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ای" برای قبل از آن که باز ھم چند کلمه و چند سؤال ه حيث يک " بقاي سم، ب وب هللا کوشانی و صمد ازھر بنوي محب

د،  ی دان سی را م ان و نمک ک تی و ن نائی، دوس اس آش د و پ ی کن وش نم سی را فرام سانيت ک ه کمک و ان ان ک افغ

اده و  ا افت اليزم امريک ۀ امپري ه دھن سگ ديوان ام شان ب ا حق ن ه ن احترامات خويش را خدمت متصديان پورتال که ب
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د شمالی وال  وارد مرچ تن ويراستاران آن که زحمت تصحيح نوشته ھای من را قبول می نمايند ھر چند در بعضی م

  .آنرا کم می کنند، تقديم می نمايم

که به خود زحمت داده و نوشته ھا را با دقت از است مطلب دوم تشکر از آن عده دوستان و عالقه مندان نوشته ھايم 

شکر از دوست به . نظر گذرانيده اند انعالوه ت ل یمھرب ه صورت درست ضرب المث ستانه "  ک ه م ز ک ه بگري ديوان

را برايم نوشته و پيشنھاد داده است که به مناسبت درگيری بين من و باقی سمنر، که يکی به نام مست و ديگری " آمد

ه را  ن مقال سمت ھای بعدی اي ه است، اسم ق ه ديوان ن طرف موسوم ب ه اي د ديو"از سالھا ب ستانه آم ه م ز ک ه بگري ان

ه و ". بگذارم وازی ھای برداران ان ن وده و سال گذشته مھم دگی نم ان زن الھا در الم ه از س ھمچنين دوست ديگری ک

لقب داده است، " سگ پاچه گير"صميمانۀ از وی ديدم، به عالوۀ آن که خصوصيات باقی سمندر را نوشته و وی را 

ه از من خواسته است که به اين جنگ دوا د از آن ک ا بع وکران امريک ه ن رآن خطر احساس می شود ک دھم در غي م ب

د روز  تی را م ا پرس ز امريک شور ني ارج ک د در خ اال می خواھن د، ح ام دادن ه انج ستان موفقان ان را در افغان نقش ش

ار موفق شاست ديگری نوشته است، شاخ باقی را تا حال کسی نشکستانده  دو.سازند ن ک ه اي دوارم خودت ب وی، مي

ه ممکن است سگ  ده ام در حالی ک ا نامي اليزم امريک يکی از دوستان مشفق نوشته است که چرا من وی سگ امپري

  ...امپرياليزم المان باشد و 

در تمام عمر خود ميدان را خالی نکرده حاال ھم می توانند مطمئن باشند که نه " ھستی"به اين دوستان بايد بنويسم که 

سازم تنھا ميدان را خالی ن ا ھای مخصوص ن ۀ ج را حوال ا آن ز کفايت نکرده ت ه شکستن شاخ ني می نمايم بلکه تنھا ب

  .ماندن واالی اين سگ امپرياليزم ناتو نمی باشم

شر خواھو اما در مورد پيشنھاد عنوان ، خواھش دوستان را امر دانسته از اين به بعد اي ه ن وان ب ا دو عن سله ب د ن سل

ين راجع  م چن هرسيد و ھ ام کشور ھای اشغالگر در پ ب د تم د نوشت؛ ھرچن ا باي اليزم امريک شنھاد چرا سگ امپري ي

ر  ا غي ستقيم و ي ه صورت م د و در نتيجه ب ا می نماين ديم امريک ز خود را دو دسته تق ه چي افغانستان در آخر کار ھم

" سگان ناتو" وطن فروشش را مستقيم سگ امريکا می باشند، با آنھم پيشنھاد را پذيرفته از اين به بعد باقی و شرکای

  .لقب می دھم تا ھم پيشنھاد آن دوست عملی شده باشد و ھم حالت آنھا را به صورت کامل تبارز بدھد

  :و عمر زود گذر" باقی"و اما من و 

د " باستانی" به دوام زير سؤال بردن موجوديت من و آقایآقای باقی سمندر نج بگوي م پ می خواھد پيش صاحب پنج ھ

  :يسدو می نو

  .ھرمردی  سياسی عار دارد تا برضد رقيب سياسی اش دشنام  يا دشنام ھايی رکيکی بنويسد"

ان رديف شده  ر ضد من و گفتم ھمان طوريکه در نامه ھای محک باستانی و سيد موسی عثمان ب

  )١("اند

ن ادعای اد اي ه ابع ه ب ن ک اتو "قبل از اي نم ب" سگ ن اگزير می بي اً خود را ن ردازم اخالق ر روشنی بپ ه اولت ر دو نکت

  :بيندازم

آزاد -افغانستان آزاد"است که اميدوارم خوانندگان ارجمند " ... تا بر ضد ھر مردی سياسی عار دارد" نکته اول جمله

يعنی " مرد"بدان معناست که جنس مقابل " ھر مردی سياسی"استفاده از ترکيب . با دقت متوجه آن گردند" افغانستان

  .ن عار ندارداز دشنام داد"زن"

  :با وجودی که ترس دارم تا جمالتم زير قيچی ويراستاری ختنه شوند دل به دريا زده می نويسم
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يش از  ه ب ائی ب ی حي ا ب ادر و ٣تف لعنت خدا، و خلق خدا بر تو مرد ساالر کثيف که ب ه م ان من جمل ارد زن جھ  ملي

ود وکرات ب ائیخواھرو ھمسرت اھانت روا می داری و باز ھم ادعای دم ا می نم ل گپ ھ ن قبي ه . ن و از اي وئی ک ت

ل ھستی مگر  ين ٣ادعا داری برای فردی با دامن پرخون صمد ازھر حق و احترام قاي رۀ زم ارد زن در روی ک  ملي

ۀ  ه ھم ان ساخته و ب رد ساالرت را عي وده و م ستاخی ضمير آل ارزش کمتر از آن قاتل و خاين را دارد که با چنين گ

  .حاش خطاب شان می نمائیآنھا توھين نموده ف

ه ای در  ين جمل ا از استعمال چن وقتی اين جمله را می نوشتی اگر مادر و احياناً خواھرت در نزديکت قرار نداشت ت

ی در يحق آنھا خجالت کشيده چشم را پايان ب ائی؟ از آن گذشته وقت اه نم ندازی، چطور توانستی به طرف ھمسرت نگ

ه با ھم" محبوب هللا کوشانی"سايت  ا ب ائی ت کاران قلمی تان از جنس اناث رو به رو می شوی، چطور جرأت می نم

ائی؟ ی و لعنت طرف آنھا نگاه نمائی در حاليکه مستقيماً آنھا را پست تر از مرد ھا قلمداد می نم ر روئ ن پ ر اي  تف ب

ارزانو" معذرت خواستن از خانم ھا"ھر چند بعد از تذکر من . بر چنين وجدانی ان قصۀ چھ د از وقت ھم  نشستن بع

ه خاطر  ا ب ر از خانمھ ا ھرچه زود ت را تداعی می کند باز ھم به خاطر کوتاه ساختن دوسيۀ خاينانه ات کوشش کن ت

  .اھانتی که نسبت به آنھا روا دشته ای معذرت بخواه

انبر ضد من " وارد نموده و می نگارد که گويا ما " باستانی"نکتۀ دوم بھتانيست که سمندر بر من و  رديف " و گفتم

  .نموده ايم

ار مرور  ه بلکه صد ب ار ن خوانندگان عزيز، مقاله ھای ما دو نفر را که ھريک پاسخ گوی نوشتۀ خودش است، ده ب

ر " زن ستيز"کنيد، اگر در آن نامی از اين  د، در غي ا را خطاب کني بی حياء يافتيد، می توانيد ھرچه دلتان خواست م

  ".که ساعت چند است"فھماند آن به اين مگس ھر دوغ بايد 

ده  ر زن ی ب ان می بنھواما اين که اين زن ستيز بی حياء چرا با پرروئ سان دا بھت ا ھزار ان و چشم ده ھ م در جل د آنھ

  .مراجعه کننده در انترنت می تواند داليل خاص خود را داشته باشد

ان و مصروفيت شبانه " باقی سمندر"گذشته از اين که در تمام سالھای غيبت  روزی اش در خدمت اشغالگران، گفتم

 فکر می ، وی به المانبرگشتنتا حدودوی خود را يتيم و زير دست وپای ساير سايت ھا احساس می نمود و اکنون با 

شه عادت داشته کنند، وقت آن رسيده تا حضور شاخدار شان را به رخ ھمه کس بکشند ز ھمي تيز ني ن زن س ، خود اي

ه در است تا در ھمه جا خود ر دان ب ا، ديگران را از مي ی ھ ا مطرح ساخته و با تکيه بر ديوانه بازی ھا و لجن پراکن

نام " بزنم خيل بگيل ھا"مگر اين بار اين . کند ه از فحش و دش ه ن ون من ھستم ک کور خوانده است، زيرا طرفش اکن

  . نه ھم برای اشغالگران نوکری کرده ام تا به خاطر مصلحت جوئی سکوت را بر گفتار ترجيح بدھمھراس دارم و

د از  ه وی بع ازد، ان است ک ين می ت ر آسمان و زم فته ب ر آش ين ب  سال ھمکاری ٩علت دومی که اين سگ ناتو چن

گردد می خواھد ضمن آن که خود را مستقيم با اشغالگران و خيانت به وطن و مردم آن، وقتی دوباره به المان بر می 

وده است ين خاطر اول . مطرح می سازد، چنان از کلکين داخل خانه شود که کسی از وی نپرسد تا حال کجا ب ه ھم ب

ه مقدسات خود لجن  سان، ب ام ان کوشش نمود تا در بحثی که ھيچ ارتباطی به وی نداشته خود را داخل نموده و زير ن

ايش رنگی نگرفت و رقبايش با ھوشياری کامل انقالبی، با عبور از وی حريف اصلی خود باد کند، وقتی در آنجا حن

ام جفتک پراکنی را آغاز مقالۀ و را رھا نکردند، اين زن ستيز شير استعمار خورده ، موقع را مناسب دانسته بر من 

ون جنبش روشنفکری در خارج تا مگر از اين طريق بدون آن که کسی متوجه شده باشد باز ھم خود را در در. نمود

  .کشور مطرح و تطھير نمايد

  !آقای سمندر
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وان آن بحث جاسوسی . اين آرزو را به گور خواھی برد اه بيت و سرخط عن يم ش من تو روی ھر چيزی که بحث کن

از نمائی تو اول بايد اين قالده را از گردنت باز کنی بعداً می توانی روی ساير مسايل بحث را آغ. ات برای ناتو است

  .آنھم در صورتی که کسی پيدا شود تا به بکارت عجوزه ھزار داماد باور کند

ان"سومين علت را می توان در حماقت اين  ان واضح " ھوشيار گفتم ست، اگر برايت ا شاء هللا زرنگی خودم دان و م

  :نيست پس بخوانيد

د، من در نوشتۀ اولی که ديک خشم باقی و ساير مزدوران ناتو را بر انگ ا کنن ه پ يخته و می خواھند در پياله طوفان ب

ا راازسنگر و  ی اول آنھ به عادت شمالی والی خود که وقتی شکار زياد است اما در چشمرس نيستند، با تفنگ چره ئ

ان  تقامت گفتم ه اس ی ب ا تفنگ چره ئ ورد ب يم، در دو م پشت سنگھا بيرون نموده بعداً سرشان را زير بال شان می کن

  :يکی آنجائی که نوشته ام.  ام فير نموده

، قلم به دستانی از قماش خلقی  برادر ارباب"و ديگری  " ارباب گردانندگان سايت گفتمان است" 

  " سايت گفتمان استپرچمی ھا و ديگر مزدوران و جنايتکاران در

ه  و ه گري ال آن ک ه دنب د و ب ن جمالت را می خوان ان اي زنم گفتم ا ب ان و ي اخدار گفتم ی ش م از وقت ام را ھ  زاری ايت

وھين صورت  ه من ت ه ب ن ک وان اي ر عن سکوت روز ھای قبل می شنود، به رگ غيرت بی غيرتی اش برخورده زي

ليک در . اشغالگران ناتو من را سرجايم بنشاندگرفته پا به ميدان می گذارد تا به خيال خودش با بادبرخاسته از ھيبت 

ابقه اين ميان دوستانش به وی خيانت ورزيده  ه طرفت س د ک و بدون آن که من را برايش درست معرفی کنند و بگوين

  .و آن را نھال جان شاخدار ساختن دارد، به ميدان روانه نموده اندشکنی شاخ 

و  حال از اين زن ستيز نوکر استعمار می پرسم، از دو جمله ای که می تواند افراد ديگری را شامل گردند در مورد ت

  :دق نموده خود را در کدام يک از جمع ھامی يابیکدام يک از آنھا ص

زدوران و "ويا " گردانندگان سايت گفتمان"  ا و ديگر م ، قلم به دستانی از قماش خلقی پرچمی ھ

  "جنايتکاران

دان  ن ب ی، اي وھين شده می دان ھرگاه خود را در جمع گردانندگان گفتمان احساس می نمائی و از آن طريق خود را ت

را گرداننده و ھمه کاره سايت معرفی می داری بلکه خالف " الم"الً فعالً دروغ می گوئی وقتی آقای معناست که او

شر  ه ن اد"آن، حدسياتی که شورای دموکراسی بعد از اشغال افغانستان و با استفاده از تکنولوژی جديد، ب ه " فري خاتم

ين مداده، وظيفۀ به انقياد سوق دادن مردم افغانستان به خصوص جوانان ه يق دل ب را به دوش سايت گفتمان گذاشت، ب

  . سوء استفاده نموده ايد"بزاخفش" به مثابه - نوبت به معرفی وی نيز خواھد رسيد-" الم"ساخته و از بيچاره 

ن  ه اي ه شمار می آوری، ضمن عرض تبريک ب و اما در صورتی که خود را در جمع دومی و يکی از آن قماش ب

اع کوبيد د جنايتکاران و خاينين را کوبيده ام و باز ھم خواھم اعتراف، در طول عمر خو ه در دف م ک و ھر کسی را ھ

زدش ھيچ  ان، ن زل ت ام من ر ب ر آمدن ب از جنايتکاران مقابلم قرار گيرد چنان رسوا نمايم، که رسوائی خودت ھنگام ب

  .  نمايدهجلو

  :ه پاسخ دھيدنايم اميدوارم صادقاواما قبل از ختم اين اين بخش باز ھم دو سؤال ديگر مطرح می نم

  :سؤال اول

ه مرکز استخبارات ه مثاب ان در کابل تمام روشنفکران و عناصر انقالبی از خانه ای در شھر نو ياد می کنند که ب  الم

ان شناخته شده و نه تنھا نردب ا ان ترقی اسپنتا از ھم ه ج ر رسول را پرداخت سافرت ھای داکت ده و خرچ م اده گردي آم
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دوتاست،  اگر زحمت نباشد .  نيز به صورت مرتب در آنجا رفت و آمد داشته و با مسؤولين آن تبادل نظر می نمودي

م من  از ھ ر آن ب د در غي ان توضيح بدھي اليزم الم شبرد اھداف امپري ه، و نقش آن در پي لطف نموده در مورد آن خان

جاره دار و ھر آنچه در آن مورد می دانم و نام مرمی چره ئی فير نموده از صاحب خانه گرفته تا اشد مجبور خواھم 

ه گل می خورد در .  بيايد به ميدان اندازمھرقدر انسان که به ميان اين که در آن ميان ازچند تا به دل و از چه تعداد ب

ا  وده و ت ه در آن سکونت نم ائی ک انی آنھ ه ای و در ث ه راه انداخت ن بحث را ب ه اي قدم اول خودت مسؤوليت داری ک

راز . نوز از تو دوری نجسته اند مالمت می باشندھ زاری خود را اب و بي سانی رسماً از ت ه کس و ک انی ک زيرا تا زم

د خود را از حمالت من مصون  ان وجود داشته باشد ھيچ کس نمی توان ه در سايت گفتم نداشته اند و آن دشنام نام

ر کانادا و يا امريکا، می خواھد از مزار و شمالی باشد و و يا دباشد احساس نمايد می خواھد در المان و يا افغانستان 

ه چه وقت . يا از کابل و بيسود، می خواھد با سواد و  داکتر باشد و يا بی سواد ضابط ماشينی خاد بايد منتظر باشد ک

  .خوانداسم و سوانح کاری اش را در سايت خواھد

ه اگر.با تخلص تانمنزل تان است و ارتباط آن سؤال دوم ، ھمان افتضاح بام  دکی روشنی ک ۀ  ان رای ادام د ب  بيندازي

  .بحثھا خالی از مفاد نيست

  ادامه دارد                                 

  :نوت 

انيم " باقی سمندر" از اين که به خود اجازه نداديم تا نقل قول از نوشتۀ آقای –) ١( شر برس ه ن را بعد از ويراستاری ب

دو ھمان طور با اغالط  ا را بپذيرن وزش م م پ د واري چه . امالئی و انشائی تقديم خوانندگان ارجمند گرديده است،  امي

  .در جريان يک بحث قلمی ويراستاری يک متن می تواند سوء تفاھماتی را باعث گردد

    با عرض حرمت                                                                                                

 AA-AA       اداره پورتال                                                                                        

   

  

  


