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  سيدموسی عثمان ھستی

١٢/٠٩/١٠  
  

  رفقاء لعنت می آورند و رقباء رحمت
  

د وده بودن ز در چند روز گذشته که اکثريت سايت ھا خود را مشغول کشته شدن مسعود و شورای نظار نم ، يک چي

د. عجيبی توجھم را جلب کرد ن توجه . مطمئن ھستم شما ھم صد بار به آن برخورده ايد مگر توجه نکرده اي ايد اي ش

  .ھنوز ھم ميراثی باشد از شغل قضاوت که ساليان سال بايد عمر خود را با آن می گذشتاندم

تانديدن آن قضيه  ان شکل طيف دوس ه ھم منان مسعود و ب رمن .  باشدی وی مطيف وسيع دش ه ب ن جمل ا اي ايد ب ش

اندکی صبر کنيد زيرا برنده آخر سر بخنديداگر خنديده ايد و يا می خواستيد . بخنديد که کجای اين حرف عجيب است

  .می خندد

سندگاناپيش  ه در یز آنکه آن چيز عجيب را بنويسم، بايد اعتراف کنم که چند تن از نوي ه ھم ستان آزاد" ک  آزاد -افغان

مقاله می فرستند، مانند آقايان معروفی، داکتر صاحب عزيز، استاد موسوی و ديگر دوستان اين سايت در " انافغانست

  .ًين اخراج آنھا را بعدا توضيح می دھمادليل .  آن جمع به شمار نمی آيند

رای آمشترکو يا نقاط  هنقطموجوديت  گروه،بين آن دو عجيب چيز تان مسعود است، ب ما  بين دشمنان و دوس نکه ش

م، ارا در درک و يافتن آن نق ط مشترک سرگردان نساخته باشم، اول يک تعداد از دوستان و دشمانش را لست می دھ

  .اگر باز ھم  آن نقاط مشترک را نيافتيد، خودم بيان می کنم

  :باشندبا مراجعه به سايت خاوران و شنيدن صحبت ھای کميته برگزاری اين نام ھا زياد تر از ديگران مھم می 

  .ربانی، سياف،عبدهللا عبدهللا، قانونی، کرزی، فھيم، خليلی و صد ھا سگ و سگور ديگر

  .به ھمين سان لست دشمانش، سيستانی، باری جھانی، نجيب سليمان و باز ھم صد ھا سگ و سگور ديگر

ان می سوزد، اگر تا حال نفھميده ايد که آن نقطه مشترک در کجاست و من مجبور ھستم که خودم بگويم، دل م به حالت

يد ته باش ر نداش ر . آخر پيدا کردن جواب اين سؤال که معادله کيميا نيست که مثل من از آن خب ا بھت نقطه مشترک و ي

  :است نوشت نقاطه مشترک چند چيز است

يم  باز ھم به نام ھا توجه نمائيد، ربانی وطنفروش، سياف وطنفروش،عبدهللا عبدهللا وطنفروش، قانونی-١ ی، فھ ، خليل

  .و باالخره کرزی ھمه وطنفروش و دشمن مردم افغانستان
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ليمان و  ائی، نجيب س روش روسی و امريک انی وطنف اری جھ در طرف ديگر سيستانی وطنفروش شورای انقالبی، ب

  .انش نيز از ھمان قماشنتمام ديگر دشم

ستند باز ھم به آن لست توجه نمائيد، ھمۀ آنھا به عالوۀ وطنفروشی جنا-٢ م ھ ار ھ سان . يت ک زاران ان ی خون ھ يعن

ن سرزمين  سان اي ل ان ا در قت ۀ آنھ دش ھم ستانی و بان م سي بيگناه وطن ما را به گردن دارند چه سياف ربانی و چه ھ

  .مسؤوليت دارند

  ً باز ھم به لست نظر اندازيد حتما خواھيد که ھمه يا دزد اند و يا مال خر و رشوت خور-٣

م در اول ديدن اين م اد عجيب ھ دم زي اختم دي م را قاضی س ا وقتی کالھ رد ام وضوع برايم اندکی عجيب جلوه می ک

دگی رانيست زيرا باند طرفدا شھا در زن نش وی را ستايش می کنند چون ھمه مانند وی می باشند و درواقع با آن ستاي

شان نياد می کنندبه خوبی از خود  م براي ه آدم چون می دانند که بعد از مردن، سگ ھھ ا چه رسد ب د ت د جفي و . خواھ

م رقيب  ا ھ ا ب اما طيف دشمانش که دارای عين صفات اند مگر با مسعود دشمن اند به خاطری که در انجام آن کار ھ

ا می . بودند ا را رقابت آنھ ود، دومی ھ شانده ب ا ک يا به عبارت کوتاه تر اگر اولی ھا را به تعريف مسعود رفاقت آنھ

  .کشاند

وندجای تأسف آن ران می ش د حي ن دو طيف را می بين اره اي ردم بيچ ی م ه وقت ا .  است ک د تنھ رار باش ر ق را اگ زي

سعود تف و  ر م ردم آن،  ب ه م ا چه رسد ب ستان ت ا سنگ و چوب افغان د، از روی آنھ مدافعان مسعود قلمفرسائی کنن

ھائيکه علت دشمنی را نمی دانند، از نند به خصوص آنيبه ھمين قسم و وقتی دوشمنانش را می ب. لعنت نثار می نمايند

  .روی دشمنان به مسعود رحمت می فرستند

ه . اينجاست که ھمه چيز عجيب می گردد زيرا دوستان باعث لعنت و دشمنان باعث رحمت می شوند از کجا معلوم ک

  مايند؟دشمنان نيز از دوستان مخفی مسعود نباشند و به اين قسم نخواسته باشند دعای خير برايش کمائی ن

  "افغانستان آزاد"واما نويسندگان 

آنھا از يک طرف دزد، وطنفروش و جنايتکار نيستند تا نقطه مشترکی با مسعود داشته باشند و از رطف ديگر نوشته 

ند و مدرک خيانت وی را آشکار می . ھای شان نه چاپلوسی و تعريف است و نه ھم دشمنی نژاد پرستانه ا س بلکه ب

 .سازند

 


