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 .باشد ینم نیلزوماً نظر افغان جرمن آنال سندهیدهٔ نویعق ،باشدیمضمون م ۀسندیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول

 

 

          

 ۸۱/۱۱/۲۰۲۰                                                                         ینیحس رفعت

 

 ها  یها پرچم یغار: خلق ارانی

  کشتارگاه انسان و } فلسفهء علمی!!! { به   پرچمی افغانستان را، با پفیدن   – درهنگامی که خلقی 

  ، }رفیق!{ برای )چاریارکبار( حزب خلق   مدنیت مبدل ساختند، یکی از یاران غار  دادگری و

 .منگل نام داشت  سرور

برابری }    کاسهء دیدگان دادگستری و رفیق سرورمنگل بوسیله روس بر چوکی آتش افروختن در

 .جلوس{ نموده بود 

می   <!! بنده هللا >که خود  ،بر نگارنده روز اخیر ]رفیق  دورانساز  انقالبی[ منگل  درین چند 

نبشته اخیرم برای } مزاج  انقالبی و طعم  مارکسیستی   آتشفشان  ) غضب ( باریده است. دو  ، باشم

 :نبوده است  ایجاد گر، مزه دار دورانسازی طبقاتی { این دانشور 

. 

 .یک

 رفعت حسینی »

 مفید  ازجفنگ های یک پرچمی: حمید 

  نام این پرچمی }داکتر!{حمیدهللا مفید است. گاهی در برگه فیسبوکش چتیات های یک ملیون بار

یا    ایران را درباره زبان فارسی بنام خود، زیر عنوان » درکنگینه زبان« ،و تکرارشده در

 .شعری از خود  خودش را]بچاپ می زند[ 

را بنام» داستان واقعی رییس جمهور« ،درباره }رفیق!{ ببرک  چندی پیش، حمید مفید، جفنگی 

 :بچنگ باد هوا سپرد  youtubeکارمل ]] خیلی بزرگ![[ ، در

. 

https://www.youtube.com/watch?v=auK8_KvL85c&feature=share 

. 

 :دقیقه( می شنوید ۱۳:۵۷درین جفنگ  دلخراش انترنتی ) 

 .افغانستان یس جمهورئحکایتی واقعی از نیک نام ترین ر 
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وقت ریاست جمهوری اش آمد. کلوش ها ازپایش نمی   مردی بدفترببرک کارمل در روزی پیر

 .برامد. با کلوش تا پیش میز] یک پادشاهی آدم [ رفت 

ببرک( میگوید که پسر او)تنها نان آورخانه( زندانیست باید  )  باالخره پیرمرد به یک پادشاهی آدم

 .داده شود  رها شود وچون مفلس است معاش پسرش بپدر باید 

وقت او زندانی سیاسی هیچ وجود ندارد مگر او   حاال در  ببرک خیلی بزرگ میگوید: هرچند 

 .شود  پیرمرد غور  که بدوسیه پسر کرد  امرخواهد 

  را به پیرمرد  او ریاست اداری یک ماهه معاش خود  وآنگاه کارمل بیخی بزرگ امرمیکند که 

 !)تقدیم( نماید 

/// 

هستند و هیچ پی نخواهند برد که   <خر مجسم > داکترحمید مفید فکر می کند که شنونده وخواننده

 «.او بی قاشق چی کاری می کند 

. 

 .دو

 رفعت حسینی »

 افغانستان پس از فاجعه ثور  زمامداری در

 :، »حقایقی« تاریخی در افغانستان موجود بودند ۱۳۵۷پیش از مصیبت هفت ثور  

در تاریخ سرزمین افغانستان، مفاهیم »مدنیت و دولت مردی«   ،، برای نخستین بارسه دولت مرد 

 :را بهم درآمیختند 

 امان للا 

 محمدظاهر 

 و

 .محمد داود

 .، شخصیت های زبده سیاسی بودند این سه آدم

  ، دادگری ،برابری ،، رفاه، بازسازی، سازندگی، انکشافهنگامی که از آموزش، سالمتی

رهایی بانوان از چنگال   روی لچی و ،، پوهنتون ت تحصیلی و پولی تخنیک، انستیتوکتابخانه

، نام های این سه سیاستمدار قد می  دهشت های ) دین / خرافات/ زن ستیزی( سخن می بود 

 .افراشتند 

 «.آخر  تا
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. 

 :امروزصبح سرورمنگل سه بار بمن خزعبالتی نگاشت و ] قضاوت تاریخی ![ نمود 

 !سخنان تو دشنام دادن در روی سرک است 
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