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مسئوولیت متن و شکل بدوش نویسندۀ مضمون میباشد ،عقید ٔه نویسنده لزوما ً نظر افغان جرمن آنالین نمی باشد.

۲۰۲۱/۰۱/۱۱

رفعت حسینی

کارکرد های افغانها و قطی عطار
در داخل افغانستان ودرخارج آن ،بسیاری { رویین! تنان زاده و پرورده شده درخاک ستان شهید
پرور وقهرمان آفرین افغانستان} ،چیزهای می نویسند و بان چیز هایی دست می یازند که شیوه
وسیستم اندیشیدن خردمندانه را بکلی بهم می زنند.
ق
این گونه کارکردها را در قطی های عطاری های سرچوک شهر [دلیران!] یعنی کابل و درخند ِ
حمام کوچه چقرک کابل نیزنمی توان پیدا نمود.
نام آن ممکنست نادانی و شاید چال بازی باشد.
نمونه ها:
یک.
یک مردک خودش را مارکسیست لیننیست تصورمی کند و دنبورهء مبارزه طبقاتی را می نوازد
و از استبداد کشوری و امپریالیزم جهانی ترانهء ملی! قلقله می نماید مگر برای حزب اجیر و
جاسوس و خونچکان خلق شعر خلق می کند(.سلیمان الیق وبارق شفیعی).
ویا درستایش رییس جنایتکار و آدمکش اگسا ،نجیب احمدزی ،شعر مداحانه می نویسد(.عبد هللا
نایبی)
چی تفاوت دارد کارنامه این مارکسیستان! با اشعار مداحی چند و چندین قرن پیش(عنصری
ومنوچهری) در وصف مسعود و محمود غزنوی؟
دو.
یک ترک نژاد که سالیان دراز است در آلمان زندگی و کار میکند ،اکنون بحیث آدمی دانشور با
شناسنامه وتابعیت آلمان بحیث رییس موسسه ای علمی از جرمنی ،مشغول بکار می باشد .این
موسسه واکسن کرونا را ساخته است.
در وبسایت افغان جرمن آنالین شخصی بنام محمد شعیب مجددی در مقاله ای ،در خارج
فشارفنرهای عقل ،درباره این ترک نژاد ،نعرهء مستانه کشیده است و دروغ می پردازد که:
دست آورد علمی جهان اسالم !شریف! برای تمام بشریت!!!!!!!!!!!!!.
د پاڼو شمیره :له  1تر2
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

.
هم چنین درهمین وبسایت افغان جرمن آنالین  ،برای چندمین بار،شخصی باسم حامد فارانی،
دروغ ها و مزخرفات بسیاری را بنام کشفیات علمای مسلمان!!!!!!¡ ¡!!!!!!!! درسرزمین های
اسالمی !!!!!¡!!!!!!! در کیمیا و فزیک و طبابت و بیولوژی مانند زهر هالهل بخورد خوانندگان
مادرمرده داده است .نامستند.
حاالنکه بگونه مستند و تاریخی ،آن ابداعات از دانشوران غیرمسلمان میباشند.
این مقاله های عالمه!!حامد فارانی دزدی های برآال از نشرات ارتجاعی ایران است.
واستاذ!! حامد آنقدر ها باین دزدی کردن ها نمی اندیشد و وقت خود را در راه خدمت بدین اسالم
هدر نمی دهد که از خود نیز بنویسد .حتی شیمی را به کیمیا بدل نمی کند.
پرسش من برای طرز نگاشتن شعیب مجددی وحامدفارانی نیست .
ازخودم بار بارسوال نمودم:
چطور شخص مسئوول افغان جرمن آنالین ،ناخوانده و یا خوانده ،چنینی مزخرفاتی را می
{چاپد؟} .
بدابحال خوانندگان

د پاڼو شمیره :له  2تر2
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

