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  يک ھوادار پورتال: نويسنده

٢۴.٠٧.١٠  

  ! نمائيداءجواسيس خودفروخته و خزيده درصفوف ملت را افش
» افغان جرمن آنالين«درسايت »  قاتگزارشی ازيک مال«زيرعنوان » مژده«سه روزپيش نوشته ای ازآقای وحيد 

گرچه دعوت ازخبرنگاران افغانی توسط سفيريک مملکتی که به خاک کشورما تجاوزنموده و . نظرم را جلب نمود

دومين رقم بزرگ عساکراشغالگرو استعماری را درافغانستان دارد ، به ذات خود نفرت انگيزاست ولی ازآنجائيکه 

جا می زنند ، » صاحبخانه«ای چون افغانستان ، بيگانگان متجاوزخودرا » بی در و بی دروازه«درکشور

ًمسلما حق اولويت دارند ، خصوصا » خانۀ بی در و دروازه«خبرنگاران افغانی به عنوان صاحبان واقعی  ً

به ھرصورت ، آن خبرنگاران افغانی خود می توانند ازموقف خود دفاع . اگرمجبوريت مسلکی درميان بوده باشد

درمورد فردی است که » مژده«ولی آنچه مراواداشت تا اين سطور را رقم بزنم ، جزئيات گزارش آقای وحيد . ايندنم

  .نام دارد» فکور«، يونس » مژده«وآن شخص به اساس گزارش آقای وحيد . قلم ننگ دارد وی را افغان برشمارد

ًداشته اند ؛ بعضا رسوا و انگشت نما و عدۀ درتاريخ افغانستان جواسيس و وطنفروشان به صدھا و ھزارھا وجود 

حيای «زيادی مخفی و يا گمنام بوده اند ولی حتا درھمان مرداب خيانت و بدنامی ، آن جواسيس ممکن نوعی 

را مراعات نموده و ھررمزورازی را که با بيگانۀ متجاوزواستعمارگرداشته اند ، شايد آن را » حضور

، آنقدرپست » مژده«ولی اين فرد يادشده ، به اساس گزارش آقای . وشی می نمودنددربرابرديگران انکار ويا پرده پ

و سفله است که بدون حيا از خبرنگاران ھمراه خود وبا شيفتگی خاص يک وطنفروش به بادارش ، چنان ھويت 

ان خودرا به عنوان جاسوس تمام عيار، منتظربه فرمان و سرسپردۀ انگليس برمالساخت که به مشکل می تو

باورکرد که يک فرد تا آن حدی درگودال پستی و خيانت به مردم و وطن سقوط نمايد که بوسه زدن بردستان خون 

  .آلود جنايتکاران متجاوزرا اوج افتخارو سعادت خود بداند

آن انگليسی که پوزۀ امپراتوری جھانی اش درھمين خطۀ قھرمان پروربه خاک ذلت ماليده شد و افسانۀ شکست ! بلی

 رسوائی اش شھرۀ آفاق گرديد ؛ امروزيک عنصر رذيل ، خاين و کثيف با کرنش مستقيم دربرابريکی ازاحفاد و

ھمان استعمارگران محيل ، خون آشام و منھزم ، برای اعالن خوشخدمتی و با اشتياق ارتکاب خيانت ھای تازه به 

رخاطرۀ تابناک نياکان سلحشورو آزادۀ ما و وطن آبائی خود و مردم به استعمارکشيده شدۀ آن ، با صراحت تمام ب

  !ننگ و نفرين براين شياد شرف باخته و بی آزرم. افتخارات تاريخی آنھا ، لجن می پاشد

» دموکراتيک خلق«باند رسوا و وطنفروش » خلق«عضوجناح » فکور«توضيح نموده اند که يونس » مژده«آقای 

پس به سجده . م قالده ھای روس پرستش به عھده داشته استبوده و وظايف مھم اداری را درزمان زمامداری ھ
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مبنی برتعويض بادارو افتادن وی ـ اينباردربرابربادارانگليسی ـ نه تنھا افشأگری ھای نيروھای صادق ملی و انقالبی 

ـ پرچم را بيشترثابت می سازد بلکه درعين حال ، سند ديگری است » خلق«تجديد تعھد غالمی باند وطنفروش 

  .ازانتھا ناپذيری خيانت ، وطنفروشی و جنايات مزدوران ديروزی سوسيال امپرياليزم شوروی

ست انگليسی به دست يک سربازدلير، ًآن عنصرخاين ووطنفروش خصوصا ازکيفرشدن سه سربازمتجاوز و فاشي

و اين را ھم ...  وطندوست ، مردم دوست و قھرمان افغان ، به سفيرانگليس اظھارتأسف نموده و خجالت کشيده است

ًکه حتما ازقتل و کشتاربيگناھان وطن ما به دست (اضافه نموده که قتل ھرسربازانگليسی وی را اندوھگين می سازد 

  !زھی رذالت و دنائت).  و ديگران حظ می بردقوای استعماری انگليس

ونه با پيوستن به طالبان چنانکه وانمود می شود ؛ زيرا (اميد آن سربازقھرمان ھمانطوری که به آغوش توده ھا 

پناه برده است ، ازانتقام و گزند اشغالکران متجاوزدرامان مانده ) طالبان را انگليس خود حمايه و پشتيبانی می نمايد

  .شقی شود برای واکنش جسورانه و ميھن پرستانه برای ديگرسربازان افغانو سرم

نام آنقدرپست فطرت است که حتی دشمنی را که وی با خفت غيرقابل تصور ، به » فکور«عنصرخودفروختۀ 

جا می دھد ، از روی دپلوماسی به وی خاطرنشان می سازد که تحقيرافغان ھا ، » برفرق خود«اصطالح عوام ، 

البته حرف (» فکور«ھرگاه دروجود يونس . ه شکل بذله گوئی و مزاح ، نبايد با غيرافغان درميان گذاشته شودولوب

شمه ای ازغيرت افغانی باقی مانده باشد ، می بايد آن تذکر ) ًدراول تخلص وی کامال اضافی است» ف«

  .سفيرانگليس را مرگ خود تلقی نمايد

ته ترين قدرت ھای استعماری جھان و دشمن تاريخی و سوگندخوردۀ ملت و کسی که دربرابرنمايندۀ يکی ازکارکش

معرفی نموده وبرآنھا تمسخررذيالنه و خاينانه روا دارد، » دورازتمدن«و » جاھل«ميھن ما ، مردم سرزمين خودرا 

 سوگندخوردۀ شايستۀ ھيچ گونه گذشتی ازطرف ملت غيور و سربلند ما نبوده و با وی بايد به عين شکلی که با دشمن

  .ملت ما وبا يک جاسوس قوای اشغالگرو قاتل مردم ما برخورد می شود ، تصفيه حساب صورت گيرد

با واکنش اعتراضی به حق و به » نورانی«و » رفيع«با افشاء نمودن آن عنصرخاين و آقايان » مژده«آقای وحيد 

ردنموده از آبروی ملت درحد امکان دفاع به  بيگانه پرست واۀجا، توانسته اند مشت محکمی بردھان آن خودفروخت

اميد که . می پيوستند» نورانی«و » رفيع«ولی کاش ديگرافغانان حاضرصحنه سکوت ننموده و با آقايان . عمل آورند

 خيانت ھای آنھا سکوت ننموده و با ۀوجدان ھای بيداربا آگاھی از موجوديت عناصرخاين درصفوف ملت و مشاھد

 ۀ وطنفروشان و غالمان کمربستاء، وباقاطعيت و سازش ناپذيری بيشتر، به افش» مژده «جرأت و شھامت آقای

  .بيگانگان درافغانستان بپردازند

  !ننگ و نفرين برجواسيس بی آزرم قدرت ھای خارجی درافغانستان

  !زنده و پيروزمندباد ملت غيور و تسليم ناپذيرما
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