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  آخر اين شبنامه نويِس خبيث کيست؟
 

ام است، وقتی در دلم به راستی تنگ و سخت ناآر. نويسم از ملک خدا و  زير چرخ کبود و از دل تنگ و ناآرام می

گذرد، ناظر سخنان زشت ديگر ھم  پھلوی صدھا و ھزاران و شايد لکھا ناروائيی که بر وطن و وطندارانم می

  .ھستم

و تقريباً دو . از سالھاست که به انترنت دسترس پيدا کرده و به صفحات مختلف انترنتی افغانی و ايرانی راه يافته ام

گويد و درد دل  خره صفحه ای را يافتم که از دلم سخن میانترنتی افغانی، باالشود که در بين ھمۀ نشرات  سال می

افغانستان "اين صفحه صفحۀ انترنتی . دھد من و صدھا و ھزاران و مليونھا افغان دردمند ديگر را انعکاس می

زمانی که با اين صفحۀ از . کند معرفی می" افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان"است که خود را به نام پورتال " آزاد

زند؛ مثل اينست که با  دلم چنگ نمیه آزادانديش و بی پروا آشنا شده ام، ديگر ھيچ صفحۀ ديگر افغانی و ايرانی ب

من در پھلوی کار و بار روزمره و کسب اسباب . کشف اين صفحه، يوسف گمشدۀ خود را در کنعان يافته باشم

ت را به کار شاقه و طاقتفرسا بگذرانم، وقتی به خانه می آيم ، يکه مجبورم روزانه چندين ساعکه امرار معاش 

طرف ه بعضاً اگر از طرف صبح و پيش از رفتن ب. کنم راست به سراغ انترنت رفته و ھمين صفحه را باز می

گذرانم تا  کار فرصتی ميسر شد، پورتال را باز نموده و الاقل عناوين محتويات ھمان روز را از جلو نظرم می

  .خود مشغول ساخته انده شامگاھان با خاطر آسوده اول از ھمه ھمان مطالبی را بخوانم که در نگاه اول مرا ب

. گويم، چون نه مداح استم و نه از مداحی و تملق خوشم می آيد ين زياده تر در مدح و وصف پورتال سخن نمیااز

ولی من . نی سخن سرراست و بی پيرايه گفته بتوانمشود که به مانند نويسندۀ چيره دست آقای خالقداد پغما دلم می

در نوشتن مشق و ممارست ندارم و ھرچه در زندگی کرده ام، ھمانا خواندن و مطالعۀ مطالب جالب ديگران بوده 

 سوی کھولت میه شايد اين چارمين و يا پنجمين نوشته ای باشد، که در تمام عمر خود که آھسته آھسته ب. است

دانم که نوشته ام  از ھمين خاطر می. صورت منسجم روی صفحۀ کاغذ و يا اينک کمپيوتر آورده باشمه رود، ب

. تقديم کنم" افغانستان آزاد"خالھا و کمبودھای بسيار دارد و اصالً اليق آن نيست که آن را به پورتال باعظمت 

 می. فرستم صديان محترم پورتال میکنم و ھمين نوشتۀ مختصر و ناچيز خود را به مت مگر من اين جرأت را می
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کلی جمع است که افراد فنی و مسلکی پورتال کمبودھای ه دانم که در امالء و انشاء غلطيھای بسيار دارم ولی دلم ب

  .ا از اين رھگذر اصالح کرده و منتگزارم خواھند ساختن رم

روزی نيست که در باره اش سخن گفته گردد و  شود که در پورتال روی مطلبی مکث می از مدت تقريباً دو ماه می

صورت اجمالی در جريان استم که ه من اين مسأله را از ھمان اول با کنجکاوی بسيار تعقيب کرده ام و ب. نشود

خرج داده و در بارۀ مبارزين راستين و فداکار وطن و جريانھای سياسی خوشنام، بد و ه فردی يا افرادی جسارت ب

ل تمام نوشته ھا و خصوصاً نوشته ھای جامع و روشنگر جناب محترم موسوی صاحب از خال. بيراه نوشته اند

شود که شخصی يا اشخاصی در مملکت کانادا دست به نوشتن و پخش شبنامه ای موھن و تحقيرآميز  فھميده می

  .برده و بر فرزندان فداکار وطن اتھامات ناروا و دور از انسانيت را وارد کرده اند

متصديان محترم پورتال و خود موسوی صاحب گرامی پالن خاصی در زمينه داشته باشند، که ھر نميدانم شايد 

ولی اشخاصی که مثل من بيچاره بی حوصله اند، آرزومند آنند که . مرتبه بر گوشه ای از موضوع پرتو می افگنند

ده و ھويت ايشان برای ھمه خره آن چھره يا چھره ھای منحوس شبنامه نويس يا شبنامه نويسان فاش ساخته شباال

چون با فاش ساختن چھره يا چھره ھای نجس اين آدمھای ھرزه و خاين، ايشان . افغانان سراسر گيتی برمال گردد

اميداورم که در بارۀ اين خواھش عاجزانۀ بنده . از بين افغانھا طرد گرديده و به انزوای کشنده کشانده خواھند شد

 .ھويت آن انسان يا انسانان پليد و خبيث را برای ما و تمام خلق خدا بشناسانندتوجه مبذول داشته و سرانجام 
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