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 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Political سياسی

  

  »باستانی«محک 

   ٢٠١١ نوامبر٢٧

  

 !را به خاک ذلت بماليد» شبنامه نويس«جاسوس ۀ پوز
  

شبنامه «گری ھا دررابطه با ، افشأھزارھا ھموطن شريف وبھت زدهازھفته ھا به اينسو، به سان صدھا وشايدھم 

شرفباخته و بی آزرم و پيام ھای ھمدردی با شخصيت محبوب و مبارزکشور، آقای » شبنامه نويسان«\» نويس

بی شخصيت و بی حيثيت ، ازھمبستگی » شبنامه نويس«موسوی ، را می خوانم و ضمن نفرين بی حد وحصربه آن 

ال ابرازھمسوئی با خط اصولی وقاطع مبارزاتی پورتال وزين عزيزان ھموطن با محترم آقای موسوی که درعين ح

 ولی قبل ازآن. ، احساس خوشنودی می نمايمامپرياليزم وارتجاع می باشدبه ضد » افغانستان آزاد ـ آزاد افغانستان«

ان پورتال وطنپرست که اين بحث را ادامه بدھم ، الزم به تذکرمی دانم که با درک کامل موقف متصديان بزرگوار

، ھرآنچه درآخرين بادفاع ازحق آزادی بيان خود، واحترام به سياست نشراتی آن) »انافغانستان آزاد ـ آزاد افغانست«(

وبھره برداری ھای سياسی سايت معلوم الحالی که خانم » سديد« محترم آقای ۀ خود درپورتال دررابطه با مقالۀنوشت

ده و تا ثبوت واضح خالف  آن نکات ھنوزھم معتقد بوۀ، به ھمه بودمازآن نمايندگی نموده بودند، نوشت» انیفار«. ف

جاسوس مآب و » شبنامه نويس «ۀواما دربار. ، يک حرف آن را ھم به اصطالح پس نمی گيرمآن فرضيه

  :خودفروخته

به ، به اين نتيجه می رسم که وی ان گفته شده استآنچه تا حال درمورد آن فرد خائن به وطن وھموطنۀ بامرورھم

 صميمی و جوانمرد خود ـ به آن عمل ۀ شخصی وعناد ـ آنھم دربرابردوست سابقۀروی عقد وجه صرفاً از ھيچ

نھايت زشت ومستھجن دست نزده بلکه به يقين کامل بادارانی ازقماش اشغالگران درباال وتوله سگان انقيادطلب 

باوی )  باداران روسی خود ُدم می جنباندندبه ھمان گونه که وطنفروشان خلقی ـ پرچمی برای(دررده ھای پائين 

ھمنوا وھمدست بوده ، درعملی ساختن آن پالن شوم وغيرمدنی نقش فعال بازی نموده ومسلماً چگونگی ومؤثرات آن 

  .را تا ھمين حال زيرنظردارند

 ُمشت عده :اندازيم نه چندان دورنظرۀبه گذشت.  خياالت و اوھام نيستۀوجه ذھنی گرائی نبوده وزاد ھيچه اين ادعا ب

» دموکراسی«ی که می خواستند با ُفرصت دادن به يک جانی معلوم الحال ومنفورپرچمی ـ به پاس رعايت ا

» تطھير«و» سلغُ «وبه آن طريق راه (ـ حق ابرازنظرداده ودرنتيجه به زعم خود اوراتبرئه نمايند » حقوق افراد«و
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متعاقباً مدافعه گررسوای آن پرچمی که فعاالنه . بازشد) يندرا به ھمه وطنفروشان وخائنان حال وماضی بازنما

، رسوای عام وخاص شده حسابش کف تعمراتی وماحول آن پشتيانی می شد مسۀ درادارشازپشت پرده توسط حاميان

به فرارگذاشت ونقاب مندرس  ، ازميدان بحث پال ھم پاسخ داده باشدادستش گذاشته شد وبدون آنکه حتا به يک سؤ

. احترامی شده استقابل  و ديگر» انسان«را به رخسار کشيد تا ساده لوحان فکرکنند که وی » اليست آزادژورن«

 ۀرش رعد فضای جنبش ملی ـ انقالبی کشوررا به لرزه درآورده ورگه ھای الماسک آن درپنجرغُ دراين فاصله ، 

کورخفاشان انقيادطلب و باداران خارجی و ، چشمان روز"افغانستان آزاد ـ آزاد افغانستان"شفاف و پرصيقل پورتال 

آيا آن ھمه دشمنان وطن ...   مستعمراتی کورساختۀداخلی آنھا را درخرگاھھای نظامی اشغالگران ودفاترادار

ليون ھا دالرمصارف يومردم ما می توانستند تحوالت دشمن سوزرا ديده وسکوت نمايند؟ آيا تحمل می توانند که م

شوی مغزی ساده لوحان تجمل پرست ازطريق  و شان برای فريب اذھان عامه وشستتبليغاتی واستخباراتی 

افغانستان آزاد ـ « افشأگرانه ُوبران درپورتال مبارزۀفقط با يک مقال.  ای. آی.تلويزيون ھای تمويل شده توسط سی

  ؟به ھدررفته وزحمات شباروزی جاسوسان سگ صفت شان به اصطالح ضرب صفرگردد» آزاد افغانستان

، چسان می توان انتظارداشت که آنھا » شبنامه نويس«متعفن باداران  و زبر پيکر پس با آنچنان ضربات نامرئی بر

توطئه ننمايند؟ آيا امکانات جعل وتحميق ندارند؟ آيا پيشرفته ترين وسايل ارتباط جمعی واستخباراتی دراختيارندارند؟ 

، »محقق«، »دانشمند«، »داکتر«نقاب ھای ، آيا جواسيس سربه کف با  وافردردسترس شان نيست؟ وسرانجامآيا پول

   وغيره برای سرسائيدن به درگاه شان صف نکشيده اند؟»الحاج«، »تاريخدان«

با شناخت ) امپرياليزم وانواع ارتجاع(جواسيس کارکشته و مجرب اشغالگران ! ھموطنان شرافتمند! دوستان محترم

ا شناخت کامل ازحساسيت ھای فرھنگی ، معاشرتی واجتماعی ما ، با تکيه برعقبمانده  ما ، بۀدقيق ازتاروپود جامع

، وخصوصاً دربيچارگی مطلق دربرابرحقانيت، منطق و مانده ترين عناصرحامل آن درجامعهترين ذھنيت وعقب

، درست »نفغانستان آزاد ـ آزاد افغاسنتاا«آشتی ناپذيری مبارزات زنان و مردان نترس درپورتال دشمن سوز

که » شبنامه نويس«جاسوس . است» ننگ وناموس«استفاده بردند که ھمانا موضوع وءسازھمان رکن فرھنگ سنتی 

، خزيده والنه نموده بود» موسوی«مبارزان سرفراز، چون محترم آقای » آستين«قرارمعلوم ازسالھا به اينسو در

، شايد توسط انگاری نموده وداخل اقدام نمی شدل  نيشش بدون شک فرارسيده بود وھرگاه به دليلی سھۀديگرلحظ

  . مستعمراتی به شکل مافيائی کيفرمی شدۀباداران اشغالگروادار

 اتھام اخالقی به يک شخصيت مبارزاتی وزھرپراگنی به يک نھاد ۀھمه شواھددال برآنست که راه انداختن توطئ

گستاخ ومزدوران برده منش  و پرياليزم اشغالگرمشخص مبارزاتی کشور، که ھردو افتخارتاريخی ضديت فعال با ام

 کينه وکدورت يک ۀ آنھارا چون مشعل فروزان راه توده ھا دردست دارند ، نمی تواند تصادفی وزادۀو خودفروخت

، به زعم خود خوب محاسبه نموده بودند که ھيچ سالحی وباداران وھمدستان او» نامه نويسشب«جاسوس ! فرد باشد

، نمی توانست برای شان باشد زيرا به خوشنام ومتعھد به آرمان توده ھا بدنام ساختن مبارزان مؤثرترازبه ناحق

، جنجال برانگيزترين وحتا خونين ترين تصادمات فردی وفرقه ئی را می ديدن به ناموس، شديدتريناصطالح چپ 

چندين ھدف را نشانه » به ضدمبارزانشبنامه نويسی « رذيالنه وننگين ۀآنھا باتوسل به آن وسيل. تواند به وجود آورد

  :گرفته اند

مردم ، آنھا دوست رابه جان دوست انداخته وبا ايجاد عدم اعتماد در ميان » دکه دادن رگ غيرت«با به اصطالح ) ١

  .عناصرملی ـ مترقی و انقالبی  ، مقاصد شوم تفرقه افگنی واتحادشکنی را به ثمرمی رسانند
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»  افغانستان آزاد ـ آزاد افغانستان« پورتال وزين ۀيرناجوانمردانه ونھايت رذيالنبا تحريف واقعيت ھا وتشھ) ٢

دراذھان بيخبروياھم ساده لوح ، به اعتباروشکوه پورتال لطمه وارد نموده وآن را به زعم خود گويا مشکوک جلوه 

  .بدھند

نموده درعين » شبنامه«محتوی وقت گرانبھای متصديان ، ھمکاران قلمی وھواداران پورتال را صرف جدال بر) ٣

  .حال انرژی آنھا را ھم برای عين مأمول به مصرف برسانند

باراه انداختن جنجال وتحريک واکنش ھای به حق به مقابل جعليات واتھامات رذيالنه ونھايت تکاندھنده ) ٤

 سمت ديگری جھت  اصلی واساسی پورتال به ضد اشغالگران وايادی آن را بهۀ، مبارز» شبنامه«وانزجارآوردر

  . پورتال دورساختنۀداده ودشمنان عمده را ازتيررس مبارز

، نه تنھا اين نکات ثبوت خودرا بيابند بلکه برطول اين » نويسان\شبنامه نويس«ممکن با افشأی دقيق  ومستند 

  .فھرست مسلماً افزوده خواھدشد

وحاميان خارجی » شبنامه نويس «ۀوتوطئبودن طرح » شيطانی« که با وجود بی نھايت ايد متذکرشددرخاتمه ب

وداخلی وی ، تمام تالش ھا و مساعی شوم و ننگين آنھا ازھمان اول محکوم به شکست کامل بوده وھرروزی که می 

  .گذرد ، ثبوت آن به دست می آيد

د اشغال  دشمن سوزضۀبا تجسس درواقعيت ھا وبا تکيه برمبارز! خواھران وبرادران شرافتمند! مبارزان! ھموطنان

 نموده وبا اعالم اافغانستان وضدانقيادطلبی ـ درھرشکل آن که باشد ـ َدين تان را دربرابرتاريخ ومردم مظلوم ما اد

 خونچکان جانوراستعماروارتجاع مزدورآن را به ۀاتحاد وھمبستگی درراه آزادی واستقالل افغانستان عزيز ـ پوز

  !»شبنامه نويس «من جمله ۀبرای جواسيس ھرزه و خودفروختخاک ذلت بماليد تا درسی شود فراموش ناشدنی 

   

  

 

  


