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  موسوی

   ٢٠٠٨ اکتوبر ١٦
  
  

  "افغان ــ جرمن"زوزه های گوشخراش 
  

ر د" سرين معروفین"شجاع کشور خانم   با خانم رزمنده و٢٠٠٨ اين قلم در اوايل ماه می وقتی به دنبال مصاحبۀ
های مگو از پس پرده های  بيرون افتيدن راز مستعمراتی محصول تجاوز، ورابطه با بررسی عمر ننگين ادارۀ

به صورت "  جرمنـافغان "های استخباراتی  آشکار نهادضخيم ، شرايط همکاری با انقياد طلبان وعوامل مخفی و
ـ افغان "آنکه نيروی خويش را در تقابل با تاريخ زدگان مطلق از بين رفت، به مشوره دوستان گرانقدر، بدون 

راه اندازی   دوستان ديگر را لبيک گفته تالش نمودم تا در ايجاد و سازندۀضايع سازم ، ندای صميمانه و" جرمن
وديت سهمی هرچند ناچيز اداء نمايم؛ تا باشد با موج"  آزاد افغانستانــافغانستان آزاد "سکوت شکن  پورتال رزمنده و

دوران ساز  بهروزی انسان آنرا در پيکار زنجير گسل و چنان سنگری استوار، رزمندگان راه آزادی ميهن و يک
  .شان ياری نموده باشم

تصور ما اين بود که انقياد طلبان و وابستگان نهاد های امنيتی غير نيز به مانند ما ، به کار خويش ادامه داده ، به 
با تاسف که اين تصور ما امکان تحقق نيافته از همان نخستين روز ".  دست برميدارنداز سر کل ما"اصطالح مردم 

بدنام   بی مايه ومايد، با تحريک يکی دو تن نويسندۀغاز نز آنکه ستاد رزم ما به کار خويش آهای فاصله گيری، قبل ا
  . کردند با ما در تماس اند؛ گذاشتندتمام کسانی که فکر می  لجن پراگنی را بر حتا افراد روانی، بنای تحريکات و و

 به مثابۀ" ستاد مبارزه"يک به اين ميدانيم که تقابل آنها با افراد نزد ساير دوستان که به نيکويی ميدانستيم و اين قلم و
 انقياد طلبی، در خدمت اجانب در آمدن و"تابع چگونگی برخورد ما عليه  بخشی از تقابل ما با باداران شان بوده و

طعنه های ده ها  می باشد، به کار خويش ادامه داده حتا با تحمل نيش قلم و"  پرچمیـاری با ميهن فروشان خلقی همک
  . دارد  باز چند خود فروخته، ما را از کارنويسنده به کار استوارانه به پيش رفتيم و نگذاشتيم تا زوزه های تنی

 مقاله ٣٠٠انداختن بيش از   نويسنده و٤٠با جذب بيشتر از " ان آزاد افغانست- افغانستان آزاد"انکشاف سريع پورتال 
م با ، توأماه، که خود می تواند ريکارد جديدی در بين رسانه های الکترونيکی به شمار آيد دو در مدتی کمتر از

اگر " کاامري انقياد ناپذيری، آزاديخواهی ، تقبيح وابستگی و ستيز بی امان با مزدوران روس و"جاليش خط پورتال 
مبرهن  از جانبی از کران تا کران افغانستان، خوانندگان آزاديخواه کشور را به طرف ما جذب نمود؛ از جانب ديگر

  . قرار نگيرد"  جرمن-افغان"نفرت سردمداران  است که نمی توانست مورد کين و
تجاوز  به غارت و" درینا"خوان يغمای خاندان  که به صورت عمده برخی بر دور"  جرمنـافغان "سردمداران 

به راه انداختن دريا های  عده ای ديگر با بوسه زدن بر شمشير خونچکان استعمار روس و خلق ما دست يازيده و
بنا بر اعتراف  خون در پوليگونها ، زندانها و وجب به وجب کشور، در تخاصم خونين با مردم ما به سر می برند و

شان سوگند خورده بود تا انتقام شکست خويش " خردمند"، رهبر " مان اليقسلي"يک تن از همان جنايت کاران يعنی
 را از مردم افغانستان با به راه انداختن جوی های خون بگيرد؛ به مانند يک حيوان زخمی به زوزه کشی پرداخته، در

های ما را ه ، کمپيوترشان استفاده سوء نمودهای انترنيتی از فهم تخنيکی " ويروس"گام نخست کوشيدند  تا با ارسال 
 رذيالنه، از طريق تحريک عده ای ديگری از همقماشان بی آزرم به دنبال ناکامی در اين دسيسۀ. نداز کار بينداز

را با تحريف مقاله های شان سر زبانها "  آزاد افغانستانـافغانستان آزاد " شان، افراد معينی از همکاران پورتال 
همکاران قلمی پورتال را به جنگ های ناخواسته ضايع  ه نيروی مبارزاتی دوستان وانداختند، تا باشد بدين وسيل

اما وقتی منتقدی با درک اشتباهش در مورد يک تن از همکاران پورتال، خالف عرف زشت جامعه که . سازند
ل دست می زند، ت خواهی از همکار پورتا نموده با انتقاد از خود به معذرپافشاری روی اشتباه می باشد، بزرگواری
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آنرا به مثابه يک روش سالم تبليغ نمودن، با  روشی و غالمان حلقه به گوش اجانب در عوض استقبال از چنين راه و
  . تابناک پورتال نوپای ما آغاز نمودندی را به منظور خدشه دارساختن چهرۀبهانه های بنی اسرائيلی بنای نامه پراگن

 سال فعاليت نشراتی ، چيزی به نام اهداف و سياست نشراتی بيرون نداده ١٤ که خود ظرف آنهائی از همه جالب تر
 مردم ما دريافت می دارند، انگشت به های شان را از دشمنان سوگند خوردۀ درصد مقاله ٨٠همين اکنون  اند و

ترکيب نويسندگان پورتال را زير سؤال  به نقد کشيده و طرف ما دراز نموده ، به زعم خودشان سياست نشراتی ما را
  .قرار دادند

 اشغالگران در ارتباط بوده همکاری ها و يک رشته به استعمار و اکنون با هزار و اين نوکران اجانب که هم
 عام است، چماق تکفير را بر فرق ما حواله می دارند که چرا احمد و وابستگی های اقتصادی آنها ورد زبان خاص و

نگاشته است ، برای " قبيله ساالری"يا زمانی مقالتی در مذمت  ه نظر نيکی بر شاهان گذشته ندارد ويا محمود ک
  . از همکاران پورتال به شمار می روند مقاله نوشته و"  آزاد افغانستان ـافغانستان آزاد  "پورتال

  :به اين نوکران اجانب بايد به صراحت توضيح داد 
ی شده برای نامه پراگنی، کسانی اند که "پيراهن عثمان" AA-AAاری آنها با پورتال ــ همين افرادی که امروز همک

ت می توان به جرأ. ت آورد ها به شمار می رفتاز دس" جرمن ـ افغان"تا ديروز ترسل نامه های شان به آدرس 
ا عقيدتی دارند، ي عصبانيت آقايان نه به خاطر آن است که گويا با آن اشخاص اختالف فکری و نوشت علت قهر و

  .مايه می گيرد" جرمنـ افغان "بلکه تمام خشم آنها از بريدن راديکال همچو افراد با 
مقاله می فرستند نه بد نام "  جرمنـافغان "که برای   پرچمی هائیـــ هيچ فردی در تاريخ معاصر افغانستان از خلقی 

ده ها  و" نهضت ها ، ودان ها ، سرباز ها "را بر روی که دروازه های خويش  سايتی. نه هم نفرت انگيزتر تر اند و
 جنايتکاران و" آبشخور"به درستی به  وکرده باز " حزب دموکراتيک خلق افغانستان"جنايتکار ديگر به اصطالح 

انتقاد از ديگران باز نموده ؛ جا نماز  زبان به مذمت و گان مبدل شده است، به هيچ صورت حق ندارد تاخيانت پيش
  .کشدآب ب

قهرمانان  يا آن همکار پورتال به مفاخر و ــ از همه باالتر انقياد طلبان بی آزرم بر پورتال ما می تازند که گويا اين و
شاه شجاع چه کرده بود که "از اين آقاين بايد پرسيد، مگر .چيزی بنويسند در نتيجه حق ندارند ملی ما تاخته اند و

را خاين تر از " کرزی ببرک کارمل و"در يک بحث تاريخی که ضر است اين قلم حا( "حامد کرزی نکرده است؟
حاضرم به اثبات برسانم که . کرزی اين ميدان برای تمام مدافعين ببرک  و اين گوی و. به اثبات برساند" شاه شجاع"

  )کرزی، بزرگترين اجحافيست در حق شاه شجاع خاين با ببرک و" شاه شجاع"مقايسه 
سخنران را به خاطر  ده ها نويسنده و های زمان می بالند و" مکناتن"همکاری با  د به دوستی وکسانی که امروز خو

می بريدند  اگر توان آنرا می داشتند زبان های شان را نيز ها ممنوع القلم اعالم می دارند، و" مکناتن"اهانت به همان 
  شخصيت های تاريخی اعالم دارند؟  واين حق را از کجا به دست آورده اند که خويش را مدافع مفاخر ملی

محمد "يا  بود و" مير مسجدی خان کوهستانی"، اگر " امين اهللا خان لوگری"يا  بود و" عبداهللا خان اچکزايی"اگر 
، اين چنين  يا صد ها مانند آنهاو" عبدالغفور لنگری"يا مال بود و" مير بچه خان کوهدامنی"، اگر"شاه خان بابکر خيل

آن افراد به کسانی تعلق . دند حتا اگر پدر فزيکی آنها نيز باشنمدافعين تجاوز تعلق ندار ران استعمار وافراد به نوک
تماميت ارضی کشور ما افغانستان با ايثار خون خويش دفاع  د که پا جای پای آنها گذاشته ، از استقالل ، آزادی وندار

  .می نمايند
ولی "و " خان شيرين خان" پرستان ، موقعيت آنها همان است که از د بدانند که نزد ميهنياين نوکران اجانب با

شاه "در زمان اگر زندگی نکبت بار امروز اين خود فروختگان به وضاحت نشان ميدهد که اينها، . خان ها بود" محمد
ليغ می ايستاده هجوم ارتش استعمار را عطيه الهی تب" خان شيرين خان"و" موهن الل"می بودند، در کنار " شجاع

ايستاده شده به ميهن ما خيانت " ولی محمدخان"کنار می زيستند با اطمينان که در" کيوناری"نمودند، اگر در زمان 
  .ديروز نيز از پيمودن آن شرمی نداشتند می ورزيدند،  اين راهی است که امروز می پيمايند و

تحجر می زنند، بايد بدانند که جايگاه  ماندگی واستعمار دفاع کرده بر خون خلق ما مهر عقب  که از تجاوز و آنانی
زير نام دفاع از قهرمانان  شان نزد عناصر ميهن پرست، جايگاه ساير خاينين ملی بوده به هيچ صورت حق ندارند تا

در همين جا به مردم خود وعده می دهم که از اين ببعد .  کثيف خويش را پنهان نمايند شخصيت های ملی ، چهرۀو
قهرمانان ملی واقعی به نظرم برسد در اولين فرصت   قلم همچو افرادی بحثی در رابطه با شخصيت ها وهرگاه از

  .   با آن قهرمان به مقايسه کشيده نقاب ريا را از رخسار بزک کرده اش بر خواهم داشت فرد مذکور را
  
  
 
 


