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   افغانستان-احمدشاه وردک

 ٢٠١١ اپريل ١٤

 

 !!!توسط مال نوری" پايگاھای امريکا"فتوای حالل بودن
  

  !درودوسالم فراوان خدمت ھم وطنان غيورم

به نشر " روشن شده آئينه مابه نورعشق"سديد مقاله ای را درسايت ھای انترنيتی تحت عنوان اخيراً آقای سيد ھاشم 

سپرده ودرآن به افغانھا ازقھرمانی ھای اجداد ونياکان ما ياددھانی نمودند که چطور توانستند باجان فشانی ھای 

 تحت عناوين متمدن ساختن  که مھاجمينرند ونگذاايندخويش باتحمل ھزاران مشکل وسختی ازمادروطن دفاع نم

ی ازمبارزات مردم ما عليه يونانيان، انگليس ھا وروس ئ کشور مارا اشغال نمايند وھم چنان آقای سديد مثالھا،افغانھا

اقای سديد چنان زيبا وھنرمندانه . ھا ياد کردند که ميخواستند مردم مارابه اصطالح به قله ھای تمدن آنزمان برسانند

 مھاجمين گوش ۀگفتند وبه ھيچ نيرنگ ودسيس" نه"کان ماخبر کردند که به ھرمھاجم تحت ھرعنوان مارا ازتاريخ نيا

 خويش ۀآقای سديد درمقال. فرانداند وآنھارابا قبول ويرانی کشور وقربانی ھزارھا جوان ازخاک خويش، راندند

وسط خود باشندگان آن اعمار وآباد ازمبارزات ساير ملل نيز يادکردند وباالخره نتيجه گيری نمودند که ھر کشور ت

  خاطر به يغما بردن سرمايه مادی ومعنوی ايشان؟ه  وھيچ مھاجمی به کشوری يورش نبرده بلکه بستگرديده ا

نام ولی احمد نوری با ضعيف النفسی خاص وروحيه وطنفروشی ازايجاد پايگاھھای ه  ما بديگر ولی ھموطن؟

نامبرده . سته  که باالی تمام مقاالت قبلی خويش خاکسترمزدوری پاش داده انددان "حالل"امپرياليزم دفاع کرده وآنرا

آقای نوری که خودازکاسه ! چندين نيش وکنايه ھم به آدرس آقای سديد روان کرده وآنرا باشنده غرب خطاب نمودند

ين خويش بتواند دل اربابان باشند شايد اميدی به دل راه داده باشند که باصدور فتوای ننگ ليسان امپرياليزم فرانسه می

 ويا کشورديگری ادست آرد تا اگر خداخواسته باشد سفير صلح ودموکراسی در ليبيه را ب فرانسوی خويش

پيدا  خودثابت ساخت که اگر جای پای دراداره پوشالی کابل ۀازمستعمرات فرانسوی مقرر شود؟ آقای نوری بانوشت

ی ھا ازما ئکردند که بگذاريد امريکا گرديد ومردم مارا نصيحت می ی بسيار به شوق داخل ميدان بازی م کردندمی

  .ولی گرگان ديگری چنين مجالی برايش ندادند! آدم جورکنند

ی ھا نباشند؟ وطن مارا تجزيه خواھند ئه اگر امريکاگان ظالم واتومی ما يادکردند که خدانخواستآقای نوری ازھمساي

دانند که  زند؟ آيا آقای نوری نمی ده چنين خودرا به کوچه حسن چپ میکرد؟ بسيار جای تعجب است که يک نويسن
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شمول ھمسايه ھای ما امپرياليزم جھانی است؟ آيا دوست ما نميدانند که ه عامل بدبختی وسياه روزی تمام بشريت ب

ايجادشده؟ آيا ملت ھا ۀ پايگاھای امريکا درتمام دنيا خالف تمام موازين ومقررات حقوقی بين المللی و خالف اراد

 زمين توسط پايگاھای امريکا وسازمان ھای جنايتکار ۀدوست روشنفکر مانمی داند که تمام مناقشات روی کر

وابسته به آنھا مھندسی شده وتوسط ھمين پايگاھا خودرا ارباب روی زمين قرار داده است ؟ آيا آقای نوری مثالی 

داند که  ديگری را شگوفا ساخته باشد؟ وآيا آقای نوری میآورده ميتوانند که کشوری استعماری ومھاجم کشور 

  .شوند تقسيمات اقتصادی جھان بعد ازجنگ دوم جھانی توسط ھمين پايگاھا حراست ومحافظت می

پرداخت وماھيت   ايجاد پايگاھا میۀآقای نوری به صفت چيز فھم بايد مانند روشنفکران وطنپرست به افشای دسيس

نوشت که امريکا درھيچ  داد بايد روی اسناد موثق می ا رابرای مردم بيچاره ما توضيح میاستعماری اين پايگاه ھ

 سيس نکردند واگر چنين باشد لطفاً أکه نشرکرده يک پايگاه ھم به موافقه مردم بومی تای نقطه جھان ودرتمام نقشه 

  بنويسند؟؟

نی ھای مردم مارا عليه اشغال روس، مديون نکته بسيار درد آور وشرم آور ديگراينکه آقای نوری جھاد وجان فشا

) دندار سف است برای يک افغان روشنفکر که چنين ميپأجای بسيار ت( رقابت ھای بين المللی امپرياليستی ساختند

شديم؟ نه خير آقای نوری  وياد نمودند که اگررقابتھای بين المللی نمی بود مابه جمھوريت ھفتدھم شوروی مبدل می

يش نگذاشتند تا ی اين مردم ما بودند که باخون خوالمللی شايد ممد مبارزات مردم افغان شده باشند ولرقابتھای بين 

 ار ی به مانند شما که مردم مائدرآن زمان ھم بودند نويسندگان واکاديميسن ھا. مابه جمھوری ھفدھم مبدل شويم

کردند، کتابخانه ھا وآرشيفھا   امپرياليزم میوادار به تسليمی به سوسيال اشرار بی فرھنگ خطاب ميکردند وآنھا را

  .پر است ازنصايح؟ گماشتگان وپروفيسران مزدور روسھا

ی مارا سياه ترسيم نمائيد ولی باور داشته باشيد که مردم ما ئجغرافياتوانيد ضعيف باشيد وشرايط  آقای نوری شما می

سجدی وساير غازيان رادرآغوش خويش دارد ومادروطن ھنوزھم استعداد پرورش ايوب ، اکبر، م! ضعيف نيستند

راه ھستند ويک بارديگر تاريخ مارارنگين خواھند ساخت، شما مطمن باشيد که  در واين نوشته شاھد باشد که آنھا

نجات نميدھند بلکه محمود ھا واشرف ھاو احمدھاو پايگاه امپرياليزم به ھيچ وجه مارااز شر ھمسايه ھای شرير 

آقای نوری شايد شما به کبر سن . غوری ھا وغزنوی ھا خواھند بود که اين رسالت تاريخی را انجام خواھند داد

رسيده باشيد که چنين مردم مارا ضعيف پنداشتيد ويا که قبال گفتم به اميد طمع امپرياليزم باشيد؟ برای شما وساير 

ال ومزدوران را ازچنگال عم ران الزم وواجب است تا مقاومت ملی وجھاد مقدس عليه اشغال امريکا،روشنفک

ی بخشند وخون فشانی ھای فرزندان مارا درجوی استقالل وآزادی  ھدايت نمايند تا بوستان ئفکری امپرياليزم رھا

کمکھای  به اصطالح خودتان راحت درپناه شما با پول بيوه ويتيم اين ملک تربيه شديد وفعال. وطن را گلگون سازند 

يد ئيش درراه آزادی کشور استفاده نمايد وازعلم ودانش خوئ اداء نمابريد، بايد دين خودرا سر میه  باجتماعی دولت

ستند وھمه روزه جانھای اپا خه نه درراه تسليمی مردم به امريکا وپايگاھای آن؟ امروز توده ھا ی مردم عليه اشغال ب

مردم . دھند الزم است تا اين مبارزات منسجم ودرراه خروج اشغالگران ھدايت گردند  ويش را قربانی میرين خيش

  . برند ما باکمبود شمشيرزنان مواجه نيستند بلکه ازقلم ھای خائن وتسليمی، رنج می

  ميرويس وابدالی نمیشما چند تن وطنفروش وقاچاقبراداره پوشالی را مثال آورده ايد وتوصيه نموده ايد که اينان به

نمايم   متری بنده قرار دارند ومه تصديق می٥٠٠ وکابينه پر ازينان استند؟ بلی راست گفتيد اينان درءرسند وشورا

دزدی ووطنفروشی ازينان چيزی جور نمی شود؟  جزازه وبه راستی ب که اينان مشتی ازوطنفروشان بيش نيستند

شما اززاويه ) که درده سال نکردند( خويش را باشما تقسيم نمی کنند"وند"ت ولی اينان چاالکتر ازشما استند وھيچ وق
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خواھيد که به اين خوان چرب استعمار نزديک شده وخودرا ازين مشت دزدان خوبتر وصادقتر جلوه  ديگری می

ا  مثل که خلق وپرچم دررقابت مزدوری استعمار سرخ قرار داشتند وسنگ صداقت وخوش خدمتی به روسھا ردھيد

وقراريکه معلومات دارم دراروپا . داشتند   حقيقی معرفی می"ويتستس"زدند وھرکدامشان خودرا   خود میۀبه سين

ورزيد تا باشد که ازنعمت  گرديد درجلسات وميتنگ ھا ھم اشتراک می ھم ازپی استخوان امپرياليزم اينسووآنسو می

به نويسنده شما ). چون نوشته تان اين ادعا را ثابت ميسازد(  امريکا وديگر امپرياليست ھا بھره ای داشته باشيدیھا

 ستن در غرب را داديد وذکر نموده ايد که بعضی ھا ازامريکا باالی کوه ھندوکش راکت فير میحق بين ما طعنه زي

ان  کاذب سوسيال دموکراسی فرانسوی تۀکنند؟ شما خود ازکجا فير ميکنيد؟ازکوھای آلپ ويا برج ايفل؟ باالخره چھر

خاطرش حتی ترک نماز ھم کرديد رسوا ه با تاختن به جان مردم ليبيا اين سوسيال دموکراسی که شما ب! ھم برمالشد

وروسياه شد وثابت ساخت که سوسيال دموکراسی يک حيله امپرياليستی بيش نبود تابه حيات ننگين خويش ادامه 

دانيد که  دست داريد وخوب میه د فراغت ھم بوشماکه ازمدارس عالی حقوقی وسوسيال دموکراسی غرب سن! دھد

ه که چنين کند؟حتما اميد به آينده چرب سوسيال دموکراسی  شمارا تشويق کرد خواھد وچه می امپرياليزم چه می

  .يد که اگر پايگاه امپرياليزم نباشد ما تباه وبرباد خواھيم شدئبنويسيد وبه توصيه نما

يد يک مثال ارايه داريد که استعمار درتاريخ سه صد ساله خويش درراه اتفاق شما تاريخ را خوب بلد ھستيد وبفرمائ

 ن بخشيده باشد ومئیووحدت ديگر ملت ھا يک گام ولو يک گام برداشته باشد؟؟ويا ملتی راازھمسايه ھايش رھا

ادند وآنرا ورم که استعمار صد جای وھزار بار ملت ھا را عليه يکديگر قرار د برايت صد ھا وھزارھا مثال ميا

خاطر جلوگيری از پارچه شدن کشور ما تحميل گرديد؟ آيا ه آيا معاھدات گندمک وديورند ھم ب. تجزيه وپارچه کردند

پنجده وسيستان ھم دراثر نبود پايگاھای انگليس ازپيکر کشور ما جداشدند؟ شما بسيار کمپرادورانه قضاوت کرديد 

 ديروزنيستيم ودور نيست روزی که محمدجانخان ديگری ويا مسجدی د که ماھم ديگر آن فريب خوردگانئيوباورنما

 از صفحه تاريخ پاک ،خان ديگری  سربرآرد وامپرياليزم را با تمام ضمايم فکری وکمپرادورانه اش به مانند شما

وردگی ۀ جھشويم وبازھم به ل چی خوب گفتند آقای سديد که بگذاريد باالی سرما بکوبند مازيادتر آب ديده می. سازند

وھيچ وقت تحت ھيچ عنوانی ) يک بار به اشغال نه گفتيم(" خوندش نيستيم به خرپ اش ھستيم"م که به ئيگو می

وبرای ھيچ تطميعی، تاريخ خويش را لکه دار نمی سازيم ونمی گذاريم که روح رادمردان تاريخ ما ازوجود ما 

بيسواد ھم نيستيم وازھمسايه ھای اتومی خويش ھم ماديگر . وازاعمال ننگين نويسندگان تسليم شده ماخجل شوند

 خودرادرطول تاريخ تول وترازو کرده ايم خيراست که امروزيکتعداد فرزندان اين  ديگریچون يک ھراسی نداريم،

نوازند؟ ولی اين  وطن به مرض بيگانگی ازخود مبتال شدند ودردامن ايشان قرار گرفتند؟ وطبل تسليم به استعاررامی

  .يران است وشير خواھد آفريد ومکر وحيله امپرياليستی رابرمال خواھند ساخت زادگاه ش

پدران ما ! درخاتمه ميخواھم ياد نمايم که مردار امپرياليزم به ما حرام است و به شما آقای نوری نيک ومبارک باد

  . خون دادند ولی مردار نخوردند وما ھم چنين خواھيم کرد

  !کفن افغانستاندرود فراوان به شھدای گلگون 

  !مرگ به اشغال گران وھمدستان فکری ايشان

  ! افغانۀزنده باد مردم آزد

  بااحترام

  

   


