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 ۰۳/۵۰/12۰2                                                                         ینیحس رفعت

 تفاوت میان : نظم وشکنجه و کشتار درافغانستان 

و آنهم » چپگرا« خیال!!!!! می کنند،   «آنانی که خود را » روشن فکر ،در افغانستان بیچاره

 .تفاوت میان» دسپلین /نظم عامه « را با » شکنجه / بندیخانه/ کشتار« نمی فهمند 

بسیاری )چپگرایان/ روشن فکرانی!!!!!( که اکت کمونیست را در دهه های چهل تا غرغره شدن  

سخن از باصطالح ظلم و بیداد محمد هاشم صدراعظم و جنرال طره باز خان  نجیب می کردند، 

می زدند و » تصور« می نمودند که واقعیت را برمال ساخته و رسالت !!!!! ) تاریخی!!!!! (  

 .خود را به بیچارگان ادا نموده اند 

  .این » روشن فکران !!« خیلی خیلی بی عقل بودند 

 .ره باز، بهیچ نهجی، بیداد و ستم نمی نمودند نمی دانستند که محمد هاشم و ط

 تنها و تنها وتنها و فقط 

پس از )))))آشوب گری های سقوی اول ((((( ، نظم،انظباط ، دسپلین و ادای احترام به رفاه  

 .افراد جامعه را » اجرا و پیاده « می کردند 

رفاه در دهه های  اگر دوران نخست وزیری محمد هاشم و مددهای همکارانش نمی بود، دوران 

 .سی و چهل خورشیدی در افغانستان ، ابدا، بوجود نمی آمد 

 .افغانستان ناپیدا می بود  1۹۶۴اگر هاشم و همکاران وی نمی بودند، قانون اساسی 

اگر این میهن پرستان، هاشم و همگنان او، وجود نمی داشتند، دیموکراسی دوران ظاهری نمی  

ووووو و جراید سیاسی/   رچم وخلق و شعله وافغان ملت بود. احزاب سیاسی از جمله حزب پ

 .اجتماعی نمی بودند 

این چپگرایان )کمونیست نما های دروغین( هیچگاه و هیچوقت از استبداد و شکنجه ها و کشتار  

 .هیچ گاه  های اگسا و کام و خاد نمی نویسند. 

، باصطالح سمن  یناز فرماندهی های نجیب احمدزی و اسدهللا سروری و برادر زاده حفیظ ام 

 .بکمن ) گنگه( هستند 

 .ین هزار انسان بیگناه افغانستان از استبداد کام اگسا خاد کشته شد حتی نمی گویند که چند 

 

mailto:maqalat@afghan-german.de
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/uploadhaideri_w_khaerat_az_guzashta.pdf/Tahlilha_PDF/rafat_r_hashem_khan_paikar_pameer.pdf


  

 

 2تر 2 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

 

و هیچ تذکر نمی دهند که چندین ملیون نفر انسان بینوا، ترک زندگی درمیهن کردند و آواره  

 . شدند 

 ..ریخ افغانستان مسکین شده است روش های شکنجه وبیداد های خلقی و پرچمی ثبت تا

، که همین حاال در حالت گریز از ظلم حزب  چندی پیش یک چپگرای کمونیست نما، پیکار پامیر

خلق و داکتر نجیب در خارج افغانستان آواره هست، و ازان پندی نگرفته و نیاموخته است،  

 .شتن نشرمید کتابی درباره ستمگری محمد هاشم صدراعظم نوشت و هیچ از نادانی خوی
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