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  سيد موسی عثمان ھستی

٠۵.٠۵.٠٩  

   جواب تهديد بزدالن ونامردان دنباله رودر
ه ( که گام گذارندجائیدر ھر  دلير را انوطن پرست ر ب ز حتی اگ دطن ز بپردازن سی ني ا) نوي وده ھ ه ت د ن اب ميدھن  الق

   ی واستعمارگرانئ لويه جرگه ھای امريکايادولت ھا ی قالبی و

ی سواد چوب بدست صحرا   در سر زمين ما حرفی که يک بی سواد می زند ھمه ملت چه تحصيل کرده است چه ب
ن پيدا کرده می د دربين پای لچ ديندار وبی دين و پای لچ شھرت دارسگ بازدر قندھار  .  می دانند راحرفھاآن گرد 
المپای لچ راست گو، صادق، با ناموس، غريب نواز،. توانيد ه ، ضد خود خواه و ضد ظ   ضد سر کش، ضدسر تنب

ام داشتند .پای لچی يک مسلک است ل وحوالی ن ه در کاب ا می باشد ک ه ھ  می گويند پای لچی شکل ديگری از کاک
ه. وگويا تاريخ آن با فراز ونشيب زياد تا عياران می رسد از  در حالی ک ی مسلک استسگ ب  شوقی می باشد . ب

در، زن سگ بازان اکثر  .غيرت وشايستگی پای لچ را ندارد مگر خوب وبد داردسگ باز ادر، پ ار استند م  بی بند ب
دا خوبسگاوالد خود را خوب نگھداری نمی کنند ولی  ام خ رده ن ر نگھداری تر را از مردم اورپا و امريکا ک  و بھت

چند وقت پيش ما وشما در ميديا شنيديم   .بيشترازارزش فاميلی است  به مرا تب سگ باز نزدسگ ارزش  می کنند
دل  رک نوجوان را درب ه يک دخت ستان يک سگ ک ن ازدر شما ل افغان دين تفنگ ساالر  ت دانو مجاھ ی وج ه ب  ک

د و حتی سر ناموس خود. بدل کرد بود "!!؟؟احمدشاه مسعود شھيد"مندانان زمانی از قو از وديگران بن ستندب .  ني
ه  د وقتيک سيمميگوين يم ق ال فھ د او بمارش دل سگ معاوضه کردن ه زن را در ب ر شد ک ای اينکه دله  خب ه ج ش ب

زد  ر را ن ار نف سوزد چ سان ب اموس وطن وان دانن ازبی وج ا سگ ب تاد ت د سگ  فرس ل بياورن ه کاب ده را ب دل ش ب
رن بيست ويک سگ ين چطور  را از نزديگ ببيند که ا سگ"مارشال فرمانی"و سان در ق ا ان دل شده  است که ب ب

ودم زن خودرا : گفتسگ باز بی وجدا ن  را ديد به ھمفکر خود فھيم سگميگويند وقتيکه . است م می ب رمن ھ اگ
  . حمايه کردسگ بازبدل می کردم وتا آخر ازجنايت سگ در بدل اين 

اراز اله داد بازی می کنند يا دهتوپ دنو يا جوانان  بچه ھا تمام افغانستان وقتی در  دو نفر مير يا سرکرده يا کالن ک
د سی ونه تعدادًمقرر می شوند اگر فرضا  بين بازی کنان بصفت مير  ر انتخاب می کن ررا يک نف زده نف  نفر باشد ن

ام سی ونھم ونزده نفر را ديگر نفر  د اورا بن انبيضۀ"تنھا می مان د چ" سردار محمدھاشم خ ا د می کنن ن  ي را اي
   از خود قصه ای دارد يا د می کنند  سر دارمحمد ھاشم خان صدراعظم برادر نادرغداربيضه را بنام نفرسی ونھم

د    سردار محمد ھاشم خانبيضهسی ونھم را ــ ١  ه می گفتن د ک د يا نر ماده سينه بخاطری ياد می کنن سر دار محم
ود سی ونھم جالد نفر من خانرحمر عبدالراامير حبيب هللا خان پس خنثی شده بود توسط ھاشم خان  که طاقه مانده ب

   را داشت »نرماده سينه « خنثی بفکر آنھا حيثيت يک 

    شير خط ميگفتند وبازی را ــ شيرخط يکطرف يک افغانی را مردم شير می گفتند يکطرف ديگر افغانی را خط٢

می "ترخشکی" ويا ماند آن را خشک وتر ــ يک طرف سنگ را به زبان تر می کردند يکطرف سنگ خشک می ٣
   گفتند
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را .  درا می گرفتنويا کدام تيکر ديگرــ يک توته کاسه شکسته ٤ ود ويک طرف آن سفيد آن يک طرف آن رنگه ب
   کيج ميگفتند

د سردارھاشم خان نرماده سينهبيضۀ را که نفر سی ونھم سم،  ياد می کردن ه ديگر وقت تق ا : می گفت یيکی ب باب
   .ًشير می گيری يا خط ؟ يک افغانی را باال می انداختن حتما اورا يکی می برد

داختن د می پرسيدنداگر پول نمی داشتند کيچ بدست می گرفتن  طرف گلدار را می گيری يا طرف بی گل را؟ باال می ان
   می رسيدبه آن يا نفر از قطار مانده يانرماده سينه  سی ونھم . ًحتما يک شان می بردند

اال می   ــ اگر يک افغانی٤ د ب ان يکطرف آن را تف می زدن ه زب د ب ات را می گرفتن  وکيچ نداشتند، يک سنگ چپ
ًانداختند حتا يکی شان حتما می برد نفر    . می شدبرندهاز قطار مانده طرف  سی ونھم ً

دکرزی تانه خودرا با  کانديد شود مناسبات سياسی و دوسجبھه متحد ملی بخاطريکه از طرف ضيا مسعود دی حام گ
د عوض  یضيا با "جبھه متحد ملی سی ونه پارچه"خراب کرد اعضایکوکی امريکا  ا کردن ر  ویمسکين جف داکت
مجبورشد رفت در   ضيا ء مسعود.  مزدور سر سپرده جنايتکاران مشھور را کانديد خود تعيين کردندعبدهللا عبدهللا

دھار . پسر حاجی لطيف سگ باز الل آبادوالی جی قندھاری وکل آقا شيرزپھلوی  ا در قن چ ھ ای ل ه پ يم ک شتر گفت پي
   .  ھا به قول خود استاده نيستندسگ بازمسلک وايمان وصداقت دارند ولی 

ای شير زویدربين شد » حامدکرزی« چون پای  .  در بين باشد دنبال پدر خود ھم نمی روند»پای سگ« اگر  گل آق
ديا " گال پوچک"رابه  مسعود ءضيا حاضر نشد که کرزی. فروخت !!!!کرزی مردانهخودرا به  ه از مي بخرد من ک
اده سينهبيضه حيثيت !!؟؟ضياء مسعود برادراحمدشاه مسعود فقيدشنيدم که   را در  سردار محمد ھاشم خان يا نر م

اس  يم بپ ی احمدشاه "انتخابات رياست جمھوری بخود گرفت از کانديد ھا خواھش می کن ان مل  "!!؟؟مسعودقھرم
ار اين بيچاره را استاو برادر ضياءمسعودو قرارداد سالنگ با روس ھا بود،  وی که يکی از قھرمانی ھای که از قط

ه يا ترو خشک و کيچ   را از خيرات سر پدرخود شير خط ویھم بازيھای سياسی خود پس مانده  ه مثاب ره سی ب نم
ه را  ضيا مسعوددر بين خود انداخته ھم    و نھم ا شده بحق برسدر حقش ک ت ود اننجف  گری سردار بيضهازحال

اده سينگی محمد ھاشم خان ر م ا ن ري د ب م روح ون آرن ی " وھ ان انقالب را   "!!!!احمدشاه مسعودفقيد!!!!! قھرم
ار ھم دار ودسته تا د انن بگرد شاد ده شورای نظ ی بري ه دار ودسته بين ه ب سندگانی ک ا ونوي شورای نظار وسايت ھ

دتبليغ می ه طال را  مس کنن ی و  گفت ده دست از ب دنامی خالص شوند و در آين ازار سياست می فروشند از ب در ب
سا و پنجشير  روان وکاپي ات شمال وخراسانی و وجدانی بردارند وھم مردم فريب خورده وخوش باورواليت پ والي

ن . پرستان از اين بينی بردگی پند بگيرند د واي د جای فروختهسگ باز ساالرانتفنگ دنبال ھر بی حيثيت نرون  چن
    بدانند که در بين مردم جای ندارندشده 

    

رد چوب بدست : نوت  ان(در سرخط نوشته کردم حرفی را که يک صحرا گ ی  ) چوپ ۀ ملت باسواد وب د ھم می زن
ره سی کند  که پرسان کنيد بشما تفسير می افغان را ازھرنمره سی ونه نداريد تفسير اين باوراگر . سواد می داند نم

ه کوچه ونه ر کسی خود را ب دارد واگ حسن  را تمام ملت افغانستان می داند که چه معنی دارد ضرورت به تفسير ن
  . ديگرنرودوین تفسيرکنم که ياد ھفتاد پشت ا را چننمره سی ونھم وی می زند به من بنويسد من به چپ

 


