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  !!]داکترنجيب و محبوبيت[
 Matin Hamadiھموطن گرامی 

  :اين را نوشته ايد» ليما وطن« شما د زير نوشتۀ 

  »را بکند  تانۀاز محبوبيت داکتر نجيب هللا سخت در عذابيد خدا چار« 

  : اميد با دقت اين ياداشت مختصر را بدون حب و بغض مطالعه نمائيد 

اکتر نجيب محبوب القلوب کدام طيف د: اجازه باشد ببينيم .  نيستيم  داکتر نجيب هللا  » محبوبيت« گاه منکرگويا ما ، ھيچ

  . ، است ....  و اجتماعی ، سياسی ، فرھنگی ھای 

  :در آن سرگردانند ، اين ھا اند  چنبر ه ای که مريدان و ھواداران نجيب هللا 

بعداً به نھاد اطالعاتی مخفی » دموکراتيک خلق « ی از اعضای جنايتکارخاد که توسط نجيب نخست به حزب ئبخشھا 

البته منھای عوامل خاد از تبار ھا و [و در آخر به خاد جذب شدند ) » حزب دموکراتيک خلق « (  خلق و پرچم باند

   که طبق پالن» فريد مزدک «و » ھادی کريم«؛ خادی ھای » دستگير پنجشيری« ی مانند خادی ھااقوام ديگر ، 

ازبک در باند  ن حزب وحدت و خادی ھای ، و خادی ھای کشتمند درو ساختند را   »شورای نظار« صفوف  روسھا

 که اين طيف ھای  نفوذ کردند... و خادی ھائی که به درون باند گلبدين و سياف و ) » ...  جنبش ملی «(  رشيد دوستم 

 جوانان بی خبر که با نيت پاک از نجيب به ستايش بر می خيزند که آنھا ھم ھرگاه  تعدادی] نداخاد ھمه از نجيب متنفر

   . خواھند شد  خادی ھای اصلی به شدت متنفر » قھرمان«اقعيت پی ببرند، از به و

 وی صاحب پول ھای ھنگفتی  فقط ھمين ھا نجيب را نابغه و چی و چی می پندارند که از برکت توجه حاال می بينيم 

سن و بازماندگانشان به چه  م  از اعضای خاد نسل حاال در مقايسه با تمام نفوس افغانستان ؛ ھمين طيف ياد شده. شدند 

   ھموطن آرزومنديم خودت از جملۀ آنانی باشی. اين ھا ؛ حتا به يک فيصد نفوس افغانستان ھم نمی رسند  تعداد اند ؟ ، 

اجازه باشد يک نکته که تا کنون يکبار از طرف اين قلم نوشته شده . که ناخود آگاه و بانيت نيک از نجيب دفاع می کند

  :در ھمين بحث مختصر تذکر بدھم   بار دوم ھم را 

شايد به خاطر از ھم پاشی شوروی (خسته ودلزده شده اند ) روس(خادی ھای جنايتکار که از خدمت به بادار قبلی شان 

می باشند ؛ .... و...  وCIA در فکر خدمت به سازمانھای جاسوسی کشور ھای غربی مثل  و  )مزد شان کم شده باشد

 ھدايت و   را با اعتبار و پايدار می دانند ؛ طبق  تا کنون به روسھا وفادار مانده و تعھد شانھمچنان خادی ھائی که

  .ھم در فکر نفوذ در درون سازمان ھای اطالعاتی کشور ھای غربی برآمده اند ) نام کی جی بی سابق (  FSBدستور 

با نام مستعار از نجيب هللا حمايت » فيسبوک«رسانه ھا از جمله که در ) دور از شما( ھمين دو بخش خاد اند  فقط و فقط
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 فيسبوک   سايت ھا تا اين دو بخش خادی ھا به درستی می دانند که تمام رسانه ھای الکترونيک از ايمل ھا،. می کنند 

 و آنھا به سادگی و  بوده   ھاشديداً تحت نظر سازندگان اصلی و تمويل کنندگان اين رسانه... ھای افراد و اسکايپ ھا و

 يعنی  »کاربران  «   می توانند اسم اصلی نويسنده ، محل تولد ، سن ، محل اقامت ، مليت و تمام مشخصات به سرعت

 که خادی ھا با  روی ھمين اصل شناخت است.  پيدا نمايند  را کسانی که از رسانه استفاده می نمايند و می نويسند

با ) ديو خاد با تاکتيک تعريف و ستايش از نجيب ( العاتی غرب را از وجود خود سازمان ھای اط زيرکی رمزگونه 

 فھميدن عاليق شان به نجيب ، به آدرس شان رفته به  بعد از  عوامل اطالعات کشور ھای غربی  خبر می سازند که

مامی را آب گنده به کار ح« طور معروف   می فھمند که  خادی ھای ياد شده اين را به خوبی. جذب شان اقدام نمايند 

) خاد داخلی و خاد خارجی( برای آموزش خادی ھا  قبالً   روس ھا  دانند که  می نھاد ھای اطالعاتی غرب. » است 

 اطالعاتی  که نھاد ھای  حاال بدون اين .صرف مساعی نموده پول ھای زيادی برای تربيۀ شان مصرف کرده است  

 پول مصرف نمايند و وقت زياد شان را صرف   استخدام نمايند و برای آموزش آنھا افغان راۀ ھا افرد نا شناخت غربی

 افراد حاضر و آمادۀ خــــاد را با داشتن فعاليت ھای اطالعاتی ، يعنی تعقيب و  آموزش اطالعاتی آنھا نمايند؛ چـــــــرا

 ھای دشمن و کار برد سالح ھای  نمودن و اعتراف گرفتن و نفوذ در سازمان  شکنجه گرفتاری اشخاص ، تحقيق و

 مردم جرا که به خر بسا تجارب ديگر اطالعاتی سبک روسی  مختلف ھمچنان کار برد آالت الکترونيک جاسوسی و

 اينھا ، خادی ھا دارای معلومـــات و ۀمزيد بر ھم.  استخدام ننمايند ،افغانستان و زير نظر استادان روسی فرا گرفته 

 نھاد ھای   ھای اسالمی و در درون رد روسھا و ساير رفيق ھای خادی شان در درون بانداســــرار مھمی در مو

در درون کشور  که » خاد خارجی«ھمچنان رفيق ھای شان از . دارند .... و اطالعاتی کشور ھای مانند پاکستان ايران

ا نفوذ کرده اند؛ می شود که از طريق ھای غربی تا کنون ناشناخته مانده اند و يا در داخل نھاد ھای اطالعاتی غربی ھ

 و رفيق ھای تا کنون   رفيق ھای نفوذی )البته با پرداخت دالر ھای سبز رنگ به آنان(اينھا ، يعنی خادی داوطلب 

  ٢٠١۴ سپتمبر ٢٧دلسوز . ناشناختۀ شان در غرب ؛ شناسائی شوند 

  


