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 ۳2/۸۰/2۰2۰                                                                             ینیحس رفعت
 

 :خ یتار یب نیسرزم

 افغانستان  انخاکست

 .سرزمین افغانستان هیچ گونه تاریخی ندارد. زیرا ازتاریخش نیاموخته است 

 :اندکی بندیشید را و بنگریدامروز

بی   با گونه گون بیداد اجتماعی و  بی هیچگونه رفاه اجتماعی و  بی وقفه، و پس ازقرن های دراز
چارم   سه دولت مردی دردهه سوم و ،هیچ آموزش وانواع بیماریها واقسام نابرابری های انسانی

که بگنجانیدن شیوه های مدنی درسیستم زندگانی باشندگان می   شدند  سده بیستم درافغانستان پیدا 
 .ند اندیشید 

  .بود  داود  محمد و محمدظاهر  نام های آنان امان هللا و 
 .دربرابرامان هللا یک رهزن شورش نمود ورشته کارهای انسانی اوگسست 

 .نهضت های ملی ومردمی محمد ظاهرهم پاشان شد 
 .نهد  افغانستان بنیاد  خواست سیستم جمهوریت را در داود  محمد 
بیشترین اعضای خانواده ونواسه های کودک وی را رهبران پرچمی/خلقی   همسرش و  و داود محمد  

 .چلنی چلنی کردند 
 گودالها انداختن پیکرهای شکنجه دیده را، بستنها وکشتارها ودر و شکنجه ها و نام این کشتار،

 .، انقالب، گذاشت پرچمی / حزب خلق
دی همانند چنگیز، آدم نکشته  باندازه حزب دیموکراتیک خلق، درافغانستان،هیچ بیماری وهیچ مستب

دهه   دیموکراسی  نام  حزب  این  را ۴۰است.  قُـالبی>  خ  کارهای   <دیموکراسی  از  گذاشت. 
 :یاددهانی نمود  میشود  دیموکراتیک خلقی پرچمی اینها را

 
 نان/لباس/خانه  مارش/کاردسته جمعی داوطلبانه/بندکردن پوسترهای:.۱
 وطن  از فرار و  .۲
   

  استاد،   القاب شهید،  و  معنوی/مادی را رایج ساختند   فقط فساد   مجاهدین اسالمی )بشمول طالبان(
 .دالری را قهرمان ملی وساختن آرامگاه های ملیارد 

  امین ونجیب،   ل و»کافر« ، قات  نام دو   پیشوند   را در   اسالمی شهید   خلقی پرچمی هم حاال پیشوند 
 .بکار میبرند 

برادرانش با همسرخویش    و   مسعود   پسرش ربانی،  جهادی)مالیان مجددی ربانی ،  هیچ رهبر   و
 .بالباس زنهای عرب منتشرشد   منتشرنکردند.عکس }عیالداری کرزی{ یکبار  عکسی، باحجاب هم ،

. 
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و    می فعال اند مدرسه اسال یک هزار حدود   وهنوز افغانستان جمهوری ] اسالمی[ است ودران در 
ریش    تنبان پوشیدن و   وضوکردن و   و  مخدر  قاچاق مواد   کشتارکردن و   نمودن و  شیطنت وبرباد 

 .پراگنده میسازند  بوی بدن دادن ودستار}بستن{ ونمازخواندن را آموزش می دهند و   گذاشتن و
 . واژه های پشتون ازبیک تاجیک ترکمن بران حکم میرانند  پشتو/فارسی و   و
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