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 دارد يادفراموشی خداھم
 ازهت که خبرنشوند ومذھب دين داران تيکه که کنيد وکوشش رابخوانيد نوشته اين که است خداقسم به را شما دوستان

 ازشفاخانه افغانستان داخل زبان ھم اصطالح وبه ھا ماايرانی زبان رينيش ھمزبان ۀگفت به يعنی دردسر بی ازجای

 که دوستانی حتی است واستراحتگاه تداوی جای که دانستم می تنھا بود بيمارستان سر درد بی قدرجای آن برآمده

 و عکس شدن گم من بدبينان و دوستان زيادترکنجکاوی سبب و آمدند می زود زود بيمارستان در داشتند می کمترتماس

 ايرانی نما افغانی بابک صف در و کردند می ابرازخصومت بامن که کسانی حتی بوده انترنت کاغذ ازروی من نام

 . استکرده تربيه ... شاگران!! شاد ببرک روح نتوانستند کرده راپيدان م بودند زنجيردسايس يک در پا صلاال

 نئمطم کنم تشکرمی شان جوی و خاطرجست برآيندبه من ۀزند يا و مرده جوی و درجست بودکه شده سبب من الدرکی

 ھانمی مانندايرانی. بود ھستی جوی و جست در کانادا مخفی پوليس که ازھمه جالب زند نمی خنک بد بادنجان که باشد

 خرهاالب ھستی سيدموسی نام به شناسدنه می ثمانع سيدموسی نامه کاناداب مرادولت چون يازن مرداست ھستی که دانست

 بغل ازجيب خودراآھسته وکارت کنند می لباب ادق و راپيدان م بودوباشم آدرس. آيند میه ام خان دروازه عقب روزی

 مخفی پوليس شده نوشته بيند می)ساله٣٥( طفلک من دخترک وقتيکه سازد کارخودمی کارت مرامتوجه فاميل کشد می

 اوراپاليدم گويدخيلی می دخند می نويسدپوليسی م چه يا گويد می چه داند نمی پيرشده پدرم گويد می رسازت کانادا

 گفته به ھستی ياخانم ھستی آقای(شويم می درتماس ھالند باپوليس حاالدوباره پيداکرديم خانه دراين را پايش جای الخرهاب

 نباشيد کندنگران می درکانادازندگی)ھا ايرانی

 فيس من قراراست ازچه جريان شدکه می کردوفھميده ھالندمی پوليس تسليم کانادا موظفين ران م که روقتیھ دوستان

 واگربه ام داده آب به را گلی چه من که گذارم می ھا سايت توسط گذارم می رادرجريان اوروپا مقيم افغانان ندارم بوک

 مطبوعاتی کنفرانس درآن ميل باکمال گرفتند ردستراس مطبوعاتی کنفراس يک دراروپا دوستان و دادند اجازه من

 با تماس يا و باشند داشته نوشتم من که ازجريانی آگاھی دوستان واگر چپاتی يا پرد می دال که ببينيم کنم می اشتراک

  .بگذارند درجريان ران م ھالند پوليس ۀاجاز به دارند ھالند پوليس

 پوليس تعقيب تامورد نکنند بازی آتش باشندبااين نداشته کافی معلوماتکنداگر کش قلم صادقانه بااحتياط ھم مطبوعات

 می نھاراھمآ نشررسيده به نوشته اين که یئھا درسايت بنويسند اسناد با نويسند می که ھرچه قرارنگيرند الملل بين

 سازند آگاه توانندازجريان
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 نام به را خاين ھزاران سنگ سياه آقای کنم می تعجب ولی دارد آگاھی جريان ازاين سنگ سياه آقای که: گفت وکسی

 چراسکوت نشدکه کندفھميده می ودرکانادازندگی دھد می وشھرت تئبرايش توانا باقلم خود بوک درفيس يا و مستعار

 .دندان خسروان خويش امورمملکت کرده

 می خودرادرجريان ھموطنان کنم حاصل کامل آگاھی ھرگاه نتوانستم ديده مريضی نسبت مربوط بامرجع تاحال من

 نمی پنھان مجاھد و طالب وامروزکابل، ديروز دولت به مانندافغانستان کشيده رنج ھای ازمليتی را چيز ھيچ من گذارم

 .گذاشتم درجريانرا خود ھموطنان داشتم معلومات کهای  اندازه تا بنويسند دروغ چيزی وجدانان بی که ينااز قبل کنم

 دارد يادفراموشی خداھم دکهيوفکرنکن نسازيد خرمن من گندم ازيک که است مخداقس شمارابه ناباز بوک فيس

 من ايميل است اين
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