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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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   بلخ- افغانستان – راسخ. ع: نگارش

  ٢٠١١ اکتوبر ١۴

 کوتاه پاسخی به دھن کجی و ياوه سرائی فرد يا افرادی

  از آدرس

  "افغان جرمن آنالين" 

  

 زمين بلخ باستان، سه شنبه نزدھم ميزان وقتی صفحۀ پورتال دشمن سوز و زنجير گسلراسخ از سر . اينجانب ع

پورتال افغان " منسوب به را باز کردم، پاسخ ادارۀ پورتال متذکره را به نامۀ" افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان"

الزم . و زمان آن مشاھده کردم، تاريخ (IP Address)و متن ايميل و جزئيات تخنيکی آنرا به شمول " جرمن آنالين

 افغانستان" ُگسل زنجير دليِر پورتال بصيرت متصديان و شجاعت از سپاس  و تقدير"ديدم تا به عنوان نويسندۀ نامۀ 

، در دفاع از آن نامه و "پورتال افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان"منتشرۀ ھفدھم ميزان در  "افغانستان آزاد  آزاد ـ

چند سطری " افغان جرمن آنالين" انقياد طلب  از آدرس گری اوباشاندر مقابل اھانت وارده و توطئه ديدگاه ھايم  

به عنوان فردی حقيقی که در گذشته از ديدگاه و باور خود حقيقت را بيان داشته ام، نه سر مرافعه و جدل با . بنويسم

را دارم و نه در جايگاه دفاع از " جرمن آنالينافغان "در پورتال با ھويت انقياد طلب " بی ھويت و جبون "افراد

  .قرار دارم" پورتال افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان"

ارسال کنم، اما  وجدان بر من نھيب زد " افغان جرمن آنالين"در اول قصد داشتم تا اين نامۀ اعتراضيه را به آدرس 

شوند، تو  جوج، درمانده و سازشکار مرتکب میکه زنھار آن گناھی را که ديگران و به خصوص عناصر رسوای ل

 !از آن دوری بجوی

که با خواندن آن چند وطنفروش و انقياد طلب و چاکر استعمار " راسخ از بلخ. نامۀ خود نوشتۀ ارسالی ع"در مورد 

نامۀ "، "نافغان جرمن آنالي"، بايد نوشت که آن نامه خالف پندار زشت انقياد طلبانی در آدرس " خنديدند"کشور ما 
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در توصيف آزادی " راسخ . ع"نه، بلکه تراوش فکری و معرف ديدگاه ھای يک شخص حقيقی به اسم " خود نوشته

  ".پورتال افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان" "خود نويسی"و آزادگی است، نه 

تاريخی و خاستگاه درک متفاوت و متضاد افراد از عين قضايا و مسائل خود زادۀ شالوده ھای فکری، موقعيت 

دارم و آزادی و آزادگان را می ستايم و  اگر من آزادی را پاس می. اجتماعی متباين و متعارض آنان در جامعه است

موقف صريح و آشکار و نترس ضد تجاوز و اشغالگری امپرياليستی " پورتال افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان"اگر

د و رنج بيکران مردم و جنايات بی شمار اشغالگران و متحدين مرتجع بر حريم کشور محبوب ما دارد و از در

ھمدست آنان ياد کرده و راه را نيز می نماياند؛ و در جانب ديگر اگرعده ای  انقياد طلب رسوا و شناخته شده ضمن 

قاد پيمان انع(دايمی کشور ما توطئه گری و دام گستری، از بام تا شام در ستايش محاسن انقياد طلبی و اشغال 

نويسند، ھمه زادۀ ھمين بنياد ھای فکری و موقعيت متضاد اجتماعی ــ تاريخی آنان  می) ستراتيژيک با اشغالگران

  . است

خود را به اصول نشراتی  "در حرف و در مرام نشراتی شان" پورتال افغان جرمن آنالين" که گردانندگان در حالی

الئيسيته، کثرت "مرزی را نمی شناسد و از " زادی بيان، انديشه و عقيدهآ "دانسته و برای" قبول شدۀ جھانی پابند

اصول نشراتی قبول شدۀ جھانی و " زنند؛ ولی در عمل باربار اين  دم می "گرائی و رعايت احترام به دگر انديشی

و تذوير را زير پا و نقض کرده و با صد نيرنگ " اصل آزادی بيان و انديشه و رعايت احترام به دگر انديشی

اين ھم کارکرد زشت و قبيح اخير به . عامدانه در پی تضعيف، تخريش و تخريب شخصيتی دگر انديشان بوده اند

که پورتال مردمی و " افغان جرمن آنالين"  به نام یعنوان مشت نمونۀ خروار از بينش و کنش دستگاه تفتيش عقايد

  .از آن پرده برداشت" افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان "حقيقت گوی

در وصف موضع گيری روشن ضد امپرياليستی و ضد اتحاد نا ميمون استعماری و " خود نويسی"به باور من 

از موقف  " پورتال افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان" پورتال و در کليت آن کارنامه ھای بيشتر از سه سال ،ارتجاعی

که  زيرا مشک آنست که خود بويد، نه آن. خواھانه و مترقی چه حاجت به بيان است، چيزی که خود عيان استاديآز

عکس وجود گند و تعفن انقياد طلبی و وطنفروشی در دستگاه ھای ضبط احواالت استعمار نظير ه يا ب عطار گويد و

 می" الشخوران"  خبر از وجود الشۀ متعفن و و سائر شبکه ھای انقياد طلب، خود به خود" افغان جرمن آنالين"

  . دھد

از ايجاد تا امروز در معرض نقد و قضاوت " آزاد ــ آزاد افغانستان"کارنامه ھای پورتال وزين و مردمی افغانستان 

خود "بنابران نيازی به . مردم و تاريخ قرار داشته است و اين مردم اند که در مورد آن داوری کنند، نه خود آنان

  .و مردم فريبی نيست" نويسی

من به . تقدير کردم که آزادی را دوست دارم" حلقۀ احرار"من به خاطری از شجاعت و متانت  متصديان دلير اين 

در مورد درايت و ايستادگی . نمی نويسم" پورتال آزاد ــ آزاد افغانستان"پاس گل روی اين يا آن در جمع متصديان 

ول عمرم حتی يکبار ھم آنھا را نديده و با ايشان صحبت حضوری يا غيابی و معرفت کسانی که من نوشته ام، در ط

ر و از طريق افکا" پورتال آزاد ــ آزاد افغانستان"من با گردانندگان  و نويسندگان . شخصی و سياسی نداشته ام

ا شده و در يافته ام که آنھا خواھانه و مترقی شان از تريبون ھمين پورتال متذکره آشنپرياليستی و آزاديممواضع ضد ا

خواھانه و مترقی از اين سنگر رزم آزادی وطن و ھموطن مظلوم ما را پاسداری کرده و آزادی موضع آزاديبا اين 

خواھان و حريت پسندان به دور آن محوريست که آزادي آن ،اين ندای مشترک آزادی و طن و مردم. کنند را فرياد می

  .زنند ن سنگر رزم، آزادی را ھرچه رساتر و پر طنين تر فرياد میجمع شده و با برپا داشتن اي
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اين زبان گويا و وجدان بيدار مردم " آزاد ــ آزاد افغانستانافغانستان پورتال "در تبيين و وصف خصال و مواضع

" گانری از آزاديسنگر رزم جم غف" ، "زنجير ُگسل" آزاده ولی در زنجير افغانستان من صفات و ترکيبات وصفی 

دانم که در اين انتخاب  سوای استعمار و  می. را آگاھانه به کار برده ام " معيادگاه انقالبيون و حريت پسندان" و 

  .ارتجاع و چاکران و پای دوان انقياد طلب خو گرفتۀ شان در اين يا آن گنداب، ھمه با من موافق خواھند بود

ز موضع گيری روشن، صريح و بی ابھام ضد تجاوز و خفاشان شب پرست ااز برآشفتگی جنون آميز عده ای 

اشغال استعماری و ارتجاعی و شجاعت، درايت، و استواری و روشنگری و موضع مترقی پورتال دشمن سوز و 

 تا حال و مخصوصاً از سنگر داری و فريادگری درد ءاز ابتدا" افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان" زنجير گسل 

، خود ناشی از شب پرستی، سيه دلی  تجاوز امپرياليستی به افغانستان در دھمين سالروز شوم"حلقۀ احرار "مشترک

گی و مزدوری ی مردم و ھمزمان بيانگر چاکر پيشو خصومت اينان با روشنائی، ترقی و خصيصۀ دشمن ستيز

ين ھا در آن محيط ھای يابيم چرا اين مرداب نش اينجاست که در می. اينان در درگاه دشمن متجاوز و استيالگر است

، کنند خشکانند و حريم آزادی را پاسداری می که با پرتو فشانی و گرما بخشی لجنزار را می آکنده از تعفن بر آنانی

اين موضع گيری . دارند و اھانت روامی" خنديده"نويسند،  که در وصف آزادی می توطئه چيده و بر آنانی

  .و السالم. ماند ت اين عده است و تا آخر با اينان میخصمانه، کور دلی و توطئه گری زادۀ سرش

  

 

  


