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  حامد بھارستانی

  ٢٠١٣ جوالی ١٩

  ،»شورشی«
  !!!سيد انور سادات مبارکت باشد» رفيق «
و عبدالرشيد دوستم و داکتر پوده و خائن از لحاظ فکری در کنار محمد محقق » شورشی«وقتی دوستانی نوشتند که 

فراری ھياھو راه » پوالد«عبدهللا عبدهللا و محمد يونس قانونی و پيرم قل و فيض هللا ذکی قرار دارد، او و بعد ھم 

ھای دوستمی ھيچ تفاوتی از لحاظ » گلم جم«و » شورشی«انداختند که چنين است و چنان، اما اينک می بينيم که ميان 

  .فکری موجود نيست

در يکی از نوشته ھايش از ستمگری پشتون ھا صحبت کرده و از اين که ھمه ثروت ھا به پشتون ھا » ورشیش«

  :سيد انور سادات دوستمی نيز پيش گرفته، نوشته بود» رفيق«دارد به خشم شده و در جائی حتی از » تعلق«

.... مليت پشتون در افغانستان مليت ستمگر است} با وجود اشغال کشور ما و قتل عام خلق پشتون{در حال حاضر «

زبان، فرھنگ و خوی و خواص اين مليت ھا را خطر نابودی تھديد می کند، زيرا ستمگری ملی پشتون ھا آنھا را 

  »...فرصت انکشاف و تکامل نمی دھد

جنگ زرگری بر روی واژه ھای (عضو پارلمان پوشالی ھم وقتی مسألۀ زبان » لم جمگ«سيد انور سادات » رفيق«و 

  :مطرح می شود، چنين بر خلق و توده ھای پشتون حمله می کند) پوھنتون و دانشگاه

القی به فساد اداری و فساد اخ. بفرمائيد شما چه کار کرده ايد، به غير از انتحار و انفجار، افغانستان را بدنام کرده ايد«

  ».امروز افغانستان را مشھور کرده ايد

سادات دوستمی » رفيق«و » شورشی» «رفيق«فراری بايد پرسيد که آيا ميان فکر » پوالد» «رفيق«خوب اينجا از 

اگر موش نيستی، بفرما جرأت کن و برای اولين » پوالد«تفاوتی می بيند، يا ھر دو از يک گندآب تغذيه می شوند، آقای 

  !منتظرت ھستم. بوده نمی توانی، حداقل لوش جويچه ھای پشاور نيستی» پوالد«بساز که اگر بار ثابت 

  

  

  

  

  

 


