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 Political سياسی

  
  خپلواک

٠٣.١٢.٠٩ 
  
  

   فرصت طلبانیا سنگر خوب براي جویمالل
  

 مورد به ی بی تاخت وتازھاوی،پناه در خود ساخته وھرروز ی را سپردفاع"اي جویمالل"كه ينانآ

 خبر كه ین بياموزند واز ايك عده را نكوھش نموده وپند واندرز بيد نخواھيد ومندھيانجام من وآن يا

كا يا امريكه دراروپا وي بھره بوده ومثل بسا كسانین با ضد متجاوزه بیخود از ھرنوع عمل انقالب

 ،دنكنيزه ميوريتبلکه به خاطر انقياد  انقالب درافغانستان یبرانه  مفت وجفت شان را یحرف ھا

ك ينام ه  ھم بی مصباح وگاھنامه  بیه گاھي ھمسای از كشور ھا گرم ونرمشی ھم از پشت چوكیو

قت يد كه درحقي را نشر نمای ھايك شخص است پرت وپاليكه درواقع ھمان  "یسه طاھريان "خانم

بان ي وپشتیقت حامي شخص كاذب بوده درحقی معلوم است كه ومطلبان يب شيوه ازطرزنوشتار و

له يوسدان  اھدافش رابیك استوره ساخته تا بتواند چند روزي "یمالل"نبوده بلكه از " جويا یلمال"

  .برآورده بسازد 

م كه يني بیم ميري قراردارد كاربگ"یمالل" كه درقبال ی شناخت وی برایق وعلميك روش دقياگر از

 يیزه ومدال كماي گوناگون جای ھستند كه از مراجع مختلف بنام وكاركرد ھایادي زیدرجھان افراد

  شود؟ي گرفته می وچه كسیرد كه ازچه جايگيم كننده آن مين تعلق به تقديكند كه ايم

 به آن ی كه خود وید كه اعمال انقالبيگويبندد نمير مي ھم آن را به تین وگاھي ای كه گاھیجناب

زل بخاطر كسب ا نوشتن پروپويباشد وآيل كدام پروژه ميمصروف ھست چه بوده ومصروف تمو

 ین اعمال انقالبياگر ا شود وي شمرده می كدام عمل انقالبیستيالي امپریپول ومنال از درگاھھا

 یاري بسی تر بوده كه پروژه ھایشتر ازھمه انقالبيقبل تر از ھمه وب" ما ثمريس"ھست پس داكتر 
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ه  مختلف بیز درگاه ھا دانه ا۵٩ به تعداد یيْدست آورده وھم چنان مدال ھاه كا وغرب بيرا از امر

  .دست آورده است

كند كدام ي می انقالبی است كارھای كه مدعیا جناب محترميد آنكنيگران چه مين كه ديم از يبگذر

شود كه يست ودوسال ميش از بيشان دارم بي كه من از ای خود دارد چون شناختیسند برمدعا

 یانگر عمل انقالبي كه بتواند نماك نوشتهي ی جھادیندان ھا مثل قوميیجز فرمانرواه شان بيا

ً م كه چقدر واقعايابي یم درميشويباشد ازخود نشان نداده وھرروز كه ازدرگذشت رادمردان دورم

  ھست؟ ی دوستان ما خالیجا

 

 
  


