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  "سيماب"امين 

٢٠/٠٢/١١  

  !به يک ھموطن مردم دوست و وطنپرست ما تبريک بايد گفت
  

نوشته ای ازاين قلم به » تانافغانستان آزاد ـ آزاد افغانس« پورتال پرشکوه و دشمن ستيز٢٠١١ دسامبر٣١ۀ درشمار

زمينه ساختن برای برائت وطنفروشان خلقی و پرچمی جفای بزرگ درحق ملت مظلوم ما "چاپ رسيد زيرعنوان 

  !"وبی احترامی به روح صدھا ھزارشھيدجھاد کبيرميھنی ما به ضد روس ھا و مزدوران آنھاست

رفت وازراندن يک پرچمی معلوم الحال ازيکی چندروزپيش يکی ازھموطنان مقيم سويس با من تيلفونی تماس گ

ول ھمان مرکز بوده و مسؤالبته بايد افزود که اين ھموطن پرچمی ـ سوزما . ازمراکز تجارتی درسويس ، خبرداد

  . طرد اشخاص صالحيت عام و تام داردۀدرزمين

 مشتری آن مرکز بود و به قضيه ازينقراربود که آن پرچمی ، بدون اينکه اين ھموطن ما ازسرشت وی آگاه باشد ،

 روزی به اصطالح اجل آن پرچمی فرامی رسد و بدون اينکه اءعنوان افغان باھم سالم و عليک داشتند ولی ازقض

درين روزھا ازمرگ ميوند وال "ھموطن مبارزما کدام موضوع صحبتی را طرح کرده باشد ، آغازمی کند به اينکه 

 داکتروکيل" حق"ھموطن پرچمی ـ سوزما که چندسال قبل ..."  وو اينکه خودکشی کرده يا نه جروبث است 

و آن پرچمی " کف دستش گذاشته بود"را )  پرچمی ھا درپيمان با احمدشاه مسعودۀ داکترنجيب و نمايندۀوزيرخارج(

، ن آنکه به جواب آن پرچمی بپردازدکثيف وطنفروش با ترس ووحشت درازدحام مردم پا به فرارگذاشته بود ، بدو

  :باصراحت وصف انگيزی می پرسد

نی مه پرچمی : " آن پرچمی معلوم الحال به يکبارگی دچارلکنت زبان شده و می گويد" شما که پرچمی نيستيد؟ "

سرحال به نظرمی .  ما آمدۀصمد ازھرروزی خان"؛ ..." نيستم ولی با کالن ھای شان زياد نشست و برخاست داشتيم

وامثال اينگونه افتخارنمودن ھای " خودکشی کرديا شما کشتيدش؟: من گفتم.  کردرسيد و گفت که ميوندوال خودکشی

  :آن ھموطن ضد پرچمی اضافه کرده بود. ننگين به پرچمی ھای رسوا چون سليمان اليق وغيره

مگرشما نمی دانيد که خلقی ھا و پرچمی ھا چقدرخيانت کردند؟ چقدرجنايت کردند؟ چقدرمردم را سربه نيست  "

  :و خانواده ھای شان را تا به امروزدرماتم عزيزان شان نشانده اند؟  پرچمی وقيح جواب داده بودنموده 

ھموطن پرچمی ـ سوزما که به غضب آمده بود و می ..." وال َد پشت پرچمی ھا بسيارپروپا گند ھم می کنند "

 ديگر  وقت و حضوراين پرچمی کثيف را ھم کف دستش بگذارد ، به سبب نبودن" حق"خواست ھمان لحظه 
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وجودش  مشتريان مؤسسه که موضوع را درک کرده نمی توانستند ، صحبت را قطع کرده بود ولی خشم و تنفر

 ۀرا که به آن عالق» افغانستان آزاد ـ آزاد افغانستان« پورتال ۀفردای ھمان روزصفح.  رامثل موريانه می خورد

زمينه ساختن برای برائت وطنفروشان خلقی و پرچمی  "ۀ چشمش به نوشتفراوان دارد ، مثل ھميشه بازمی نمايد و

جفای بزرگ درحق ملت مظلوم ما وبی احترامی به روح صدھا ھزارشھيدجھاد کبيرميھنی ما به ضد روس ھا و 

 آن درمی يابد که بھترين حربه برای جواب به آن پرچمی گستاخ بوده می دنبا خوان. می افتد!"مزدوران آنھاست

  .ھمان بود که نوشته را چاپ نموده و فقط مترصد فرصت می نشيند. اندتو

 تعارفات با دادن آن نوشته  ھموطن پرچمی ـ سوزما بدون تبادل. می گرددچندروز بعدآن پرچمی وقيح بازھم پديدار

و اين را ھم ی برگرد ازھمان راھی که آمده ا. ھم ببينمتدگردرينجا نمی خوا"دست پرچمی ، به وی گفته بود که ه ب

 من درحالی که اين برخورد پرشھامت ھموطن پرچمی ـ خلقی سوزما را افتخاربزرگ برای خود!" درخانه بخوان

ن حقوق مردم ما می دانم ، اين را ھم اضافه می نمايم که رويدادی که ازآن ذکربه عمل آمد، ازنگاه مدافعاوی و ھمه 

» افغانستان آزاد ـ آزاد افغانستان"اران پورتال دشمن ـ سوز لين و ھمکواھميت کارومبارزات خستگی ناپذيرمسؤ

 نشان می دھد که مردم ما دربرابرصدای حق و عدالت برخاسته تذکار يافتهرويداد . ازاھميت خاصی برخورداراست

ن ضدملی و  حربه ای برای کوبيدن برفرق خائنان و مرتجعاازپورتال ، بی تفاوت نمانده وبا استناد به آن ،

مبارزات . می باشد» افغانستان آزاد ـ آزاد افغانستان«ردمی می يابند؛ که اين خود ثبوت کارآئی پورتال عزيزضدم

چنانکه اين ( به آنھا اءپورتال مبارزات دلخوش کن و به اصطالح ھوائی نيست بلکه با تعھد دربرابرمردم و با اتک

وئی با دشمنان گوناگون ملت و ميھن و روياروئی با ازحرف به عمل درآورده شده ودررويار) رويداد نشان می دھد

  .دشمنان انسانيت ، به کارگرفته می شود

  !وجدان با ھموطنان عزيزو

 بومی و ه و مکتومن و جنايتکاران شناخته شدجعادرھرجائی که ھستيد ، خشم و غضب تان را درمقابل خائنين ، مرت

مردم ـ ھمانگونه که درکشورھای عربی دراين اواخرشاھد آن بيرونی ، بدون ترس و واھمه وباتکيه برنيروی عظيم 

ھستيم ـ ازانديشه به فعل مبدل سازيد و به عوض تدوام خشم درونی ، با ھمدردان مردم دوست تان دست اتحاد و 

ھمسوئی درازنمائيد تا نه تنھا ياد ھزاران ھزارشھيد قھرمان سرزمين مارا که ديروزبه دست قوای فاشيست روسی 

به قتل رسيده اند ، ارج بگذاريد بلکه خدمتی ارزشمند در راه ) امريکا ومتحدين(روزبه دست فاشيزم رقيب و ام

  .بيداری مردم و مقاومت شان دربرابراشغالگران و ايادی و نوکران زبون شان انجام داده باشيد

نموده وطرزبرخورد درپائين اين نوشته می خواھم به آن ھموطن دشمن ـ سوزخود ازصميم قلب تبريک عرض 

ن و وطنفروشان به ھمه شيفتگان وطن و مشتاقان رھائی مردم ازشرجنايتکاران توصيه  خائنا عليهغرورآفرينش را 

  .نمايم

 


