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 تازه کاکا خوانده ھای خود با }یوسفزی و روشن{ بیشتر از دو ماه میشود کھ برادران تازه دوقلو شده 

برھنھ  و تکبیر خود را تکفیر ۀپیراھن حضرت عثمان را بھ سر کشیده با نعر} نایبیعبدهللا  و پیوستون{

معرفی  اندکی؟ پیش از اینکھ ادامھ بدھیم !کھ از ھیچ چیز خبر ندارند داین بیخبران تازه خبر شدن .دکردن

طھماس است  میشویم با چاچا پتی چا فلم نجیب جان روشن را بصورت كل قھرمان طنز محترم فرید

د این ینھ نفرت دارآئمیکند عقل کل است از  و دریشی پوشیدن فکر یبس الف در جگر نھ با نیکتای

نوقت الزم میفتد آپای نمانده کھ چاپی نکرده باشد اگر میگویند نھ باز  نطورآعزیز ما در زمان حاکمیت 

نچھ مربوط میشود بھ آ .را نمایم کھ ھم شاھدان و خود شان زنده استند. . .  کھ بدون پرده قصھ ھای

چون رفیق  دفی شدنزمان مھاجرت شان از روی قضا در کشور دنمارک با رفیق محترم فیضی معر

پس  دفیضی یکی از شخصیت ھای پاک و شناختھ شده حزب کھ مورد احترام ھمھ و شناخت وسیع داشتن

طرح نشراتی رفیق فیضی کھ  دریغ نکرده از. . .  از ھیچ تظاھر و !)روشن" (نجرابی" نجیب جان

. . .   لیت نشراتیومسو گرفتن سوی استفاده نموده با دمشکالت صحی و تخنیکی نمیتوانستن بر خود بنا

در  )نجیب جان نجرابی( ما "روشن"رفیق عظیمی مطالعھ نمودید این  ءدیگر ھمھ جریان را در نوشتھ

 رفیق بریالی،. ا.خ.د.حانسجام  ءعضویت کمیتھ، عضویت کمیتھ فعالین .کرده اند !!!ھر جای روشنایی

در یک کلمھ {زب وطن حانسجام ینده و اکنون عضو فعال آنھضت عضو فوق العادۀ شورای مرکزی 

خود را در نزد شعبات  "زادیآ"قا با استفاده از نشرات آاین  و} دار و بی ریش ینکتای حکمتیار

معرفی کرده و داوطلبانھ بخاطر چند پول استخدام شده  . . . استخباراتی خارجی دنمارک یک شخصیت

نھا بھ افغانستان سفر کرده و اکنون در آنھا پول میگیرد و بھ دستور مصرف آو بھ نام ھای مختلف از 

در این رابطھ مقامات . . .  مفصل ءطبق معلومات رفقای دنمارک با نامھ .خدمت ارباب قرار دارند

لمان آبھ  دنچھ مربوط میشود بھ ذکریا جان کھ بعد قدم گذاشتنآ .ل دنمارک را ھشدار داده اندومسو

 دسوم امنیت دولتی بودند کھ این اداره را خاد باالی خاد میگفتن ۀیوسفزی شده اند موصوف کارمند ادار

امینی "بھ خاطر اعمال زشت شان بود کھ ھمھ او را بھ نام  دن اداره بودنآو ایشان یکی از مستنطق ھای 

از افراد بی گناه حتی اقارب خود را کھ با  یمیشناسند و بخاطر گرفتن رتبھ و مقام تعداد زیاد "باندیست

خصومت ھای شخصی داشت بھ نام ھای مختلف راپور ترتیب و زندانی میکرد و در جریان تحقیق نھا آ

نھا را مجبور بھ قبول عملی کھ انجام نداده بودند میکرد کھ آبا تھدید کردن بھ شکنجھ ھای غیر اخالقی 

ن خاطر ایشان بخاطر ھمین اعمال زشت شان با اعذاب وجدان بھ تکلیف روانی گرفتار ھستند بھ ھمی



ن اداره گفتنی زیاد است آمعرفی ھستند در مورد کارنامھ ھای شان در  "لیونی روغ"در بین رفقا بھ نام 

 ،قرار حکایت یک رفیق .منکر حق شوند برای شما با شاھدان و ثبوت تقدیم خواھد شد ایشان ھم اگر کھ

گالبی را پیدا کنید کھ سرخ نھ الیق برای یکی از مریدان خود گفتھ بود کھ یک سلیمان  میگویند جناب 

حال چاچا  ن مریدان جناب ذکریا جان را پیدا کردند وآنماید کھ  . . . شده باشد و از طریق او فعالیت

قای پیوستون بھ غیر از آبرای  پیوستون کسانیکھ منوکی منگل را میشناسند بس بدانند کھ کاپی ایشان

ی از ایشان سوال کردند کھ اگر مل ری نجیب از ملیت پشتون دیگران وجود ندارند میگویند روزی رفیق

و ھمچنان  . . . فراموش کردی را صایب حکمتیار :ایشان جواب دادند ؟ھزاره میبودند شما چھ میکردید

نقل  و ددوست دیگر از جریان محفل عروسی را قصھ میکنند کھ در اطراف میزی تعدادی جمع بودن

دا "رین پشتو صحبت میکردند ھمی میگفتند ید با زبان شمجلس با ژست ھای رھبرنمایانھ داشتن

توصیھ  نھاآھمھ را بھ ھفت کتاب بھ خیانت محکوم نموده بھ دوری از . . .  دا "دا متحد ملی" "نھضتیان

ھمھ از  ؟میکردند از جمع رفیقی بھ پشتو از ایشان سوال کردند کھ مل ری پیوستون شما پشتو یاد دارید

 .بھ پشتو صحبت میکند چھ معنی دارد دنھم از کسی کھ پشتون است و دارآاین سوال بھ اصطالح بیجا 

 :طرف جواب میدھد ؟دیکتاتورانھ پرسان میکنند کھ این چھ سوال است ءقای پیوستون بھ لھجھآ

 در مورد رفیق .ندھمھ خنده کرد ،را نمیدانید" پیوستون"بخاطریکھ شما تا ھنوز معنی نام فامیلی تان 

ایشان در این ھوای بارانی اروپا  ،در میرودھن ھمھ فھم کھ بھ آنایبی ما اینقدر گفتھ میتوانم حیف  عبدهللا

 نطور سرآبا شیک ترین لباس و عطر فرانسوی تا اکنون بدون چتری گردش میکنند این بارانھای ظالم 

ش شان رفتھ است در رابطھ بھ ایشان مراجعھ شان از پی ۀیندآصورت شان را گرفتھ کھ گذشتھ حال و  و

ب داده اند در حق رفیق محترم آخرین گلی کھ بھ آحبیب و  محترم قدیرھم نامم دانشمند  ءکنید بھ نوشتھ

نشست ھامبورگ  ن دعوت عاجل بھ اشتراک درآاقسام و افضل لودین انجام دادند از ایشان بھ انواع 

ماده گی خود برای صحبت در آنھم در سفر میگذشت از عدم آد نھا وقت کم داشتنآاین کھ  از دنمودن

ماده کنند آلیت گرفتند کھ بیانیھ ایشان را وولی با سخاوت رفیق نایبی ما مسو دمحفل معذرت خواستن

ن نوشتھ را از آبدون کدام موافقھ ھ بھ حال سیاسی شان بر میخورد و مواج ماده کردند کھ اصالً آچنان 

  .دخود بھ نشر رسانیدننام شان در سایت 

  

  اصل بھ سایت ازادی و صفوف وطن

  پندار  و بھ اصالت کاپی 

 

  . . .ادامھ دارد 



 


