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  خصلت جاسوسان است که ھم درميخ بزندھم درنعل
  

  تربجان ملت خويشـدی ونشــجاسوس به اجنی ش

  ملت ريشودی دل ــش نمــب خويـودش به جيــس

  کيشھرديروکعبه  وه دين وآيديا سرزدی بنام ه ب

  تازنی برجان ما نيش  عقرب يزيدی تراساختند،

تان ، داو اه پرس اتی ش تان ، وسايت افغان جرمن آنالين  وسايت خاوران که به النه تبليغ ان روسد پرس د غالم ، مجاھ

روش ، ن ف ده وط ديل ش ناس تب ع ش ت موق پ وراس روش وچ ود ف ب خ رطال ايت  ، ھ ددوس ه مانن هيحمامب  ی ک

يم دھھدبخاطرروزمبادا به آب گنده ضرورت دار ارن سه ون ه  حتی  نوشته ھای جاسوسان  وافراد سر شناس جنايتک

انند ود حصين را به بھانه آزادی مطبوعات بنشر می رس اه محم سند) ش حصين(وبجای ش د ، می نوي اه از ھرچن نگ
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رام بآزادی مطبوعات کاری است درست  رادو احت وق دموکراتيک اف ی . ه حق وی ول ه در پھل ود ک د فراموش نم نباي

ت ده گرف ا دي د ن ز نباي ردم را ني وق دموکراتيک جمعی م راد، حق ه حيث فرديکه در .  حفظ حق دموکراتيک اف من ب

ا حق  ل ي راد در تقاب ی حق اف ه وقت ايم ک حقوق تحصيل نموده  و سابقۀ کار در قضا دارم به خود حق می دھم حکم نم

جامعه قرار می گيرد، بايد حفظ حق جامعه را محترم شمرده و تالش نمائيم تا حفظ حق فردی را در ضمن تأمين حق 

  .جامعه بر آورده سازيم

ظ حق ھمين طرز ديد به  ه ضامن حف صره ای را ک وارد الزم تب ا در م د ت د حق می دھ گردانندگان سايت ھا و جراي

ا نوشتۀ يک  سدجمع باشد در زير مقاله و ي رد بنوي ا تأسف برخی از سايت. ف ه دار مگر ب د ک ا وجوديکه می دانن  ب

وم ھای ودسته  م ملت مظل ر زخ فوق خيلی چشم سفيد وپررو ھستند ونوشته وقلم شان مانند حزب وتنظيم شان نمک ب

  .، ھمچو نوشته ھائی را به نشر می رساندافغانستان است

اروابط سابقه متذکره دگان دوسايت ن چون گردان دنام ب تند و با قماش ھای ب دال داش ال از روش عالی نمی توانن   پورت

يا بخاطر ناتوانی قلمی ويا بخاطر ارتباطات قبلی  در نتيجه  استفاده نمی کنند ،" آزاد افغانستان-افغانستان آزاد"وزين 

ا ام وعکس ش ا ن ا افتخارب د بلکه ب ته ھای جاسوسان نه تنھا ازتبصره برزير نوشته  خاينين خود داری می کنن ن نوش

زبان فارسی را که خودرا خراسانی قلمداد می کنند وھردو قماش تنگ نظران وتفرقه اندازان فاشيستان زبان  پشتو و

  .ھستند، امکان نشر می دھند تالش بخاطر تجزيه افغانستان دربدنام و چتل 

د ا اين دوس ارا ميخوانن ته ھ د ونوش م يت می دانن ا آنھ ه ملت افغامگر ب ه آرزوی ب د ک د ميخواھن م نمی کنن ستان رح ن

انند اگر يک و آگاھانه را برآورده سازند  ، روسيه و امريکادولتمندان پاکستان وايران  نوشته خاينين را بنشر می رس

اند ا نوشته " آزاد افغانستان-افغانستان آزاد" پورتالروز مثليکه  شر رس سانی را بخاطر آزادی مطبوعات بن عظم سي

صره م تب دان شکنوھ تی دن ر نوش اطر ملت خود در زي يتانی ۀ بخ ته  س ه نوش د ک صره سبب ش ان تب رد وھم م اک عظ

ستانی ديگر جر تن در أسي الت نوش ستان آزاد" پورت ستان-افغان دا"  آزاد افغان دادن پي ع ن د وموق ه نکن ستانی ب ه  سي ک

سۀ عضو  ی ھيأت رئي ودشورای انقالب وکران روس ب ا وجوديکه در آغاز دولت ن ابراجن ب ر گ ن ستان "بری ب افغان

ال " موسوی"وشخص استاد " آزاد ه پورت ستان آزاد"تحميل نمود، مگر در دراز مدت ھمه شاھد بوديم ک از آن " افغان

د اقی مان ه . جنگ سرفراز و با خط روشن بيرون شده روسياھی به سيستانی ھا و طرفدارانش ب ياھی ک م چه روس آنھ

يچ  ر راھ راز نظ رأت اب ا ج ک از آنھ دي م ندارن ود را ھ تۀ خ ه گذش ع ب ارزۀ . ج ت مب ان از برک ن فروش ن وط   اي

ون خود را  " آزاد افغانستان-افغانستان آزاد" آنقدر رسوا و سرافکنده شده اند که به غير از لعنت به گذشتۀ خود و اکن

ه مگر اين بندگان دالر باي. در صف مبارزان ضد اشغال جا دادن ، راه عالجی برايشان نمانده است د ک وضع مد بدانن

  گيری ھای فعلی شان چيزی بيشتر از چھارزانو نشستن بعد از تعفن پراگنی نيست 

ا  وقتی من باز ھم در ھمان سايت ھا که از گذشته پند نمی گيرند، ھمچو مطالب خاينانه را می خوانم و می بينم که آنھ

ويمباز ھم با چشم سفيدی بر زخمای ملت و از جمله خودم نمک می پاشند ه وای بگ ل . نا چارمی شوم ک د روز قب  چن

ن شخص ای در سايت جرمن جرمن آنالين نوشته  ابقه اي ه ازس ژده ک د م ام وحي خواندم از يک وطن فروش مزدوربن

انواده  ن خ وخانواده اين شخص تمام ملت افغانستان خبر دارد ودريکی از نوشته ھای قبلی خود ارتباطات نامشرع اي

ه ھای دروران صدارت سردارداورا با جمعه گل خان ص رين نايب الحکوم دنام ت ودوديقی که از ب ه د درقطغن ب ، ب

   .تفصيل تذکر داده بودم

د  انروان شادنوشته وحيد مژده بيادم روزی را آورد که من از زندان  بعد از کشته شدن  ميوندوال وجنرال خان محم

ه خان مرستيال بعد از لت وکوب وشکنجه غير انسانی  رھاشده دالھادی خان داوی ک  بودم غالم محمدخان غبار و عب
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اه سر شارشمالی وخواجه داو د غالم ش ده بودن روان آم ا واز دوستان نزديگ پدر من بودند به پ ديرمعارف  ب اه م دش

ان صدارت  وصوفی عشقری در آن مجلس در گلغندی پروان تشريف داشتند  جنرال رس يس ضبط احواالت زم ل ري

ه زده سردارمحمدداوود ھ دی  خيم روان  در گلغن ابق پ اروال س دالعليم ش ر عب ازھمراه مي از ومرغ ب ه ب م با چند بودن

رال ۀبودند ودر اطراف خيم ه جن ود ک ته ب د ساعتی نگذش ده می ش د سک از دور دي  شان چند قفس مرغ کلنگی وچن

ا  امرزرسول رييس ضبط احواالت بر طرف شده ب دا بي ه خ دالعليم آھسته آھسته ب ا مير عب د ون دم زدن شروع کردن ق

ه مجرئداگاه به جاوخ ار ب د خان غب ر غالم محم د مي وديم روان بودن ه  ديکه مانشسته ب رال رسول يکه چشمش ب جن

دا که پوينه بدمار ر"  احواالت افتاد گفت داوی صاحبطرييس ضب ری " ش می آيد به دھن غارش سبز می کن آن نف

ست ؟وضبط احواالت سردارداوکه بطرف ما وشما می آيد جنرال رسول رييس  ان :داوی صاحب  گفت د ني ی ھم  بل

  سگ است 

ژده د م ن وحي رمن آنالي ان ج ايت افغ وان در س ات( تحت عن ر را  ) گزارشی از يک مالق دن اشخاص زي ان دي جري

شا ات اف ن مالق ه اي د از اينک يس بع فير انگل ان ءدرخانه شخصی س ق سايت افغ م آورده واز طري د قل  می شود  در قي

   قابل تاسف است کهرمن آنالن بنشر رسانيده شدهج

  ـ احمد سعيدیـ١ 

   ـــ ھارون مير٢

  ــ دادنورانی ٣

  ـــ  حبيب هللا رفيع ۴

  ـــ وحيد مژده ۵

  ــ داکتر محی الدين مھدی۶

  ـــ انجنيرمحمد يونس فکور٧

زدوران  افراد متذکره ازاکثر که نيمھمه می دا تاعضای  و م يم دھ جنايتکاران سه ۀدارودس ه شمار می  ۀون ر ب اخي

ی روند اجی ب ده ک ناخته ش ع ويک جاسوس ش اه  حبيب هللا رفي ان ش د ضبط احواالت زم  ودر جمله شان يک کارمن

ستقيم آی اس  دمت م سنگر ودر خ ب ھم المی وطال زب اس ا ح الھا ب ه س ژده ک ود م ب ،ی آوخ المی وطال زب اس ح

  نام می باشدقراردارد وحيدمژده از نازدانه ھای اين دو قماش بد 

 کابل ھيچ انسان پيدا نشد که سفارت انگليس از آنھا نظر خواھی س ميلون نفوه و نيم٣بيش از ال در اينجاست در ؤس

ام ؟  بودندستان افغانۀمی کرد تنھا اين اشخاص مغز متفکرجامع يس ن ان سفارت انگل  بطور مثال وحيد مژده  ازمھمان

اط ا اخوان ارتب ی برده کسانيکه با طالب وي اجی ب ا يک جاسوس ک ده تنھ اکی پيچي ران بخاطر پ ه را در ق ته ھم  داش

ودنرانجني ن نم نن کف ارکس ولي اب م ور خود شده "  محمد يونس فکور را متھم به وطن فروشی کرده واورا در کت ک

  " وبينای مردم 

ی خلص چنبشما خوان شکل خيل ان می سوزد  ب د نفرشان را ده گان گرامی وعزيزکه دل تان به وطن وملت خود ت ن

  معرفی می کنيم که مشت نمونه خروار است 

ه توسط  دم ک اد دي وی کان وی  آنتري تم درتورنت ه داش زه  ک ان حالل پي من آقای حبيب هللا رفيع را به آخرين بار در دک

انواده  ا خ ا خودش ب ناخته شده وطن م ستان اشحسن سھاک ، اسدهللا شعور، وخورشيد جان عطايی شاعر ش  از پاک

ع اسپا نسر شده بودند ودر خانه دوست خيلی نزديک من خورشيد عطايی زندگی ميکردند ديگر تا امروزحبيب هللا رفي

  را نديدم 
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نج  نج گ ران وپ دن ق و آقای حبيب هللا رفيع تحصالت عالی ندارد چند روزی در حجره مسجد بنام چلی مصروف خوان

م می داشت خواجه حافظ بوده بعد از ياد گرفتن خط  بطرف کابل آمده ای گنجشکک ھ  در آن وقت که ھرکس خط پ

ه  بصفت کاتب مقرر می شد  او به کابل می آيد توسط اسماعيل خان وردکی مشھور به مايار کاتب مقرر می شود و ب

تيداد ضبط احواالت معرفی می گردد دستگاه ھای جاسوسی که از کاه کوه می س ن اس ع اي ازد در وجود حبيب هللا رفي

  خداوندی را می بيند ميخواھد از رفيع مردھرپيشه وھر کاره سازد 

ا  ن شغل افتخاری خودرا ت وی کارماموريت رسمی خود اي ع در پھل صدارت داوود سقوط می کندولی حبيب هللا رفي

د ب خود صادق ۀمه می دھد ودر وظيفاآمدن حکومت حزب دموکراتيک خلق اد دن حزب دموکراتيک اھم می باش  آم

تگير خان پنجشيری از طرف از مال نفرت داشت دو وظيفه  مذکورخلق بخاطريکه حزب  ه دس بيروی سياسی حزب ب

   ، داده می شودکه عضو بيروی سياسی بود

تند که اول لست و اسناد کسانی را  اط داش ق ارتب اه وسربا حزب دموکرتيک خل ه  دارمحمد داوودودر دولت ش وظيف

ه درآخر حکومت  ق ک جاسوسی داشتند به کمک يک جنرال بنام جنرال اسماعيل عضو مخفی حزب دموکراتيک خل

   ازبين ببرد،سردارمحمد داوود رييس مصونيت ملی بود

شکيل  ا ت دوم  به پنجشيری ھدايت دادند چون اکثريت جاسوسان دوره سلطنت وجمھوری سردارمحمد داوودرا مال ھ

ارا  تگاه جاسوسی بکشند ومی داد آنھ د واز دس ايی کنن اشناس ازند حت ارا محو س ه  آنھ ان ک تگير خ ار را دس ھردو ک

  پنجشيری موفقانه انجام داد 

دن حزب  د از آم ل بع م در نع يخ زد وھ م در م حبيب هللا رفيع که مرد ھوشيار بودبا تره کی از نزديک می شناخت ھ

ا حزب اسالمی  اری ب ق  ھمک از را دموکراتيک خل ب  وبآغ رد خالصه باطال غالگران توسط اک رزی واش دن ک  آم

ه حبيب هللا  فاروق  وردک جای پای خودرا دربين دولت کرزی باز کرد ونورچشم اشغال گران شده حاال  نمی دانم ک

ه دعوت  م داشت ک رفيع  القاب استادی را از کجا مانند مجاھدين به غنيمت گرفته  نقل ھرمجلس ومديا است وحق ھ

  سفارت انگليس می شداز طرف 

ه اورا می شناسد  وده ھم ستان آغشته ب ه خون ملت افغان ه دست آن ب ناخته شده ک ونس فکور يک خلقی ش انجينر ي

د  د طالب ومجاھ ضرورت  به معرفی آقای وحيد مژده نبوده  وحيد مژده از خود وجنايت حزب اسالمی وطالب بگوي

د بود که روی حزب دموکراتيک خلق را سفيد کرد ومل ت مظلوم افغانستان رابه کفنکش بدنام محتاج ساخت وملت دي

د  ل نزدن ا کيب د وب ازار کش وکوب نکردن اموس شان رادر روی ب ی ن دانی ساختند ول و که خلق وپرچم اگرکشتند زن

ده را  مثل طالب ومجاھد زن د کشتنوقتی ھم ن خشتک گن ام دي ه بن د ک ما بودي د ش در پيشروی طفل زن به مرمی نزدن

   شما سر گرفته نمی تواند خشتکتنھا ملت افغانستان جھان از بوی گنده  ه  نکرديد

رد به جاسوس ھمان طوريکه وجدان  رو می ب يم ف د وسر تعظ ش ارزش ندارد فرق نميکند که به کی جاسوسی می کن

رکی باشد ،قسمی که به خود وحيد مژده فرق ندارد در خدمت کی قراردارد به يونس فکور ھم فرق نمی کند که مزدو

سلمان  ژدهًخصوصا در اين وقتيکه کمونست نما ھا مانند يونس فکور وم د م ع وخود وحي د حبيب هللا رفي ا مانن ا ھ   نم

  ل دوسره سياسی می زنندھد

ل  می شود ءافشادور از چشم کور ملت با سفارت انگليس و مخفيانه وقتيکه مجلس  ا از قات ه آنھ وم می شود ک و معل

د ه ان ه عادت ھم ملت تحفه گرفت ی شرمی ک ژده از ب د م ه خود وديگر ویشگی يوحي د ک ه ،ميخواھ ار گرفت  است ک

يم کاسه  د ن دارودسته  ھمقماش خودرا برائت  داده باشد دست به صحنه سازی قلمی می زندوحيد مژده کوشش می کن

اريخی ملت افغان دام حق در آن مجلس دشمن ت رديم ھارازير کاسه پنھان سازد نمی گويد که ما به ک ستان اشتراک ک
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دين اسالمی را  سيت  و مرت ار مارک ه اعتب ود روی چ ه ب ت چ ه عل د ک ی گوي ته ،ونم دام دار ودس دگی از ک ه نماين وب

ه آسفارت انگليس دور يک ميز جمع کرده بود واز  ن اشخاص ب ابقه اي م از ارتباطات س ود وھ ا نظر خواھی مينم نھ

 می دھدوقتی که نوشته را جلوهومجلس را شکل معمولی سياسی  شمول خودش با سفارت انگليس خود داری می کند 

ده  زی ش بال طرح ري ز ق ه چي ه ھم وده در حاليک ادی ب اق ع ورده يک اتف ان نخ د ه آب از آب تک ر ميکني د فک ًبخواني

ه دشمن ملت  م در خان د دور ھ ه دارن زدوری ک بودوخاينين ھمان طوريکه يکديگر را می شناختند نظر به خصلت م

  ان جمع شدندافغانست

ه  ۀ بزدالن  بخاطريکه واقعيت ھا پنھان شود حريف سابق شان  محمد يونس فکور که دوست امروز شان است  با خام

ه راخود ل از اينکه ب ژده کمی وجدان می داشت قب د م ان شود اگر وحي وده پنھ ه واقعيت ب ا آنچه ک  مالمت ميکند ت

   .ملت افغانستان در جريان می گذاشت شمن شناخته شده افغانستان می رفتسفارت انگليس د

ل  ه جانب مقاب ل ب ه قب ه دو ھفت ً چون از نگاه دپلوماسی مالقات ھا قبال چوکات بندی می شود وھدف مالقات يک ھفت

رای فريب و گفته می شود که آمادگی داشته باشد خالی ذھن نباشد تاروزيکه مالقات  ه ممکن ب روش ک ع وطنف آن جم

  وحيد مژده سکوت کرده بودی را نيز در ھمچو مجلسی دعوت نمايند، افشاء نشده بود، اغفال مردم انسان شريف

اف چپک  ام دوستی ن ستان بن در حاليکه وحيد مژده می داند که ترورست خودکسانی ساخته اند که امروز داخل افغان

ن جنايت ست در افغانستان نيست واگر است از پاکستان ميمی سازند وسفير انگيس می دانند که ترور ی آيد وريشه اي

م  يس ھ اتو واانگل ا ون ساکر امريک ت ع ستان اس ه در پاک ان طوريک ست ھم اه تروري ت پايگ ستان اس ا در پاک ھ

ده  ه القاع ندومبارزه علي ستان باش د وپايبايددرپاک ستان کنن ست درپاک م وتروري د ھ ستان ببرن ه پاک ودرا ب ای خ اه ھ گ

د آب ی گوين ر راست م ود و اگ ی ش م م ان ک ای ي ترورمصرف ش اه ھ ازند پايگ ی س شمه خشک م ست را از سرچ

ه دارندبخاطراديترور ی ھدف شوم  درمنطق ازند ول دمحو س انی می توانن ای استی  را در پاکستان به آس ه رذالت ھ م

وده واست نسياسی شان آشکارا از پاکستان وطالب حمايت می کن الھا ب ا س دمژده ھ ا وحي ا ن ب د وراز خصوصی ش

از ه ری ھستند که از خود درخت بومژده ھا دستۀ تب د وب ه می شوند واز صدھا دي ار گرفت خاطر زدن  خوددرخت ک

ور ء می شود وقتی که افشاءديد اين خاينين در لباس اسالم وکمونست يکی آن افشا ديا وملت کر وک  شد بخاطريکه م

ل ۀدستوافغانستان را ناجوان مردانه فريب داده باشند داستان سازی ميکنند اگر اين دار   چپ وراست وطن فروش قب

د  زی نگفتن ستان  چي ه ملت کر وگنگ افغان تند چراب از رفتن خود ھدف مالقات ودعوت شدن به سفارت انگيس داش

ی ارزش ساختن احتقبول تنھا قابل ه امروزمقاله ونوشته مژده وطن فروش ن شر نيست من بخاطر ب  قابل خواندن ون

  در اين نوشته نياوردم نقد آزاد را بکار بردم نوشته وحيد مژده چيزی از آن نوشته 

اھی را  يده شکل آگ شر رس ن بن  نوشته وحيدمژده که بشکل داستان بی دم وبی يال نوشته شده ودر سايت جرمن آنالي

ت  اھی مل دون آگ ستان ب ت افغان من مل ا دش ردن ب س ک تن ومجل ستان دارد رف ت افغان ه مل وھين ب کل ت ه ش دارد بلک ن

وھين  ستان ت ت افغان منان مل ا دش ه  ب ل از اينک رافت دارد قب دان وش ر وج ان اگ رد افغ ر ف ستان است ھ ت افغان ه مل ب

د افغانستان در تماس می شوند  ستان باي ان توسط مدياقراررا ملت افغان د در جري دمژده دھ د وحي ن واگرمانن وی تعف ب

ه واقعيت  با زچھارزانو می نشيند ملت افغانستان بی پخش می کندناک خودرا بی شرمانه  عقل نيست می داند آنچه ک

خته ميخواھند که ذھنت ملت دارد اين جاسوسان راز مجلس را بيرون به ملت نداده اند از طريق سايت ھای خود فرو

ازند وآب در آسياب دشمن سرازير غمارا م ان س شوش سازند ونيم کاسه ھای رذالت را زيرکاسه بزرگ سياست پنھ

اين خت ونس فکور وکنند وآب آسياب را درپ ا ي يش ملت م د پ اھی بگيرن سازند وم دارد »  ب رق ن ع ف وحبيب هللا رفي

  می سازدوحرف خوب وبد شان دفاع ويا تخريب شان نه درد ملت مارا دوا ميکند ونه از شخصيت ملت ما چيزی کم
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ازه ستان رات م ملت افغان ا زخ د تنھا حرف ھای وحيد مژده وسايت افغان جرمن آنالين با اين نوشته ھ ه امي د ک  می کن

ای ملت مظلوم افغانستان ھاست سايت افغان جرمن آنالين از خدا بترسيد به خاينين شناخته شده موقع ندھد که بر زخم

ستان نمک  شتر خورده ملت  افغان بخاطرخوش شدن باداران استعماری شان و بخاطرگرم شدن سايت شان به جگر ن

ژاد پاشی نکنند من دشمنی شخصی با ھيچ کس وھيچ  ه ون ان منطق ديا زب ذھب آي ن وم يم ودي حزب وھيچ جريان وتنظ

دون  م ب دان خودرا مکلف می دان م وج ه حک شود ب ندارم واگر ببينم ويابشنوم که برجان ملت افغانستان زھر پاشی مي

ت من  ميکنم به من فرق نمی کند که دوسء فکر کرده باشم با عجله می نويسم وجريان را افشاء وانشاءاينکه سر امال

اه  است يا دشمن من با ھرکس بخاطر انسان وانسانيت وبخاطر ملت افغانستان ووطن خود دوستی ودشمنی دارم ھر گ

ويم دست ء که باشد زير پا کند واگرجزیھرکسرا منافع افغانستان  نم ومی گ ه آن رحمی نمی ک  فاميل من ھم باشد ب

دام توآزاد ھر چه که از دست تو برمی آيد انجام داده می تو ه در ک د ک رق نمی کن ه من ف اين ھستم ب انی من دشمن خ

  .نقظه دنيا زندگی ميکند در کدام مفکوره وآيديا است 

  

 

 


