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 ھوادار سازمان انقالبی افغانستان: از طرف الله

  ٢٠١١ نومبر ٢۴

  

   استقالل طلب و آزاديخواه؟شخصيت ھایچرا عليه 
  

مدالگير، خاين، نوکر و بی ناموس سياسی  ش، جاسوس،در شرايطی که به مرگ خر و سگ در کشور ما وطنفرو

 قلم چرکين و عقده يی خود را به طرف شخصی ھدف گرفته که ،"شبنامه نويس"پيدا می شود، معلوم نيست چرا 

رسالت تاريخی خود را در "  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد " ۀرزمندسيس پورتال وزين و أحداقل از زمان ايجاد و ت

  . به خوبی ادا نموده استاستقالل آن و قبال وطن

 موسوی به راه پر افتخار مبارزه عليه  نويسنده خوب کشور ما آقایبا آنکه به صورت دقيق و موثق از تاريخ پيوستن

اضافه از سه دھه است که برای دانم، موسوی  که جسته و گريخته می استعمار و استثمار آگاھی ندارم، اما طوری

عليه زحمتکش ما از يوغ مالکان وسايل توليد و استعمارگران پا به عرصۀ نبرد و مبارزه ی توده ھای ئرھا

  .نھاده استاشغالگران و استثمارگران 

  : داشته باشداساسیتواند حد اقل دو دليل  می" شبنامه نويس"از ديد نگارندۀ اين سطور، اين عمل رذيالنۀ 

ماش ھمان انسان ھای پست، بی وجدان و بی ناموس سياسی باشد بايد از ق" شبنامه نويس"که، شخص  دليل اول اين

که در باال از آن تذکر رفت که حاضر است برای رضايت بادار يا بادارانش نه تنھا خاک وطن را دو دستی تقديم 

 با حمله بر انسان ھای استقالل طلب و رزمنده، تصميم دارد به بادارش اطمينان دھد که حاضر به دشمن نمايد که

را " جاسوسی"که وظيفۀ شريف   اين نوع انسان ھا عالوه بر اين.نوش جان کردن ھر نوع چتلی ضد مبارزاتی است

با " کارشناسانه"و " فيلسوفانه"با اکت و ادا ھای  د،ند و ھمچون باشۀ دست اشغالگران عمل می نماينبه پيش می بر

را تحقير و توھين کنند، ولی بايد بدانند که غلط  تاختن بر انقالبيون و آزاديخواھان، به زعم خود تالش دارند آنان

  .محاسبه کرده اند

 فکر می کند با چنين بايد انسان کودن، جاھل، احمق و بی فکری باشد که " شبنامه نويس"دليل دوم اينکه، شخص 

 که عمری در  خدشه دارد بسازد، مبارزیۀ خستگی ناپذير مبارزی چون موسوی رامبارزشبنامه ھای چتل می تواند 

 تالش نموده و سر بلند و پر افتخار زيسته و سر خود ھر نوع جنايتی زحمتکشان از بند ئو رھاراه استقالل وطن 

 انرژی يک جوان با سال از عمرش، ھنوز ھم ۶٠را پيش ھيچ اشغالگری نه تنھا خم نکرده بلکه با گذشت اضافه از 
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 ادامه ميدھد و بی ھيچ ھراسی رذالت ھا و  پستی ھای وطنفروشان و مبارزاتی اشبه راه و ايدئولوژی مبارز 

 . می نمايدءخاينين را بر مال ساخته و جنايات وحشيانۀ اشغالگران را افشا

تواند فعاليت ھا و تالش ھای شبنامه نويس به ھر دليلی که دست به اين عمل خاينانه و پست زده باشد، ھرگز نمی 

برای انقالبيون و انسان ھای آزاديخواه کشور ما واضح . غير قابل انکار موسوی را خدشه دار و کم اھميت جلوه دھد

  و مبرھن است که کی وطنفروش، جاسوس و خاين است و کی آزاديخواه، مبارز و انقالبی؟

 سگ ھای کالنتر استعمار بوده و باالخره در نقطه ۀه الس زدفقط به جفييدن سگی می ماند ک" شبنامه ھا"نشر چنين 

ی برای مبارزان واقعی  ما باال می شود، لذا اين چتل گوئای توقف کرده، چيغ ھايش عليه مبارزان استقالل طلب

  .پشيزی نمی تواند ارزش داشته باشد

  

  

  


