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 Political سياسی

  
  . آزاد ل

  ٢٠١١ اپريل ١٤

  

  درسھايت را بخوانجانشفق 
 

 

  را به ارتباط سايت گفتمان که "محک باستانی"و " ھستی "يان آقا محترم ان نوشته ھای  دانشمندءمن از ابتدا

گردانندگان پشت پرده آن  خواسته اند در پيشبرد مرام ھای سياسی  با استفاده از عکس ھا و نوشته ھای رھروان و 

يانت ھای ملی و انسانی در دوره ھای خپرده ای روی اعمال و  تا باشد که ايندفدائيان راه انسانيت وطن ما راه باز نم

پيشتاز  و   ،ھای غير انسانی دارند انداخته و خود را متر قیه پشت پرده فعاليت کساله بعضی اشخاص  ٣٠زندگی 

در جمله نيروھای انقالبی جا بزنند طوری که نيرو ھای انقالبی و تحول خواه متوجه آنھمه سازشکاری و خيانت 

 و خيانت ھا  توجه جدی ء ھاھای آشکار شان نشده و اگر ھم شوند به پاس بزرگواران  راه انسانيت روی اين خطا

  .نکنند

له دقت کامل داشته ام أواندن نوشته ھا به ارتباط اين مس من ھم  از ھمان  اول متوجه حساسيت موضوع شده و در خ

 ءچون از جمله اشخاصی که درين نوشته ھای محک باستانی و مارک تواين افغانی که خيلی ھا ھم عالمانه و افشا

ان قای کوشانی برداشته و ھمچنآسپنتا جان و  –ل باقی جان گرانه پرده از روی عملکرد ھای نا انسانی اشخاص مث

شانی خود شان فکر رنجه بودم و ھنوز ھم ھستم تا آقای کوی بنده است و من منتظر بادامه دارد مورد عالقه و دلچس

 و دانه اسپنتای عزيز خاطراتقای نازآقای کوشانی و ظاھر شاھد و آادتمند شما از ارنموده و چيزی بنويسند چون 

ه در دماغ دارند به يادھانی الزمی در چنين شرايط دارم و اميدوارم روزی ايشان تشريف آورده و با نوشتن ھر چ

باشد من حاضرم با اوشان صحبت ھای نوشته ای   داشته باشم تا ھموطنان ار جمند بخوانند ای که له أارتباط ھر مس

  .و قضاوت نمايند

ھای خون انسانی وطن ما يعنی  در خدمت  اد خدمت به بزرگان خفاش حال که اوشان نسبت مصروفيت ھای زي

چاکران روسی و  استعمار گران امريکائی مشغول اند من صبر دارم تا بيکار و باز نشسته شده و آنھا ھم ايشان را 

ه  داليلی بکنند و ھم شايد چون زباله غير قابل ھضم و متعفن دور اندازند اينھا دو باره به ملت  و مردم رجوع می

 وجدانی خويش باشند آنوقت وقت صحبت من  با سپنتای خادم و ۀئن خدمت گذاری ارائه و خواھان تبرخاطری اي
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ه در رنگ آميزی بوت ھای نجيب رئيس جمھور نامنھاد ک و پرچمی ھای وطن فروش و کوشانی نوکر ظاھر طنين

 ضدو چنانکه جست و به مرام ھای غير انساتی وکرد از رقيبان ديگر ستمی و سازائی  سبقت جويد  کشور سعی می

 آدمکش  و بی ناموس ترين فاشيست افغانی برسد و رسيد و آنشرا فت ملی رسيد و از ھمکاران درجه اول نجيب 

من نميخواھم با آدم ھای مثل اين سمندر که خودش را باقی و سرباز .... بلی ھموطنان آن وقت ھنوز نرسيده  .بود

 .ند صحبت کنمميدا پرچمی و خلقی ھا ازادی و زير باز

زنند آيا باقی و امثال  دوستان عزيز محک باستانی و موسی ھستی اين پشه و مکس سياسی را با راکت و توپ می

 ن به اين ھمه می ارزد ؟؟؟؟آ

غان با اف ،ی که گردانندگان و ھمه کاره ھستند بيايند روی ميدان تا حرف ھای خود ما را منحيث افغانئباشد آنھا 

شھامت رو در رو در حالی بزنيم که ھزاران و شايد ھم صد ھا ھزار ھموطن بی خبر و مظلوم ما که اگثرا قر بانی 

 هشند و خود دانند که کی چه بوده چ گرانه باءاين نوع شيادی ھا شده اند شاھد و خواننده ھمچو نوشته  ھای افشا

ه خود آلت دست  بوده و شده و به دفاع از سايت گفتمان و کان حال بگذاريم اين باقی ج کرده ؟؟؟؟؟؟ هگفنته و چ

، وطنفروش خاين و –جانی  –مضحک تر و خجالت آورتر در دفاع از ازھرو خواسته اند دفاع از يک آدمکش 

بازچيزی برای گفتن ندارد مثل که ارباب ....ی که من مشاھده نمودم باقی سرباز و ئگويد ؟؟؟؟ تا جا بگذار چه می

نمايند اينجاست بروی سياسی برای خود  و دار ودسته خائن و مرتجع خويش کمائی آ ندارند اما ميخواھند يک ھايش

اينجا الزم است از روان آن شخصيت ....... (  مجيد و قيوم انجويند به ياد آوری جاودان ياد ل میسکه اينھا تو

 استفاده ءخواھند از نام شما سو نان و خائنان که میھای آگاه و مبارز بخواھم تا آزرده نشوند  امروز اين بی وجدا

) !ياد  تان گراميباد، ی ھستند که حتما شما در دوران حيات پر بار و کوتاه خود شاھد آن بوده ايدئبدارند ھمان ھا

 به د نوشته و. ھم در نوشته ای از مجيد و کشتن بيرحمانه او توسط جالدان و خون آشامان حءچند سال قبل ثر يا بھا

اصطالح اشک تمساح ريخته است در حاليکه ھمين خانم ثريا خانم صديق برادر نجيب که مشھور به گاو بود و 

 خود و رھانيدن از خجالت وجدانی ۀئاما برای تبر .د بوده است.باشد و خود از اعضای بسيار مھم ح ھست می

کوشانی و اين نوکرک جديد و  –امروز سپنتا . نوشته شان طوری است که محترمه خيلی دلسوز به مجيد بوده است

 عمل را شش سال پيش انجام داده آم ءقای باقی سمندر چنان کاری را پيش گرفته که ثريا بھاآ م امپر ياليسمعلوم الحال

  را نام شفقه  ايميل کسی بدر جواباز محترم موسی ھستی وای خوب از موضوع دور نرويم ديروز نوشته  .است

  :ا گفتنی که به آقا و يا خانم شفق دارم اينکه خواندم و تنھ

  :زيرا:  در سھايت را بخوان جانشفق  

  .ستی فارسی بنويسی اول سعی نما فارسی نوشتن را ياد بگيریخودت بلد ني -١ 

اينکه نوشته ای که يکی از خوانندگان اين سايت ھستی ؟؟؟؟ تعجب نمودم چون نشرات اين سايت به استندردی  -٢

آدمی مثل خودت که فارسی نوشتن را ياد نداری آنرا بتوانی بخوانی ؟؟؟؟ مگر اينکه مذھبی و يا پر چمی ( نيست که
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گويند و می  و بعد از خواندن ھر چه بر زبان شان آمد  می .دانند باشی ؟؟؟؟ چون آنھا منطق و ادبيات و امثالھم نمی

  نويسند   ؟؟؟؟

و معنی  )نشيمنگاه(لمات فارسی را بلد نيستيد چطور توانستيد  به کلمه شما که نوشتن ساده ترين ک: آقای شفق  -٣ 

دانيد درين باره آقای موسی ھستی توضيحات الزم در نوشته خود داده   فارسی چيزی نمیزآن پی ببريد ؟ شما که ا

قی برويد تا ھای ھستيد و بھتر است به سراغ کسی مثل آقای با  حق شما و امثال تان مستحق ھمچو جوابهاند که ب

  .برای تان ترجمه نمايد

دانند يا  که  نظر به گفته شما خواننده اين پورتال ھستند نوشته نکرديد که به سويه شما ھستند و يا چيزی میيآنان -٤

 يقين دارم از می خوانند،که  نوشته   ھای اين سايت را   اگر آنھا  از قماش شما ھستند يآن مثل شما بی سواد ھستند؟

) کورس اکابر(ن آ مندرج ه ایشود  چون اين سايت و نوشت ر اين سايت گرانمايه چيزی دستگير شان نمینوشتا
تال بر خوردار  از زحمت کشی ھای گردانندگان پوراستندرد بين المللی و  باالترين اد بيات  فارسی  را .نيست

ان خ افتادم که مطلقا با گفتار ببرک یياد گفتار ديروز کرزه االن که مصروف نوشتن اين چند جمله ھستم ب. است

  :رھبر پرچمی ھا يکسان است و بد نخواھد بود آنرا اينجا بنويسم  

  :کرزی ديروز کفت که  

شرطی که خالف منافع ه يکی اينکه ب: روی استقرار پايگاه نظامی امريکا پيشنھاداتی به امريکائی داده است  

با منافع ملی کشور = يعنی منافع کشور ھای اشغال کننده < د ؟؟؟؟؟ امريکائی ھا و  منافع ملی افغانستان نباش

  :او ميگفت . گفت  له را ببرک بيچاره ووطن فروش خاين به شکلی ديگری میأعين مس. >اشغال شده 

منافع (ختم صحبت نوشتم که در خاطر اين ه منافع ملی کشور ما با منافع ملی شوروی وابسته است ؟؟ اين جمله را ب

 قسيم فھيم –محقق  –قانونی  –د .ح -ربانی –کرزی  –کشور ھای امپرياليستی و تجاوز گر عين منافع ببرک ملی 

 –مال عمر  –خليلی  -راکتی –تنی  –گالب زوی  –انوری  –اکبری  –کاظمی  –عبدهللا  –سياف  –ربانی  –

و ده و  –حميد گل  –ی رزردا –بوتو  –نصير هللا بابر  –احمدی نزاد  –خامنه ای  –سراج الدين حقانی  –گلبدين 

منافع آنھا در مغايرت کامل با منافع ملت مظلوم ) صد ھا خاين ملی ھمسان و ھمشکل بوده و به ھم بافت خورده اند 

اين را به ارتباط روشن شدن منافع غير انسانی گردانندگان .  ما و ملت قھرمان ايران قرار دارد ۀو دربند کشيد

رخ ه خواھند با نوع تشريح ارتباط خود را با انسان ھای مترقی و فداکار اين ميھن خاينانه ب یسايت گفتمان که م

ازين کار ھا بزرگان شان بسيار . دانند که آنھا کی ھا بوده اند و اينھا کی ھا ھستند مردم بکشند نوشتم اما مردم ما می

 .ی تان برويد)بابا(نموده اندبلی آقای سمندر و شفق جان تازه وارد بھتر است پيش 

ی ئ چون افتخارات ملی مردم افغانستان با پيوند خوردن با افتخارات و جانبازی ھای ھمين راد مردان و فدائيان توده
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شما آدمک ھای مصنوعی و انقالبيون يدکی ضرورتی نيست و اين ه افغانستان است که رھروان زياد دارد و ب

ھای بيشتر  شما ارتباط ندارد ولو که عکسه ه ھر ترتيبی که نوشته نمائيد بھر شکل که تظاھر نمائيد و به افتخارات ب

در اخير توصيه ای  .خجالت و شرم و اظھار ندامت  ھم کار بدی نيست. شانرا چاپلوسانه در سايت تان نشر نمائيد

م ديده و آسيب ديده به آقای سرباز دارم و اينکه توبه نما و خدمت به استعمار و   ارتجاع را ترک نما ممکن ملت غ

ھا خوش قلب و خوش باور  ما ترا و امثال ترا ببخشند بلی امکانات آن موجود است چون اين مردم شريف خيلی

 بخشند ممکن ترا ھم ببخشند ؟؟؟؟؟؟ ھستند ھر خائنی را می

 

  


