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  کابل -احمدشاه وردگ

  ٢٠١١ اگست ٢٣

 

  ھموطن گرامی آقای سالم؟ سالمت؟
  

ازطريق  را ويشلفون خيتوانم نمبر ت باشم ومی نويسم که اينجانب درکابل ودرکارته سه می  اوال خدمت شما می

ايميل خدمت تان ارسال دارم  تا ثابت شود که درکابل ھستم، ھزاران شکر که خداوند نعمت زيستن درخاک مقدس 

خويش وافتخار خدمت به وطن و توفيق جھاد ومبارزه عليه اشغال روس وامريکا را برايم ارزانی فرموده ودراين 

دارم  برای ساير ھموطنان دلسوز خويش نيز چنين آرزو را. باشم راه برای ھرنوع ايثار وفداکاری حاضر وآماده می

  .وطن قرار گيريم خواھم که ھمه باھم درآغوش مادر وازخداوند می

  نيزھستم و ازچندين سال به اينطرف مطالب "جرمن- پورتال افغان"من خواننده  وھمکار چند سايت  وازجمله 

ألۀ  حياتی ترين مسۀ دراين اواخر  دربار"جرمن–سايت افغان "ولی . نمايم ومقاالت متعددی را درآن مطالعه می

خالف ادعای شما  موضع ضد ملی وضد اسالمی اتخاذ کرده وبه سايت ھوا ) ايجاد پايگاه امريکا درافغانستان(ملی

را خواھان تداوم اشغال کشور توسط امپرياليزم امريکا وناتو مبدل گشته است و نظرات مخالف پايگاه امپريالستی  

چندی قبل نظرياتم را در مورد مخالفت با ايجاد پايگاھای امريکا درکشور نشر نکرد وآن ھم به . نشر نمی سازد

 نظرياتم را  که بعداً .که ھواخواه ايجاد پايگاه  وتداوم  اشغال است)ولی احمد نوری(يک ھموطن ما ) امر؟(فرمايش

نشر نمودند که ازگرداننگان محترم آن رسانه ) آزاد افغانستان- افغانستان آزاد( انقالبی ۀسايت  محترم دليران آزاد

 .مذھبی ولسانی يک جھان سپاس  -آزاديخواه ومبری ازھمه تعصبات قومی

شايد ھم واقيعت داشته باشد ومن قصد دفاع از بيات ! شما چه خوب فرموديد که آقای بيات مرداک افغانستان است

 ما درافغانستان اختيار خاطری ذکر کردم که فعالً ه موضوع را ب! ان ھستم کاسه ليسان ايشۀراندارم ونه ھم ازجمل

امريکا وساير اشغالگران تحت ھر نامی که باشد به حريم وطن ما تجاوزکردند، ! دار خانه ونواميس خويش نيستم

 ھزاران شکنجهگوانتانامو و کشند، به زندان ھای مخوف خود دربگرام، لوگر، گيرند، می مارا می مارا اسير کردند،

ستند با جديد ترين تکنالوژی ھبرند وما نمی دانيم گناه ما چيست؟؟ ما سالح نداريم ولی آنھا مسلح  گاه ديگر می

 جاسوسی  خالصه نمی ۀکنند به نصب چند آل پس تکليف کسی که اجانب مسلح درخانه اش باداری می! مرگبار

 .گردد
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ما اسير ھستيم . ريم که آقای بيات وامثالھم به ايشان جاسوسی کندی ھا ندائا دروطن خويش چيزی مخفی ازامريکام

سازد ھم می سوزاند پس نصب  ھم می!  مااستوقتی امريکا اختياردارھمه چيز! وھيچ حقی درخاک خويش نداريم

کند، کسی را جنرال وکسی  ورت را نصب میھيس جمئوقتی ر. يک موضوع مضحکی بيش نيستوسايل جاسوسی 

 جاسوسی؟؟؟؟ ۀکند پس نصب چندآل دھد وباالی ما قبولش می سی را ھم درجات تقدسی اخروی میرا مارشال وک

شود ، ازاسيران  ايشان مساوی ويا معادل بود، میا جاسوسی ازحريف ودشمن وطرف مقابل که درزور وقدرت ب

 .ندساز که بخواھند وادارش می د؟ آنرا زير شکنجه توسط سگان به ھر چيزیکن کسی جاسوسی نمی

شماچرا ازروی وجدان وطنی قضاوت نمی کنيد؟ آيا چيزی ازسالمتی دروجود تان است ويا خير؟ وقتی خانه 

سازند پس  بندند، ونيست ونابود می کشند، می وھمه روزه مارا بدون ھيچ دليل وھيچ شھودی می ازخودم نباشد

يد ازروی وجدان ملی، نخست استقالل ئبيا. جاسوس بودن ويا وطن پرست بودن آقای بيات به کلکينچه نمی ارزد

دانيد آقای سالمت؟  می. دست آريم واشغالگران رابرانيم وبعدا ازپی جواسيس شان برويمه وآزادی خويش را ب

 دموکراسی وليبراليزم می ماند که تعفنش به ھرگوشه ۀ انتخابات وساير اکت ھای بی شرمانۀنظريات شما به درام

 . که ازآن خبر نباشدبودز کسی دردنيا نخواھد وکنار دنيا رفته است وامرو

سوزند از رھانيدن کشور   که درآتش مرگبارترين سالح اليزری وراديو اکتيفی مییبرای من وتمام ھموطنان

 ديگری وجود ندارد واگراينرا شما مھم نمی دانيد پس ھم سالمت جان  اشغالگران امپريالست چيزی مھمترازچنگ

 .گيرد ال قرار میؤ؟ وھم سالمت وجدان  تان زير سال است؟؟؟؟ؤشما مورد س

 اشغالگران ۀ پدری ام در ساالر وردک  موردحملۀ ماه اگست ھمين سال خانه وکاشان۵-٢آقای سالمت؟ درروزھای 

شما وسايت عکس ھايش را ھم برای  کلی تخريب گرديده است اگر خواسته باشيد،ه قرار گرفت که دو اطاق آن ب

را  شود که ما تا ھنوزنوعيت آن  ما توسط طيارات با اسلحه ای تخريب میۀخان .ھای الکترونيکی ارسال خواھم کرد

 ما دراين ۀدانيم که بمب بود ويا ھوا بود ويا آتش وياکدام چيزی ديگری؟ واين سرنوشت وزندگی روزمر نمی

گروپ  مرين، بلک واتـر، مااز سپيشل فورس، تاسک فورس،ما فعال ازمرداک ھا رنج نمی بريم بلکه رنج   .جاست

 . کنند برادران مارا شکار می و  اوالد، جنگلۀ است که به مانند حيوانات درندیھای مرگ، وساير جنايتکاران

بسيار سرد وبی احساس است که کسی صدای مارا نمی شنود وبه داد ما ! آقای سالمت؟ بسيار دور ازانصاف است

گناه ازخود شماست وطالب را درقراء : کنند که  رداخل مزدوران اشغال گران به ما توصيه مینمی رسد؟  د

سازند واز  واز خارج نويسندگان فروخته شده ای کاباره ای برای ما نسخه می!! وقصبات خويش جای ندھيد

خيلی دور . زندسا گان وغيره میوما را متھم به جاسوسی به ھمسايموجوديت اشغال گران طرفداری می کنند 

 میيک پيکر ی که بنی آدم رااعضای ئچه شد آن وجدانھا)) ھم مړ يم او ھم پړ(( ازانصاف است وبه گفته مردم ما 

  بستگی وطنی وملی؟مگفتند؟ چه شدآن ھ

برند وبه درس وتحصيل خويش  سر میه راحت درزير چتر ھمين امپرياليزم ب  راستی به شما چه؟ اوالد شما خو

سوزد که بااليش آتش   میجادھند، شماازاحوال اوالد ما چه خبر داريد؟ زمين آن يارک ادامه میدرمکاتب نيو

يد ئراجع به سرنوشت وزندگی ما قضاوت ھانما شما ونوری  ھا حق داريد که ازآنسوی اقيانوس ھا! درگرفته باشد

  . يدئدھانی نمامپرياليزم برای ما ياد وازسخاوتمندی ھای ا! يدئاين وآن بگوکاسه ليس  ومارا

به مانند بيات امروز ! دست آورده باشنده  بيات وسايرين شايد ازطريق تجارت ويا ترفند ويا جاسوسی سرمايه ب

آقای بيات خو اقال مارا  نکشتند،  ! نبودندی نانۀپارچداشتن ھزاران مليونر ديگر ھم وجود دارند که تا ديروز قادر به 

ی پول امپرياليستی را پس به خارج ئھای امريکای نکردند به مانند ساير کمپنی به خانه وکاشانه ما خو تجاوز علن
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يا  و ورھيس جمئرتواند  امريکا ھرکسی راکه بخواھد می!. بردند وبه ما بيچاره ھا دودش رسيده است وبس

ه بود؟ صدراعظم مقرر نمايد ضرورت به اينقدر زمينه سازی ندارد؟   برای کرزی خو ھيچ نوع مقدمه چينی نشد

يا گيتس ويا ايکنبيری را سرما مقرر کند  و امريکا اگر رامسفلد ويا خليل زاد. ازکويته راسا به ارگ پرتابش کردند

  کدام قدرتمند ويا سياست مدار جاسوس امريکا نيست ؟! يد؟ آقای سالمتئنداريم؟ واگر داريم بگوما چاره ای  

ايد درک کند وآن نم که ادعای وطن دوستی می يد ھرافغانیپس موضوع بسيا رمھم وحياتی وجود دارد وآنرا با

  قلب وۀ نظر خواھی بايدش گذاشت ، بلکه دردريچۀتنھا دردريچه ی کشور ازچنگ اشغالگران است که نئرھا

روزی آرام نخواھيم کرد تا اشغالگران را چون اسالف شان روی  ياد کرد که تا وجدان آنرا بايد حک نمود وسوگند

  .رانده باشيم ه از خاک خويش بيرون نيا وشرمندس

د وھر افغان رگذ از مراحل بسيار حساس وسرنوشت ساز تاريخ خويش می آقای سالمت؟؟ درشرايط فعلی وطن ما

 آنعده که توسط شمشير ويا قلم دين خوشا به حال. يمانی قرارداده استرا درمعرض يک آزمون وامتحان وطنی وا

وطن دفاع می نمايند ودراين راه به   عليه امپرياليزم اشغالگر به پا خاسته وازمادررا ادا کرده وطنی وايمانی خويش

ھرنوع قربانی وايثار آماده اند، وافسوس ونفرين به حال آنعده که باوجود داشتن تحصيالت عالی والقاب گوناگون به 

 رفاه وپيشرفت وتعالی محسوب حيثه را به مانند مزدوران سوسيال امپرياليزم  ب طرفداری ازاشغال برخاسته وآن

! پندارند، صد نفرين وھزار افسوس نموده وعساکر خونخوار وبی بند بار  وجنايت کار ناتو را ناجی نواميس ما می

داليل ! کان خويش دفاع کرديم وخوھيم کرداما ازنواميس خود با قربانی ساختن ھمه ھست وبود خويش به مانند ني

: ی می ماند که برايش گفته بودند که درشرمگاھت درخت سبز کرده درجوابش گفتکمپرادوران امپرياليزم به کس

 "سالمت"ن آرزوی نشستن درزير سايه ھمچو درختان رادارند تا ابلی اين آقاي! خير است زير سايه اش می نشينم

  .خويش را حفظ نمايند

  ! وسالم عليکم ورحمة هللا وبرکاته

 

  


