ینم نیلزوماً نظر افغان جرمن آنال سندهیدهٔ نویعق ،باشدیمضمون م ۀسندیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول

 

 

          

 ۹۱/۱۱/۲۰۲۰                                                                         ینیحس رفعت

 

 منگل سرور یپرچم یحماقت خلق  نیدوم

 

را رفیق ! سرور منگل نشان داد.   نادانی خود   کودنی و امروز برای بار دوم سیمای بی عقلی و 

 نبشته است که بمن چنین  

. 

 .هستم  <متصوف>من یعنی رفعت حسینی 

 .اعجبا!! درتمام این سالیان »صوفی اسالمی« بوده ام و خودم خبر نداشتم  و

درود بر مارکسیست سرچوک کابل »سرور منگل بزرگ« که این راز را بر این  

 ....)))حقیرفقیر((( برمال ساخت 

. 

  کجای جسم او   ی/ مارکسیسِت سرچوک کابل درعقل این رفیق سرورمنگِل پرچمی /انقالب ثور 

 واقع شده است؟؟؟ 

 :بخوانید 

«Sarwar Mangal 

نا رسا اشنا شدم    بیانهای کوتاه و شعر و   تصوف و   آقای حسینی من ابتدا با نوشته کوتاه شما در

فلسفه را    تصوف و  شعر و  که فکر کردم شما بتوان خود سعی دارید بداهت ها در ادبیات و

کس صدا   که در جامعه دیروز رواج داشت و  انکشت نقد به ان چیزهای دارید  برازنده میکنید و 

بدعتهای غیر انسانی را در این    تا گوشه های خرافاتی و در نمی اورد. بنظرم امدـ شما میکوشید 

ی  مزمت بگیرید. اما با تاسف می بینم که این خردمند ما که مدعی بلند بال  مقالهای به اشاره و

جست های سیاسی شده است هیچ چیز در چنته ندارد غیر از دشنام. من ازاین نوشته هایتان همه  

عرض احترام خدا حافظ تان. من دیگر خواننده    متاسفم و دیگر نخواهم خواند با خجالت کشیدم و

را ضیاع وقت میدانم دیگر هیچ. زیرا شما بخوب وبدو   برای خود انها  شما در مسنجر نیستم و

  نسل که بسلیقه شما نیست دشنام می زنید وتنها سه مرد اشرافیت سلطنتی را که هر کدام در دو
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 2تر 2 له : د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهښت تاسو نپه درافغان جرمن آنالین 

 هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـئ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

 .برابر خود فاجعه افریده وانهم یکسان نی ازبنیاد متفاوت بزعم شما.دیگر هیج میدانید 

 ی نیحس  یاقا  بادشنام  ی رازهمسانی غ  ست یبازار چ   دشنام زنان کوچه و  گر یفرق شما باد 
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