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ند که  مرا ببخشتام خواهش ميکنصميمانه » افغانستان آزاد«از گرداننده گان محترم پورتال 
، چون رسم الخطی را که این پورتال بزرگ  ميکنمراهینوشته های خود را بصورت پی دی اف  
 من در تمام مقاالت خود که در این نشریه و آن نشریه .بکار ميبرد، به  سليقه من برابر نيست

در این سوی  و آن سوی عالم نشر کرده ام، از رسم الخطی استفاده ميکنم، که به ذوق و 
مردم دارد که ولو مورد پسند بسياری از نام " مااهوت" این رسم الخط .  من برابر استسليقه

این کار را از این سبب هم ميکنم که با این طرز . رام بکار ميبرمآهم نيست،  من آنرا با خاطر 
ین را ميتوان به بهترتنوین و غيره و فتحه و کسره و ضمه و شد و مد نوشته، عالمات تهجی و 

 و در نوشته یدهپسنده من همين خط را طور بوده کن ای تقدیرشایدحال بهر .  نمایش دادوجه
 و من  »ور داده نميتواندتقدیر را تدبير َد«   کهویندگميمردم ما . کنممين استفاده آ ازهای خود 

   .به این گفتۀ مردم خود سخت اعتقاد دارم
 راه به ترکستان سر و صداهای سيستانی صاحب"تحت عنوان یی را   مقالهقبلروز چند 
پورتال آن را   باعزتگانه گرداننددم و ممنونم که گسيل نمو »ان آزادافغانست« پورتالبه " ميبرد

 صاحب  سيستانیواکنشظار کشيدن انتبدون را   هذا اینکه مقاله.کردندبالدرنگ نشر 
با عملکردهای " افغان جرمن"و سایت " سيستانی"که می بينم که  مينویسم ، بخاطر اینست

ایشان . رار گرفته اندم متجاوز قریاليس و هم امپ" ق ــ پرچمخل"در خدمت هم عمًال اخير خود 
ضد اشغالگران بر یکی از تابنده ترین چهره های مقاومت و نماد راستين و تخطی ناپذیر مبارزه 

نافع حمله برده و با رذیالنه ترین شيوه ای از م، نامردانه "سيد حسين موسوی"، یعنی جناب 
اشغالگران کنونی وطن ما، به دفاع   و روسیمنافع باداران  از و" خلقی ــ پرچمی"باداران 

  .برخاسته اند
ین تاکتيک چه منظور  او ازاند چرا سيستانی و افغان جرمن این حمالت را براه انداخته اینکه 
نه دانش و کامًال واقف هستم که . رميگبست که در این مقاله به بحث نيد، مسئله ای ندار

 آنچه را دارم در طبق ر از نویسنده گی زیاد برخوردار هستم، مگدارم و نهمعلومات وسيع 
ميقًا از این درک نوشته های من ع.  ميکنمفدای سر فرزندان مبارز این خاکو  ص انداخته الاخ

که همه هم و غم و عصاره زندگی ن و فرزندان صدیق این خاک را ی که مبارزدسرچشمه ميگير
وقتی ایشان مورد تاخت هرگز نباید فراموش کنيم و اند، خود را وقف مردم و وطن خود ساخته 

پهلوی باید مردانه و با غيرت افغانی در  قرار ميگيرند،و خاینين ه های جنایتکاران ئطو تاز و تو
  . شده و ایشان را تنها نگذارمستادیشان ا

 همه دیدیم که این سایت نوکر امپریاليسم و نوکر خلقيان و پرچميان، چگونه آن مقالۀ موهن 
اهی خود انداخته و منسوبين ه یی بيش نيست، در ستون نظرخوامنامنسيستانی را که دش

پيهم گویا از طرف گاهی به این نام و گاهی با آن نام، ت زیر نامهای مستعار ایسياهکار این س
ظر ميدهند و آن بزرگمرد دانش و مبارزه را که یکی از افتخارات آزادیخواهان و مبارزان ناهللا خلق 

چرا سيستانی و سایت مبتذل و . ملی ماست، مورد ضربت های ناجوانمردانه قرار داده اند
نوکرمنش افغان جرمن این کار را ميکنند و از این کار چه مرامی را براورده ميسازند؟ جواب هرگز 

را به کف گرفته و زبان ست، چون جناب موسوی و همرزمان راستين او شمشير قلم مشکل ني
 که را ميدهند» خلق پرچم« جنایتکاران ،س همههمه جنایتکاران افغانستان و در رأو سزای 

به این مرز و بوم و خلق اکنون در خدمت استعمار غربی درآمده و بالوقفه مرتکب غدر و خيانت 
 و زبان  قلم از  شمشير که در هيچ لحظه یی رنگارنگ این جنایتکاران . ميگردندستمدیده اش، 



د، در صدد شده اند تا در امان نيستناین مجاهد راستين و این غازی قرن بيست و یکم، خنجر 
 من بپردازند و به بهانه های واهی و افغانستان معظمین افغان بزرگ و همين فرزند به توهين ا

 اینان اگرچه در ظاهر مبارزان عزیز .بات قلم های لته یی خود قرار بدهنددرآوردی، او را زیر ضر
ه نوکرمنش خود را به همو این خاک را ميکوبند، اما بدانند که با این کار در واقع شخصيت پليد 

  . اشکار ساخته و اعمال خفت آور خود را ثبت تاریخ وطن مينمایند
 به جنگ این جنایتکاران بروم و از همين راهی که ن بخدا قسم یاد کرده ام که از همه اولترم 

  .غرب را بدهم سزای این پایدو های خلق پرچم و پایدو های استعمار  ،برایم ميسر است
و قرار گرفتن او در صدر  »افغانستان آزاد«پشت گشتاندن سيستانی مفسد به سایت با وقار 

 که او و این سایت در یک کشتی سایت خيانتکاران افغان جرمن، بيان کننده این نکته است
  .نشسته اند که کشتی غدر و خيانت و کشتی خدمت به استعمارگران و جنایتکاران است

 سيستانی با سایت نوکر خلق پرچم ، یعنی بدون چون و چرا و بی قيد و شرط همکاری 
ده  نبری"پرچمخلق ـ "ميرساند که سيستانی نه تنها از ، خود "افغان جرمن آنالین"همين 

خدمت آن باند جنایتکار و یش داده و عمًال در اپيوندهای قدیم را از نو آر از این طریقاست، بلکه 
  . خائن قرار دارد

من از تمام هموطنان درد رسيده و با احساس خود که قلم شان روی کاغذ چرخيده ميتواند، 
 از این خون مردم گونه برخيزند و نگذارند، که بيش خواهش ميکنم که بر ضد این باند خفاش

 این را نيز پيش خدای خود تعهد کرده ام .بریزندوطنی و خارجی  جنایتکاران پایمظلوم ما را در 
که اگر دیگران مرا درین راه همراهی هم نکنند با توکل بخدا و به تنهایی این راه را خواهم 

  .قرار خواهم دادوطن خود راستين پيمود و  لحظات زندگی زودگذر خود را در خدمت مبارزین 


