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  قاسم باز   

                                                                               ٢٠١٧ دسمبر ٠١
  

  ،یزدکه در د  خدمت شخصی
  . ! کچالو داردۀترا؟ تاپجاسوسی و ھذيان گفتن داک

  

نام داکتر، ه  ، و تغويذ نويس ب۶ی ، جاسوس کی جی بی ، ام ای ه ئانستان؟ نی ، بلکه يک دزد حرفار افغگيک خدمت

ه ب. مری شھرت بين االافغانی داردخل خوری و نوشيدن مشروبات  حيدنا؟ و ديفر پوش نا، که در الکپروفيسور و س

فته اند گراست . برو ساختن خود قيل و قال نمودهآخاطر بی ه در ويبسايت سباوون، بر گ بار دي٢٠١٧/ ١١/٢٧تاريخ 

  ).ھاغه به ودريږی که ھغه يی ودريږی (

سال تجاوز کند از طرف دفتر ولفير امريکا به اين شيخ ) ٩٢(که سن و سال شان از نود دو  در کشور امريکا به افرادی

 ۀد که ادرار و مواد غايتنکه اين افراد شيخ فانی نمی توان خاطریه نھم بآ، شود ان داده میگھای فانی ديفر مفت و راي

. رددگ  بر می خوی و خاصيت شان به طرف طفلی. دنکن  در ھر جا و کجا که بينشيند چتلی میآنھا،ھدارندگخود را ن

ه زد حرفو دمی پرست   ساله،  اين پير ٩۴اين فرد . پ امروز شان ھيچ تطابق نمی داشته باشدگسخن  ديروز شان به 

وی، گبی مروت دروغورده ، اين فرد  آدست ه  خود از کجا بی کچالوۀ که نمی دانم وی  سند دوکتور؟؟؟ دارای تاپئی

اين شخص بی باک در .  و تربيه شدهگ قسم مردم  کالن ، بزره چه در کجا ھمراءوليت و بی حياؤ  بی مسنويستغويذ 

ی د و بی شرم که نه از دزء بی حيایوگو نه از مخلوق خدا، نزد من اين فرد ھذيان اين سن و سال نه از خدا می شرمد 

 تغويذ نويسی ، نوکری و جيره خوری ۀران، و نه از وظيفگخود، نه از شغل جاسوسی خود، نه از توھين و تحقير دي

 ءه افراد بی وجدان و بی حياونگی ات ما مردم را از شر اينگکنم الھی به بزر دعا می. رزم نداردآليس و روس ھيچ گان

  . شمارد ری میگ روشنۀرا يک پديد نآدر قاموس اين فرد طالق و صيغه يک تعريف داشته وی . نجات دھيد

ناه و خطا مورد سرزنش قرار گبدون کدام  ) يخمالک باز(نام ه ر در ويبسايت سباوون بنده را بگاين جاسوس بار دي

ر و ابن ينظ و، مفتری بیگزد مشھور، بی دانش، دروغد، جاسوس کا جی بی ، دکتر؟ بی خرنمی دانم که اين دا. داده

يشاوندان اين جاسوس فوت نموده بود و و از خیت ويرجينيا که يکمن سه ھفته قبل در ايال. خواھد الوقت از من چی می

 خانم مرحوم مارشال ردنبندگزد مشھور  اسم اين د،ن مرحومهآر فاميلی گ اعضای ديدر جمعن مرحومه که آ ۀدر فاتح

ن آ اين تغويذ نويس که دوست من است در سابق داماد اخاطر شناخت و دوستی به شاه وليخان، نيز ذکر شده بود من ب

زد  نزد اين دهمن به ارث رسيده ان ما، بگ مرحض شدن به غرور افغانی که از بزریمن در اثنا. فاتحه اشتراک کردم 

مشھور افغان رفته اول خود را به وی معرفی کردم که اسم من قاسم باز است ، در عين وقت معرفی کردن برايشان 
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که شما  شما نوشته  بودم،  ھر وقتیه  نظر سنجی افغان جرمن انالين بۀخاطر نشان ساختم  که من يک زمانی در دريچ

که به را  خود وفا کرده دستھای اين دزد و جاسوس کی جی بی ۀفتگن آمن به عھد . بوسم را می را ببينم دستھای تان

که اين شخصيت فرو مايه از ويبسايت افغان جرمن ـ انالين  از وقتی. بوسيدن نمی ارزيد  بوسيده از فاتحه بيرون شدم

، ولی اين شتم اين تعويذ نويس چيزی ننوۀن وقت تا الحال دربارآفرار نمود، و فرار را به قرار ترجيح داد، من از 

 من و يک یاست ماندن واالذر گطرف طفوليت در حال ه  دوباره بنظير که عقلش شخص کودن و مزدور، مفتری بی

 مثل افراد غير نورمال ،اين شخص عليل، مريض و دايفر پوش که عقل خود را از دست داده . ر نيستندگان ديگعده بزر

  .اھی انطرف چک می اندازدگاھی اين طرف و گ

يات، دروغھا، و گخاطر جفنه دست به ب ان قلمگريانا از يک تعداد بزرآبل اين شخص بی مروت در ويبسايت چندی ق

 "موسوی صاحب"وار جناب گعوام فريبيھای  خود معذرت خواست، که اين معذرت خواھی  وی توسط شخصيت بزر

عجيب . رد شد ه ئی پانزده صفحًا تقريبۀيات و احاديث در يک نوشتآ به "زاد افغانستانآ -افغانستان آزاد"پورتال در 

 نو خود که در ويبسايت ۀوی در نوشت. يات خود مثل سابق ادامه داده گاست که اين شخصيت؟ بی سويه باز به جفن

 که یشکله ان بگر خود را به خوانندگ به نشر رسيده ، اين شخص عليل و مريض بار دي٢٠١٧ / ١١/٢٧رخ ؤسباوون م

  .است معرفی ساخت

ردنبند خانم مارشال شاه گزد دليس، گی، جاسوس روس و انئھای اين عقده ه ان خود تمنا دارم که نوشتگاز تمام بزرمن 

ا ( الف پيش او / الف زير ای / ر ا بالف ز.  کچالوۀولی خان، اين خيبر پرست، شرابخور و قمارباز، داکتر؟ دارای تاپ

که اين  خاطریه ب. ونه شخص بی وقار جواب بنويسدگ که به اين"جميلی صاحب"د، حيف محترم نذور بدانعرا م) ای او

  .ش برسدن يار غارش بدادآرفته امروز باز از يار غار خود طلب کمک شده، خدا کند که گزدی داکترا داکتر؟ که در د

  .شناخت راستی که يک عده خاينان ملی را خوب میسردار محمد ھاشم خان صدراعظم ب

ظم اين شما بوديد که اين متعلم صنف يازده و بازاری را در مربوطات وزارت خارجه غير ای شاه محمود خان صدراع

  .لستان فرستاديدگمور رسمی وزارت خارجه به سفارت انأ وی را به حيث مًاقانونی مقرر و بعد

  . شودگ ادمی بزرار چه بگ شود، گرگ زاده گرگ

 .يار زنده صحبت باقی

٣٠ / ١١ / ٢٠١٧ 


