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  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Political سياسی

  
  لمبه

٢٩.١١.٠٩  
  
  

  قلمچۀ پوشالی 
  و 

  !ھمسنگری با ماللی جويا؟
  
  

ندن آن انسان افرازاتی در حد شخصيت کوچگی اش بيرون داده که با خوا" لمبه يا لمپه"مسعود فارانی باز در نوشتۀ 

،  که "افغان جرمن آنالين"ُاز خنده روده بر می شود و با تماشای سواد سياسی و دانش تيوريک اين شترگاوپلنگ 

می کند، انسان زير بار خجالت و شرم فرو " مبارزه"در می آورد و بدتر از ھمه ادعای " روشنفکر"اکت و اداء 

او در اين سياه نامه چنان در آتش غضب می سوزد که به سادگی . ندميرود و به چشم پارگی اين حقه باز حيران ميما

را بر رگ ھای گردنش ديد و " از غارتگران" شفقت"مسعود فارانی و تکدی برای "می توان نشست تيرھای نوشتۀ 

  .از اينکه اين تيرھا به ھدف خورده است، اطمينان حاصل کرد

در اين چرکنامه با شيرغلت زدنھا و اين طرف آن طرف " يی جھادی ، دلمرده و پرگوی و سودا- خادی"روشنفکر 

 و چيزھايی مطرح کرده )١(پريدن ھا، چيزی تازه ای برای گفتن ندارد و ناچار به فحش و دشنام رو آورده است 

او گر چه مرا متھم به مشتعل شدن می کند، . می خورد" افغان جرمن آنالين"ِاست که باز ھم به درد آشغالی به نام 

به چند نمونۀ مشتعل شدن . ما ھر خواننده ای می تواند مشتعل شدن خودش را در نوشتۀ او به سادگی پيدا کندا

  :ِميرغضب ما اشاره می کنم

که از لمبه فقط لم آن نصيبش شده "(، ."فرد حمله کننده انسان دامن ترآلود، ترسو و مشکوکی بيش نيست"... 

و ھنوز ھم مثل لمپه در خفا چادری به سر کرده اينجا و آنجا "... ، )" پوشنه مثل لمپه ھای جبون چادری"(، )"است

از چادری دالق بيرون شو که جنايتکاران حاکم برايت "، "سر از آغوش شورای نظاريان و ديگران، به در می نمايد

  .و غيره" مدال و يا پول بدھند

   بھتری از اين می توان انتظار داشت؟پرچمی خور شود، چه چيزی" روشنگری"و " نويسندگی"راستی، وقتی 

مسعود فارانی و "، به جای پرداختن به دو نوشتۀ )نصيبش شده است} ديوانگی{َمسعودش فقط مس (مسعود که از 

که از قلم اين جانب در پورتال " فرسوده" چپ"ماللی جويا و ھياھوی "و " از غارتگران" شفقت"تکدی برای 

ُنشر شده است، باد معده اش را در نيچه  قلم پف کرده و چيزک ھای "  افغانستان آزاد–افغانستان آزاد "رزمندۀ 
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انبار کرده است که تعفن آن به وضوح نشاندھندۀ شخصيت و " افغان جرمن آنالين"بويناکی در زباله دانی به نام 

  . سطح اخالق سياسی اين مردک است

ُه و لمپه، حسن و عيب اين دو، و بعد بيشتر از سی بار به شانزده سطر را فقط به تشريح لمب" لمبه يا لمپه"او در 

اينکه من با نام مستعار می نويسم و ھويتم را معرفی نمی کنم پرداخته و باالخره  به غيظ آمده و ديوانه وار چيغ 

  !" تو کی ھستی؟ ھويتت را معلوم کن، لمپه بی ھويت:" زده

معلوم کنم، گپ حل خواھد شود و او جرئت خواھد يافت تا به " یسيستان"فکر می کنم اگر ھويتم را به اين قلمچۀ 

جناب مسعود، قول بدھيد که با معلوم شدن . له که در دو نوشتۀ يادشده مطرح شده است،  خواھد پرداختاصل مسأ

و مزخرافاتی از اين " عذر خواھی"، "اسائه ادب"ھويت به مسايل کليدی می پردازيد و بيجا و بچگانه ھياھوی 

  ت را عنوان نمی کنيد و اگر باز ھم چنين کرديد، حق بدھيد شما را يک مفتری احمق بدانيم، درست؟  دس

به ھر . راستش، نفھميدم که اين جناب عالی از کجا حکم می فرمايد که لمبه نام مستعار يک چادری پوش است

. سر کرده استه م گاھی چادری بصورت، به اطالع جناب عالی بايد برسانم که لمبه نه نام مستعار است و نه ھ

نام ه يکی از نوشته ھايم ب(نويسندگی را آغاز کردم " کابل پريس"ام در سايت  قبل من با نام لمبه حدود دو سال

  از کابل پريس لينک شده بود -  افغان جرمن آنالين- در آشغال شما" فرشته حضرتی، گلوی ارتجاع و بنيادگرايی"

مانيکه از غم نان بيغم می شدم سخنی می گفتم و اعتراف می کنم که ھيچ وقت ھم و ھر ز.) که ای کاش نمی شد

کابل "شما می توانيد به سايت !! و ھمتراز نوام چامسکی و جان پلجر نگفته ام" خدمتگار ملت"خود را مثل شما 

 ٩١بين المللی ما، " دوستان:""مراجعه کنيد و نوشته ھای"  آزاد  افغانستان–افغانستان آزاد "و بعد ھا " پريس

، " اعدام شدءعطا"، "جنرال گليم جمع اعدام شد"، "ربانی اعدام شد"، "گلبدين اعدام شد"، "را کشتند" دشمن"

، " سوات د بنسټپالۍ په اور کې بلھاري کيږي"، "سيستانی، اکادميک ھرزه گر و دفاع رياضی وار از ماللی جويا"

نياکان ما " قيام"نياکان "، "مبارزه و پويايی: سطوره ھای توده ایا"، "ذوقزدگی و پوپوليزم حاکم در سياست"

نړيواله ""، "فرشته حضرتی، گلوی ارتجاع و بنيادگرايی" ، "رسانه ھای آشغالی و ستون سازی استبداد"، "نيستند

، "درامپرت و پالگويی ھای لطيف پ"، "ھژمونيزم پشتون يا ھولوکاست پشتون ھا؟؟"، " دوستان که دښمنان؟:ټولنه

ړنګه   کلنه پاچاھي ٢۴٠مائويستانو "، "ښکيالک او بيوزلي: اقتصادي نيوليبراليزم"، "جھاد دروغگوست" قائد""

مسعود "، "فرسوده" چپ"ماللی جويا و ھياھوی "، "نوکرچه استعمار و توھين به ميرويس خان ھوتک"، "کړه

 را بخوانيد و از البالی اين نوشته )٢()شش شبانه(" شبانه ھای من"و " از غارتگران" شفقت"فارانی و تکدی برای 

جناب مسعود، بالفرض اگر بنويسم که . پی ببريد) البته ھويت سياسی که مھمتر از ھويت شخصی است(ھا به ھويتم 

و عکسی از يک مرد يا زن بنگله ديشی يا پاکستانی يا ھم " جميله ماندگار"است يا " شفيق الرحمن"نام اصلی من 

مصباح، فکر ( که در صفحات انترنيت فراوان است،  ھمراھش کنم، کدام مشکل شما را حل خواھد کرد؟؟ افغان را

  ) نمی کنی که قلمچه اينبار بيش از حد خرابی می کند؟

پس، مشکل اصلی نام مستعار و ھويت نيست که ميرغضب خان مارا وارخطا کرده است و چرند و مرند گفته ھم 

مشکل، خوردن تير به . را بی آب و بی آبرو کرده است) سيستانی(ه مھمتر پيشکسوتش خود، ھم حاميان و از ھم

  . تر شليک می شد شاھرگش است که ای کاش وقت

در نوشتۀ مسعود با آنکه چيزی در رد نوشته ھايم نمی توانم پيدا کنم، ولی او اتھاماتی را به من زده است که خوبست 

  :او می نويسد. جوابش را بگيرد
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بودن خود ... از اينرو بايد در قدم اول خاطر نشان ساخت که شايد لمپه جان خواسته باشد تا پرچمی بودن و". ١

پس ... نمی خواھيد با پرچم و خلق طرف باشيد..."... در دستگاه جھنمی آنھا را با اين ادعا مستور و کتمان نمايد

  ...." و خلقی بدانيمبرحق است که شما حجاب پوشان مستعار را از پايدوھای پرچمی

نشود و تالش دارد تا با " بدنام"پاچه بر زده است تا ھر قسمی که شده " اصالح ناپذير"پرچمی ! بگيريش که نگيريت

اتھام حضور در دستگاه جھنمی خلق و پرچم به من . دوش ديگران خود را سبک سازده بارکردن پرچمی گريش ب

خاينانۀ خلق و پرچم  سن و سالی نداشتم که اکنون " جنبش"ده در زمان بن. بی شباھت به مطايبۀ مشھور سعدی نيست

کنم، چون زمانی که اين جنايت پيشه ھا با نام مردم و " مستور و کتمان... بودن خود در دستگاه جھنمی آنھا را"

استش ھيچ عدالت با حمايت مستقيم اتحاد جماھير شوروی خونريزی و جنايت را آغاز کردند، من کودکی بودم که ر

فاروق فارانی بود که دستگاه جھنمی " دو راه"ويژه شعر ه چيزی در اين مورد به ياد ندارم و بعدھا با دوبيتی ھا و ب

ت خونريزی اين شناعت پيشگان عضو ھيأدر اوج " محمد اعظم سيستانی"را نفرين کردم و اکنون می شنوم که 

ی  را طی "اصالح پذير"بوديد که اينک تالش می کنيد راه " يقسليمان ال"و شما از دلقکان " شورای انقالب "رئيسه

 خود، مرا از پايدوھای پرچمی و خلقی بگوييد و اين ادعا یجاه از اينرو مردم شما را احمق خواھد گفت که ب! کنيد

با روده جای اينکه رابطه با مغز داشته باشد، بايد بندوبستی ه را که من نمی خواھم با پرچم و خلق طرف باشم، ب

  .ھای بزرگ و کوچک تان داشته باشد

، "رفيق طنين"، "رفيق  نجيب"من پيش از اينکه با شما دو پرچمی افغان جرمن آنالين روبرو شوم با رھبران تان 

و حزب خاين " رفيق دوستم"، "رفيق بابه جان"، "رفيق لطيف پدرام"، "رفيق آصف دالور"، "رفيق ببرک کارمل"

  :تان طرف شده ام

 يکجا تيوريزه می ظاھر طنين را با حزب دموکراتيکجنايات و خيانت ھای " حقيقت انقالب ثور" که خود در درامپ"

 مويه و ناله کرد، چرا شاه مسعودکرد، چرا بايد حق داشته باشد برامان هللا خان بتازد؟ پدرام که بعدھا در رکاب 

گليم از سوی کسی توھين شود که تا ھنوز در گليم، ... دانقالبی را مجرم بگويد؟ چرا انسانی که بردگی را لغو کر

  )پرت و پالگويی ھای لطيف پدرام، کابل پريس ( بدنام می لولد؟؟جمع

  و

 هللا، مال عبدالرحمن، برادران شما است و با شما پيوند خونی نجيببرادر مالمجاھد، مال حامد، مال شاه شجاع، مال "

قرنھا بر ملت پشتون استبداد رانده " زی"ان تو بوده اند که با استفاده از پسوند برادران و نياک. دارد نه با مردم ما

   )نياکان ما نيستند، کابل پريس" قيام"نياکان " (.اند

  و

، دوستمموارد افتخار برانگيز فرشته جان؛ مسعود، مزاری، سلطان محمود غزنوی، بچه سقاو، ربانی، سياف، "

: اسطوره ھای توده ای" (. و ده ھا جانی ديگر استدستيگر پنجشيری پيرم قل، ، داوود،ء، عطاببرک کارمل، پدرام

  )مبارزه و پويايی، کابل پريس

  و

ھرزه . را به خوبی نشان می دھد) سيستانی(اين سخن ماندگار ادوارد سعيد، وضعيت مسخره اکاديمسين پرچمی "

 را خدای سياسی اش ساخته و بپای آنان نجيب و کارمل چون نوکرانی" شورای انقالبی"گر اکادميک ما، گاه از راه 

 را مسعودوجدانش را تبر می زند و پس از يک جنگ زرگری از اين دو دلخور شده؛ جانی مردی کثيف چون 
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سيستانی، اکادميک ..." (خدای فکر و ذکرش می سازد و تا می تواند برای پکول و مکولش می گويد و می نويسد

  ") آزاد افغانستان–افغانستان آزاد "از ماللی جويا، ھرزه گر و دفاع رياضی وار 

  !کافی است؟ لعنت بر دروغگو

دانه جنايتکاران مسلط بر افغانستان عزيز و درتو که اکنون با حمله به ماللی جويا رول و نقش نوکر و چاکر . "٢

از چادر دالق بيرون شو که . را در صحنه عمل بازی می کنی تا آنھا از اسائه ادب تو به ماللی جويا دلخوش شوند

  ."جنايتکاران حاکم بر وطن برايت مدال و يا پول بدھند

  :برشت چه دقيق گفته است. ھنوز نمی فھمد که جنايتکاران مسلط بر افغانستان کی ھا ھستند. جاھل

   )٣("ھنگامی که جاھل، نانی را به چنگ می آورد، که ھمگان را بدان نياز است؟/ ِخرد را چه سود " 

ِقتيکه مسعود جان می تواند از برکت سوسيال نان بخورد، به خرد و فکر کردن نيازی ندارد تا به نتيجه برسد که و
 در کله خود چيزی ندارد و به ھيچ چيز ھم فکر )۴("ماھی فاش"او چون . جنايتکاران مسلط بر افغانستان کی ھا اند

 کشور اشغالگر به سردمداری امريکاست که اکنون ۴٢ن، و نمی داند که جنايتکاران  مسلط بر افغانستا. نمی کند

  .پشت ھم جنايت می کنند

  :راگراف ھايی از نوشته ھايم را بياورم تا خوانندگان به افتضاح اتھام قلمچه پی ببرندمجبورم باز پ

بيشتر امروز استعمارگرانی که در کشور ما حضور دارند، ضرورت دارند تا جوانان سرزمين ما نپرسند که چرا "

 مھاجم بر خاک شان شکم انداخته اند و زير چکمه ھای شان ھست و بود اين وطن را لگدمال می کنند، ۶٠٠٠٠از 

نپرسند که چرا کشور ما به آشپزخانه ھيرويين جھان تبديل شده است، نپرسند که چرا اين کشور به جاسوسکده مبدل 

ر به سر می برند، نپرسند که يو ايس ای آی دی، قير خط ف در صد مردم ما ز٧۵شده است، نپرسند که چرا بيشتر از 

جی تی زيد، ای ايم ايف، بانک جھانی، آی ايف سی و ساير النه ھای استعماری در کشور ما چه می کنند، نپرسند 

که چرا پدران ما فرزندان شان را ليالم می کنند، نپرسند که چرا در غور و فارياب و سرپل مردم ما علوفه می 

د، نپرسند که چرا سياف، قانونی، ربانی، فھيم، راکتی و ديگر جنايت بچه ھا لگام رھبری اين کشور را در خورن

دست دارند، نپرسند که چرا بازارھای جھانی سالح از برکت کشور ما و عراق از دوره ھای رنسانس می گذرد، 

گران را با برنامه ھای بند تنبانی و و رسانه ھای کشور ما اين ضرورت استعمار....نپرسند، نپرسند و نپرسند

  ).رسانه ھای آشغالی و ستون سازی استبداد، کابل پريس" (.تختخوابی و ديگر برنامه ھای مبتذل پاسخ می گويند

  و

د بن د ناستې سره سم د .  لخوا ونيول شو"نړيوالې ټولنې"د سپټامبر د يولسمې نيټې وروسته، زمونږ ھيواد د "

 او د لويديځ پلوه تکنوکراتانو آش پوخ او زمونږ پرچميانو او خلقيانو، جھاديانوپخلنځي کې د  په "نړيوالې ټولنې"

  ...خلکو ته وړاندې شو

په تيرو اوو کلونو کې د فساد، اختالس، نشه ای توکو، درويزګرۍ، بدلمنۍ، بيوزلۍ، وزګارتيا، نا » نړيوالې ټولنې«

يه تيرو اوو کلونو کې د .  ھيواد يې د نشت پر پوله ودرولی دیامنۍ او د بمبارۍ لپاره ھلې ځلې کړي او زمونږ

 خلک په بيوزلۍ کې ژوند کوي ٪٧۵ رسيدلی،  تهپه شتون کې، د روږدو شميره يو نيم ميليون تنو» نړيوالی ټولنې«

 شي،  ميليونه نور کسان به ھم د بيوزلو په کتار کې ورډير۴او په دې وروستيو کې دولتي چارواکو اعالن وکړ چې 

 ٪ ځوانان ٠،١۵د پراختيا په لور درومي، يوازې » بازار« ميليونه انسانان بيکاره دي، د ماشوم پلورنی ۵نژدې 

 نشه ای توکي ٪٩٣لوړو زده کړو ته السرسی لري، افغانستان د نشه ای توکو پخلنځی دی او دا وخت د نړۍ 

 ١٣٢ ميندی د اميدوارۍ پر مھال مري، ۶۵  وګړي بريښنا لري، ھره ورځ په منځني توګه٪۶توليدوي، يوازې 
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نړيوالی « ولسواليو کې سمبوليک حضور لري، د ٨٢دولت يوازې په » نړيوالې ټولنې«ولسواليو کې امنيت نشته، د 

او د ګاونډي ھيوادونو د جاسوسانو کړۍ پراخيږي، د ھيواد اقتصاد د څو کورنيو په منګلو کې ښکيليږي، » ټولنی

 ۴٠٠٠٠٠وونځي مخ ليدلی نشي، په ھر دوو ساعتونو کې يو افغان مري، د دولت  ماشومان د ښ٧٠٠٠٠٠

 افغانۍ عايد لري، په داسې حال کې چې دولتي لوړپوړي چارواکي څو چنده معاش ٣٠٠٠کارکونکي په مياشت کې 

ی ده،  ډالره اټکل شو٢٠٠٠تر السه کوي، طبقاتي تفاوت مخ په ډيريدو دی، د ھر وژل شوي افغان د وينې بيه 

 وګړی بی سواده دي، ٪٨٠ ميرمنې د تاوتريخوالی سره مخ دي، ٪۵٠ جوړوي، %٢٣افغانان ال د نړيوالو کډوالو 

انتحاری حملې په ډيريدو دي، قومي، ژبني او مليتي اختالفونو ته لمن وھل کيږي، د جنايتکارانو کړۍ بشپړيږي، 

  ...په آزمايښتځی بدل شوی اوزمونږ ھيواد د ترموباريک او ګنګوري او تش شوی يورانيم 

ھماغه خونړی امپرياليزم دی چې زموږ ھيواد يې په » نړيواله ټولنه«د دې ناورينونو څخه دا پايله السته راځي چې 

خپلې مستعمری بدل کړی او د نړيوالو اقتصادي ټولنو د سياستونو له الرې زمونږ خلک استثماروي او د خپلو 

زمونږ د ولس دوستان » نړيواله ټولنه«. ونږ د بی ګناه خلکو وينه پر ځمکه تويويامپرياليستی مقصدونو لپاره زم

 )، کابل پريس دوستان که دښمنان؟":نړيواله ټولنه" ("نه، بلکې دښمنان دي

  و

 را شي ھای تواند ھمپالکی اش نمیاسيس" زميپلورال"با " یجامعه جھان. "رندي بگمي مردم ما تصمديباالخره با"

 ملل متحد ی ھایو حق کاله آب" یجامعه جھان" حق ناني مجازات خاراي ھم ندارد، زی حقني و چنديمجازات نما

ربانی اعدام " (. حلقه زنندناني فرصت تناب دار بر گردن خاني حق مسلم مردم ماست که به زودترني بلکه است،ين

 )شد، کابل پريس

  !بس است؟ لعنت به طاقت دو بر دروغگو و مفتری بی مايه

  را ميدادی و نه به قول من بلکه به )۵("سال بست" قلمچه، وقتی که تو در ميان اين ھمه جنايت تبريکی کلمه جناب

من ) زبونی؟( در مورد جدايی دين از دولت سخن می گفتی )٧("من هللا توفيق" و با )۶(قول برشت جنايت می کردی 

رياکاری می کردم بلکه بر ضد " هللا توفيقمن "ھا بودم و نه ھم با " سال بست" نه در مجلس تبريک گفتن

حال بفرما و بگو که . می نوشتم"  من هللا توفيق"جنايتکاران مسلط بر افغانستان به ھر دو زبان با صراحت و بدون 

 برای ماللی جويا، شادی  جنايتکاران مسلط مدال تو نوکر و چاکر جنايتکاران مسلط بر افغانستان ھستی که از دادن

 کی ؟ ضد شان و مدال شان می نويسم و مدالگير را متوجه اشتباه و لغزشش می کنمه بهيا من ک  گيرد میتمرگک

     يا حاميان تو؟؟من يا توپول و مدال شان را حالل می کند، 

از کجا که از بادی گاردھای سياف و قسيم . شايد از جمله ی خاد پرچمی ھا يا خاد شورای نظاری ھا باشی. "٣

  ." و عطا محمد نور يا از خاديست ھای امرهللا صالح نباشیفھيم و عبدهللا

ت را گرفته و شيرفھمت خواھد ساخت  گوشک"سيستانی"مطمئن ھستم که ! قياس به نفس خوب نيست، جناب مسعود

که در مورد متھم ساختن لمبه به پرچمی بودن خرابی و خامی کردی و به تو حالی خواھد ساخت که چرا  اينقدر 

ًاو حتما نمونه ھای فراوان از ضد شورای . ه به لمبه يا به زعم تو لمپه اتھام شورای نظاری و سيافی بستیاحمق شد

  : نظاری بودن و ضد سيافی بودن لمبه به تو خواھد آورد

 ھمه و ھمه بر قانونی و مسعود و کرزی و ربانی و فھميماحدی و اتمر و شينواری و مجددی و خليلی و دوستم و "

پوز گرفته بر اقوام شان می خندند و تعھد می سپارند تا بيشتر بکشند، بيشتر غارت ! ن واندوم دموکراسیدسترخوا
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ھژمونيزم پشتون يا " (.ندازند و بيشتر کشور را مستعمره واندوم دموکراسی نماينديند، بيشتر تفرقه بدکنند، بيشتر بدز

  )ھولوکاست پشتون ھا؟؟، کابل پريس

  و

 جنايتکار، با احمد شاه مسعودز جانيانی است که در چارچوب شورای نظار و با رھبری مستقيم عبدهللا خان يکی ا"

تبليغ فاشيزم مذھبی و ايدئولوژی ارتجاعی حيثيت و شرافت کشور ما را به حراج گذاشته؛ استقالل سياسی ما را گاه 

 امريکا و انگليس قربانی نموده است و بپای روسيه و فرانسه و ھند و گاه ھم به پای ايران و در حال حاضر به پای

در جنگ ھای خاينانه تنظيمی شورای نظارش با حمايت مستقيم ايران و روسيه جنايت پشت جنايت زاييد و ھالکو 

 آزاد –نوکرچه استعمار و توھين به ميرويس خان ھوتک، افغانستان آزاد ..." (وار به قتل مردم ما پرداخت

  )افغانستان

  و

فھمد ورنه چنين ناشيانه يک جالد و يک آدم نيمچه با سواد را مکتب و آنھم مکتب م معنی مکتب را نشايد اين خان"

مکتب رھايی بخش مکتبی است که بر ايديولوژی مترقی و فلسفه پيشرونده و انديشه مردمی . رھايی بخش نمی ناميد

ای و قرون وسطايی و طبيعی است که استوار است؛ نه بر فاشيزم مذھبی، تعصب، تحجر، افکار ارتجاعی القاعده 

مدرسه چی مذھبی فرشته نه . قھرمان فرشته جان مکتب رھايی بخش چه که مدرسه رھايی بخش ھم نبوده است

پيشرونده باور ۀ ، نه بر فلسف)قھرمانش عبدهللا عزام القاعده ای و سيد قطب اخوانی بود(ايديولوژی مترقی داشت 

، عبدالرب سياف، او به دموکراسی و تحول باوری نداشت و فقط با نرخ روز نان چون به گفته يتيم بچه اش(داشت 

). چون تنھا در قتل عام افشار بيشتر از ھزار انسان را نيست و نابود کرد(و نه ھم انديشه مردمی داشت ) می خورد

ری؛ صاف و ساده يک ديده می شود که مرحومی نه مکتب بوده نه ھم مدرسه و نه ھم انديشه ای بوده و نه ھم تفک

فرشته حضرتی، گلوی ارتجاع و ." (جانی، خاين، مرتجع، اخوانی و خاين به مردم و مکتب رھايی بخش بوده است

  )بنيادگرايی، کابل پريس

  و

عروسک ھای ...اتمر، احدی، رامين، عادل، امين رسول، سنگين، فاطمی، پشتون، خدايداد، قرقين، سپنتا، اعظم و"

ونيزم سرمايه داری کمپرادور ھستند و برھان الدين، يونس، رسول، اسماعيل، جبار، خليلی،  ھژمیخيمه شب باز

خاله مردکھای ھژمونيزم ... ، نورزی وفھيم، دين محمد، دوستم، پيرم قل، حضرت علی، عطاد، ومحقق، داو

پرياليزم جھانی تالش می اين دو ھژمونيزم با آنکه تضاد ھای سليقه ای دارند، ولی در کل برای منافع ام. فيودالی

ھژمونيزم پشتون يا " (.ورزند و ھر يک وظيفه دارد تا بر گرده ھای قوم شان سوار شده به دھل امپرياليزم برقصند

  )ھولوکاست پشتون ھا؟؟، کابل پريس

از "  قضاوت  کنند که لمبه خودراگراف ھايی را در رد ھر اتھام ذکر کنم تا ا پوزش از خوانندگان که مجبورم پب

خاد پرچمی ھا يا خاد شورای نظاری ھاست يا مسعود فارانی ميرزانويس سياف و فھيم و عبدهللا و عطا محمد ۀ جمل

زير رھبری امريکا " جنايتکاران مسلط بر افغانستان"نور يا از خاديست ھای امرهللا صالح می باشد؟ زيرا، امروز 

 صالح و چند تا چرک و چتل ديگر را بر گرده مردم ما سوار  و امرهللاءو انگليس؛ سياف و فھميم و عبدهللا و عطا

کرده و مسعود فارانی نيز مدعی است که شماری از آنانی که اين سگھا را برای دريدن مردم ما به ميدان آورده اند 

به ماللی جويا مدال می دھند در صدد  کمايی نام نيک برای " شرافت" دارند و اگر اين صاحبان )٨("شرافت"

  !!ودشان ھستندخ
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امريکا و انگليس و مھره ھای ريز و درشت و تکنوکرات آنھا مثل سپنتا، احدی، اتمر، اعظم استعمار  ضد  بهمن،

و ھم  آنانی را که ...  و قانونی و پيرم قل و ء ضد سياف، ربانی و عطا و ھم بهنوشته ام و می نويسم ... دادفر و

 مدال  و اشغالگرانقاتالن مردم و باداران جنايتکاران جھادی و تکنوکراتی دارند ولی از  و ضد اشغالادعای مردمی

و با آقای عثمان ھستی موافقم که انتقاد از ماللی جويا نه به منظور و جايزه می گيرند، مورد انتقاد قرار ميدھم 

دمی دارد نه حفيظ  و اين انتقاد ماھيت انقالبی و مر)٩(کينه و نفرت است، بلکه کشيدن او از لجن انقياد است

چون نه مسعودجان، نه مصباح جان و نه ھم سيستانی خان نمی تواند مثالی بياورند . منصوری است و نه ھم سيافی

ًکه مثال واقف حکيمی جمعيتی، سياف دعوتی يا قانونی شورای نظاری بر ماللی جويا از اين رھگذر حمله کرده 

   می آورد، می توانيد؟دسته باشند که چرا مدال ھای اشغالگران را ب

چيزی را پيدا نکردم که بر استعمار " افغان جرمن آنالين"آقای قلمچه، با مرور مختصر بر آرشيف مطالب تان در 

 جنايتکاران جھادی را يکجا با )١٠(در افغانستان حمله کرده باشيد،" جامعه جھانی"امريکايی و انگليسی و حضور 

نفرين کرده باشيد، چيزی که کرده ايد، فقط در سايۀ ماللی جويا بر عده ای ) تاويژه سپنه ب(جنايتکاران تکنوکراتی

خاصی از جنگساالران تاخته ايد که بدون تاختن بر باداران شان و کسانی که از باداران آنان مدال و جايزه می 

  . گيرند، بی ارزش و مھمتر از ھمه حيله گرانه است

کشور و در کنار آن انسان ھای در جھان مانند نوام چامسکی ھا و جان بلی من در کنار ھزاران وطن دوست . "۴

که حتی جنيسيت تان را (پلجرھا می ايستم که ماللی جويا و مبارزه اش را می ستايند ولی شما خانم يا آقای لمپه 

  " ؟....در کنار کی می ايستيد؟ سياف؟ ربانی؟ دوستم؟ خليلی؟ و) پنھان داشته ايد

 شويد ولی فراموش نکنيد که ايستادن در کنار نوام هر کنار نوام چامسکی و جان پلجرھا ايستادحق تان است که د

آنانی . چامسکی و جان پلجر به اين معنی نيست که ھر چه نوام چامسکی و جان پلجر بگويند  دربست درست است

در مقابل  دادن جايزه و اعطاء که دستی از نزديک بر آتش دارند، می دانند که سکوت نوام چامسکی و جان پلجر 

شھروندی دولت اشغالگری چون ايتاليا به ماللی جويا اشتباه جدی آنان است که از فھم ناقص شان در مورد وضعيت 

ھم به ماللی جويا ابراز ارادت کرده ") وطندوست کشور( "اسحق نگارگر و سپنتا . ت می کند نشأکنونی افغانستان

قرار " وطندوستان" جويا حنجره سرايی کرده است و واضح است که شما در کنار اين اند و گلزمان نيز به ماللی

قرار " وطندوست"داريد، مگر اجازه بدھيد از آقای مصباح بپرسم که آيا او ھم در کنار سپنتا، نگارگر و گلزمان 

پارلمان اروپا قرار داريد، دارد يا نه؟ شکی ندارم که شما در کنار وزير دفاع و وزير خارجه ايتاليا و اسپانيا و 

  . تئوری منافقت سياسی قلمچه ھای پوشالی، ھمين است و بايد ھم ھمينطور باشد! تبريک تان باشد

فھميده ايد که نه در . راگراف ھای باال فھميده ايدً و مطمئنا با پًو اما در مورد اينکه من در کنار کی ايستاده ام، حتما

شما و " جامعه جھانی" و امرا هللا صالح و خلق و پرچم ھستم و نه ھم در کنار ءعطاکنار سياف و ربانی و قانونی و 

مطمئن ھستم که می دانيد که قلمم در خدمت مردمم قرار دارد و صادقانه اعتراف می کنم که تا اکنون . مدالگيران آن

ل گام ھای ولو کوچک در اين شوم ولی تالش می کنم که حداق" خدمتگار ملت"نتوانسته ام خدمتی به مردمم بکنم و 

ولی من با قاطعيت حکم می کنم که شما در کنار امرهللا صالح، ربانی، سياف، محقق، شينواری، . راستا بردارم

  راکتی، دوستم، خليلی، گالبزوی، علومی، رنجبر، عارف نورزی و ذوات ديگر قرار داريد، قبول نداريد؟
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ه پوشالی در خدمت اين ذوات قرار دارد و در شماری از مسايل بسيار آقای مصباح، اگر ثابت کنم که اين نويسند

سايت کميته دفاع از " جھادی است،  آيا او را از –خادی " راوا"ماللی جويا است و به قول " دشمن"جدی سياسی 

  و ديره حاميان ماللی جويا اخراج می کنيد، قول است؟ " ماللی جويا

  :را  بخوانيدپس، تازه ترين افرازات اين قلمچه 

زحمات ، نبايد دکتور اشرف غنی احمدزیبا احترام خالصانه به کانديدھای مثل جناب دکتور رمضان بشر دوست، "

  . را نيز ناديده گرفتکرزی

نقاط مثبت را نيز ... و...کرزی در طول زعامت اش با تمام بدی ھا و نارسايی ھا، داشتن برادران مافيايی اش و

  .آنھا را ديده نمی تواند) از کی؟( اغماض ماکه چشمان پر ازداشت 

لح که به جنگھای انتخاباتی الت گسترده، جنگھای مسيامروز باز تاريخ تکرار ميشود اگر به آرامش نسبی، تحص

 کرده تا حدی زمينه ميسر شده تا مردم بتوانند تفکر کنند و آزادی بيان که تا ديروز نمی توانستند نامی از ارتقاع

امروز از برکت ژرف انديشی عامليت خوب جناب کرزی، ھر کس می تواند آنھا را  را بر زبان آورند، جنگساالران

  .بدون ترس برمال سازد

جناب کرزی نتوانست دارھا را بخاطر باال کشيدن جنگساالران ) کی ھا؟ (روشنگرايان حوصلگیاينکه بخاطر بی 

ُآقای مصباح، درافشانی ھای دوست تانرا متوجه . (ميتوان ديدبسيار خردمندانه و دورمنظر عالی را در آن برپا کند 

ًلطفا شيرازه اين روند را باز با بی . خدمات کرزی در جريان است" آھسته ولی مطمئن" بگفته آلمان ھا ) ھستيد؟

خير و صالح . حوصلگی ويران نکنيد تا دچار سرگشتگی نشده و تاريخ باز تکرار نشود و سبب ندامت تان نگردد

  )١١(." امعه در انتخاب دوباره جناب کرزی خواھد بودج

  آيا ماللی جويا، آقای مصباح، آقای ياسر و سيستانی با قلمچه موافق ھستند؟؟

: که در سايتش نشر شده است می گويد" گريم گرين" با در مصاحبهدر مورد ديگران نمی دانم، اما ماللی جويا 

مردان و زنان کشور من از بی عدالتی، ناامنی، بيکاری، فقر و فساد . نخير، اوضاع به ھمان اندازه خراب است"

اين جنايتکارانی  .... من اطفال و دختران جوانی را ديده ام که وحشيانه مورد تجاوز قرار گرفته اند.... رنج می برند

  ." که در دولت ھستند ھيچ جايی ميان قلب ھای مردم ندارند

  .ًجويا ظاھرا باور دارد که کرزی خدمتی انجام نداده استو می توان نتيجه گرفت که  ماللی 

کرزی در گذشته و اکنون رييس دولت پوشالی بوده است و يارانش نيز خليلی، محقق، فھيم، امرهللا صالح، سياف، 

و خير "بداند، اين جانيان را نيز بايد به " خير و صالح جامعه" و ديگران بوده اند و ھر کسی که کرزی را به ءعطا

مسعود فارانی يکی از کسانی است که ". دو پانزده يک سی است"ًبداند، حتما از عوام شنيده ايد که " صالح جامعه

دورمنظر "و از " دارای نقاط مثبت"، "خردمند"می داند بلکه او را " به خير و صالح جامعه"کرزی را نه تنھا که 

 و امرهللا ءمصباح،  کی در کنار سياف، خليلی، فھيم، عطاآقای . او سخن ميزند" ژرف انديشی عامليت"و از " عالی

  صالح قرار دارد، من يا قلمچه پوشالی شما يا شما که از قلمچه پوشالی دفاع می کنيد؟

راستش، نفھميدم که چه وجه مشترک ميان ماللی جويا و مسعود فارانی موجودست که مسعود زير سايه او راه رفته 

 او را در وب سايتش می ريزد؟؟ مسعود از يک سو از قھرمانی ماللی جويا می گويد و و ماللی جويا چرکنامه ھای

  :از سوی ديگر نوميدانه می سرايد

  چ کس پيدا نشد تا سينه را دريا کندـــــــھي"

  با نفس جالوتی خويش داود شود دعوا کند
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  ق و در آزاده گی اين سرزمين زندگیـــــدر عش

  عشق خود ماوا کندرخت افگند از جان و دل با 

  داد ظالم برمال درد و سکوت خلق راـــــبي

  ")١٢(تا آسمان و کھکشان افشا کند رسوا کند 

  صداقت يا حيله گری؟: چه حکم کنيم

تا آسمان و / بيداد ظالم بر مال درد و سکوت خلق را/ ھيچ کس پيدا نشد تا سينه را دريا کند" از يکسو باور داريد که 

و از سوی ديگر با سينه چاکی تمام از مبارزه و قھرمانی ماللی جويا حرف می زنيد، " رسوا کندکھکشان افشا کند 

  !!چنين تقاضا نمايد" ژورناليزم آزاد"شايد 

  ."اينرا نيز بدانيد که دريای مبارزه ماللی جويا با اتھامات مثل و امثال شما ھرگز مردار نمی شود. "۵

در حال حاضر از ھيچ . ؟ معلوم است که کی کدام دريا را چگونه مردار می کندمسعود، بسيار بلند باال گز نمی کنی

 کشور جھان سرزمين ما را ۴٢اکنون . دريايی صحبت کرده نمی توانيم مگر از دريای خروشان استقالل کشور ما

و استقالل تمام به مستعمره تبديل کرده است و تمام درياچه ھا بايد در اين دريای خروشان جاری شوند تا سيل تندر

خس و خاشاک را بروبد و نور آزادگی در ھر برزن و کوچه کشور ما بدرخشد و در چنين وضعيتی  اين شما ھستيد 

که از حمايت ناتو و امريکا صحبت می کنيد، نه من؛ اين شما ھستيد که عده ای از مدال دھندگان را که کشور ما را 

يد، نه من؛ اين شما ھستيد که از کسانی که از اشغالگران مدال می مستعمره خود ساخته اند، دارای شرف می دان

و دارای " ژرف انديش" ،"خردمند" را )١٣(گيرند حمايت می کنيد، نه من؛ اين شما ھستيد که رييس رژيم پوشالی 

ونی در نصب دوباره فھيم جالد و خليلی خ" (خدمت"ميدانيد و مردم را تشويق می کنيد که انتظار " دورمنظر عالی"

آقای مصباح و آقای سرور شما بگوييد ... ميدھيد، نه من؛ و" ندامت"را بکشند، در غير آن به آنان اخطار ) اداره اش

  که کی دريای خروشان استقالل را کی مردار می کند؟؟

ی بعضی ھا و اين چيزی است که باربار در نوشته ھا. ساده ترين چيز برای تبرئه خود و حاميان، از اتھام نوشته ايد

اتھام چيزی است که واقعيت نباشد ولی به منظور بدنام ساختن کسی برای ساخت و پرداخت آن . تکرار می شود

راگراف ھايی را از نوشته ھايم در ذيل پمی توانيد چنين نمونه ای را از قلم من بياوريد؟ . تالش صورت گرفته باشد

" کميته تحقيق اتھام"اگر نتوانستيد می توانيد . ام يکيش اتھام استدر مورد ماللی جويا می آورم و شما بگوييد که کد

را به اين منظور موظف بسازيد و باز ھم اگر موفق نشديد، از آقای مصباح، ياسر " افغان جرمن آنالين"از قلمزنان 

د و لب کمک شويھم می توانيد طا" سايت کميته دفاع از ماللی جويا"و يما سرور کمک بخواھيد، باز ھم اگر نشد از 

د، سيستانی را خدا داشته باشد، بريد و پيش او زانو بزنيد و کمک بگيريد و اگر نتوانستيد، اجازه بدھيد اگر نش

  خوانندگان؛ شما، آقای مصباح، آقای ياسر، آقای يما سرور و سيستانی را مزدبگيران اشغالگران بگويند، موافقيد؟ 

م از قول ماللی جويا، سايت کميته دفاع از ماللی جويا و يا مصاحبه ھايش با پاراگراف ھای ذيل را که در نوشته ھاي

  :تذکر داده ام،  را با دقت بخوانيد، چون معياری برای وجدان و بی وجدانی است" افغان جرمن آنالين"

سياف، امريکا بايد حمايتش را از جنگ ساالران و جنگ افروزھا متوقف سازد و کمک کند که انسانھايی مثل  "-

ربانی، قانونی، فھيم، محقق، اسماعيل و ديگران به عوض نصب شدن در مقامات کليدی، به مثابه جنايتکاران جنگی 

  ..."به محاکمه کشانيده شوند

ًماللی جويا خاطر نشان ساخت که اگر دولت ايتاليا می خواھد واقعا خدمتی به مردم افغانستان نمايد بايد سياستی  "-

ه وسيله دولت امريکا دنبال می شود اتخاذ نمايد و از ھرگونه حمايت از جنگ ساالران ائتالف شمال مستقل از آنچه ب
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و تکيه دولت امريکا بر . دست بردارد و به نيروھا و شخصيت ھای دموکراسی خواه و مردمی افغانستان کمک نمايد

 اصلی تيره روزی امروزی عنوان تروريست ھای جھادی را علت عمده شکست جامعه جھانی در افغانستان و عامل

  .نمود

جويا ھمچنان از دولت ايتاليا خواست تا در راستای کار برای سيستم قضايی افغانستان، محاکمه جنايتکاران جنگی 

  ."در يک محکمه بيطرف را بايد مجدانه پيگيری نمايد

 ميالدی به ماللی ٢٠٠۴ در سال دولت اشغالگر ايتاليا آنھم زير رھبری مرد فاشيستی چون سيلويو برلوسکونی "-

ه  به او و شکريه بارکزی نيز جايزه ای ب٢٠٠٧و بعدھا در سال ) سايت کميته دفاع از ماللی جويا(جويا جايزه داد

نام گل طاليی تفويض کرد که در مراسم اعطای آن پيام وزير خارجه ايتاليا قرائت گرديد که بر بنياد آن، وی تعلق 

  ..." افغان را تبريک گفته خدمات آنان در راه حقوق بشر مردم افغانستان را ستوده بودگرفتن جايزه به دو زن

خانم لويزا موگانتينی با حمايت معنوی اش از ) از اشغالگران درجه يک کشور ما(ھمينطور معاون پارلمان اروپا "-

 اعالم ميدارم که مثال مقاومت من پشتيبانی و ھمبستگی خود را از جويا ":ماللی جويا در اعالميه ای چنين نوشت

ه  جنگساالران را مورد نکوھش قرار داد، تا حال ب٢٠٠٣جويا که در لويه جرگه سال .... شمار ميروده زنان ب

اش به مرگ و تجاوز جنسی تھديد شده است، اما حال اين تھديد ھای فردی به يک تصميم سياسی  خاطر آن سخنرانی

اش پارلمان تصميم به تعليق عضويتش گرفت، که شديدا به حق آزادی بيان  يزيونیمبدل شدند که بعد از مصاحبه تلو

  ."ضربه وارد ميکند

و در ھمين حال آگنوليتو عضو ايتاليايی پارلمان اروپا، جک ليتون رھبر حزب دموکراتيک جديد کانادا و عضو "-

ير عضو پارلمان ايتاليا و يک درجن عضو پارلمان کانادا، خانم اليکسا مک دونا عضو پارلمان کانادا، جکوپو وينا

  ."پارلمان آلمان که ھمه اعضای بلندپايه دولت ھای اشغالگر اند از ماللی جويا حمايت معنوی کردند

 به سان گلوله ھای شکر آلود به سوی او شليک شد -  معنوی و مادی–ولی با درد که چنين نشد و ده ھا پاداش "... -

اعطای مدال از سوی مجددی و حامد کرزی در لوی جرگه قانون اساسی، : افغانستان بودکه آلوده و ضد منافع مردم 

حمايت مارتين رييس ايالت ترنسکی ايتاليا و خانم پوليسترانی وزير فوايد عامه ايتاليا، اعطای جايزه دولت ايتاليا در 

ه خاطر شجاعت و کارخستگی  از سوی شاروال شھر برکلی امريکا ب٢٠٠۶، اعطای تقديرنامه افتخاری در ٢٠٠۴

ناپذيرش برای حقوق بشر، ستايش وزير خارجه ايتاليا از او، ابراز ھمبستگی وزرای دفاع و خارجه اسپانيا با او، 

اعطای جايزه از سوی خانم ايديت رو سکرتر وزارت امور اجتماعی و کار جمھوری ھنگری، انتخاب او به حيث 

، کانديد جايزه حقوق بشر پارلمان اروپا، اعطای شھروندی "  جھانمجمع اقتصادی" رھبر جوان از سوی ٢۵٠

س مردان و زنان اشغالگر بخند و خنده با سناتوران و کانگرم با لأافتخاری از سوی دولت ايتاليا، عکس ھای تو

ه به و غير) ھمان شير نر(امريکايی، مقاله ھای سيستانی، سپنتا، مسعود فارانی، محمد نعيم بارز، اسحق نگارگر

  ..."دفاع از او، ھمه چيزھای بود که آلوده و ضد منافع مردم افغانستان بود

جناب قلمچه، آقای مصباح، آقای ياسر، آقای يما سرور، سايت کميته دفاع از ماللی جويا و سيستانی کدام يکی از 

داخته منست، حاضرم از اينھا واقعيت ندارد و ساخته و پرداخته ذھنيت من است؟ اگر ثابت کرديد که ساخته و پر

کنم و اگر واقعيت " عذر خواھی"ويژه از ماللی جويا ه از ھمه و ب"  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد "طريق پورتال 

دارد و شما بزدالنه آنرا اتھام ميدانيد مربوط به شماست که از طريق کدام سايت و يا پورتال بی وجدانی تان را 

  ً اينھا را اتھام می گوييد، آيا اين واقعيت ھا واقعا زشت و کثيف اند؟اعتراف می کنيد و راستی چرا
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 شما حق داريد با برداشت من از اين  مدال ھا و حمايت ھا مخالف باشيد  و اينکه می بينم ماللی جويا با آن کارنامۀ 

 مرا درد می گيرد بر گذشته اکنون از دست اشغالگران تحفه و مدال می گيرد و دست در دست آنان لبخند ميزند و

شده است، چنانچه " کالسيک"دردم بخنديد و بگوييد که در دنيای امروز کسی اشغالگر نيست و استقالل ھم يک چيز 

البته که اين جامعه آگاه بدون حمايت امريکا و ناتو قادر نخواھد شد کاری "شما قلمچه با صراحت قبول کرده ايد که 

  )١۴(."را سامان دھد

ًکه حتما با نامش آشنا ھستيد و چه معلوم که " راوا"ود، فکر نکنيد که لمبه با شما کدام کينه ای دارد، آقای مسع  

  :ھواخواھش ھم باشيد در مورد شما چنين نوشته است

 جھادی و دلمرده و پرگوی و –واقعيت اينست که روشنفکران خادی :"می نويسد" راوا. " جھادی– روشنفکر خادی 

بدون حمايت ("که در دنيای امروز ھيچ حزب و تشکلی قادر نيست بدون تکيه به يک قدرت خارجی سودايی معتقدند 

   جھادی ھستيد؟ –ً، آيا شما واقعا خادی ."به نيروی مطرح بدل شود چه رسد که به کسب قدرت") امريکا و ناتو

. ر.س"مستعار ديگر خود جالب است که لمپه خانم در گذشته و اکنون ھرگاه خرابی می کند با نام . "... ۶

از اينجھت . يعنی غرض فريب چادری با رنگ ديگر بسر کرده ظاھر ميشود. بر روی آن خاک می اندازد" سيامک

  ."بپردازم ھمين دليل می باشد") سيامک.ر.س("اگر من نمی خواھم به حجاب ديگر اين فرد جبون 

حل شده " راوا"اگر به اينھا حل نشده باشد، حداقل به (فکر می کنم که به ماللی جويا و به آقای مصباح حل شده 

 ضد  بهکسی که با وجود اختالفات با ماللی جويا در زمينه ھای مشخص،. که زبون و پوشالی کيست) است

آنھا می نويسد يا کسی که رژيم پوشالی " جامعه جھانی"جنايتکاران جھادی، پرچمی، خلقی و تکنوکراتی و باداران 

قضاوت در (می داند؟؟ " به صالح جامعه"و " خردمند" تکنوکراتی را - خلقی– پرچمی –کار جھادی و ياران جنايت

  .)اين مورد يک مقدار چه که مطلق به وجدان انقالبی نياز دارد

اگر ھزار بار ھم بگويم که نيستم باز ھم در . ھستم، چه گفته می توانم" سيامک. ر.س"و اما در مورد اينکه من 

دور خواھد بود که در اين مورد سکوت کنم ه ولی از اخالق سياسی ب. ھستم" سيامک. ر. س" قلمچه، مخيلۀ چرکين

افغانستان "را در " سيامک. ر.س"مدتھاست که نوشته ھايی از . شرمنده شوم" سيامک. ر. س"و پيش دوست خوبم 

" سيامک.ر.س"ود حکم می کند که حال اينکه مسع. می خوانم و آنرا خوب ارزيابی می کنم"  آزاد افغانستان-آزاد

کاوه "، "خپلواک"، "غالم حيدرخان ھمتی"، "آروين باميان"، "سيامک. ر. س"ھستم، چه بھتر که می گفت که 

و تمامی  دوستان ديگر که در دفاع " سيد موسی عثمان ھستی"، "ت تحريريه آذرخشھيأ"، "جبارفاروقی"، "مجيد

  . است" لمبه"است و " لمبه"است، " لمبه" ھم فقط و فقط از من نوشته اند، ھمه يکنفر است و او

چون تا ديروز فکر ميکردم . و اما سخن آخر اينکه، اين آخرين نوشته در مورد مسعودفارانی از قلم من خواھد بود

 کمايی کند، اما اکنون که فھميدم که او يک پوشالی" نيک"خون گرمی  است که می خواھد نام " پرچمی"که  او تنھا 

و مزدور کرزی و سپنتا است و سر در آخور امريکا و ناتو دارد، ديگر با او سخنی ندارم و خوبست به افرازاتش 

  !! مبارک تان باشد"  جھادی–خادی " آقای مصباح اين .ادامه دھد" سايت کميته دفاع از ماللی جويا"در 

  .ِتا بعد، اما نه در مورد مسعود قلمچه

  

---------------  
کسانيکه قلب شانرا با آرزوھای بد، زبان شانرا با "باور دارد که " پندار نيک را پيشه کنيم " در نوشتۀود فارانی با وجودی کهمسع) ١(

کلمات مستھجن و قلم شانرا دور از عفت قلم با فحش و دشنام آلوده اند، ھنوز اسير دو قوه شيطانی بوده، به شناخت خود قادر نشده اند تا 
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از ھمان اول سلسله فحش و دشنام را شروع " لمبه يا لمپه" در نوشته  خودشاما."  بار خواص حيوانی و وحشی بدر آرندخود را از زير

 جبون، لمپه، چادری دالق، موش مردگی، ورشکستگی اخالقی و معنوی، دامن تر آلود، :کرده و تا آخر نوشته اش اينطور ادامه داده است

ن وطن، زبون، پرچمی، جبون چادری پوش، سر در آغوش شورای نظار داشتن، انتھای زبونی، ترسو، مشکوک، لم، بی شھامت، دشم

خاين ناکس، بی ھويت، نوکر و چاکر، دردانه جنايتکاران، معامله گر زير چادری، خاد پرچمی، خاد شورای نظاری، باديگار سياف و قسيم 

غوش مرحمت امپرياليسم غنودن، جنون، خپک باز، پايدو خلقی و پرچمی، فھيم و عبدهللا و عطا محمد نور، خاديست امرهللا صالح، در آ

بيرون نشده "وحشی "و " حيوانی"و اين نشاندھنده اينست که او ھنوز از زير بار خواص ... پرچمی اصالح ناپذير، دنباله جنايتکاران و

 را بياموزيد، مشت را با مشت جواب بدھيد و در اين  می گفت برای اينکه اولين حروف الفبای مبارزهکه بزرگواری داشتم ِاستاد. است

 زبان خودش صحبت کنم، اگر خوانندگانی از اين شيوه ناراحت شده اند، مرا با بزرگواری شان با" وحشی"نوشته ناگزير شدم که با اين 

  .ببخشند

 com.blogspot.qaqnoos.www. بخوانيد" آواز"تمام اين نوشته ھا را می توانيد در وبالگ جديد من بنام ) ٢(

  .   نيکی را چه سود؟ شعری از برتولت برشت) ٣(

بر /وبرای کار کردن دستی نداش/که يه کون سفيدی داش"/ فاش"يه وقتی، يه ماھی بود به اسم . (ماھی فاش، شعری از برتولت برشت) ۴(

از اين / را ھم بلد نبود" يک و يک مساوی با دو./ "به ھيچی ھم فکر نمی کرد/ تو کله ش ھيچی نبود./ اشديدن ھم، تو صورتش، چشمی ند

  /...)با يه کون سفيد/ اون فقط يه ماھی فاش بود/ ھمه مملکت، ھيچ کدومشو نمی شناخ

  .نالينرا به فارسی زبانان تبريک می گويم، مسعود فارانی، افغان جرمن آ" سال بست"تولد کلمه ) ۵(

پيشانی / سخن از صفا گفتن، نابخردی ميماند/ به راستی که در دورانی تيره به سر می بريم. (دوران تيره، شعری از برتولت برشت) ۶(

که سخن گفتن از درختان بيش و / اين چه دورانی است./ يده استنھنوز نش/ خبر ھولناک را/ آن که می خندد./ صاف نشانی بی حسی ست

  /...)؟کم جنايتی ست

  .جدايی دين از دولت يا سلب صالحيت دکانداران دين از دين  و جامعه، مسعود فارانی، افغان جرمن آنالين) ٧(

از طرف اراکين برجسته يی که به خانم جويا مدال يا تقدير نامه آنھم در مقابل کمره ھا اعطا شده بيشتر آنھا با اين عمل شان غم خود ) "٨(

د ملت ھای شان بوسيله احترام به جويا اين سفير واقعی مردم افغان، نام نيک کمايی کرده برای انتخابات در اذھان را خورده اند تا در نز

 را داشته اند تا زنی را که زاده عقب مانده ترين و جنگ زده ترين کشور فقير جھان  شرافتعامه خودشان محبوب شوند و تعدادی ھم اين

نکوھش سفير مردم نکوھش خود مردم است، مسعود فارانی، افغان جرمن ." از صميم قلب استقبال نماينداست، در آئينه افتخار ببينند و 

  .آنالين

به فکر من اگر ماللی جويا يک دوست داشته باشد آن فرد کسی به غير از لمبه شخص ديگری نيست زيرا وی کوشش می کند دست ) "٩(

ن قرار گرفتن نجات دھد و به دست وی لوای ماللی ميوند را بدھد در حاليکه شما چشم وی را گرفته از لجن انقياد و وسيله شھرت ديگرا

، من مسعود فارانی شف شف ."سفيدان می خواھيد به خاطر آنکه خم خم رفتن خود را بپوشانيد، او را نيز با خود به اين زنجير ننگ ببنديد

  . آزاد افغانستان– آزاد نمی گويم شفتالو می گويم، سيد موسی عثمان ھستی، افغانستان

در افغان جرمن آنالين از جنايت صھيونيست " کفشی که حماسه تاريخ آفريد و نقاب دروغين را پاره کرد"مسعود فارانی در نوشته ) ١٠(

 به حق ھا در فلسطين، از جنايت اتحاد شوروی در چکسواکيا و از کفش زدن منتظر الزيدی در عراق می گويد و زدن کفش الزيدی بوش را

ش نشان داد که پايين بودن سطح دروغ و ريای دولت امريکا را نبايد با والزيدی با زدن کفشش بر روی ب"ستايش کرده و می گويد که 

يا با مجريان ولی زمانی که ماللی جو."  منطق جواب داد بلکه جواب اين جنايات آشکار را فقط کفش ما می تواند بخوبی پاسخگو باشد

با خنده و دست در دست عکس می گيرد و صحبت می کند، کفش چه که حتی بر پيشانی اش چين ) س زنان و مردانکانگر(دولت امريکا 

اين جامعه آگاه بدون "...  زيرا چنانچه اشاره شد باور دارد که در افغانستان ،ديده نمی شود، اين مردک خود را به سکوت مرگبار می زند

  ."د شد کاری را سامان دھدحمايت امريکا و ناتو قادر نخواھ

ً به عقيده ادوارد سعيد، يکی از رذيالنه ترين حيله ھای روشنفکر، فضل فروشی پيرامون تجاوز به حقوق در جامعه ای ديگر و تبرئه دقيقا

  .ھمان اعمال در جامعه خودی است

من که از اين عنوان (١٨/٠٨/٢٠٠٩آنالين، انتخابات حرکت در جھت مخالف جريان آب کمتر است ، مسعود فارانی، افغان جرمن ) ١١(

  )چيزی عايدم نشد، شما چطور؟

  ٢٠٠٨ سپتمبر ٣٠پندار نيک را پيشه کنيم، مسعود فارانی، افغان جرمن آنالين، ) ١٢(
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 اش در امريکا خود شاھد است که دولت دست نشانده: "می نويسد!" صدای سجيه کامرانی را کم بھا ندانيد"مسعود فارانی در نوشته ) ١٣(

با وجودی که مسعود دولت کنونی ." افغانستان، چنان ناتوان و بيکاره است که قادر نيست و نشد که درين ھشت سال به پای خود بايستد

مجدد آنرا به خير و صالح جامعه می داند و جامعه را اطمينان می دھد که " انتخاب"وجود آن ا افغانستان را دست نشانده می داند اما ب

  !! و با ضريب سهبه توان چھارای خدمات کرزی در جريان است، اين را می گويند ھرزه "  ولی مطمئنآھسته"

  . ٣/١١/٢٠٠٩صدای سجيه کامرانی را کم بھا ندانيد، مسعود فارانی، افغان جرمن آنالين، )  ١۴(

  

  :يادداشت
  .است آورده شدهيراستاری تصحيح و وبدون آگاھانه " مسعود فارانی" کاستی ھا و اشتباھات نوشته ھای -١

  . آن تشخص از جانب ويراستاران پورتال می باشد جمالتی که با رنگ آبی و درشت مشخص شده اند،-٢

 AA-AA                                                                                                                   اداره پورتال 

  

  

  

 


