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  موسوی

٠۶.٠٨.١٠  

  

  "سی آی ای"و " واواک"ادامه جدال بين 
  

ه " ٠١.٠٨.١٠" و به تاريخ نددر گزارشی که گزارشگران پورتال فرستاده بود ال امکان نشر يافت، آمده بود که ب دنب

اداره می شد " نجيب هللا کابلی"که به وسيلۀ " تلويزيون امروز"فيصلۀ به اصطالح کابينه ادارۀ مستعمراتی جلو نشر 

ه وحدت به شمار می رفت" آصف محسنی"مربوط شيخ " طلوع" و رقيب سر سخت تلويزيون  اتی ک ام تبليغ ه اتھ ، ب

ين از آن تا. ملی افغانھا را آسيب می رسانيد، گرفته شد سألۀ داغ ب ه يک م ن موضوع ب ه اي يم ک ون می بين ريخ تا اکن

رفتن  شانه گ ا ن ا ب د ت ا نمی خواھ يچ يک از آنھ عده ای از قلم به دستان بی اطالع و يا مغرض در جامعه مبدل شده ھ

سازند ان ب اجرای رسوا نماي ن م سندگان . ھدف اصلی دست ھای پشت پرده را در اي ه برخی از نوي جالب آن است ک

رده " بن"ادارۀ مستعمراتی يعنی قرارداد خاينانۀ " قرآن"نجا و آنجا ضمن طرح بحث آزادی مطبوعات به اي نيز پناه ب

ده . و می خواھند از آن طريق به قضيه برخورد نمايند دگی ع مشاھدۀ چنين وضع اسفباری که مبين بيچارگی و درمان

ه می باشد ای از قلم به دستان شبه روشنفکر و فقر بينش سياسی آنھا دکی ب د خود ان ا از دي رآن داشت ت م را ب ، اين قل

ه  شتر ب ده بي تباه خويش گردي د متوجه اش تعمار ان قضيه روشنی بيندازد، باشد آن عده که با نيت پاک راھی دوزخ اس

  .دھل استعمار و ايادی آن خوش رقصی نکنند

يش دوستانيکه زحمت مطالعۀ نوشته ھای اين قلم را بر خود قبول دارند، دی پ ه چن د ک ه خاطر دارن  به صورت حتم ب

اريخ  ه ت ی ب تبدادی ٢٠١٠ جون ١۵يعن تعماری و ضد اس ال ضد اس ته ای در بخش سياسی پورت م نوش ين قل  از ھم

  توضيح به نشر رسيد که در آن ضمن"ای.آی.سی"و " واواک"تقابل زير عنوان "  آزاد افغانستان-افغانستان آزاد"

  :يافته چنين آمده بودبرخورد ھای دونھاد تذکار 

ديگر زبعد از اين زور آ" ای.آی.سی"و" واواک"واما اينکه دو طرف درگيری يعنی " مائی باز ھم در عين مسأله ھم
ده خواھدشد ده دي ه، در آين ه در ھر دو . را به مبارزه خواھند طلبيد و يا ن د و سکوتی ک رائن برمی آي ا جائيکه از ق ت

ن جنگ خويش مورد مشاھده می شود نشان می دھ يش از اي د ب ه نباي د که گويا ھردو طرف به اين نتيجه رسيده اند ک
  ."را در افغانستان انتقال دھند، چون به يقين ھيچ يک از آنھا برنده نخواھد شد
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ه شمار  ا از جنگ ب وم انصراف دايمی آنھ ه مفھ ه نگذشت زمان در افغانستان و منطقه نشان داد که آن سکوت ب رفت

ددآرامشی بلکه  انی و در رأس آن . بود به خاطر تجديد قواء و آغاز جنگ مج اليزم جھ ه امپري ه محض آنک چنانچه ب

ی  تفاده از ضعف ھای حريف يعن ا اس ود را در "واواک"امپرياليزم جنايت گسترامريکا، خواست ب اد خون آل ، آن نھ

يلۀ اي" واواک"لبنان گوشمالی دھد،  ه وس روت و عراق چشم غره نيز بيکار ننشسته به عالوۀ آنکه ب ادی خود در بي

ه ،ھائی به جانب مقابل نشان داد، با تشديد مجدد جنگ استخباراتی در افغانستان د ک د بفھمان  به طرف مقابل می خواھ

ين  روزی خود تعي رای پي ان و مکان را ب وقتی قرار باشد جنگی در گيرد، ھر دو طرف خواھند کوشيد تا بھترين زم

رده " واواک"ور نيز خيل عظيم جواسيس ند و به ھمين منظنماي ا خوش ک ام سطوح ج که در ادارۀ مستعمراتی در تم

به تھران و ديدار با خاين و جنايتکار ديگری از قماش " حامد کرزی"اند، چند روز قبل از مسافرت سردستۀ غالمان 

انبی خوش خودش احمدی نژاد، از طريق حمله باالی تلويزيون  امروز و متوقف ساختن نشرات آن  ا از ج خواستند ت

ه  ر و تحف تان پ ا دس ز ب ان را ني تۀ غالم انند و از طرف ديگر سردس خدمتی خويش را به ارباب آخندی به اثبات برس

ق . نمايند" پاپ تشيع"ھای ارزشمند راھی دربار ر معاگرباشد از آن طري ار شات شان اب سبت اوضاع فالکت ب ه ن ب

   حد اقل تقليل نيز نيابديدآنمی  به عمل یافزايشران ياقتصادی ا

ابلی کابل اساس مسأله در اين است که ھر سه طرف دعوا يعنی ادارۀ مستعمراتی يچ ، باند محسنی و باند نجيب ک ، ھ

ا دامن  د بلکه عمال ب روش ان ًيک از آنھا به مردم و منافع مردم تعلق نداشته نه تنھا تا مغز استخوان وابسته و ميھن ف

م زدن به اختالفات قوم دم وقل تعمار ق ۀ اس ه طلبان افع تجزي أمين من رای ت ستان وب ی، مذھبی و زبانی عليه وحدت افغان

  .ام جوانب خاين و وطنفروش نيز می باشندمزده ت

ه  ه ب ست ک ست و اداره اي وده و ني ستان نب ردم افغان ستعمراتی محصول ارادۀ م ه ادارۀ م ر ھمانطوريک ر ديگ ه تعبي ب

ز وسيلۀ استعمار به وجود آمده  د ديگر ني ًو بقای آن نيز کامال منوط به ادامۀ تسلط استعمار در کشور می باشد، دو بان

ا ه به ھيچ وجه از مردم افغانستان، از زبان آنھا، از مذھب آنھ ه مثاب وده ب دگی ننم ا نماين ی آنھ ومی و مليت ات ق  و تعلق

  .نوکران زرخريد امپرياليزم و ارتجاع در دشمنی خونين با مردم افغانستان و منافع تاريخی افغانستان قرار دارند

ه ديبا ا"محسنی"کمتر کسی باشد که نداند رابطه و تعلقات  ده و چگون ر ران و عربستان سعودی بر کدام محور چرخي

ا تقابل با منافع مردم افغانستان قرار دارد و به ھمين سان وع روابطی ب ابلی چه ن ه نجيب هللا ک د ک ه کس می دان  ھم

ته و -ای در کابل. آی.  بخوانيد دفتر مرکزی سی–سفارت خانه ھای غربی به خصوص سفارت امريکا در کابل   داش

اح سرم واد مخدر و سکس" ايه تفريحیچطور با تکيه بر حمايت مستقيم استعمار از سه جن ار، م ر " قم ای اخي دو ت

ه شود، در " ولی کرزی"آنرا در افغانستان سازماندھی نموده ودر انحصار دارد که ھرگاه نقش فرامليتی  ده گرفت نادي

  .می تواند اخذ موقعيت نمايدرأس مافيای مواد مخدر و تقديم خدمات جنسی به قوای اشغالگر 

اس ھرونی که کشور ما به وسيلۀ امپرياليزم اشغال و سنگ سنگ آن از آنجائيکه در مقطع کن ات قي اھد جناي  روز ش

ا ستان ب ردم افغان ين م ضاد ب ابع موجود در کشور، ت ضاد ھای اساسی و ت  ناپذير قوای اشغالگر است و از مجموع ت

 تضاد ھای ديگر اولويت اشغالگران امپرياليستی، تضاديست عمده و اساسی که حل آن در مقطع کنونی نسبت به تمام

ه  ين امری آگاھان اه چن د و ھرگ ال دھ ه درجه دوم انتق را ب دارد آن دارد و ھيچ فرد ، سازمان، حزب و يا نھادی حق ن

ساد و  وم ف صورت گيرد در خاين بودن ھمان فرد، سازمان ، حزب و يا نھاد ھيچ شکی نمی توان داشت، اين دو جرث

  . بايد به شدت محکوم گردندبودهآن رازمدت فع داتباھی نيز خاين به کشور و من
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ای کشور و  رای بق يا به عبارت ديگر برای من نوعی که دست به قلم می برم و می خواھم از طريق نوشته خدمتی ب

ا یبھروز شخيص و ب تعمار ت وکران اس ه عوامل ارتجاع و ن ه مثاب ام جوانب دعوا ب د تم  مردم آن انجام داده باشم باي

  .خاتمه داده شود نه را به وجود آورم تا به حيات ننگين سياسی آنھا آن زمي،زھر قلم

ز اادارۀ مستعمراتی کرزی به مثابه ع اليزم را ني د ھای مخفی ارتجاع و امپري مل مستقيم استعمار که تالش دارد پيون

ل  نه ھای سنگين طف ر پاش ستان را در زي ردم افغان ه از پيون"خونخواری"آشکار ساخته و استخوان م د ارتجاع و  ک

ر آزادی  ر چت ه خود را در زي ات خاينان ا تبليغ دارد ت ی ن امپرياليزم به وجود می آيد خرد و خمير نمايد، ھيچ گونه حق

شيع و وھابيت ات به خورد مردم دھد، به ھمان سان بامطبوع ند محسنی و تلويزيون طلوع که سر در آخور ارتجاع ت

ازند ھمزمان دارد و با ھرباريکه متصديان آن دھ ده می س ان پراکن دگی را چن ن بازمی کنند تعفن ارتجاع و عقب مان

د با سنگر گرفتن در پناه آزادی نُکه با ھزاران تن مشک و عنبر نيز نمی توان آن بوی گند را از بين برد نيز حق ندار

سازد ه ب ای ديگر نجيب . مطبوعات تفرقه افکنی نموده استخوان شکنی ھا را نھادين د دوت ه مانن ن ب ابلی اي اين هللا ک خ

ذھبی هتازه ب ات م  دوران رسيده نيز حق ندارد زير نام آزادی مطبوعات با دامن زدن به جنگ شيعه و سنی و اختالف

  .افغانستان واحد و تجزيه ناپذير را به سوی تفرقه و شقاق سوق دھد

ر چ يھن در زي ام م ه م د خيانت شان را ب د، به ھمان اندازه که آن باند ھا حق ندارن يش برن ه پ ر آزادی مطبوعات ب ت

 ننگين سراغ گرفت که در مقايسه با حمايت از اين باند ھا توان ھيچ ننگی برای سايت ھای انترنتی و جرايد نيز نمی 

ام .تر به شمار آيد ه انج زه ای ک چه نبايد فراموش نمود که حمايت از خاينان و ميھن فروشان زير ھر نام و با ھر انگي

  . عمل خاينانه و خود خيانت به شمار می آيديابد، شرکت در

ه  د ک و اما آزادی مطبوعات در افغانستان که علف نشخوار تمام ميھن فروشان شده است تا زمانی می تواند مجاز باش

عليه منافع ملی و تاريخی افغانستان سمت داده شده باشد يعنی در شرايطی که استعمار می خواھد بعد از ناکامی ھای 

ه ستراتيژيک متواتر  ادۀ تجزي ه طلب آم ان تجزي با طرح تجزيه افغانستان، خالف مردم افغانستان که به اعتراف خاين

غ  و افتراق نيستند، بين طيف شبه روشنفکران استمزاج نموده نوکران پروسۀ بعدی را از ميان آنھا دستچين نمايد، تبلي

احه  ان س انی ھم ومی و زب ذھبی، ق اد جنگ ھای م د صد در صد از به منظور ايج ين آن می توانن ه مبلغ ھائيست ک

مگر ھيچ کسی حق ندارد بپرسد که امپرياليزم در افغانستان چرا آمده و چه می . برخوردار باشند" آزادی مطبوعات"

د چرا  ست، ضد زن و ضد دموکراسی می داني ار، تروري کند؟ ھيچ کسی حق ندارد بپرسد که وقتی طالب را جنايتک

ًت آنھا پرداخته و می خواھيد آنھا را مجددا بر گرده ھای مردم سوار نمائيد؟ و به ھمين سان ھيچ کسی آگاھانه به تقوي

راض  وچکترين اعت ا ک گفته نمی تواند چرا بايد مردم افغانستان ھمه روزه به وسيلۀ قوای اشغالگر به قتل برسند و حت

  :آنھا نيز با قساوت سرکوب گردد؟ و ھيچ کس حق ندارد بگويد

  !مرگ بر ارتجاع! مرگ بر اشغالگران ! مرگ بر امريکا! گ بر امپرياليزممر

  

  

  


