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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 همه سر به سر تن به کشتن دهيم        از آن به که کشور به دشمن دهيم

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Political سياسی

  
  موسوی

18.09.09  
  
  

  
  

  پرچمی زادۀ رسوا
  و

  های جديدش" پدر خوانده"
  

ر سايت پرچمی با برخورد نقادانه عرصه را ب" معروفی"به دنبال آنکه مبارز نستوه، استاد زبان و فخر قلم آقای 

زادۀ رسوا و دو يار خرفت و خود فروخته از قماش خودش، تنگ نمود؛ مدتها شاهد بوديم که آنها از ترس حتا از 

  .نوشتن يک سطر نيز خود داری ورزيده، هر دری را دق الباب می نمودند تا مگر کمکی از جائی دريافت دارند

ورای ابحار نيز کشانيد، سرانجام قلم فروشی که حاضر بود نام به دنبال اين تالشها که پای پرچمی زاده را تا ما

  . به کمک آنها شتافت" جمعه گل وردک"مستعاربا نام ،  ايدپدر را نيز حراج نم

با ارسال يک مطلبی که به زعم خودش طنز به شمار می آمد، خواست باب مشاجره را با " جمعه گل خان"

 مگر اصول گرائی پورتال که به هيچ کسی اجازه نمی دهد تا ،باز نمايد"تان آزاد افغانس ــافغانستان آزاد"پورتال 

 توأم با پاسخ دندان ،يا حقوقی جنبش مقاومت به لجن پراگنی دست يازد با نام مستعار عليه يک شخصيت حقيقی و

  :بديل مخير گذاشتاز دو را در انتخاب " ايشان" مدتی ،شکن وعلنی پورتال برای نامبرده

   با نام حقيقی نوشتن-1

  .که از آن حمايت می کند  نشر مطلب مورد نظرش در سايتی-2

الحاج سميع " اکنون با اسم مستعار ديگری  در ظاهر بديل سومی را انتخاب و" جمعه گل وردک"هرچند آقای

 مگر با اندکی دقت مشاهده می شود که اين عمل درست همان ،به لجن پراگنی آغاز نموده" الدين فرخاری

 ما می خواستيم به همه ثابت نمائيم که در عقب تمام خباثت ها، ايميل فرستادن ها و. زيست که ما می خواستيمچي

 افغان"م که خميده راه رفتن باند می خواستيم به همه ثابت نمائي. دنباندش قرار دار دشنام ها پرچمی زادۀ رسوا و

 ما می .دادن ديگران صورت می گيردر فريب آنها فقط به منظو ِ "سرخمی تاريخی" صرف نظر از " جرمن

برهنه را نداشتند ثابت  خواستيم به همه به خصوص آن شيفتگان واژه های اخالقی که تاب خواندن کلمات لچ و

  .نمائيم که چگونه باند پرچمی زادۀ رسوا هيچ گونه بوئی از اخالق وعفت قلم نبرده اند
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در حمايت از باند  ود ناسپاس که به منظور خوشخدمتی برای اجانب وپيدايش اين مول با وجود آن از بابت تولد و

 افغان"؛ هم به باند  بدون آنکه به مفهوم کار دقيق شود ،مثل کفش عوض می نمايدخود را پدر  "افغان جرمن"

  ". آزاد افغانستانافغانستان آزاد ــ" هم به پورتال تبريک گفت و" جرمن

چند  می تواند که ، که سر انجام قادر شدند کسی را بيابند،دان خاطر تبريک گفتبايد ب"  جرمنافغان " برای باند

 ــ صدق ميکند" الحاج فرخاری" اول صرف در مورد مقالۀ اين حکم  ــسطر بدون غلطی فاحش امالئی بنويسد

د در دراز در اين عرصۀ نبرد که خود متصديان باند را توان انجام آن نبود، می توان"  فرخاریوردک ــ"ورود 

 ،تر مورد بحث قرار گيرد و اين هم درست همان چيزيست  تا خطوط فکری هر دو نهاد شفاف، مدت باعث گردد

  .که ما می خواهيم

بدان سبب که با " معروفی"به ويژه فخر قلم آقای "  آزاد افغانستانافغانستان آزاد ــ"ريک برای پورتال عرض تب

را بر روی " افغان  جرمن"نيروهای ذخيرۀ باند پشتوانه ها و  ، قادر شدندپافشاری روی مواضع افشاء گرانۀ شان

 حاضر ،ايادی خود فروختۀ آن نمی رسيد که کارد به استخوان استعمار و با اطمينان در صورتی. صحنه بياورند

  .دنبه جنگ دشمن بياي" با تفنگ های پشت کندو "ندنمی شد

کذائی در خطوط کلی آن به منظور اجتناب  ن شخصيت مجهول الهويه وايذائی  کدر رابطه با محتوای نامهاما  و

 اين قلم روی چند نکته بحث خويش را متمرکز می سازم، اميد از طرف دوستان ديگر در ساير موارد ،از تکرار

  :روشنی الزم انداخته شود

 آزاد  ــافغانستان آزاد" پورتال عليه "  جرمنافغان" کين توزی باند  اولتر از همه بايد ديد که علت دشمنی و- الف

چيست و چرا آنها هرچند " معروفی"در کل وعليه شخصيت برازندۀ فرهنگی و  مبارز نستوه آقای " افغانستان

به نظر من در اين رابطه نکات . وقت ما را می گيرند" دندان نشان دادن"و وقتی هم با " نهيق"گاهی، زمانی با 

  :آشکار سازدشتر آتی می تواند ضمير آنها را بي

 موفقيت های پورتال طی مدت يک سال گذشته که گزارش قسمی آن در محفل پر شکوه سالگرد پورتال از ــ1

 که آرزوی شان را "جرمن افغان"ی ها و تبليغات سرسام آور قرائت گرديد، خالف پيشبين" معروفی"طرف آقای 

ند، مشت محکمی بود بر دهان انقياد طلبان که مرگ مرگ پورتال از بام تا شام جار می زد مبتنی بر نابودی و

  .اميال شان را باز گو می نمود

امريکا و تالش پيگير   سهم گيری فعال پورتال در مبارزات عملی از داخل افغانستان تا اروپا، آسترليا و-2

  گسترش ابعاد مبارزات آزاديخواهانه متصديان به خاطر

بسياری از تظاهراتی که در ضديت با اشغالگران به وجود آمده بود در " معروفی" شرکت فعال شخص آقای -3

به خصوص تاثير انکار نا پذير ايشان در سمت دهی تظاهرات برلين عليه اشغالگران به ويژه محکوم نمودن 

ارتش اشغالگر و جنايتکار المان که حتا بحث خروج قوای اشغالگر از افغانستان را به شعار انتخاباتی مبدل 

  .نيدگردا

طوالنی شدن مطلب از آن انصراف به عمل آمد،  به علت جلو گيری ازبرخی نکات ديگری که  عوامل فوق و

که تا اکنون از ِقبل جنگ، فروش ميهن و خون  در آينده نيز سبب خواهد گرديد که تمام آنهائی سبب گرديده و

خلق ما را مکيده اند، منافع حقير شان را در همسوئی با ساير چپاولگران خون  باشندگان آن ثروتی به هم زده و

.  استعمار ارتباط ناگسستنی دارد، با خطر مواجه ديده در تقابل با پورتال عزم خويش را جزم نمايندیکه با بقا
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های ميزبان خويش ادی در همکاری با استخبارات کشوروقتی اين افراد به عالوۀ منفعت شخصی از ساليان متم

  . کاری نداشته باشندپورتالبه کار   مسلم است که نمی توانند، سکوت اختيار نموده وهم قرار داشته باشند،

در دست خارج افغانستان  را در داخل و" افغان جرمن"استخبارات المان که از چندين طريق رسن انقياد باند 

کافيست . دباش" افغانستان آزاد  ــنستان آزادافغا" د شاهد بی آزار شکوفائی پورتال نمی توان د ودارد، نمی خواه

افغانستان آزاد " به جان "اورکش" با يک را آنها  د وره به نوکران زر خريد خويش بنمايدر چنين مواقعی يک اشا

  .بيندازند"  آزاد افغانستان ــ

نه هم از جريان وقايع خبر   که نه ايميل ها از آنهاست و، داشتندءباندش هميشه ادعا  پرچمی زادۀ رسوا و-ب

 طينت ، کشيدهورذکی های باند مبا تمام ظاهر سازی ها خط بطالن بر مردم فريب" فرخاری" ارند، تولد آقاید

به ". الحاج فرخاری"از زير چپن " جمعه گل وردک"و آنهم با افشای دم خروس .  آنها را به همگان نماياندزشت

ئی به نشر ب خويش را در هيچ کجامطل" جمعه گل وردک" که  وکيل مدافع اول باند عبارت ديگر در حالی

هر دو نام در پيوند تنگاتنگ با باند انقياد طلبان قرار   استحاله نيافته و"فرخاری"در " وردک"نرسانيده، هرگاه 

از محتوای " فرخاری " نفس اطالع ؟؟پی برده بود؟" وردک"از کجا به محتوای نامۀ " الحاج فرخاری"ندارد، 

  . که بر محور باند شکل گرفته است، تنگاتنگيست رتباطنمايانگر يک ا" وردک"نامۀ 

اشاره يک تن از متصديان پورتال  چند جا از اخراج فرد معينی به ويژه با ايما و" الحاج فرخاری" در نامۀ -پ

چنين ادعائی می رساند  که در بهترين صورت نويسنده شخص بی اطالعيست که . صحبت به عمل آمده است

از نادانی " نهيق" يا به عبارت خودش . ندارد  اطالع  قطعًا  که از آن،وضوعی بحث می نمايدندانسته در مورد م

. دهدسر" نهيق"گفت جيره خوار بی مقداريست که می خواهد در تقابل با واقعيت در غير آن بايد . سر داده است

 آنکه پای اخراج در ميان نبوده ايميل های شخص پرچمی زادۀ رسوا، به عالوۀ دست داشته واسناد زيرا به استناد 

مگر .  حاضر بودند از همه چيزی خود بگذرند تا بزرگان جداشده از سايت را با خود حفظ نمايندآنهااست، 

ترک  مقابل همديگر، اين همزيستی را ناممکن ساخته در نتيجه به جدائی و موجوديت خطوط فکری نامتجانس و

در اين رابطه اميد است آن . انقياد انجاميد از آن النۀ تسليم و" اد افغانستان آز ــافغانستان آزاد"متصديان پورتال 

مکاتيب را  عده از متصديان که افتخار بريدن از النۀ انقياد را دارند، بيش از اين راز داری ننموده، تمام اسناد و

  !!! که در او غش باشدتا سيه روی شود هربه نشر برسانند، 

بدان . می نمايد" پف"باز هم به مانند پرچمی زاده و باندش، به شيپور از سر کشادش " الحاج فرخاری" آقای -ت

خواص  معنی که جدائی را در عوض آن که تقابل خطوط فکری مشخص معرفی دارد، می کوشد اختالف سليقه و

گيری اخير  همان طوريکه در اين زمينه موضع.يا حسادت را عامل جدائی معرفی دارد انسانی از قبيل عقده و

 بلکه ،سليقه ئی نبوده وضاحت دارد، عامل جدائی اختالفات شخصی و" معروفی" نوشتۀ آقای پورتال و

  . متضاد در رابطه با وضعيت فعلی افغانستان عامل آن بوده است موضعگيری های متقابل و

که نخواسته اند به  تانینکه اين نکته روشنتر از آن است که با مثال توضيح شود، جهت اقناع برخی از دوسآبا 

  :گردند، بايد نوشت عمق اختالفات فی مابين دو نهاد متوجه

  .می داندمستعمره  وفاقد استقالل ،  را يک کشور اشغال شده افغانستان، "  آزاد افغانستانافغانستان آزاد ــ "-1

مردم  ی اشغالگر ، دشمن کشور ونيروهای خارجی در افغانستان را نيروها"  آزاد افغانستانافغانستان آزاد ــ" -2

  .آن می داند
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هر نوع همکاری با نيروهای اشغالگر را در حکم خيانت به ميهن و "  آزاد افغانستانافغانستان آزاد ــ" -3

  .انسانهای دربند آن ميداند

هيچ گونه حاکميت ساخته شده در کابل را يک اداره مستعمراتی دانسته "  آزاد افغانستانافغانستان آزاد ــ "-4

  .برای آن قايل نيست" مشروعيت"و" قانونيت"

  .افغان ميداندفرد هر تمام اشکال مبارزه عليه اشغالگران را حق و وظيفۀ "  آزاد افغانستانافغانستان آزاد ــ "-5

وز ، قانونی ساختن تجاهاخيمه شب بازی های انتخاباتی را در تمام ساحه "  آزاد افغانستانافغانستان آزاد ــ "-6

  . حکم خيانت به امر استقالل کشور ميدانددرشرکت آگاهانه در آن را  دانسته

 را محکوم نموده ، " پرچمیــخلقی "خاينان  همکاری با جنايتکاران و"  آزاد افغانستانافغانستان آزاد ــ "-7

  .حرکت به پاسخگوئی کشاندن آنها به سهم خويش کاری انجام دهد مجدانه می کوشد تا در

تضاد مجموع ملت عليه " با وجود آنکه تضاد عمده را در مقطع کنونی"  آزاد افغانستانافغانستان آزاد ــ "-8

ميداند، مبارزه عليه ارتجاع سياه اعم از جهادی و طالبی را نيز بخش انفکاک ناپذيری از " امپرياليزم اشغالگر

بل آنها را از پشت ضربه زدن به امر آزادی ملی ، ماشات مقامبارزۀ خويش عليه امپرياليزم دانسته ، هر نوع ُم

  .خون های ريخته شده در راه آن می داند دموکراسی و

 متفاوت و مقابل هم بين دو نهاد وجود دارد، های ديد اينکه در تمام آن موارد طرز با در نظرداشت نکات فوق و

 رانه به منظور حصول استقالل و آزادی ملی وکه استوا"  آزاد افغانستانافغانستان آزاد ــ"مًال خالف پورتالوع

گستاخانه به تبليغ انقياد طلبی تا " جرمنافغان "طرد اشغالگران از ميهن خود مبارزه می نمايد، باند انقياد طلبان 

د های امنيتی اشغالگران در داخل و خارج افغانستان با نها  وسرحد تبليغ برای سربازان دشمن دست می زند

 در قضيه ،خواهندمی " مصالحه در ايام عيد"نی و يا که با پا در ميا،  عده از دوستانی دانم آنمی همکار است، ن

يا خدای نخواسته برای آنها نيز مرز بين خدمت و خيانت به  نمی خواهند اين اختالفات را ببينند و دخالت نمايند، 

  وطن و هموطن زدوده شده است؟

چ جای شکی نيست، آن است که نخست گان که در خيرخواهی شان هيپيشنهاد شخصی اين قلم خدمت اين بزر

 ،فاوت بين خطوط را نيک مطالعه نمايند، هر گاه در تشخيص مرزبندی ها ابهامی برای شان وجود داشته باشدت

 تا ابهامات ،صدها بار توضيح بخواهند ، می تو انند مطمئن باشند کوشش به عمل خواهد آمد می توانند ده ها و

. چاکری اجانب يکی را انتخاب نمايند بعد از آن با اختيار خود بين مبارزه به خاطر آزادی ملی، و. رف گرددبرط

 که با تخطئۀ ،چه تالشهای مصلحت جويانۀ آنها به دشمنان ميهن و آزادی آن اين امکان را ميسر می سازد

  . بسازندا مطول ترصف خاينان ر محتوای اختالفات افراد ديگری را نيز به دام انداخته و

خصيت های می رساند، اهانت به يکی از ش" فرخاری"را بر " وردک"که انطباق   يکی از نکات ديگری-ث

  . از طريق مريض روانی دانستن وی می باشد"  آزاد افغانستانافغانستان آزاد ــ"پورتال 

 رخوان امپرياليزم روس بزرگ شده وۀ آن در دستد که نويسن،مقابله با افراد از اين منظر، به وضاحت می رساند

د را ر شوروی ديروز بيشتر از هزاران سنتاريخ چند دهه از عم. از جام پر از خون وی رفع عطش نموده است

قمع کردن مخالفين صاحب  خود دارد، که سوسيال امپرياليست ها بهترين روش برای سرکوب و قلع وسينۀ در 

" سخاروف"هرگاه از هيچ فردی اطالع نداشته باشيم ، اسم . ا می دانستند دانستن آنه"روانی مريضِ " در نام را

چه وی بعد از آنکه عليه تجاوز . فزيکدان معروف شوروی را هيچ افغان با وجدانی نمی تواند فراموش نمايد

  اعالم داشته ، زير نام تداوی و"روانیمريض "وی را ." ب  .ج . ک "کشورش بر افغانستان انتقاد نمود، 
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که در خدمت به نهاد های استخباراتی از پدر " پرچمی زادۀ رسوا"اکنون هم . آسايشگاه وی را به زنجير کشيدند

غافل . به مبارزه دست بزندمتصديان آن  ميراث دارد، به تأسی از روش باداران پدرش می خواهد، عليه پورتال و

ثانيًا انتخاب چنين  در هيچ کجا ديگر خريداری ندارد و  و مبارزه ديگر کامًال نخ نما گرديدهاز آنکه اوًال اين شيوۀ

  . گوينده اش را به نهاد های استخباراتی مسجل می سازد،"وابسته بودن "شيوه هائی فقط 

هم بدان پاسخ " مختارزاده"در بحث خود بدان اشاره نموده و جناب " الحاج"که جناب   يکی از نکات ديگری-ج

  .می باشد" مختارزاده"آقایای تغيير مذهب دادن الزم ارائه داشته اند، ادع

فکر نکنند که اداره  اندکی تکان دهيم تا از خواب بيدار شده ورا " الحاج فرخاری"در اين زمينه جا دارد جناب 

بايد فهماند که " از مکه برگشته"به اين .  منتظر است تا دگر انديشان را سر ببرد،مستعمراتی و اسالم سياسی

  :ه نهيق زدن آغاز نموده اند، چهب خيلی دير

 بدون معطلی بايد بيفزايم  ــ حقوق بشر انسانها در انتخاب دين آزادندستناد منشور سازمان ملل و اعالميۀ به ا-1

 را در نداشتن دين ناديده می گيرد ــ قضيۀحق دموکراتيک ميليونها انسان  که اين ماده از ديد اين قلم ناقص بوده و

به هيچ کسی  شخصی افراد است وکامًال  درست هم باشد، مسأله ءمذهب به فرض آنکه ادعا دين واعتقاد به يک 

صاحب " الحاج فرخاری"حتا اگر آن کس چون جناب ، يا ندارد  تباط ندارد که چه کسی کدام اعتقاد را دارد ورا

  .نهيق بلند هم باشد

يا جديدش، دستان خويش را به   خاطر دين قديم وبه" مختارزاده" به فرض آنکه اين ادعا درست باشد، آقای -2

: پرسيداست، بار برده  که خار خورده و" الحاج"در اين جا بايد حق داشت از اين . خون کسی رنگين ننموده است

را  وقتی ريسمانت ،تحقير طرف مقابل ميدانی، غيرت اسالميت کجاست تو که تغيير مذهب را باعث طعنه زدن و

  به دنبال هم می بندد؟ آنهم خلقی ــ پرچمی يک جنايتکار خلقی ــ که گردنت را با گردنبه دست کسی ميدهی

 به ،باور های ارثی شان که صد ها هزار افغان بی پناه را صرف به جرم داشتن اعتقادات اسالمی و پرچمی هائی

  .خون کشانيده اند خاک و

  "!الحاج"جناب 

پرچم جدا  شد که قالدۀ گردن تان را از ريسمان جنايتکاران خلق واين غيرت اسالمی وقتی از شما پذيرفته می 

  .ميکرديد

  " الحاج سميع الدين فرخاری" بر گرديم به هويت آقای -چ

ه ، کياد می کنيد، می خواهيد به همگان بقبوالنيد" اين شهر "شما در نامۀ اول تان وقتی از کلمۀ " الحاج"جناب 

ن ديگری زير عقل تان شمع يا کسا  و اما وقتی متوجه می شويد، ان هستيدالم" اسن"گويا شما هم باشندۀ شهر 

تقريبًا افغانها همديگر شان را می " اسن"برو جای ديگر، زيرا در شهر " اسن"، که زود از شهر  دنکنروشن مي

که هيچ در آنجا دارند به زودی ثابت ميکنند " مختارزاده"که پورتال و شخص آقای  شناسند به خصوص با نفوذی

 بلکه اين خود فرزند است که از امروز تا فردا پدر جديدی ،به دنيا نياوردهفرزندی رسم  مادری به اين اسم و

پا ميکند، به فکر آن می افتيد که جهت اثبات وجود حقيقی برايتان، خود را باشندۀ شهر  برای خود دست و

غافل از آنکه خود اين تالش بهتر از هر . يدمعرفی بدار Hessen" هسن"، مربوط ايالت  Krefeld"کريفيلد"

 لطف نموده ،اگر باور نداريد . می باشد"افغان جرمن"بيسوادی متصديان باند  سندی دال بر دروغ گوئی خودت و

  :اين توضيح را بخوانيد
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From Wikipedia, the free encyclopedia 

Krefeld (German pronunciation: [�k�e�f�lt]), also known as Crefeld until 1929, 

is a city in North Rhine-Westphalia, Germany. It is located southwest of the 

Ruhr area, its center just a few kilometres to the west of the River Rhine; 

the borough of Uerdingen is situated directly on the Rhine. Krefeld is 

accessed by the autobahns A57 (Cologne - Nijmegen) and the A44 (Aachen - 

Düsseldorf - Dortmund - Kassel) 

  

  "!الحاج"جناب 

شخص من از هويت حقيقی شما هيچ اطالعی ندارم ، مگر همينقدر ميدانم که وقتی در نوشتۀ دوم تان خود را 

 که آدمی هستيد ، حد اقل اين نکته را به همه رسانديد،المان معرفی داشتيد" هيسن" واقع در ايالت " کرفيلد"باشندۀ 

 اين کلمات را در حق خويش ،ينک مجبور نبوديدچه اگر حمق ذاتی شما را به نهيق وا نمی داشت، ا. احمق

  . مطالعه نمائيد

 "ۀ دهرمعال"در بين بيسوادان باند افغان جرمن ادعای شايسته است آخر چطور ممکن است کسی با سواد شما که 

رد راين نو"و يا " نِسِه. "کدام ايالت است به  مگر نداند که شهرش مربوط ،نمائيد، در يک شهر زندگی نمايد

  ؟Nordrhein-Wesfalen "ستفالينو

کشاند؟ ر را به کجا ميمی دانيد اين نادانی شما و گوش درازی پرچمی زادۀ رسوا اما پر مدعا در امر کمپيوتر ، کا

  و چه چيزی را باز گو می نمايد؟

را از پا در شما کسی هستيد که در المان زندگی نمی نمائيد، مستعار نويس بيمقداری هستيد که آب را نا ديده موزه 

فکر نکنيد بعد از اين بازهم دنبال بحث . خان نيز شما بوده وهستيد" جمعه گل"آورده ايد، به احتمال قريب به يقين 

عکس آن، گذشته از مطالب قابل بحث در نامه های شما ، در نوشته های بعدی از . با شما را خواهيم گرفت

  .روهه خواهيم نوشت، سويدن و کارلس"تفرجگاه اتريش"، "حمام پاريس"

  !واما نصحيتی هم خدمت جناب تان

با استغفار از گذشته حد اقل خود را بيشتر از اين احمق  گردن بدريد و تا دير نشده ريسمان عبوديت بنده ها را از

اين لباسی را که انقياد طلبان بر تو پوشانده اند ، مال خودت نه، بلکه صاحب آنرا نهيق گوشخراش . نسازيد

  .  باشدمشخصه

  اين رشته سر دراز دارد               
  

 


