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   ٢٠٠٩ جنوری ٢٦  
  
  

  
  سيستانی صاحب هنوز نفس ميکشد

  

  سایت افغان جرمن  طامات می بافدو 
  

 افغانستان آزاد نامۀ سایت افغان جرمن جنوری سال روان پورتال ٢١ تاریخدر صفحۀ مربوط به 
به فانتازی سایت . کرده  بودند یل دیگر، از اینجانب هم ذکر خيررا خواندم که در جمله مسا

افغان جرمن آفرین فرستادم ولی حيران ماندم که سایت افغان جرمن چطور توانسته اینطور 
 و نوشته های بی سر و ته ام کجا و قلم نویسندۀ شناخته شدۀ یک ادعائی را در بيارد؟ من

این کشور انجينير معروفی صاحب کجا؟ نمی فهمم که نگارندۀ  نامۀ سایت افغان جرمن 
   بشکل شوخی آورده است؟نکته را جدی مطرح کرده و یا 

مه  شخص خودم بسياری مسایل آن نوشته  را جدی نگرفتم و فکر ميکنم که نویسندۀ آن نا
 ازاگر آنها بر هویت من شک دارند، حاضر هستم که . ه سخن اش اعتقاد نداردهم خود ب

  :دو شرط بلی برای شان مقاله گسيل نمایم، وآدرس خود از پشاور
  نشر نمایندبخط تاهوما ـ اول که مقاالتم را بدون معطلی و بدون دستکاری 
  .ده سؤ ننمایندـ و دوم که آدرس ایميل ام را لو ندهند و از آن استفا

 از آن حرف زدم ولی اآلن که این سطور باالاگرچند علت نوشته این مقاله همان است که در 
مطلب را رویدست گرفته ام، ميخواهم در رابطۀ خود سایت افغان جرمن و دستيار شان 

  .سيستانی صاحب هم  چند سطر نوشته نمایم
سيستانی و سایت هوادارش افغان بعد از ضربه های کاری یی که به اکادیميسين صاحب 

اما دیده شد که سيستانی . جرمن وارد آمد گمان ميرفت که هردو از صحنه خارج شوند
  . دست وردار نشدهاز چرندیات گوییصاحب هنوز نفس ميکشد و سایت افغان جرمن هنوز 

در معرکه یی که از طرف سيستانی صاحب با پشتيبانی سایت افغان جرمن برضد یک چهرۀ 
 ، آقای سيد حسين موسوی، براه انداخته شده بود، چنانچه رسم و نام ماياسی خوش س

چه از اول مرحلۀ این جنجال گر. روند روزگار است، یکطرف غالب شد و طرف دیگر مغلوب
يفهميدند که برد با کيست و باخت با کی، ولی سایت افغان جرمن و آقای همه م

سيستانی که در اول شميشر ها را بدر آورده و با بيرحمی بسوی حریف حمله ميکردند، در 
آخر از نفس ماندند و کار بجایی کشيد که هم سيستانی و هم سایت آلۀ دستش افغان 

پشيمانی را از چهره های ورم کرده و از ورای آتش جرمن، از کار خود پشيمان گردیدند و این 
  .خاموش شان ميتوان مشاهده کرد
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حریف های شکست خورده که در جای خود خشک مانده اند ، در ظاهر اینطور وانمود 
ولی همه شاهدیم که شکست با کيست و برد . ميکنند که ایشان فاتح این معرکه هستند

ر دیگری داشته باشيم ، غير از این که حق غالب و هم نميتوانستيم انتظاساسًا با کی؟ ا
این فقط سيستانی و سایت آله دستش افغان جرمن بودند، که با کر و . باطل مغلوب بگردد

.  و در جای خود خشک ماندندافتادهداخل ميدان شدند و در آخر از نفس و رجزخوانی فر 
وقتی «: جيد راست است کهدر قرآن م) ج(بدون هيچ شبهه و شک که فرمودۀ اهللا تعالی 

  .»حق آمد، باطل نابود گردید و به تحقيق که باطل از بيخ و بن نابودشدنی است
یعنی که تاریخ زود از نفس نمی . »تاریخ نفس طوالنی دارد«: قول بزرگان است که ميگوید

که خسته ميشوند، از قماش کسانی اند يآنان. گاه خسته نميشوداز طی طریق هيچ ماند و
ا صالبت کاذب در ميدان داخل شده و همينکه یکی دو ضربت کاری دیدند، دست خود را که ب

  .و بيرق سفيد صلح را بلند ميکنندباال کرده 
ش سيستانی  ا فلمدماشاز ظاهر امر همينطور مشاهده ميشود که سایت افغان جرمن و ب

 مغرور شده بودند و و افسوس که ایشان به زور کاذب خود. صاحب دگر توان مقابله را ندارند
   .ناک اوت ميکنندکی دو ضربه حریف را از پا در آورده و یفکر ميکردند که با 

طوری که همه مشاهده می نمایيم، پورتال افغانستان آزاد  و گردانندگانش هنوز درست 
 و با قامت خميده و  سر هراه گریز را در پيش گرفتها جنگ را شروع نکرده بودند، که حریف 

  .ار ميدان معرکه را ترک کردندنگونس
زاد این شکست شان را پذیرفته و بر مغلوب رحم ال نمی فهمم که پورتال افغاستان آحا

  ميکند و یا اینکه دنبال سيستانی و سایت افغان جرمن را ول نخواهد کرد؟
قوانين اسرای جنگی را که م که مغلوب را باید امان داد و شخص خودم به این عقيده هست

  .ق ژنف وضع کرده بر ایشان تطبيق نمودميثا
  

 


