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  ھيوادوال کابلی

  ٢٠١١ نومبر ١۶

  

  ازچه قماشی اند؟» شبنامه نويس«اربابان 
  

 و ازچند ھفته به اينسو» افغانستان آزاد ـ آزاد افغانستان«اوضاع و احوال راه افتاده درصفحات پورتال خصم افگن 

باقی نمانده وبه عنوان ھمدردی با قربانيان آن عمل   آن داشت تا نظاره گرر، مراھم بواکنش ھای ايجاد شده درزمينه

 ديگرھستم انگرچه من درموقف ھموطن.  نمايماءيکی دوسطری انش» شبنامه نويس«ناجوانمردانه ونھايت شنيع 

 اصلی وحقيقی توسل وی به چنين يک جنايت ـ که واقعاً جنايتش بايد ۀ و انگيز» شبنامه نويس«که ھويت  يعنی اين

ن نمی شود که من سکوت را ترجيح داده و منتظرتکامل آناميد ـ به من آشکارنيست ولی با آنھم اين کمبود مانع از

  .بحث بمانم

داده و  قرار نفرت خودرابا قاطعيت و کمال ضديت ، آماج کين و» شبنامه نويس« ديگر، من عمل تبه عبار

ران ناپذيری را که ، وی را کيفرنموده ورسوائی جب، به خودی خودآرزودارم تا افشأی مستقيم وياغيرمستقيم آن فرد

 براين فرضيه که اءواتک» شبنامه نويس«به ھمين دليل عدم شناخت از . ، بروی مستولی نمايدوی سزاوارآنست

ه بندی ھای سياسی ـ فکری مشخص ودستگاھھای استخباراتی مختلف و ، دست افرادۀظواھروقرائن ، اورا گمارد

باداران : عمدتاً غربی معرفی می نمايانند ، روی کالم را به ھمان جھت می گردانم و اين سؤال را مطرح می کنم که

  .»شبنامه نويس ازچه قماشی اند؟«

باشد ؛ ولی من اين سؤال را جدی مطرح می موارد ھمراه با تفنن و بذله گوئی  اکثر شايد پاسخ به آن سطحی ودر

 اخالقی اتھامات ۀ توسل به پروپاگند اززاويۀاين موضوع قبالً درپورتال مطرح شده و به تاريخچه و گذشت. کنم

،  زندهۀينجا می خواھم يادآورشوم ، نموناولی آنچه را من در.  سياسی جھان و افغانستان اشاره شده استۀدرصحن

کشورآبائی ما وحشيانه ودسته  بر کاربرد فرھنگ روسپی پرورآنھائيست که امروزه نکار بغيرقابل ا و معاصر

، ِحرمان کشيده ، بيکاروبی روزگارمارا ھرآن ه ـ يورش برده و ھموطنان رنجديده گرگان گرسنۀسان گله جمعی ـ ب

  .به بھانه ای به غمی  آغشته نموده ويا سربه نيست می نمايند

را داده بود ولی نزد باداران امريکائی و » شھنشاه«زشاه سفاک ايران راکه خود ش به خود لقب آنھائی که ديرو! بلی

 توده ھای ۀ، بُرگرد) وتاريخ ھم دم ِ چشمان ناباورما برآن صحه گذاشت(غربی اش ، مزدوربی مقداری بيش نبود 
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، ھمان دولت امريکا و ) فتندبيم خمينی قبل ازآنکه توده ھای ايرانی دردام اسال( ايران تحميل نموده بودند ۀستمديد

وغيره را » سپنتا«، » خليل زاد«، » کرزی«است که امروزدلقک ھائی چون » ای.آی . سی«ھمان دستگاه جھنمی 

  . ما سوارنموده اندۀ مردم بی پناه و غمديدۀبرگرد

، ن ازآزادی زنوسخ»  متمدن« غربی ھای ۀ غربی که با وجود ادعاھای عوامفريبانۀفرھنگ منحط وگنديد

 و درواقعيت امر، اکثراً زن را فقط متاعی می شمارند که به سان ُگل ھای تازه تا زمانی که جوان اند و معطر

،  شان تضمين شده وبه شھرت برسندۀپراززيبائی ودلربائی ، به طرف انواع و اقسام دام ھا کشانده شوند تا گويا آيند

فردای وی ، پول درآوری و پول اندوزی می »  اميدۀروزن« چه برای  مرکزی آن، چه برای زن وۀکه البته نقط

اره ھای مافيائی را به آن ھبه مقابل زنان بوده که د) تجارتی (ميرکانتيلبه اساس ھمين برخورد غيرانسانی و  و باشد

رسرمی درا » بھشت غرب «ۀترغيب نموده تا دختران وزنان معصوم دراروپای شرقی را که سالھا رؤيای فريبند

 ننگينی را ۀندازند وپديددام جاه کشی و پول اندوزی خود بيراب غرب تشويق نموده ودرسُ پروراندند ، به رسيدن به 

دردام انداختن زنان سفيد پوست وفروش (» تخيت دی بالنش« که به ھزاران سال برمی گردد ودرزبان فرانسوی به 

  .آن ، دوام بخشند» متمدن«و» معاصر«مسما می باشد ، درشکل ) آنھا دربازاربردگان

فروش آنھا به شيوخ  و وقاچاق دختران جوان ازطريق بحر" تجارت("وايران امروز) تصويرپائين(ايران ديروز

»  بيستجنايات بشريا آدم فروشان قرن«: حبيب هللا آموزگار اثر  تازه ازۀ، که می توان صدھا وھزارھا نمون) عرب

استفاده اززنان به وءواين خود نشان می دھد که درس. ندتونند ازآن امرمستثنا باش، نمی را متأسفانه با آن رقم زد

 يا توافق کانسانسوس، نه تنھا عين شيوه به کارگرفته می شود بلکه  ارضای شھوت مردۀو وسيل» متاع«عنوان 

 که می توان يافت فقط تفاوتی را! بين است نه اسالم  کفردرألۀنه مس ينجا ديگرادر: نظرکامل درعمل موجود است

 ۀ، برد» غنيمت جنگ«اينست که ديروزخلفای عثمانی با فتوحات خود درغرب ، زنان اروپائی را اکثراً به عنوان 

ند که متعاقب فتوحات بوس می ساختند ، ولی امروزاين گماشتکان غرب احه و درحرم سراھای خود برای ابد مساخت

بودن آن ازديد بورژوائی و » متاع تجارتی «ۀوزن را به عالودست زده »  متقابلۀمعامل«، به باداران خود

به ھمين . جھت تھديد و تخويف مخالفين سياسی ـ ايدئولوژيک ھم مبدل ساخته اند»  سياسیۀحرب«امپرياليستی ، به 

 ضد قادراند تا با به راه انداختن توطئه عليه مخالفان سياسی و به خصوص مبارزان» شبنامه نويسان«دليل است که 

 آنھا نمی خواھند بفھمند .دست داشته باشند  ننگين تھديد ، تخويف وسرکوب درۀامپرياليستی و ضدارتجاعی ، وسيل

  .که ديگر اين سالح  ھيچ نوع کاربردی نداشته فقط به درد سازندگان آن می خورد
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