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  معاصر تاریخ جعلکاران به روشن پاسخ

 
 ،"فراھیدی" بنام تباری -عربی" بچھ شیر "و انترنتی زبان ھزاران و سر یک ھای شبکھ روزھا درین
 حزب لیستیامپریا ضد و اربابی زمینداری ضد ملی دموکراتیک مبارزات سنن وارثان علیھ باز

 صدراعظم سابق کشتمند علی  سلطان محترم آدرس از و میکنند تیز دندان و چنگ خلق دموکراتیک
 کشتمند محترم علیھ کافی پژوھش و ژورنالیزم موازین رعایت بدون افغانستان، دموکراتیک جمھوری

 جرمنی ھالند، در را تبلیغاتی زھرآگین غوغاھای خلق دموکراتیک حزب سیاسی دفتر اعضای دیگر و
 . اند انداختھ براه پرس کابل تارنمای در و

 چنین ھرگز کشتمند جناب کھ شود جلب روشن حقیقت این بھ ارجمند خوانندهء توجھ باید نخست
 . اند نوشتھ نھ دیگران و خود شخص دربارهء را بیھوده سخنان و ترھات

 بھ بل ام، نبوده هللا نجیب دکتر" وطن حزب "سیاسی دفتر عضو ھیچگاه تنھا نھ من : اینکھ دیگر دو
 نظامی رویارویی از پشتیبانی اتھام بھ و فقید غبار" وطن حزب "نام دستبرد با علنی مخالفت علت

 در دوام حبس ماه اند و دوسال از پس و اعدام روانی، شکنجھء محکوم محاکمھ زندانی تنی، شھنواز
  از جمھور رییس اول معاون ھاتف عبدالرحیم جناب فرمان بھ قاً اتفا پلچرخی، زندان مجرد سلولھای
 . شدم آزاد زندان
 سپری بیمارستان در آنرا روز ٩٩ درست نیز امین هللا حفیظ حکومت روزه ١٠١ رھبری دوران در

 ءنتیجھ در و زندانی ماه رچھا بھ نزدیک شوروی قشون نفوذ و حضور با خود مخالفت دلیل بھ و کردم
 بھ افغانستان خلق دموکراتیک حزب فعاالن دیگر و کھستانی خلیل استاد یاد زنده دادخواھانھ پافشاری
 حزبی کنترول رییس حیث بھ نخست زندان از رھایی از پس . شدم آزاد زندان از کارمل ببرک فرمان

 رشد سود بھ فرھنگ جبھھء در . گردیدم تعیین افغانستان گان نویسنده انجمن رییس وظیفھ بھ سپس و
 ملی اقلیتھای فرھنگی ھمکاری دوستی بھ خالق کار با افغانستان قومی گروھھای ھمھ ادبیات و زبان

 . نورزیدم دریغ امید پر تالش ھیچگونھ از کشور،
 بھ مردم تحریک اتھام بھ مرا انتخاباتی مبارزات جریان در نیز" تاجدار دموکراسی "سیطرهء نگامھ بھ
 محکوم حبس سال شش بھ و محاکمھ اصطالح بھ گرفتار گرانھ توطیھ شیوه بھ شاھی نظام علیھ قیام

 . کردند
 قانون دموکراتیک ارزشھای و بشر حقوقء اعالمیھ ارزشھای طبق تاریخی روشن حقایق این ذکر با

 این .کند تجاوز" مردم انسانی کرامت و رسم و اسم بھ" کھ ندارد حق شخصی و فرد ھیچ اساسی



 ھشت رفتھ برباد حقوق از بایستی باشند داشتھ انقالبی وجدان کثیر از اندکی اگر گروھی ھای رسانھ
 بھ حاکم ھای حلقھ آشکار گران توطیھ و جعلکاران علیھ مجرد، سلولھای در من حبس ماه اند و سال
 را خود دعوای تاریخ جعلکارانء شبکھ و مفتریان اتھامات علیھ آن غیر در برخیزند دادخواھانھ دفاع
  ." باشد غش وا در ھرکھ شود روی سیھ تا" میکنیم اقامھ
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