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 با چهرۀ زشت ثریا بهاء آشنا شوید
 

زی برادر نجیب هللا آخرین ثریا بهای پرچمی سابق همسر صدیق احمد
"انسان" ناخلف رئیس جمهور دست نشاندۀ شوروی بود. پدر مرحومی این 

یف، دموکرات و محترم سعدالدین بهاء نام داشت که یک انسان شر
سالیان طوالنی را در زندان نظام سلطنتی سپری  مشروطه خواه بود و

کرد. اما نمیدانست که از او این دختر بی حیاء و میهن فروش زاده میشود 
نمایان که باعث بدنامی فامیل و نام پدر می گردد و چهرۀ زشت خود را 

 می سازد.
 

من ثریا بهاء را در پوهنتون می شناختم. این خود فروش در صف دختران 
پرچمی فعالیت میکرد و مبلغ عشق آزاد بود. روی همین دلیل با شخص 
نجیب هللا که در آن زمان محصل فاکولتۀ بود روابط نا مشروع برقرار 

و ناچار او را هیاهو برپا نمود  رچماین موضوع در جریان پ ه بود.نمود
مراقبت حیدر یکی پرچمی  تحت برای مدتی به شوروی فرستادند که

معروف در شوروی قرار گرفت. حیدر دوست صمیمی ببرک کامل بود که 
 ثریا بهاء          مشترکاٌ با اناهیتا روابط نا مشروع داشتند.

 

که به نام صدیق "خر" در پوهنتون  با صدیق احمد زی برادر نجیب هللاثریا بهاء بعد از برگشت از شوروی، 
پرچمی هم صدیق خوب بود و هم پشتون ها. به  ومعروف بود، ازدواج نمود. از ازدواجش تا سقوط نظام خلقی 

مجردیکه نظام نزدیک به فروپاشی شد، با صدیق یکجا  به احمد شاه مسعود خاک فروش پناه برد و بعداً به امریکا 
بهاء در دوران پرچمی بودنش علیه آن تبلیغ میکرد. در امریکا احتالفاتش با شوهر پناهنده گردد، جائی که ثریا 

احمقش باال گرفت تا اینکه منجر به جدائی آنها شد. ثریا بهاء می توانست سال ها قبل ازین هیوال طالق بگیرد. هر 
ز کشور های اروپائی پناهنده دوی اینها به فرانسه، هند و آلمان رفت و آمد داشتند و او می توانست که در یکی ا

شود. الکن چون نظام پابرچا بود، می خواست که حد اکثر استفاده را از آن ببرد. در حالیکه زندگی با صدیق "خر" 
 یک روز هم ارزش نداشت.

 

بعد از جدائی از صدیق "خر" ثریا بهاء صد در صد ضد پشتون گردید. بهاء می خواهد بدین نحو عقده های دوران 
دارد و شب روز  نظار و ستمی های بی هویت همکاری بار گذشته را بکفاند. اکنون با میهن فروشان شورای نکبت

علیه پشتون ها بدترین کلمات را به کار میبرد که حتا برای یک زن شلیته  و بی حیاء مانند خودش هم درست 
م میکرد و ارزش اجتماعی خود را نیست. اگر این زن شهامت میداشت در همان وقت علیه نجیب و بردارش قدعل

به اثبات میرساند تا نامش منحیث یک زن مبارز در تاریخ کشور ثبت میشد. هرکس می تواند به جسد مرده لگد 
بزند. خوب خورد و خوب پوشید و از نعمات نظام خلقی و پرچمی مستقید شد. الکن وقتی که همه چیز به آخر 

ود را قربانی پشتون ها معرفی نموده است. برای این زن بی حیاء و بی آبرو رسید، بنای قیل و قال را گذاشته و خ
و کثیف دامن، پشتون ها یهودی اند. در حالیکه خودش فراموش کرده است که چندین سال در آغوش "یهود" 

 خوابیده و از او "یهود" و شاید هم یهود زاده ها به دنیا آورده است. مبارکت باد" ثریا بهاء! 
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