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  روشنگر شاھد

 ٢٠١٣ اگست ٢۴

 نيست؟؟ ؛شرم ھم خوب است
مايند  ر بنده را  بدون سانسورنشر فۀاز گردانندگان پور تال انسانی وآزاديبخش مردم افغانستان توقع دارم تا اين نوشت

ھزاران شخص مثل من  است قطع   اميد من وۀتباط خودرا با اين پور تال آزادگان که ماياردر غير آن مجبورم  

ع زمانی ھم ندارم به قدر فظه کار نبوده وھيچ نوع ترسی از ھيچ کسی در ھيچ مقطچون متأسفانه بنده محا. نمايم

ً خواھد رو ر ھر کس می .بانی داده وخواھم دادکافی قر  .سازد  ممنونم می، صحبت دارداست  باشد وراسا

بر و بدون عالقه و را غير ارادی  داران او و يا ھم  سايت اواز ھوابه نام يکی    گويا»پوالد«نوشته ای از آقای 

ً  حسب تصادف  مطالعه کردم و آلوده به فحشای سياسی   از اين موجود زنگ زده و به  اين نتيجه رسيدم که مستقيما

 . و خواھان جوابات مستقيم ايشان  باشمنمودهتی  سؤاال

ً : که  اول اين  خرانه ديگرچيزی ۀ  مثل خر ھستی  و جز انديشبايد واضح وروشن  برای ھموطنان بنويسی  که واقعا

يا ھم  االت وؤدوری  جستن از جواب مستقيم به س نويسی خرانه و ابلھانه  و چونکه ھر چه می .در چنته نداری

 به اين لحاظ نوشتن خرانه .باشد کبير توخی میو ميرويس ودان محمودی ،  موسوی بزرگواربری ئتھمت ھا احتماالً 

 فھمند دانند ومی  ھموطنان میۀرا ھم   که تا حال  ازتوسر زده است آن، فاحشه ھای سياسیبه مانندوکرشمه مابانه 

 .به جزچند خری مثل خودت

ئولوژيک يدا خلقی از  ديدکاه ارتباط »زرعون«داکتر  ار تباطت را  بامساری موضوع با وقاحت و شر: که دوم اين

دانم  کسی  تا آنجای که من می .ژيکی با اوندارميدلوانوشته ای که من ھيچ نوع ارتباط مطرح  ساخته و عاجزانه 

رتباط شرم ھم خوب است موضوع طرح شده ا .ای  داکترزرغون مدغم شدهدر انحرافات تيوريکادعا نکرده که تو 

د اکتر يدئولوژيکی نيست بلکه موضوع اين است  که تو  بچه بی ريش  ا  موضوع رفيقانه  و»زرعون«تو با داکتر 

  از »ولسمل«  مثل آقای »رزعون« ؟؟ چون داکتر هنبگو که بوده ای يا  ين باره بنويس  وادر .  بوده ای»غونزر«

بايد بنويسی که  شبھا  تک و تنھا  بودن تو با ، ی که نبودیئ کدر رھبری افغان ملت بچه باز بودند و اگر بگوۀجمل

ستار «  و »نیيوسف ميړ«مرحوم  توسط  ،  پرچمی»یحشمت کيھان«تمان کرايه ای پارآدر   »زرعون«داکتر 

ھم  سينا  متصل برج برق چه مفھومی داشت ؟؟ مگر غير از موضوعات  سکسی و ابنۀ   در کنج ليل»جاللزی

توان بر آن نامنھاد ؟؟ اگر چيزی  خالف آن در آنشب ھای تار عملی   شده اين را   گری  میجنسبازی چيزی دي

 ۀسکس معامل رفيقانه و که تو غير از موضوعات تيوريک و بدانندھمه تا  روشن وواضح برای ھموطنان بنويس؟؟



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

 ی ھم داشته ای؟؟ديگر

  ادعای صدر بودن واند  وبعداً    شنيع دست زدهنا کس  به چنين اعمال  مثل توصد ھا کس و!! جمندی ار!! شرمن

من  ادعا  از نظرھموطنان بافھم مامستوردارند  و شخصيت اصلی خودرا زير الفاظ و تا مترقی بودن رانموده اند

 .ام ويا ھم خبر شده. اکثراً شاھدبوده ام

اين محترم را ازچھل سال به (.  آزاد ل، جاويد،توکه مثل خر ھستی  وفکر ميکنی  موسوی بزرگوار !آقای پوالد|

واقعا خر ھستی ؟؟ ؛ دانی ھمه را موسوی می....... و )را ھم د ارم اينطرف معرفت دارم و افتخار شاگردی ايشان

در  رو دادی  وبه کابل می آمدی تا  جواب مثبت می.بنويس که خر نيستی  کاش به پيشنھاد محترم آزاد ل اگر نيستی

بودم وخوشحال از ھمصحبتی شخصيت   من ميزبان شما می.ه گفته وھدايت آزاد لنظر ب .داشتيم  صحبت می رو

چندگرانمايه وشرف مردم کشوربوده استقبال  کبير توخی و، ميرويس ودان محمودی، ھای انقالبی مثل موسوی

اراھم شاھد   ی مثل شمئ ومفعول آدم نما ھاه قيافه کريداشتم وھمچنان مجبوراً  می را نموده وافتخار خدمتگذاری شان

توھين ، امثالت ھيچ نوع تحقير و سپرده  بوديم که به تو ).به محترم آزاد ل( قبال تعھد ما کردم و وتحمل می

بند  پا  واقعی وبه مانند ساير افغانھای  ما .که  خودت وياھمراھانت خواسته باشيد مگر اين )وتجاوزصورت نگيرد

که اشخاصی  ھم  سيدی وبه فکر اينتر نامرد اما تو .کنيم مل ھم می ع،دھيم ھای مترقی  وقتی قول می به انديشه

ً . جو اب نداديد  قبول نکرديد وھم اصالً  باشد  در آنجا»زرغون«امثال داکتر  ؟؟ چون !! آدم سفله ھستی ومفعول واقعا

ايه ھای اکرم وتوخر صفت نميدانم چرا اينقدر در خ!! دانند را ھمه می اين  خفته ای ؟؟»زرعون«در آغوش داکتر 

طر اين است که خانمت  که تو برايش سر خمی داری چنين ھدايتی را به توداده   و اگر به خاياری چسپيده ای ؟؟

 ی را میئمن آدمھا. است که برای رفع خجالتی از موقف سابقه ات بايدبچسپی وتکيه کنی موضوع جداگانه است

و آن نامرد ھا ھم با  !! معيار ھای شناخت ۀن کنندي و تعيشان بوده شناسم که زن ھايشان  سر نوشت  ساز زندگی

آنچه عليا مخدره فرموده به تمام شرافت ھای انسانی  لگد زده و از خودموجود بی  )واقعا ھيتلر ھستی(که  گفتن اين

ين ربا وجدان ت و اند وبھترين انسانھا مثل  گودی کگ کوکی فقط نظاره گر بوده. اراده وبی شخصيتی ساخته اند 

 .باشی وتوھم ازآ نجمله می .را لگد ابلھانه زده اند  شخصيت ھا

 »مار کسيست لينيست ومائويست ؟؟«يکوقت اشتباھاتی داشتی واکنون آدم شدی  و  .شرافتمندانه بنويس و بيا

ی نان آ.بان شدند قر. که در راه آزادی انسانيت سر دادند ی به آنان. زنی  به ھمه تھمت می .شرم وحياھم خوب است 

را در  که بھترين ايام زندگی شانی آنان .ياليسم به پا خاستند و مبارزه نمودندسوسيال امپر  ضدهفته وبکه اسلحه گر

 !!  خفته بوديدوی  وامثال »زرغون«و امثالت در آغوش داکتر  که تو ھای زندان گذشتاندند  در حالی سلول

 اعتراف و . آی. اس.آی - خدمت کذاری ات به محسنی وخمينی  وکه به ھمه خيانت ھا  يکی اين !دوراه وجود دارد 

ھا   باشی ديگر دنبال نوشتهره ای از شرافت داشتهذکه اگر  از مردم شر يف کشور پوزش بخواھی و يا اين

يا  ی که انسان باشی وئکه سعی نما بخشيم به شر طی ما تورامی.. ای نروی   آنرا نشخوار نمودهومزخرفات که قبالً 

 . شوی

  افغانستان اشغال شده–کابل ويران 

 

 


