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 »سيماب«امين 

  ٢٠١١ نومبر ٠۶

 

  انزجارعميق ازآنھاابراز نويسان و» نامهشب«تقبيح شديد 
  

 نمايان گشت که تاحال ھم درباالی درھمين پورتال وزين» ثاقب«پوره يک ھفته قبل نوشته ای ازمحترم آقای نجيب 

 شان را مرورنمودم ولی ازآنجائی که ھمه مسائل درپرده ۀگرچه درآن روز، نوشت.  جا داده شده است، مقدم آنۀصفح

، به درک درست جريانات ياد شده بيان شده اند ، وبه خصوص که نوشته و تکثيرآن درکانادا صورت گرفته است 

واقع ھمدردی با تمامی  که در» ثاقب«و خواندن نامه ھای ھمدردی با محترم آقای با گذشت روزھا . فق نشدموم

انتظاربيشتربرای روشن شدن ذھن خودرا نادرست ودورازرسوم  توھين قرارگرفته شده می باشند، افراد ونھاد مورد

  . خود دست به قلم بردمۀ افغانی دانسته وبه نوبۀپسنديد

خيانت ھای تاريخی و  و امروز و ، استيالی قشون متجاوزديروزمتذکرشده اند» ثاقب« محترم آقای ھمان طوری که

 نابودسازی ارزش ھای واالی انسانی و اجتماعی ۀ، ارمغان شوم وحسابشد آنھاۀنابخشودنی ايادی زبون و خودفروخت

» شأن «ۀط شايست ھمه خصائل زننده ومشمئزکننده ای را که فق،به جای آن  افغانی را با خود داشته اند ؛ وۀجامع

يجاد فضای وحشت و  ما ترويج نمايند که البته اۀ، خواسته اند درجامعوختگان ، جواسيس و وطنفروشان استخود فر

الگران و نيروھای بومی ، کشاندن مردم به تنگدستی و فقرمزمن وشيوع بيکاری و بی سرنوشتی توسط اشغناامنی

  .، ھمه درھمين راستا به کارگرفته شده اندمزدورآنھا

نامه شب«ازآنجائی که گفتنی ھای زيادی ازجانب ھموطنان شريف ما دررابطه با افتضاح راه انداخته شده توسط 

، من تذکرات خودرا ين پورتال پرافتخارگنجانيده شوند، ھنوزھم ممکن درصفحات ابی آزرم و بی شخصيت» نويسان

خالصه ساخته واين نکته را يادآور می شوم » ثاقب«بی دريغ با ھموطن معززما آقای نجيب با ھمسوئی و ھمبستگی 

سفله ترين روش برخورد با مخالفان است که  به آن متوسل شده اند ، پست ترين و» شبنامه نويسان«که آنچه را 

رط وزبونی نفرت بارزترين شکل ضعف و انحطاط اخالقی و شخصيتی را نشان داده واولترازھمه بيچارگی مف

من با ابراز نفرت عميق وانزجاربی حد ، آن عمل غيرانسانی .  آن را به نمايش می گذاردۀانگيزنويسنده و تکثيرکنند

 تقبيح نموده و به آنعده عناصری که حتا بدون کوچکترين احترام و حرمت به اً نويسان را شديد» شبنامه «وغيرمدنی 
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، وبه شھدای نامدارونھادمبارزاتی نان شريف و مبارزما وبه خود آنھا ھموطخانواده ھای خود ، به خانواده ھای

  !سرفرازآن ، ھتک حرمت روامی دارند ، نفرين بی پايان می فرستم

    ٢٠١١ نوامبر۶

  


