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 ۲۰۱۵/۰۴/۲۳                                فرحت امین

 گناه از بدتر عذر
 

عاشق نفاق وشقاق هستید وبرای این نفاق اندازی میخواهید ی برادر عزیز غالم حضرت اگر شما در چنین شرایط
زیر تاریخ قضاوت خود را در بمقصد برسید. نمیتوانید وکیل مدافع آن عوام فریبی کنید بحیثخلیلی  اشعارزیر پرده 

مظلوم  آناضافه بر آن دلم بحال خلیلی میسوزد که  حق خلیلی وقهرمان  داستان عیاری از خراسان او کرده است. 
مشخص تر  تر از گناه میخواهند برجسته کنند. عذر بدخنده دار و دالیل را با  بچه روزی افتاده  که حامیانش او

 دلیل می آورد که : عرض شود که: جناب غالم حضرت 
که  (روحی آنهم مریض های)آیا امروز مشاهده نمی شود که در سطح باال و تقریباً نیمه رسمی اشخاص مریض "

اقسام مریضی و در دهلیز های تأریِخ ابدی بستری اند و با مریضی های ساری و ُکشندۀ خویش مردم را به انواع
فرق بین  اند و می گیرند؟ های ناعالج و یا صعب العالج دچار نموده اند و با تأسف که مورد تجلیل هم قرار گرفته

جنرال داود  فهیم و جناب شان تجلیل از مزاری، ربانی و)حتماً منظور" آنها و "عیار خراسان" در چه می باشد؟
 در زیرخیمۀ ملت است( وامثال آنها

دزد بودن و آقای غالم حضرت از بسیار سادگی ! عذر بدتر از گناه توسل به  این نوع استدالل را  میگویند: 
قبول دارند و  ،استشده از خراسان نامیده  یخلیلی را که بنام عیار ایده آلخائن بودن یگانه زعیم  و  جاسوس بودن

و   [ فوق الذکر جاسوسانجالدان و]دیگر خیانت کاران و فرق بین آنهاشکایت شان ازین لحاظ بلند شده که میگوئید 
همه  ،خیانت ها نیست ،  فرق در جاسوسی ویدئبرادر نازنین  شما راست میگو"عیار خراسان"  در چه می باشد؟. 

 جنایتکاران تاریخ  انسانهای منفور شدۀ تاریخ اند. 
 

خلیلی برای  ۀدسیسه گران میخواند با برحق جلوه دادن کار های سیا درین است که خیره نگاهان  و هافرق آن
  .خشنود گردانندرا  انگماشتگانشپاکستان و  ایران و ،ند و دشمنان وطنی نمایزمینه ساز و خیانتکاری جاسوسی

به این چنین استدالل ها  وآب خت کردن ها نیاز مند است تا ماهی مراد را از آن صید کند. یعنی نفاق دشمنان ما 
گردد. در  و تباه تجزیه کشور ما دچار هرج و مرج و جنگ داخلی شود وتر  افگنان را حمایت کند تا هرچه زود

هنوز هم  در  جاسوس دایر کردند  و تجاوز پیشه و لندن از پول ایران کانفرانس برای بزرگداشت جنایتکار دزد و
برآورده را آرمان  خلیلی  مشتعل گردانند ونفاق و شقاق خاک را در آتش  چه بیشتر این وطن و ستند تا هرا تکاپو

افغانستان تحت قلمرو ایران درآید. اینکه خواب خراسان بزرگ را می بینید  تا از نبود اقوام غیر سازند، یعنی 
عین وعده های است که برای استحمار شدگان جوان انتحاری وعده داده  ،ان بهشت موعود گرددشزندگی برایتاجک 

 اند.  
 

سختی چه  اب کهپناهندگان افغان را در ایران رقت بار   وضع افسوس که چشم بصیرت بعضی ها چنان کور شده که
سرزمین خود مثل با از دست دادن نمی بینند. اگر افغانستان تجزیه شود تمام اتباع  افغان   ،بسر میبرند کامی تلخو 

ا د. ولی بشد ناستحاله خواهدر قلمرو کشور های طماع همسایه ما جبر برده شده اند ه برده های سیاه که به امریکا  ب
مدام باید که  هاوا بجان افغان لیند. ووش حرمت توانستند صاحب حثیت امریکایی یک فرق که اتباع سیاه با کرامت و

 تا اخیر بنام پدر سوخته شناخته خواهند شد. (بهشت موعود خلیلی)در ایران  ،عمر منحیث کاست های نجس هندال
در برابر اندیشه های تفوق طلبی  اینست اهمیت موضوع که شما بخاطر ضعف همت این خفت را قبول دار هستید و

بدانید که این ذوق  شخصی خود تان است وطنداران با  .خلیلی سر خدمت فرود می آورید ایران مثل استاد تان 
  و تائید نخواهند کرد. هرگز نمی پذیرندرا فراست این ذوق غیر ملی شما 
 افغان ملتیا به زبان دیگر ملت افغان  نمی دانم این استدالل بعضی ها که خود را جزءدر جای دیگر مینویسند که : 

نوع ملت افغان را نمیدانید زادۀ همان نبوغ  اینکه شما فرق بین افغان ملت و می دانند، چگونه توجیه خواهد شد؟ 
بخاطر این تضاد میخواهید  است در غیر آن اگرتضاد با جریان سیاسی  افغان ملت دارید وشمافغان صدیق 

محترم احمد سیاوش باید تمام پریشان گویی شما  نشانۀ نبوغ شماست که بقول جناب ،افغانستان را درجمع نفی کنید
  .   گذاریمرا به حساب نبوغ شما ب

 تجزیه افغانستان را بگور خواهند برد.نابودی و یا در پایان باید  عرض شود که دشمنان افغانستان  آرزوی 
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