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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Political سياسی

  

  ی باستانمحک

  ٢٠١١ جوالی ٠٥

  

  »یمحک باستان «ی شناسائی براسي جواسیبوکش
  

 یسبب تالش برا که به يی شبمهي به خاطرمزاحمت ن»یھست«عثمان موسی  دي سی ازھموطن محترم آقااولترازھمه

ھرگاه استنطاق . مي نمای می نام مستعارمن درقسمت آنھا رخ داده است ، قلباْ معذرت خواسته و اظھارھمدردیشناسائ

 نشانه گرفته شده شتروبھترازگذشتهي بخائنان درد ۀنبارنقطي آنست که اديؤ من صورت گرفته باشد ، مۀبعدازنشرنوشت

 به مي گردیبرم.  توطئّه گران ، درحکم خفه نمودن آنھاستليي بردن به حی پراي به ھدف خورده است زرکامالْ يوت

  . اندازدی که وقتاْ فوقتاْ نام مستعارراه میجنجال

، اند دارنمودهي، بیضي، آنھم دربسترمررا ازخواب »یھست «ی، ھموطن ما آقا شبۀميکه بعد نی  محترمخانم

 دني با برگزی، کدام تفاوت آنھا ازذکرنام شانی خوددارني، ابه نظرمن.  خودرا فاش بسازندتيحاضرنشده اند تا ھو

 که با نام یگري ھموطنان داي قسمت من و در  مستعاررانام کدام منطق استفاده ازی روشانيپس ا. نام مستعارندارد

رض  به نام مستعاربه غدنيازي، دست گري ازطرف ددھند؟ ی نموده و به خود حق غرولند محي، تقبسندي نویمستعارم

 من چند.  باشدی میاتل بلکه به نظرمن جزءانضباط مبارز نه تنھا معقویارتجاع  وضدیاستعمار  ضدۀ مبارزشبرديپ

 ی با نام مستعارمیزي فتنه انگلي ترس وجبن ونه ھم به دلی که من نه ازرومي نمای ام وبازھم تکرارمآورشده ادي بار

با مصداق ھمان » ! ، سفرعشق مکنیرنداريدل ش«: ندي گوی م مردم ما معمول است کهنيھمان گونه که درب. سمينو

.  ترس و خوف ازدشمن به مبارزه تعھد بسته امون چند جانبه ، بدرستمي دربند وزیگفته ، من درراه عشق به توده ھا

  . درپشت نام مستعارپنھان شدن باشد ، بھل که باشداي طرزالعمل گوني مختلف ، اسيحال اگرازنظرجواس

 نکته با من ھمنوا خواھند بود ، ازنام مستعاربه عنوان ني ای روگرھميکه ھموطنان مبارزد  ، و مطمئناْ  شخصاْ من

که مسلماْ دشمن  را  نکته است که دشمن ودشمنان گوناگون مردم مانيدرست ھم. رمي گیبه ضد دشمن کارمی ابزار

 دشمنان را اي دشمن که نياچه بھتراز. ندي نمایئشناسا نشده اند مرا  حال قادرتا رايمن ھم ھستند ، به غضب آورده ز

 سي جواسعي شنتي خصوصنيا.  قادربه مقابله با آن نباشندی که به آسانمي بکشانیوانگي به طرف دیبا آنگونه سالح

 آنھا ی ھاشهي مقابله با آنھا و به خصوص اندی نموده ، برای خواھند اشخاص مبارزرا شناسائی میاست که با بوکش

 نيدرا. ندي اقدام نمای اندازد ، درمورد وی آن فرد تا چه اندازه منافع شان رابه خطرمنکهي ؛ ونظربه ارنديبگ یآمادگ
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 آن تشبث وجه چيھه ب  شب ،مي ازن گذشتهی گماشته شده درپاس محترمخانم  که ستي ندي شک وتردیمورد قطعاْ جا

،  کنندیرا کش م»  گک پاک دللوده«ی که تارھای را به ابتکارخود انجام نداده بلکه ھمان انگشتانزانهي انگاليخ

» خاد «ی شبمهي نی ازنوع تکان ھای را عوض نموده اند تا باشد مخاطب خودراھمزمان با شوک قونبارعروسکيا

 شده دهي زندان دۀ و شکنجسيق پولاکثرْا دراستنطا. دي آرامش ھم دعوت نمای آن ، به نوعی فعلیو ھمتا» اکسا«و 

 به افتني به دست »تفاھم«ی و نوعی با مھربانیگري برخوردنموده ، وآن دتيواني مستنطق با خشونت و حکيکه 

 یمن با معذرت  خواھ.  دھدگرانجامي بعد دیکي خواسته ھردو نقش را  خانم محترمنيا.  ورزندی مرتالشياسراراس

 نام ني ندارند وای دخلاي ویري تقصچي ھهي قضني دراشاني که امي نمایا اضافه م رني ، ا»یھست «یدوباره ازآقا

  .خلق نموده است سر  شان دردیمستعارمن است که برا

 خواه »یدموکراس «بي عوامفرۀارھ ازھمان دیگري دۀ مانورمذبوحانني که اانگرآنستي ھم نمایگري جالب دۀنکت

عمدْا خودرا کم سواد »  آزاد افغانستان- افغانستان آزاد«پورتال »ۀوانندخ «کي ی ، باردي داشته باشادياگربه . است

 جاي درپورتال به جا وباي شده و ادعا نموده بود که گوین عصبایبارگ کي ، به التيجلوه داده و درضمن نشخوارالطا

.  بودرشدهادآوي پورتال گرخوانندگاني خود و دۀ از سررفتن حوصلهي ناحني شود؛ وازیازانقالب حرف زده م

 نباردفعتاْ يا.  شدبي و آن شخص ھم تا امروزغدي درھمان زمان به اثبات رسليمي بودن و مغرضانه بودن آن ایتصنع

 یبرا  ، به حق و»یھست «یممکن آقا. زاستيال برانگؤ خود سنيکه ا...  آمده استاني درم»ريبزپنجش«زسخن ا

 آن  موضوع با نام یرا استھزاء نموده باشند ول »ريبزپنجش« ما ، ۀي ھا ھموطن بالکشوني خاطرملیخوش

 ی نام مستعار نمني دھد که ای استدالل نشان مۀويش اقل سبک نوشتارو  دارد؟ حدی چه ارتباطیمستعارمحک باستان

  .سدي نوی می باشد که خود با نام اصلیند ازکستوا 

 نام ی که مبارزه درورادي بداندي اند ، با نمودهفي توظیري که شمارادرآن وقت شب به امرخطیو آنھائ!  محترمخانم

 تپش قلب ني که آخریتا زمان.  قلمداني را دارد درمیکي جنگ چرتيثيمستعاربه ضد استعمارونوکران گوناگون آن ح

 جانگدازرا حواله یرھاي شما خاينان وباداران تان ، تجانب کلمات را ممکن سازد ، به ني آتشی گلوله ھاکيتوان شل

 ، ديجا بزن» !!ی شخصیعقده ھا« تا آن را دي کنی که شماھا مذبوحانه تالش می مبارزه آنچناننياخواھم نمود 

 شکل ني تری و نا انسانني تررحمانهيبه ب  اشغالگرشما ، امروزاني است که ازطرف حامیوني ملیابرازخشم توده ھا

  . شده انددهي کشبنددر

   برھمه نوکران استعمارمرگ


