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 حميرا دلير غوريانی
  
  
  

! سالم ،مدير ارجمند پورتال  
 اشاعه يافته مفتخر خواهد شد ؛(!)  قهرمان ۀفرشته خانم به لقب نويسند« در نشريه کابل پرس ، مطلبی زير عنوان 

  .  خوب سهيم گردندۀکه نظر به جذابيت و صالبت مطلب ، ميخواهم خوانندگان شما نيز در التذاذ يک نوشت
 غوريانی. س
 
  

  

»!نويسنده قهرمان« فرشته خانم ؛ به لقب   
  !مفتخر خواهد شد

  
نده پندارد و يک غرب ، خود را نويس» سوسيال«  است و شنيع که يک خانم لميده در زير چادر حبسيار وقي

علم کند و بيرق سبز اين مرتجح مرحوم را روی تابوت » قهرمان ملی « قوماندان شاگرد سيد قطب را بحيث 
  امضاء جمع کند و مخالفان» جهاد فروش پليد « ؛ يک » زن ستيز « انترنت پهن کند و برای قهرمانيت يک 

  !بنامد » قهرمان « د تنبل و کوتوله کامنت گذار اين آدمکش معدوم را تهديد کند و خود را نيز از زبان چن
  

بخاطر چند پول » جمعيت اسالمی «  بسيار بيشرمی و روسپيگری است که اين خانم لميده در غرب و عروسک 
داود خان يک ! خود را از سردار داوود ، برتر بداند ! سياه اينهمه روی خويش را سياه کند و حتا قهرمان جهادی 

ی چون ضياء الحق ، شاهنشاه آريامهر ، عيدی امين و معمر ئ، اما همين ديکتاتور با مقايسه آدم هاديکتاتور بود 
ليونيد (  او با ديکتاتور بزرگ ۀمشاجر!  او بودند ؛ بسيار مترقی ، روشن بين و ملی گرا بود ۀقذافی که همدور

ی ئانقياد او در برابر خواسته های منطقه عدم . در کاخ کرملن ، نشانه ای از آزادگی اين بزرگمرد دارد) برژنف 
 سرسختی او در برابر مولوی ها ، مجددی ها ؛ و ساير  .ديگر از استقالل فکری اوستۀشاه ايران نيز نشانه

مرتجعين نيز درايت و خرد ورزی داوود خان ديکتاتور را ميرساند ؛ در زمانه ای که اکثر کشورها با سيستم تک 
خانم فرشته حضرتی ، هر مخالف احمد شاه مسعود را ؛ هر معاند شورای نظار ! ره ميشوندحزبی يا ديکتاتوری ادا

! ته را بدون تامل و درک و تشخيص ، رويهم انبار ميکند ميزند و مشتی اراجيف بيسر و» قبيله گرا « را برچسپ 
 بر هرگونه سياه کردن چرا حضرتی گوش به حرف يک کامنت گذار واقعگرا نکرد تا خانه تکانی ذهنی و فکری را

معلوم است ؛ قلم او در خدمت يک !  ديگران را نشخوار نکندۀکاغذ ، ترجيح دهد و ازين بيش ، حرف های نا جويد
افغانستان ، کشوريست عقب مانده !  يک مزدور است ؛ يک مزدور معذورۀاست ؛ قلم او خام» تنظيم تاريخ زده « 

«  صدها سال است ؛ ملت را چاپيده اند و از زبان چند خان قبيله ؛ خويشتن را ، مشتی حکمران وابسته به اجنبی
تراشيده اند ؛ جنايتکاران جنگی ، به پشتگرمی اربابان انگليسی و امريکايی ، اينک شورا و » تولواک « و » بابا 

ايت انترنی را در کرسی های عالی اداری را تصاحب کرده اند ، هر تبهکار جنگی چندين نويسنده و قلمزن و س
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برای دوستم ، ستايشنامه و مرامنامه ... خدمت گرفته است؛ خود فروختگانی مثل همت فاريابی ، شفيقه حبيبی و 
می نويسند و شعبده بازانی چون ويس ناصری و فرشته حضرتی ، از مسعود و حکمتبار ، دفاع ميکنند ؛ خانم های 

اين دوره ايست که می ! قلمداد ميکنند » مرگ انسانيت « ود را همچون ثريا بهاء ؛ مرگ مسع» وقاحت نگار « 
شبه هنر ، .  اشغال کشور ؛ پديد آمده است ۀناميد ـ و پس از دور» گسست و انحطاط فرهنگی «توان آنرا روزگار 

ال را اغف شبه روشنفکر ؛ شبه واقعيت ؛ از طريق تی  وی های وابسته به امپرياليزم جهانی ، جوانان کشور مان
می کنند ؛ تاريخ را وارونه جلوه می دهند ؛ برای روشنفکران و فرهنگيان باز نشسته که از نظر ابداع و خالقيت ، 
! مدت هاست ؛ باز نشسته و عقيم شده اند ؛ دوباره حساب باز می کنند و با آنان به اصطالح ، مصاحبه می کنند

رهين ، که باری در دانشگاه کابل؛ کتابدار بود و حتا  يک فوسيل فرهنگی را بنگريد ، عبدا لرسول ۀشما نمون
عنوان و پشتی يک کتاب را بدرستی خوانده نمی توانست ؛ در سراسر عمر خويش؛ حتا يک مقاله ننوشت ؛ امروز 

 ديگران ، در برون مرز ، مقاالت ديگران را در مجموعه ای انتشار ميدهد و اسم خودش را به حيث ۀ؛ پنهان از ديد
 جسته ؛ ءهم ارتقا» پوهاندی  « ۀبا همين استاد بيسواد ؟ که نميدانم چطور به درج! در پشتی ميگذارد ! !لف ؤم

اين شخص يک سايت انترنتی هم باز . » رو نمی رود« مصاحبه ميشود ؛ حتا مشت او باز ميشود ؛ اما هنوز از 
 نگارش ۀخوب ؛ فرشته جان هم زمين!  ميکندو برادران مسعود فقيد نيز جانبداری» ائتالف شمال« گويا از  کرده و

تحويل تارنما های انترنتی ميدهد » لبسرين زده « وليت را پيدا کرده ؛ هر روز يک مطلب ؤهای بدون پرسان و مس
  »بيدل« خجالت قسمت چشم است کو چشم ؟ ! 

 حميرا دلير غوريانی.  با احترام 
 
 


