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 جواب به يک پرچمی زادۀ رسوا
مطلبی به نشر رسيده بود "  آزاد افغانستان ــافغانستان آزاد" در صفحۀ نامه ھای پورتال ٢٠٠٩ جنوری ٢١به تاريخ 

" جرمن جرمن"يعنیکه ارسالی سايت مزدوران امپرياليزم "  آگ او در ميدان مانده، مضمون ندارد؟آيا" ير عنوان ز

 خارج کشوری نويسندگانبيشتر  که بر" معروفی"نستوه آقای  تھديد عليه دانشمند مبارز ودر آن مطلب ضمن . بود

 کمتر کسی را می توان سراغ کرد که به مانند ايشان به جرأت می توان گفت من جمله اين قلم حق استادی دارند، و

ھرچند . زوزه ھای چندی ھم به سمت من کشيده بودند ،  "سايت موسوی"بدون نقص بنويسد، با آوردن ترکيب 

تقابل خونين اين قلم با مزدوران روس يعنی پدران فزيکی و معنوی گردانندگان سايت وطن فروشان  سوابق زندگی و

آشکار تر از آن است که بتوان از آنھا انتظار ديگری به غير از آن زوزه ھای " جرمن جرمن " پرچمیــخلقی 

نمی دانند که چرا آنھا  اطالع دقيق ندارند و" جرمن جرمن"، با آنھم برای آنھائی که از درد مرگ گوشخراش داشت

  :کر نکات آتی ضرورت می يابدرا کف دستم می گذارند، تذد من افتيده به زعم خودشان حق مھرچند گاھی به يا

آغاز از آنروز به وضاحت نشان می دھد که تا قبل " افغان جرمن" اندکی دقت در جريانات سال گذشتۀ مربوط – ١

به کمک دو انسان " قيس کبير"به خصوص انجام چند مصاحبه، پرچمی زادۀ رسوا  ھمکاری اين قلم با آن سايت و

ميھن فروشی را در دربار خاندان غدار طالئی فراگرفته بودند، با مھارت  وکه خود فروشی " نوری عطايی و" ديگر

 به دور آن ءاغوا  تا تنی چند از انسان ھای شريف را با فريب و،کارکشتگی جواسيس حرفه يی قادر شده بودند و

  به اعتبار قلم ومی خواستند  ونددلخواه خويش به انحصار درآور  مسيرسايت جمع نموده انرژی مبارزاتی آنھا را در

. به دور از چشم ھمکاران چيز فھم خويش انجام دھند معامالت معينی را به نفع خويش  و بند ھا و نام نيک آنھا زد و

حمله بر تابو ھای انتخاباتی آنھا، به عالوۀ آنکه باعث شد تا ھمکاران شريف قلمی آن سايت  مصاحبه ھای من و

 له انجام دھند، برخورد کين توزانۀا آبرو و شخصيت سياسی اجتماعی آنھا معامنگذارند تا ب متوجه قضايا گرديده و

تضاد ھا را در داخل سايت به انتاگونيزم " مجيد کلکانی"عليه زنده ياد  نوکران خاندان نادر غدار پرچمی زاده و

 با ،الميهر يک اعو در آنجا ھمکاری می نمودند ضمن صد کهشريف ترين عناصری پرکار ترين و رسانيده ،

 آن قضيه ھرچند ديالکتيک .قاطعيت سياست ھای آن سايت را محکوم نموده و مقاطعۀ خويش را با آنھا ابراز داشتند

 توالی حوادث پرچمی زادۀ رسوا و ًنقش اين قلم در آن ميانه تقريبا ھيچ بود، مگر ھمزمانی و را داشت و رشد خود



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

 سھم بسزائی ،نيد که گويا اين قلم در انفجار درونی آن نھاد خيانتھمکاران رسواتر از خودش را به اين باور رسا

اين قلم رول چندانی در انفجار درونی آن نھاد وابسته به  تفکر ھرچند با واقعيت انطباق ندارد و اين طرز. داشته ام

ر مزدوران اجنبی آن بر می گردد، مگ افتخار مبارزه عليه آن به مقاطعه کنندگان دلير دشمن با تأسف نداشته ام و

ميھن فروشان  گردانندۀ آن سايت تمام افتضاح شان را از چشم من ديده ھرچند گاھی با جمع کردن ساير مزدوران و

مانند " شورای انقالبی"از جنايت کاران   و از رويزيونيست ھای خروسچفی گرفته تا رويز يونيست ھای سه جھانی

اين تجمع آنھا با تمام زنندگی .  به فحاشی عليه من می پردازند خان،سيستانی وطن فروش تا جواسيس کارکشتۀ ھاشم

يک نکتۀ مثبت را نيز با خود حمل می نمود و آنھم اشتراک عمل رويزيونيست ھای  کراھتی که داشت يک حسن و و

از طن پرست کشور، تا يک تن اين اشتراک عمل در نزد نيروھای انقالبی و و. چينی عليه اين قلم بود روسی و

نفرت  در نتيجه کين و .انی ھای پارلمانتاريستھجبين بی آزرم سه ج ھا زنده باشد داغ ننگيست برجنبش ن آن منسوبا

اکنون  المان غرب نيز در آمدند و" دی.ان.بی"المان شرق در خدمت " شتازی"مزدوران روس که بعد ھا از طريق 

عليه   فاشيست ھای المانی  به مردم ما خيانت می ورزند، به خاطر حفظ منافع استعماریدر صفحات شما ل افغانستان

 دل خوشحال شده به درستی ِھر باری که آنھا بر من بنای جفيدن را می گذارند، از ته.  امريست بسيار عادی من،

 جانبه ایزيرا ميدانم در صورتی که کار من در تقابل با جواسيس چند . راھی که پيش گرفته ام باورمند تر می گردم

  . آنھا چنان عکس العملی عليه من نشان نمی دادند،ثر نمی بود نوکران خانه زاد نادر غدار مؤاز قماش پرچمی زاده و

ساير سايت ھای  عدم تشابه آن با و"  آزاد افغانستانــزاد افغانستان آ"ردد به ماھيت پورتال  نکتۀ دوم بر می گ-٢

مربوط به  زيرا در حالی که تمام سايت ھای ديگر بدون استثناء. ورخارج کش انترنتی فعال جامعۀ افغانی در داخل و

 به مثابۀ" ــ آزاد افغانستانافغانستان آزاد "اجتماعی می باشد، پورتالــ يا يک نھاد شناخته شدۀ سياسی  يک شخص و

 روی برف، مبارزاتی مختل  افغانی با خاستگاه ھای عقيدتی وکار مشترک چند تن از افراد جامعۀاولين محصول 

در تاريخ کشور ثبت شده  به عالوۀ آنکه فکر آنھا به خصوص نواله خواران ارتجاع ،   امپرياليزم ومحور مبارزه با

خاندان نادر غدار که عمری را با ايگويزم سلطنتی به سر برده اند، به اين مسأله قد نمی دھد که چطور می تواند چند 

مجزا از ھم يک نھاد مشترک را بنيان گذارند، منافع حقير مادی نيز به آنھا اين اجازه را نمی دھد تا ماھيت کار فرد 

  زيمنس گرفته ورا از فابريکۀ" جرمن جرمن"از سايتًپرچمی زاده که خود شخصا امتي.  جمعی ما را اذعان نمايند

فظ مالکيت خود بايد ھميشه بکوشد تا کار جمعی پورتال نچنانی المان تمويل می گردد، برای حآبه وسيلۀ مقامات 

 پورتال ھمانطوری که اعالميۀ. نام گذارد" سايت موسوی" را تخطئه نموده  به آن"  آزاد افغانستان ــافغانستان آزاد "

رد  ادعای مالکيت شخصی را بر پورتال رد نمود، جا دا" جرمن جرمن"دھان ياوه سرايان   مشت محکمی برثابۀمبه 

به عالوۀ آن که .  اين قلم افتخار آنرا دارم تا يک تن از بنيان گذاران اين اولين تجربۀ مثبت، ثبت تاريخ بگردم بيفزايم

ضد ارتجاعی، کار   ضد امپرياليستی و بدين اعتقاد ھستم که امر مبارزۀًپورتال مالکيت فردی من نيست شخصا

  . د وظايف يک ملت را انجام دھدمجموع ملت بوده وھيچ فردی به تنھائی نمی توان

 آزاد افغانستان آزاد ــ" پورتال،"اوباما " سايت وطن فروشان نوکر ديروز بوش  و امروز علت ديگری که– ٣

  سرمايه گذاری روی جبن برخی از افراد متزلزل، جبون و،دندھتغيير نام مي" سايت موسوی"ه نام برا " افغانسان

ً حتما به ياد ، در اوايل اين ماه بودند معرکه گيری پرچمی زاده با عنتری سيستانیکه شاھد آنھائی. ترسو می باشد

آنھا بدون آنکه . خانودگی خويش را به تماشا گذاشتندگاه ذائی چگونه نشمين دارند که آنھا ضمن آن نظر خواھی ک

 با اين قلم را در حوزۀ  بودنرسديک تن از آنھا ادعای ھم که الی يرا در حز. را نزد مردم مسخره ساختند بدانند خود

 را کمونيست و، فرد ديگری مبه دفاع بر می خاستبودنم " ة االسالم حج"به زعم خودش از   می نمود و"قم" علميۀ
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ھمه االغ اند  کاه خورده وگويا اين جواسيس فکر می کردند که مردم . مائويست معرفی نموده به فحاشی می پرداخت

حتا خود اين نادانی  د وندگان فرمايشی مزدوران روس ھيچ يک موسوی را نمی شناسدرک نمی کنند که نويسن و

 درس نخوانده ام بلکه در ھيچ يک از "مُــق"برای من که نه تنھا ھيچگاھی در . خويش را به صراحت اعالم می دارند

داخل  دارم ھمه را دراگر خرده معلوماتی  زمين نزده ام و برتلمذ  ايران حتا برای يک روز ھم زانوی ھایشھر

شرافت باخته که به دستور چند تن از مزدوران  مشاھدۀ آن ھمه انسان بی وجدان و، فرا گرفته ام  افغانستان

به خصوص . يز بوده باشد، نفرت آور بودگ به فحاشی اشتغال داشتند در عوض آنکه خشم ان"د.ن.ب"و " ب.ج.ک"

" مائو" چگونه به دشنام ھای ضد ،سينه می زدند" مائو تسه دون "تا ديروز در زير بيرقکه وقتی می ديدم کسانی 

درسی که بدون آنچنان معرکه ای از صد کتاب نمی . تمکين می نمايند به عالوۀ انزجار درس بزرگی نيز برايم داشت

ين قلم ا". شورای انقالبی"درس سقوط رويزيونيست ھای سه جھانی تا پا بوسی .  توانستم به آن عمق برداشت نمايم

حتا ھنگامی که تصفيه ھای خونين بين شان جريان  که با برخی از گذشتگان آنھا در سه دھه قبل آشنائی ھائی داشتم و

ه بودم، به تجربه دريافتم که از تيغ جالدان درونی نجات شان داد  چندين تن از آنھا را مدتھا پناه داده و،داشت

  . ماتيزم از انسانھا چه می سازدپراگ

ھمکاری با ازبی ايمان را  ھد افراد متزلزل و، از اين نوع تبليغات می خواصورت پرچمی زادۀ وطن فروش در ھر

 در عوض تجريد پورتال،  تف سرباال نتيجۀ معکوس دادهلی که اين حرکت آنھا نيز به مثابۀپورتال باز دارد، در حا

ضد امپرياليست مبدل  ناصر شريف، نترس وتمرکز ع  پورتال را به مرکز تجمع و،رفت ھمان طوريکه انتظار می

  . نمود

تيبانی عناصر ش پ است به حيث يک تن از فعاالن پورتال افتخار می نمايم که مورد اعتماد ووطمرب  منکه به  تا جائی

نشرات شان را از طريق پورتال ، تکثير  يک از آنھا اعالميه ھا و نھاد ھای مبارزاتی متعدد قرار گرفته ھر شريف و

ھرگاه در اين ميانه فرد خاينی مثل سيستانی به جايگاه اصلی اش برگشته باشد بايد بداند که اين گفتۀ . موده اندن

 "تاس"نظر من سر ھر چند از . را از دست نداده است ھنوز اعتبار خود، "به يک موی سر تاس نمی گردد"معروف 

آنھم شبش ھائی از قماش . ، چندين شبش جمع شده باشدن سر پر موئی است که در زير ھر تار موبه مراتب بھتر از آ

  .اکنون سه جھانی ھای خاين پرچمی ھا وــ خلقی 

دوستان ديگر بر عنتر معرکه يعنی سيستانی جنايتکار گران تمام شده    عامل ديگر آن است که ضربات اين قلم و- ۴

 ساير  رسوا وۀخاطر جمعی پرچمی زادبرای .  به طرف ديگری معطوف بسازدم راپرچمی زاده می خواھد فکر و

پاينده "ش بايد خاطر نشان سازم که مقاالت من در رابطه با خاندان خاين و وطن فروش سردار انبازان وطن فروش

 در مورد خيانت ھای آن ی انجام روشنگر، تازه آغاز يافته، اگر به دوصد کار ديگر نيز مصروف شوم"محمد خان

ايميل ھای تشويقی  به خصوص وقتی پيام ھا و. لوان پنبه ھای آن را فراموش نمی کنمبه زير کشيدن پھ خانواده و

دوستان را در باب کاری که پيش روی دارم از نظر می گذرانم ، انجام اين مأمول را از وظايف تخطی ناپذير خود 

نوکران خاندان طالئی   زاده ودر نتيجه شايد اين به نفع پرچمی.  دانسته ، ھيچ حالتی مانع انجام آن شده نمی تواند

تاريخ دان بگذارند که من مرده ھای اجداد سيستانی را به محاکمه کشانيده به زباله  باشد که خود را پيش ننموده و

 پدران رسمی شان را در ،رسدتم به پدران حقيقی اين افراد نمی ن وظيفه، اگر دسانجام اي در غير آن ضمن .بسپارم

  . باشد پندی گردد برای سه جھانی ھا که در آخر صف ايستاده اند،از تن خواھم کشيد تاريخ لباس  ِپيشگاه


