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 »آذرخش«ھيأت تحرير

 ٢٠١١ نومبر ١٣

 

  ننگ برافغان نماھای دشمن حيثيت و شرافت ھموطنان
  

و ضدارتجاعی ھموطنان ما چندين شبانه روزاست که صفحات سنگرمعنوی و سياسی ـ ايدئولوژيک ضداستعماری 

مملوازنوشته ھا و پيام ھای تفاھم و ھمبستگی با » افغانستان آزاد ـ آزاد افغانستان«يعنی پورتال خصم افگن 

. شخصيت ھای مبارزو انقالبی ميھن شده اند وقرارمعلوم مراسالت بيشماری ازين نوع ھنوُزفرصت نشرنيافته اند

قتی ھموارشده برآن که نمايانگرشرافت و حوصله و استطارمصلحتی ومۀدعلت اين تالطم مطبوعاتی ـ باوجود پر

  .، حال برھيچ کسی پنھان نيست» رازپوليشينيل«مندی متصديان اين پورتال پرافتخارمی باشد ـ به مانند 

 عميقاً سخيفانه و بی بند وبار، صرفاً يک» شبنامه نويسی«سازد ، اين می اگرھمان طوری که ظاھرمسأله وانمود 

، شايد پرداختن به مسأله به شکل مفصل وريشه ئی بل يک انسان آزاده و مبارزمی بودواکنش پرعقده و فردی مقا

وضياع وقت گردانندگان پورتال و ضياع وقت » افتادن دردام وی«و   بی مقدارۀ، اھميت دادن به يک سفلنآ

نی ماحصل کاردقيق کپرا» شبنامه«د اين حدس زده می شوکه  ھمکاران و ھواداران آن تلقی می شد ولی ازآنجائی

 نه تنھا به آن متصدی ،، موضعگيری دربرابرآنع استخباراتی و خادمان آنھا باشد چندين مرجۀوطرح ريزی شد

واقعی ضداشغالگران دون  برمی گردد بلکه به عنوان دفاع ازيک سنگر) آقای موسوی(شريف و ارجمند پورتال 

، تماميت ارضی وحاکميت ملی افغانستان استقالل، ھمه وجدان ھای بيدارومدافع آزادی آنھا ، ۀونوکران متلون القياف

  .و مردم آن را به ھمصدائی وابرازھمبستگی فرامی خواند

ک ترين تحريکی توسط فرد يا افرادی متوجه بارگی وبدون آنکه اند  اين ادعا به دليلی موجه است که به يک

فرد ) ياھم چندين( شخصی به مقابل يک متصدی پورتال و يک ۀا شدت به حمل، وی چنان بنويس شده باشد» شبنامه«

  وبه خصوص اھانت به يک نھاد سياسی حماسه آفرين و سرفراز، متوسل می شود که خود برای ویدرارتباط با 

 ديگر، اين زندگی فرد يا افراد نيست ـ که تبه عبار. نموده است» بذرافشانی«افشأ و رسوائی غيرقابل اجتناب خود 

 ما اين برداشتار دارد بلکه به و ھمدستان آن قر» نامه نويسشب«ات و اھانت ھا ـ  آماج حمالت باوجود بدترين اتھام

به خصوص تأثيرگذاری مثبت و تاريخی پورتال ، اعتبار، ثبات ملی ـ دموکراتيک ـ انقالبی ، محبوبيت و شھرت
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، مردم و شرافت ھموطنان ما  دشمنان ميھنۀکه ھدف يورش سبعاناست » ستان آزاد ـ آزاد افغانستانافغان« سرفراز

  .قرارگرفته است

و » شبنامه نويس«ح شديد وقاطع اعمال شنيع يبنی چند درسنگردفاع ازمردم و ميھن، ضمن تقما به عنوان پاسبانا

، رمی شويم که با آنچه رخ داده است، اين را يادآوانت شدهحواريون و اعالم ھمبستگی عام وتام با ھموطنان اھ

 شان ۀ خود زده اند زيرا اعمال رذيالنۀبی شخصيت وياران پست وی خود به اصطالح تيشه به ريش» شبنامه نويس«

.  شان فطرتاً ضدملی استۀ ما بوده ، عمل خائنانۀدرتضاد کامل و آشتی ناپذيربا ارزش ھای تاريخی و انسانی جامع

» ملی«، ديگرمحال خواھد بود بتوانند ادای معرض ديد و قضاوت ملت قرارگرفتند باری که علناً درآنھا يک

د اينھا درمرداب درآورند وفقط ازطرف آنھائی مورد حمايت واعتماد قرار خواھند گرفت که خود به مانن» مردمی«و

ين خودرا تا حال سپری نموده ، خيانت به مردم ومزدوری به بيگانگان عمرننگمتعفن خود فروشی، وطنفروشی

  .باشند

، حرف ما به شخصيت گرانقدرآقای موسوی و به ھمه ھموطنان شريف ومبارزما که باتکيه بربرداشت ھای فوق

 ھمه جوانب قضيه را باھمان ننگين ھدف حمالت ناجوانمردانه ورذيالنه قرارگرفته اند اينست تا» ۀشبنام«درآن 

که » نويسان\شبنامه نويس«فته اند ھمراه با اجتناب ازافتادن دردام ابتذال گستری ی که تا حال به بررسی گرئھشيار

،  دنبال نموده توطئه ھای دشمنان مردم رخشان پورتال را نشانه گرفته اندبی امان ودستاوردھای دۀ اعتبار، مبارز

نثی نموده و بارديگردرس مارا که درعين حال دشمنان حيثيت و شرافت افراد ھم ازآب درآمده اند ، يک به يک خ

  .بزرگ ديگری ازتقابل حماسی درسنگرمعنوی دفاع انقالبی را ثبت صفحات پورتال يعنی ثبت صفحات تاريخ نمايند

  

  ! افغان نماۀسرنگون باد توطئه گران دون وخودفروخت

  !پيروزباد اتحاد عناصرملی و انقالبی به ضد اشغالگران ونوکران گوناگون آنھا

  


