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  م١٩/١٢/٢٠٠٧                       اجمل انتظار

 

 من را ميتوانند ازميان بردارند  اما من را نمي توانند  بشکنند
   
   

از زمانيکه وبالک حقيقت به تاسي از اصل تعهد انساني در افشاي چهره هاي ضد انساني پا به عرصه و جود گذاشته 
نوشته هايم که در آنها  عفت قلم .   مواجه گرديده استکنندگان خويشمنفي بازديداست به عکس العمل هاي مثبت و 

بطور قطعي رعايت گرديده و ميگردد و بايد هم رعايت گردد، قهر و خشم تعدادي از شخصيت پرستان وابسته به 
آنها با نوشتن فحشنامه ها در پيام خانه وبالک، ارسال ايمل هاي دور از ادب، . گروه کارمل را بر افروخته است

اگر ( و فرهنگ انساني و ايجاد دشنام بالک ها و گذاشتن لينک آنها در سايت هاي حلقه بگوش گروه متذکره اخالق 
کسانيکه دشنام ميدهند بي منطق و جاهل اند و . با من مقابله مي نمايند!!) در خانه کس است يک حرف بس است

همين اساس من در برابر دشنام هاي دشنام علماي ما  در برابرچنين جاهلين، خاموشي را توصيه نموده اند و به 
از . اما من با ارائه فاکت ها و داليل اعمال شان را افشا مي نمايم. ساالران گروه کارمل عکس العمل نشان نمي دهم

ترس محاکمه تاريخي مردم افغانستان جسم و روح اين اماتوران سياسي  را  تب لرزه گرفته و هر آنچه در ماهيت 
تعداد زيادي از خوانندگان وبالک حقيقت، ازمن حمايت نموده و همبستگي خود را با !! ن مي آورنددارند به زبا

اما تعدادي از عالقمندان وبالک حقيقت فکر مي نمايند که شايد من از  تهديد هاي . وبالک  خويش اعالم داشته اند
ور مثال توجه شما به  مطالعه اين پيام که در بط. گوناگون گروه کارمل به ستوه اماده باشم و يا اينکه ترسيده باشم

  :وبالک حقيقت توسط يکتن از عالقمندان وبالک نوشته شده است جلب مي نمايم 
  

  : وحيد
فکر کنم کار شما از تحليل های مفيد سياسی تان به نشر کارتونها رسيده است و ما می ! آقای انتظار سالم عليکم " 

ادن ها واتهام بستنهای  پنداری های پرچمی ترا ودار به سکوت کرده باشد؟ زيرا در ترسيم که حربه سبوتاژ و دشنام د
افغانستان مخالفين خود و  شخصيت های ملی ومردمی را در پوليگونهای پلچرخی و يا بازداشت گاه های خاد نابود 

 که چهل سال خو گرفته ويا تحت شکنجه های گوناگون قرار دادند فراری و سربه نيست کردند و باين خصلت حيوانی
اند و مدتی در کشورهای امپريالستی چون موش غار می پاليدند وحاال که باز يک روشنی از طرف کرزی و روس 
ديده اند مست شده از سوراخ و سلم به بيرون شده اند و چون سالح کشتار داشکه کليشنکوف بم های خوشه يی و 

يار شان نيست فلهذا وطنپرستان را از طريق بدنام کردن و دو ودشنام در اخت" نارنجک ندارند و زندان پلچرخی فعال
وادار به سکوت و خاموشی و عقب نشينی ميکنند واين طريق ترور مردمی و خفه کردن اذهان مردم را از کا جی بی 

د و نه روی آموخته اند و تجربه سی ساله دارند با در نظرداشت اين اصل چون نه توان و استعداد قلمی مبارزه دارن
پيش مردم بنًا حربه ديگری بنام فوروم سياست ساخته اند تا وطنپرستان را به خاموشی وعقب نشينی وادارند و اگر 

  "باز طالع شان بل کرد باز همان زندان پلچرخی برايتان است
  

قيقت سر سخت شما بيک ح! برادر عزيز! تشکر ازينکه با وبالک حقيقت همنوائي داريد!  دوست محترم وحيد جان 
امروز قلم بدستان ملي انديش افغانستان و سايت هاي انترنيتي که نماطنگر واقعيت هاي عيني و . تماس گرفته ايد

از . موجود افغانستان هستند   مورد توهين و تحقير گروه هاي فروخته شده و افراد وابسته به بيگانگان قرار مي گيرند
رمل همانظوريکه ديروز مردم ما را به اطاعت از استعمار روس و فرمانبرداري از دست نشانده جمله گروه کا

 مجبور مي ساخت امروز با استفاده از شيوه هاي ماکياولستي تالش مي ورزند که قلم هاي را - ببرک کارمل-روسها
آنها بايد بدانند که حقيقت ! رند، بشکنندکه حقيقت مي نويسند و پرده از روي مظالم بيگانگان و بيگانه پرستان بر ميدا

را بنام کارمل و بريالي آغاز نموده و " مدح و ثنا"چون درين اواخر گروه متذکره کمپاين !! را نمي توانند نابود سازند
تالش داشته و دارد  که آنها را بمثابه رهبران فرزانه مردم افغانستان در ذهنيت ها معرفي نمايد، من با نوشتن چند 

  .سطر مختصر در وبالک ام چهر هاي اصلي انها را بمثابه تکرار احسن بنمايش گذاشتم
  

براي معلومات مزيد دوست عزيز وحيد جان عالوه ميدارم، در آنزمانيکه گروه دائم الخمر کارمل با استفاده از تانک 
، زنداني ساختن، لت و ) اشارتي عاقالن را( هاي غول پيکر روسي و با بکار برد شيوه هاي ترور، عمدتا در کندهار 
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کوب، توهين و تحقير،شانتاژ و تطميع  بر کشور ما قدرت مي چالند، من در رديف ساير استعمار ستيزان و پرچم 
امروز، .  شکنان،  دين وطني ام را در مبارزه عليه اين دست نشاندگان روس تا آنجائيکه برايم مقدور بود انجام داده ام

داليل و منطق مشت کوبندۀ بر دهن گروه  انگي افغاني ام؛ من را وادار ساخته است که با ارائه غرور، شهامت و مرد
کارمل، بريالي، کشتمند ها، مزدک، ( من سخت معتقد ام که اين شيادان تاريخ .  بريالي باشم-فروخته شده کارمل

محاکمه . فغانستان فرار کرده نمي  تواننداز محکمه مردم ا) کاوياني، بغالني، نور جان و غيره جان هاي از ين قبيل 
کارملي ها بايد بدانند که هيچ !! مردم در مورد اين خائين و امثال شان بدون رحم و تامين با تامين عدل و انصاف است

 -جنايات سال هاي نود گروه هاي جهادي دليلي براي برائت گروه کارمل.  هيا هوي سياسي درد شان را داوا نمي کند
ملت .  رياست جمهوري اقاي کرزي دال بر حقانيت رياست جمهوري کارمل بوده نمي تواند.  شده نمي  تواندبريالي

من که از امکانات وسيع تخنيکي، !! زجر کشيده افغان از همه اشتراک کنندگان فاجعه افغانستان حساب خواهد گرفت
برابر مزدوران و اجيران ناتوان نديده و در هر اقتصادي و روابط  گستردۀ سياسي برخوردار نمي  باشم، خود را در 

لحظۀ که آنها به نفع  دشمنان قسم خورده مردم ما هياهوي سياسي و تبليغاتي  بر پا کنند، حقيقت تلخ براي مقابله 
گروه هاي مزدور که فرهنگ فحش، دشنام، توهين، تحقير و تهديد را از ستاد . منطقي و عادالنه عليه شان اماده است

  .  به ارث دارند،   من را ميتوانند ازميان بردارند  اما من را نمي توانند  بشکنند- کا جي بي–زي  خويش مرک
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