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 Political سياسی

  
  افغان عامی

 ٢٠١٢ اکتوبر ٠٨

  

 !افغان ھای واقعی ووطنپرست و با سالم به ھمه ھموطنان عزيز
  

من ازآقای ميرويس ودان محمودی ھيچ کدام شناخت شخصی ندارم ولی درچند باری که نوشته ای به سايت 

فرستاده اند ، به احساسات عميق و وطندوستانۀ شان پی برده ام وآن را » نستان آزاد ـ آزاد افغانستانافغا«پرافتخار

ی خيانت ھا وجنايات يکی ازمحيل ترين وماھرترين جواسيس اازدوروزبه اينسو ايشان به افش. تحسين می کنم

ی سال اين تأسف وخشم من ازسالھا. باشدبی درافغانستان پرداخته اند که فوق العاده مھم وضروری می .جی.کی

محکوم نمودن عنصرپست ونھايت عوامفريبی چون   واءکه چرا ھيچ صدائی درافش) وھنوزھم دارم(نھانی را داشتم 

  .نجيب هللا دراينھمه مدت بلند نمی شود)نا(داکتر

 ملتپل ايجنت سانه می ساخت که می ديدم ، چگونه ب اين موضوع مرابيشتردرسفرھايم به وطن ناراحت ومنزجر

بعداً غربی ھا ، ھم  ، تصاويروپوسترھای اين نوکرسرسپردۀ روس ھا و) احمدشاه مسعود خائن وخودفروخته(ديگر

باآنکه نمايان شدن تصاويرنجيب گاو به ميزان . دراينجا وآنجا شيشه ھای مغازه ھا وغيره جاھا را ملوث ساخته است

 فرد جانی ، وطنفروش وقاتل ھزاران ھموطن ما بازھم به نحوی نما نبوده ولی ھمين که» شير«تحميل تصاويربز

قرار می گيرد ، خود توھينی است به قربانيان جنايات وی؛ که درآنجمله ھمان طوری که » احترام«ازانحأ مورد 

ولی از جانب . آقای ودان محمودی متذکرشده اند ، جمع بزرگی ازبھترين فرزندان منورافغانستان ھم شامل ھستند

تعجبی نداشته باشد زيرا از يکطرف وطن به مراتب بيشتراززمان » خائن پرستی«يگرممکن اين پديدۀ شوم د

گوش شان ه درقبضۀ بيگانگان وغالمان حلقه ب" خلقی ـ پرچمی"تجاوزنظامی سوسيال امپرياليزم شوروی ورژيم 

يفرنشدن جانيان ووطنفروشان وازطرف ديگر، ک) ھا را شامل می شود" خلقی ـ پرچمی"که رقم بزرگی از(است 

توسط قربانيان آنھا ومجموع ملت ما بعدازسقوط » خلق افغانستان«وطنفروش به اصطالح  و حزب بدنام ، جنايتکار

رژيم طرفدارمسکو ، به دليل مصادرۀ جنگ کبيرميھنی ما توسط امپرياليزم رقيب شوروی وسپردن سرنوشت مردم 

مذھبی آنھا ، موجب شد تا بقايای آن ستون پنجم شوروی درافغانستان ، ما به دشمنان سوگندخوردۀ مذھبی وغير

فرشته «احساس امن وراحت نموده ودرپناه جنايات وحشتناک وبيسابقۀ ھم سرشتان جھادی خود ، روزبه روزجرأت 
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می " مینيکنا"، تظاھربه مظلوم نمائی و" ما خو چنين نکرده بوديم"يافته با پيش نمودن اين استدالل که » نمائی

  .کردند

نه تنھا ازنجيب گاو به نيکی ياد نموده " جانب بودنه حق ب" اين مولودات نامشروع متجاوزين روسی ، با نوعی 

و حتا گستاخی ورذالت را تا آن حدی ارتقأ  وی می دھند" درخدمت مردم بودن"و" مردمی بودن"بلکه مثال ھائی از

که ھمۀ اين عوامفريبی ... می پردازند» قصاب خاد«سخنرانی ھای صوتی وتصويری می دھند که به پخش وتبليغ 

نجيب، ھمه به تقريب وبعدازفروپاشی نظام ريويزيونيستی شوروی وازترس انتقام مردم بوده وھرگزپيش )نا(ھای 

  !ازآن

ھم می زند ه ل انسان را بکه د نجيب ، نه تنھا اين) نا(درزيرنام جانی معلوم الحالی چون داکتر» شھيد«ديدن کلمۀ 

، رسپردۀ شوروی سوسيال امپرياليستیآن جاسوس س. بلکه بدون شک وترديد کامالً تصنعی وکاذب به نظرمی خورد

درراه دفاع ازنواميس ملی ومنافع مردم به قتل نرسيد بلکه قربانی زد وبند ھای پنھان وآشکاروطنفروشانۀ خود شد 

شيست درماسکو، اين عجوزه به کرنش با قدرت ھای منطقه وبه خصوص زيرا با سقوط نظام غيرانقالبی وفا

نتيجتاً کشته شدن وی ـ به . نظاميان ودولتمداران پاکستانی ، که ازسالھا با آن ھا روابط شخصی داشت ، پرداخت

درميان اش " خلقی"شکل اعدام ھای قرون وسطی ظاھراً توسط طالبان ـ را بيشتربايست درانگيزه ای انتقامی رقبای 

» قصاب خاد«وخصوصاً اينکه ) جھت مسکوت ماندن اسرارپشت پرده. (آی. اس. لشکرطالبان وروابط وی با آی

  .جو کرد تا يک عمل عجوالنه وناشی ازغضب طالبان و قصد نوشتن خاطرات خود وفروش آن را داشت ، جست

دردانی می نمايم که بيباکانه اين طلسم يکبارديگر، من ازھموطن دليروبا وجدان ـ آقای ميرويس ودان محمودی ـ ق

» شھيد«را شکستانده و" چشم سفيد"ھای خائن ، وطنفروش وبه خصوص بيشرم و" خلقی ـ پرچمی"رذيالنۀ 

اين خدمت . دروغينی را که وطنفروشان جبراً ومذبوحانه می خواھند برمردم ما تحميل کنند ، بازھم رسوا نمودند

ل ديگری ھم قابل ستايش وتمجيد است که عده ای ازافراد مبارزوچيزفھم ھم معنوی آقای ودان محمودی به دلي

نجيب وجنايات نابخشودنی آن ايجنت بيگانگان سکوت کرده واکثراً با مدارا وگذشت برخورد )نا(دررابطه با داکتر

 َاخ دل « اصطالح نموده اند که عميقاً مايۀ تأسف وتنفربوده وابتکاری ازنوع ابتکارآقای ودان محمودی بايد تا به

برآمده وبه اين مطمئن شوند که ھمه خائن وکرنش گرنيستند واين شھامت وجرأت اخالقی را دارند تا ميان » مردم

که  ضمن آن. روشنفکران شريف وخدمتگارتوده ھا ودشمنان دوست نمای مردم خط فاصل درشت وقطعی بکشند

تردردوام اين ابتکارشريفانۀ شان می خواھم ، اين را ھم برای آقای ميرويس ودان محمودی توان وحوصله مندی بيش

آرزو می کنم که اقدام شجاعانۀ آنھا سرآغازافشأ گری ھای تازه وبکرازطرف ديگر ھموطنان عزيز درمورد خائنان 

خلقی "ووطنفروشان خزيده درميان مردم بوده ومشت محکمی باشد به دھان ياوه سرايانی که مذبوحانه برای خائنان 

  .دست وپا می کنند» آبروئی«و» آب«وديگرخائنان وجانيان ، " رچمیـ پ
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