
 
 

 

 2تر 1 له : د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ 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

 

 

          

 ۰۱/۰۱/۱۲۰۲                                                                         ینیحس رفعت

 

 چپه کمونیستان شعله یی خاکستان افغانستان 

چپ گرایان خاکزار افغانستان در حقیقت چپه کمونیستان پیرو )لنین خیلی ها کته( و )ماووتسه  

 .تونگ بیخی کوه همالیا ( می باشند 

این چپ گراهای شعله )فلسفه چیان علمی!!!!( هستند. آن گونه فلسفه مختلط اقتصادی +سیاسی +  

 :اجتماعی+ اخالقی+روانی+ ملی+ دینی را پراکنده ساختند که 

 .باشندگان مادر مرده افغانستان را مقیم سرزمینی در »»»» پنج هزارسال پیش«««« ساختند 

، در تمامی تاریخ بشر، بی   همانند زبان بین المللی !!!!!!!!!فارسی_ دری ، چنین واپس گرایان

 .وزن هستند همقد و هم 

((( و»»»»  برخی مارکسیست !!!! های خراسانی تبار!!!! این کارهای ))) جلیل القدر

 :ساز««« را برای بینوایان افغانستان انجام داده اند تاریخ 

 .یک

ی هروی زاده که به جرمنی گریخته بود، با تابعیت آلمانی، در زمان جاسوس بابا  دادفر سپنتا 

وطن((( برگشت و وزیر خارجه و مشاور یک مجاهد اسالمی   به ))) مادر  زبان کرزی پشتو

چلو را با امیر کرزی سر دل خراب خود   و  وز چاشت پلو ) کرزی چپن ( شد و هرر پشتون 

 .انداخت 

 .دو

که به کالیفرنیا گریخته بود مگرچون پایش   شعله یی بلخی زاده بود   شاه واصف باختری محمد 

نمی توانست سفیر افغانستان در آمریکا   شکسته و هم از نظرسالمتی فرسوده شده بود، خودش 

(  منیژه باختریچپگرا مذاکره کرد. دختر واصف )  هزار مشکل کابل رفت و با دادفر شود. با 

انگیز پناهنده  بر  سفیر سویدن/ دانمارک /ناروی شد و چندماه بعد به کانادا گریخت و لقب افتخار 

 .را بر پیشانی خود چسپاند و شروع به مفت خوری کرد 

 .سه

 :دادفر کار های مردمی دیگر هم کرد 
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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

 

 .گریخته بود سفیر افغانستان در آلمان ))) تاپی((( کرد  ملیحه ذوالفقار شعله یی را که به آمریکا

، سفیر افغانستان در اتحاد جماهیراشتراکیه  وغالم سخی غیرت را، با تابعیت کانادایی

سوسیالیستی شوروی سابقه، از وانکوور به کابل و سپس به مسکو دواند و خواب خوش مفت  

 .خوری را برای چندی برسخی غیرت حرام ساخت 

 :دفر رفیق باز بود مگر دا

زمینه را مساعد ساخت که رفیق شعله یی دیرینه اش چند روزی بر چوکی سفارت )))) دپ  

 .(((( کند 

 !واز ینگونه مقرری های مردمی
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