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  خپلواك

٠٨.١١.٠٩  

  

  ديده درايی يا قھرمانی؟
 

خود كشاند كه ه خورد توجھم را ب" ا ازچپ ي جویتاخت وتازبرمالل"س به عنوان م درسايت كابل پرم چشیوقت

 ارائه یحاتي لمبه توضیا دربرابرنوشته ھاي جویدفاع از مالله  مصباح بیدم كه آقايب آن شوم ودواردعمق مطال

  .ديافته ومطالب ھردوجناح را خوانده وقضاوت نمايداشت تا جانب مقابل را دريداشته كه خواننده راوام

  افتمي "آزاد افغانستان-افغانستان آزاد"نكه آنرا درپورتال يدنبال نوشته لمبه به پرس وپال پرداختم تا اه ن بود كه بيھم

نت كرده ودرمقابل ھم قراردادم تا بتوانم نظراتم را ي ھردو جانب راپری نوشته ھا،ق مطالبيخاطر درك عمه ب

ش يك جمع كارش را پيصورت ه ك فرد بلكه بيث يحه ا نه بيافتم كه خانم جوين كه يسم ، ھميدرمورد روشن تر بنو

محترمه لمبه دررابطه به / م كه محترميا مراجعه نماي جویت مالليخاطر تعمق به ساه د كه بيچيبرد  مرا درھم پيم

 ی جدیز فراگرفته كه واكنش ھايك فرد كه جمع را نين درد نه تنھا يراه انداخته واه  را بی بحثی ویگرفتن مدال ھا

  باشدي می ازھواداران ویكي شود كهيش معلوم مي نوشته ھای درواقع ازرویخته كه وي مصباح را برانگیآقا

كنم باگرفتن يپنداشته كه من فكر م"  به دشمنا ن مردمش وارد نموده یدرواقع ضربه ھا" را یكه مدال گرفتن و

 مردم ماسوارند نه تنھا ی كه چكمه پوشان آنان ھرروز برگرده وگلويین اروپاي متجاوزیھمچو مدال ھا ازكشورھا

ه رم كه فرد آگاه وخبره بظنه  باشد وھم چنان بین ميا با متجاوزھ نمودن آنیي وھمسویقت ھمجواريضربه كه درحق

  .نمودبايدن دوست ودشمن رايد درخاك فروخواھد رفت كه چگونه فرق بينكه مشعوف نخواھد گردي ایجا

 تجاوز برملك شان مدال گرفته ی حامی  ازكشورھاندپنداشتينده وطرفدار مردم ميكه خود را نمايًخصوصا كسان

ه شود وافتخار يتواند توجي چگونه میا گرفتن مدال ازدشمنان چه گوارا ودشمنان سلب آزاديسازد كه آيوسردرگم م

  ن باشد؟يآفر

ن ي آورد كه بتواند ازھمیان ميمه ا به پارلمان دست نشانده حرف بي جوی مصباح ازرفتن ماللیگر آقايدرقسمت د

ك يچ يم ھيخ بنگريق به تاريد كه درواقع اگر دقي نماءن پارلمان را افشايا " ی وضد مردميیايافت ميماھ"ون يترب

خ عدم شركت ي بوده شركت نكرده چنانچه تاریت ضد مردمي ماھیك ھمچو پارلمان كه دارايان مردم دريازحام

 یرزمان دھه دموكراسك ھا وعدم شركت روشنفكران افغانستان ديه درزمان بلشويان مردم دردما درروسيحام
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ه  اجازه نخواھد داد تا بھا به آنیت ضد مردمي ماھیدانستند كه پارلمان داراي چون م شاھد آن است،دركشور خود ما

  .دنينفع مردم كاروقانون وضع نما

 نموده كه خوب یاد آوري یستانيف سيف وتوصيا دربرابر تعري جویر مصباح جان ازسكوت ماللي اخیدرقسمت ھا

 كه نيستند مرده ی نه تنھا خلق وپرچم مارھای مصباح دروقت فعلین آقايبب: م ي به آن داشته باشینظر گذراك ياست 

 يید درواقع آنھانكني ھا دركشوركار می عمال خارجی بسته  وبرای وجاسوسیاديآنان ازھمه گزنده تر كمر به ش

 شان ی مرده اند كه درالنه زمستانیوستم موش ھام ودياف، فھي، عبدهللا، سیلي، خلید مثل ربانيراكه شما نامبرده ا

  . پناھگاه اندیده درجستجويخز

اه ي را سیك فرد صفحاتيف يگر درتوصي دیستيا كدام مرجع فاشي ویاپرچمي ویك خلقي یبازھم به گفته لمبه وقت

دام مرجع ا كي خلق وپرچم ،یف چه گوارا قھرمان آزاديك وجه مشترك داشته باشد ورنه درتوصيد يسازد بايم

  .دنسي نویك سطر نمي یستيفاش
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