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 دي كنی مهي ماست ماليشما در ب!  صاحبیستانيس
 
 
 لي جواب داد كه در بهي تانرا كار دارم، ھمساليب" خود رفت و گفت كه  هي نزد ھمسای شخصنديگو

 كه اگر بھانه دداب واج میود ؟دهکره اي مستماه  کيل بئرر ادبي: ت گفی ولا.  مي كردهيماست ما

 ھمه نيضرورت نبود كه ا.   گرددی صاحب ھم  بدنبال بھانه میستاني  س". استنياست خو ھم

 و طرز ديھر كس حق دارد اظھار نظر نما.  كرد پا افتاده بر پا شي موضوع پكي را بخاطر اھويھ

 كه تواندي ھم نمیستاني  گذشته و سی و پرچمی خلقی ھایزمان دكتاتور.   كنداني خود را بديد

 . دكته سازدگرانينظرات خود را بد

ال افغانستان آزاد  گله مند ھستم كه من البته از پورت.   استشهي صاحب  قابل اندیستاني سۀگذشت 

 یً و بعدا او را بدور مدھدي را اول راه  میستاني  مانند سی مشكوكی اشخاصاديچرا قبل از غور ز

 تيكم.  ردي و از آن پند بگاموزدي بدياد باآز افغانستان تي تجربه تلخ است كه ساكي نيا.  اندازد

 اجازه داده نشود شي دارد ھر گز برااهيشتهء س كه گذیًخصوصا كس.   مھم استتيفي كست،يمھم ن

 ني خانيخا.  توبه كند  و  خود نادم ھم شودۀلو كه از گذشت و عضو آن گردد وسدي بنوتيكه در سا

  .است ھر جا كه باشد

 نه ای صرف به گفتار متملقانكهي ااي و داندي میستاني سۀ به چه اندازه از سابقاي كه خانم جودانمينم

 ھا باخبر شود و معلومات تي از واقعاي كه خانم جوديام.  داندي و او را مدافع خود مكندي اكتفا میو

 ت صاحب نسبی موسوز را ازي آمني توھۀ گونه جملچيمن ھ.  دي نمالي تكمیستانيخود را در باره س

 صاحب فقط موقف خود را بر اساس اصول یموسو.  ستي جرم ندهي عقانيب.  دمي ندايبه خانم جو



 یستاني سنيا.  ی بود و نه تعرض شخصني نه توھنيا.   كرداني شان بیاسي سنشي و بتيسا

 ر ما آخفيمردم شر.  ردي بگیصاحب است كه موضوع را بزرگ ساخت تا از آب گل آلود ماھ

 گذشته كهياشخاص.  دي نمای می بازاي با نام خانم جوی و ككندي منافقت می كه كدانندي را مقيحقا

 هي علاياز مجادله خانم جو .  نخواھند شدابي خود كامبكارانهءيبدنام دارند ھرگز در كار فر

 جانب از اما مي نمای میباني پشتی خوشحالم و از ورهي  و غی ربانني و برھان الدافيعبدالرب س

   ی نظام من شورا جز ھمانی براراي كنم  زی نكردم و نمدي جرگه تائی شركت او را در ولسگريد

 از اي خوش شدم كه خانم جواريبس.  حاكمان آن اندستي تروری شاه شجاع و قانونیاست كه كرز

 خود در تي از عضواي كه خانم جودوارميام.   گرفتشي و راه مستقل را در پدي جرگه بریولس

ر مبارزه او در حال حاض.   نكنددي خود را كاندگري جرگه درس عبرت گرفته باشد و بار دیولس

 طاقت گفتار و ی مانند آقای سيستانیاگر بد خواھان.   نموده استاري  است كه اختی روشنيبھتر

  . مشكل خود شان استني را ندارند، اقي حقادنيشن

.  ردي دست بگكي دو تربوز را در تواندي است  نمی غدار نادرلي فامی افغان جرمن كه حامتيسا

 ی  غدار نادرلي و ھم مدافع فامدداني او را قھرمان و مبارز متي شود كه ساايھم مدافع خانم جو

 شان به كشور انتي خت نسبلي آنھاست از آن فامء جزاي ما كه خانم جوبيگردد كه ھموطنان نج

 گراني بھتر از دايخانم جو. رديگي را نمی و ھم به نعل زدن جائخيھم به م.   دارندقي عمفرتن

 به خانم ني و توھی احترامی بی و ازیانتسي مانند سیدفاع اشخاص.   كه از خود دفاع كندتوانديم

  .استيجو

 


