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  تفاھمءسويک رفع 
 

ی  مثل باقی سمندر ئھای آقايان محک باستانی و جناب  موسی ھستی  در مورد  يک آدم بی سرو پا به ار تباط نوشته

  که من ھم از جمله خوانندگان ،شود  نشر می" آزاد افغانستان–افغانستان آزاد "مدتی در اين سايت وزين  که از 

جواب يک بچه کوچه که سواد کافی ھم نداشته و   شايدخودش باقی جان بوده و  اکنون ه مند  ھستم چند سطر ب عالقه

َمحبت ھای نوازشگرانه آقای محک  ه  مورد توجه وکه آن نوشت. پشيمان شده ميخواھد راھی را باز بگذارد نوشتم 

اضافه تر از اندازه خودم و بيشتر از آنچه ھستم مورد تفقد قرار  باستانی و محترم آقای موسی ھستی که بنده را

که به ارتباط باقی جان اين مگس را خواھم توسط اين  چند سطر ابھاماتی  ابراز سپاس نموده و می؛   گرديد،اند داده

  .سی ايجاد شده است  رفع نمايمسيا

 و آن اينکه در آن يک جمله مختصر خواسته بودم تا مقوله فلسفی مبارز ه با مفاسد اجتماعی و سياسی  جامعه را که 

 گری عليه ھمچو وطنفروشان ءی ختم افشااضاگز به معنی  تقبوده است مطرح سازم و آن ھرباقی جان ممثل آن  

ام تحليل درست  و جامع ازآن  ينکه قدرت افاده ام ضعيف بوده  و نتوانستها و نيست از ھرزه و رقاصان سياسی نبوده

  . معذرت ميخواھم،داشته باشم

و مشھور کشور  نمودن عناصر خاين به وطن و به ملت مخصوصاً اينکه در دفاع از جالدان نامی ء به باور من افشا

ه بلکه خود به ذات خود به سطح ملی  شخصی نبودۀلأ مسو اجتماع يک وسيع سياست ۀد در حلقناسته باشھم بر خ

 باز ھم به ارتباط آن جمله نوشته .نمايد  را داشته و مبارزه را عليه آن ايجاب می– ء نقد و افشا–قابليت گسترش 

ده کار رفته که واقعاً مستحقش بوه عليه باقی جان ب)خوب(جا و ه ام بايد يادھانی نمايم که چون ھمه کلمات ب قبلی

؟؟   از چه کلماتی بايد استفاده نمودنميدانم زمانيکه دست اندر کاران پشت پرده و اين سياسيون فيشنی روی صحنه آيند

و .. …اگر  ھمان کلمات و جمالت تکرار شود اين افتخار به باقی جان خواھد بود چون ھمرديف آقای کوشانی و 

 کالنکار و – اوقی – نوشتم که باقی چون حيثيت يک آدم رابط غيره خائنين بلند باال قرار گرفته است بدين ملحوظ

خاين و غيره ياد نمود چون در .. . وجدان  توان اورا با عين کلمات  خيلی مھم مثل بی بی دانش را دارا  است  نمی

م با افراد  تر ويج دھنده افکار شو=  شورای نظار یاعضا -ربانی = آن صورت ايشان شخصيتی مھمی مثل سياف 

ببينيد با موجوديت . و صد ھا خاين به ملت و وطن پيدا خواھد نمود) خلقی ھا و پرچمی ھا(د .و بد اعضای ح
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 وطن فروش و قصابان مردم مظلوم يکی ھم پيدا نشد از آدمی مثل ازھر ،وجدان و خاين ھزاران پرچمی و خلقی بی

حيثيت شيد که باقی سمندر چه اندازه پست و بی به شکل علنی دفاع نمايد فقط باقی جان ؟؟؟؟ حال توجه داشته با

 بی ۀپوک مغز و امثالھم ناميد چون اگر او را در جمل -غا بلی آ -  دالل–توان رقاص سياسی  ؟؟؟؟ فقط او را میاست

 ؟؟ئيم ؟؟را چی بگووجدانان خطاب کنيم پس آقای بوت پاک نجيب يعنی کوشانی 

 نزد دوستان پيدا شده باشد ،اگر در مورد  تفاھمءطر فعلی خواستم سوآن نوشته قبلی  مختصر بود اينک درين چند س

 گرانه پيرامون باقی  و گردانندگان سايت گفتمان که از طريق ءھای افشا منظورم از آن ھمه نوشته: رفع گردد 

قدر کفايت ه ی بئآبرويابد اين نبوده که کوبيدن و بی  نويسندگان خبره و پر معلومات مثل شما انعکاس يافته و می

کنم خودش ھم اين موضوع را درک نموده باشد چون اقالً چند  نصيب سمندر شده و بايد متوقف گردد و فکر می

  چيزی ندارد  که به ارتباط اين مسايل .کرد ھايش ننوشت سطری مجھول و ھوائی ھم در دفاع از خود و عمل

يد ھم بعد از يکی از نوشته ھايش که آقای باستانی را مطروحه به شما و پيشگاه مردم شريف ما  پيشکش نمايد و شا

مندگی کاملش بوده و است بعداً ثابت شد ھمان وسيله شربا کسی ديگری اشتباه گرفته و دعوی ھم نمود و خالف آن 

کنم اگر ھم روزی مجبور شود به اساس  و من فکر می. بود) دهخام پرتو نمو(چون به اصطالح وطنی ما و شما 

دن اربابانش چيزی دو باره  بنويسد مضمونی نخواھد داشت به جز اينکه موضوعات مھم و ملی را شکل ديکته نمو

  .شخصی داده و دو باره به دفاع از چند خاين ديگر بر خيزد

وطنفروشان و بی وجدانان   گری ھای ھر چه بيشتر خائنين به ملت و خائنين به جنبش وءمن شخصاً طرفدار افشا

ھای   اوشان وابستگیا آسيب ديده از مکارگی و فريب و نيرنگ  آدم ھای مثل باقی و امثال آن که بھستم تا اين ملت

پرده و وکيل مدافع جنايت کاران و بی و پيش  پشت ان و خاينان چاپلوستمام سياسی و اقتصادی دارند آگاه شده و به 

 آنھا مبارزه با ھا بوده و طرفدار ين قماش آدم در تضاد با ا در صد  من صد.ناموسان وطنفروش  اعتماد نداشته باشند

 نشوند و پشت پرده ھای اسرار آميز ولينعمتان خود به غمزه ھای سياسی مشغول باشند ءھا افشا بلی اگر اين. ھستم 

ملت در شناخت راه اساسی نجات از چنگال اھريمن استعمار و استثمار دچار اشتباه خواھد شد و  ھمچو الشخوران 

  با خونم به دوام زندگی پست خود ادامه خواھند داد و ضمناً بايد روشن وواضح بنگارم که من و باورھايم کهبد نام 

  .ت کرده در چند جمله مختصرا رو شن ميسازم أنشھای تلخ زندگی اجتماعی و سياسی ام   شده و  از واقعيتآجين

 سازمانھا و تشکيالت خرافاتی و انقالبی -ت آدم  ھا  بد بختی ملت ما و دوام آن واکثر ملل شبيه مردم ما از موجودي

نحوی از که به . ومال و نيمچه مالی نوکران عرب  يعنی اسالم سياسی است ) پرچمی و خلقی ( د .نما ھا مثل ح

 یوجدان ووطن فروش است و چند نفر  چمی  و خلقی بیمسلماً ھر پر.  در خدمت استعمار جھانی قرار دارند انحاء

تير (ھای مثل سمندر  ھا آدم ن آنااند و مدافع  ھمين دو طايفه بودهاند در خدمت  سايت گفتمان کمين کردهۀردکه پشت پ

ھا را رد نميکنم بلکه عميقاً و  گری در مورد آنء من نه تنھا افشا.دست آورده ت تا ازين راه لقمه نانی را باس) ورآ

ام آدمی مثل  باشم و اينکه گفته ھستم و جدا در مبارزه بوده و میگری اين خائنان به مردم ءقلباً طرفدار ھر نوع افشا

ارزد که او را به راکت زد ؟ بر داشت خودم اين است که افرادی مثل او کوچکتر و  باقی اين مکس سياسی آيامی

ن که سگ را بز(فت و به جمله رگھا را نشانه  ھا ھم بزرگ آن خيلیناچيز تر از آن ھستند که  با ضربات پيھم و 

 عالقه دارم صاحبش را بزنم تا سگ را ؟بيشتر اما باور دارم ) صاحبش بتر سد

 

  


