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  »واکسين«و» تاکسين«
  به ارتباط شبنانه نويس

 انقالبی و خبيث وبی وجدان بريکی ازشخصيت ھای صديق» شبنامه نويس« يک ۀحمالت بزدالنه وناجوانمردان

،  مبارزاتی مشھورومحبوب افغانستان، ويکی ازنھادھای» موسوی« کشورما ، جناب ۀوطنپرست شناخته شد

من به دنبال خشم وغضب ازآن بابت ، موازی با عکس العمل ھای . احساس پنھان نيست ديگربرھيچ افغان فھيم وبا

که من باھرکدام (ھمبستگی ھموطنان با ايشان وپيام ھای ھمدردی و » موسوی«دليرانه ودندان شکن محترم آقای 

ی بدين بدلچس. ی تعقيب می نمودمب با دلچس، موضوع را ھمزمان با محکوم نمودن آن ، ) آنھا خودراھمنوامی يافتم

بی حيا توسط  شخصيت فاضل و دانشمند ـ آقای » شبنامه نويس«درپاسخ » گلوله «ۀمعنی که با اولين شليک بيباکان

وازھمان لحظه ناقوس ) که طبعاً ھمان طوربايد می بود(تغييرنموده » شبنامه نويس«ادله علناً به ضد ـ مع» موسوی«

  .به صدادرآمد» شبنامه نويس«رسوائی 

که مسلماً تا حال صدھابارشايد به خود به سبب ناکام شدن توطئه اش لعنت فرستاده باشد ، چنان » شبنامه نويس«

رگرفته است که اگرواقعاً مثقالی ازغيرت دروجودش سراغ شود ، بايست خود ازچارسوزيرآتش توبيخ وتشھيرقرا

که ازنگاه شخصيتی ودرنظراجتماع  ابتکارعمل را دردست گرفته با اعتراف به ناروائی که مرتکب شده ، وبافھم اين

شبنامه «. رددست آوه ب" با کشيدن خط بينی"افغانی ديگرمرده است ، حداقل ترحم نسبی ھموطنان را برميت خود 

 اءاين را بايد بداند که دراين روزھا ، چنانچه درحداقل دونوشته واضحاً به آن اشاره شده است ، ھويتش افش» نويس

  . وجه به نفعش نخواند بود بدھد ورنه پنھان ماندن وسکوت کردن به ھيچ» تاکتيک«شده است ؛ وبايد تاديرنشده تغيير

بی آزرم پرداخته است ولی » شبنامه نويس«ی وفردی به رد اتھامات ، ازموضع شخص» موسوی«اگرتاحال جناب 

ھمانطوری که ھمه ھموطنان چيزفھم به آن واقف اند وبارھا درپيام ھای ھمدردی خود به آن اشاره نموده اند ، وی 

ازمجموع واقع به دفاع ازسازمان پرافتخاری که مورد اھانت قرارگرفته ، ازشھدای قھرمان وگلگون کفن ميھن ،  در

تفکيک ، اززنان وازمردان سرزمين ما ، ازافغان وافغانيت وبه يک کالم ، ازانسان و  و ملت بدون کوچکترين تمايز

 پرمحتوا ، دندان شکن ھایعمل آورده و چنان جوابه انسانيت ، دربرابرخيانت ، جنايت ، ارتجاع و استعماردفاع ب
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ی ابه شيری که خورده ": رگھا باشد ، صادقانه فرياد خواھد زدوعدوسوزارائه کرده اند که ھرکه را خون شرف در

  !"رحمت

» شبنامه نويس«تا حال حاکی ازآنست که » افغانستان آزاد ـ آزاد افغانستان«ھمه شواھد منعکس شده درپورتال 

استفاده وءخودفروخته وجبون ازقماش انسانھای زبون وپست فطريست که با تظاھربه دوستی وبرادری وبا س

زاعتماد طرف مقابل ، چنان به خيانت درمورد وی می پردازد که فقط يک جاسوس گماشته شده ومزدبگيرقادراست ا

، يگانگان استيالگربفروشد بلکه شرفآنچنان عمل نموده ، نه تنھا شرف وعزت نفس خودرا به زورگويان داخلی وب

نترس را ھم برای خوشنودی باداران فاشيست خود ونوکران داخلی آنھا ، به بازی  و حيثيت وآبروی ھموطنان مبارز

  .بگيرد

که طبيب نيستم وازعلم طبابت ھم چيزی  باوجودی. ھمسان می يابم» ويروس«من اين عنصردنی وبی حيثيت را به 

ولی با رخنه دردرون کوچکتراست » بکتری «ۀکه به مراتب به مقايس» ويروس«نمی دانم ولی ھمينقدرشنيده ام که 

آن را درخدمت خود قراردادن ، خودرا  به قسمت حياتی آن حمله ورشده وبا خنثی ساختن آن و بکتری ، علی الفور

، »کودتا«به اين ترتيب با يک . ازدخود می پرده بدون وقفه کاپی کرده و ھمزمان به ترشح ماده ای مخصوص ب

وبه تکثيرخود وبه ... دست می گيرده ده وقدرت را به نفع خود بويروس مرکزفرماندھی بکتری را خلع سالح نمو

من صادقانه ازداکترصاحبان محترم معذرت می خواھم که گستاخی کرده . تھاجم دوباره درجسم مريض می پردازد

ندارم تشبث نموده وچه بسا که درموضوع خطا رفته باشم ولی ھدف الزم درساحه ای که با آن شناسائی و صالحيتی 

واين استعاره به ... است که عملکردش کمترازبکتری وويروس نيست» شبنامه نويس«ان نفرت نسبت به بي

  .ھرصورت درقسمت وی مجازاست

با تشبث به . اورا بکتری فرض نمائيم» شبنامه نويسی «ۀرا ويروس وعمل رذيالن» شبنامه نويس«حال اگرخود 

برسد وبه ضد عنصرشريف  راً توانسته است به مراد، وی ظاھ» قدرت تکثيرخود«دست گرفتن ه وب» کودتا«

سرفرازراه آزادی ، به ضد يک سازمان طاليه  و ، به ضد شھدای نامدار» موسوی«ومبارزی چون آقای سيد حسين 

» تاکسين«...  کف ميھن ، توطئه وتخريب راه بيندازد وه داروقھرمان پرور، وبه ضد زنان ومردان شجاع وسرب

ولی آن کودن بی عقل اين بارکامالً به خطارفته وبه اصطالح با َدم . آزارشود و وباعث زجرترشح نموده ) زھر(

که کمترنظيرآن درکسب خيانت (  ناجوانمردانه ۀوی احمقانه می پنداشت که با چنان يک توطئ. شيربازی نموده است

رھمسان خود نشان خواھد داد بی شريف ، پاک ومبارزلجن پاشيده وآنھا را درانظاربه عناص) ودنائت ديده شده است

که وی با شخص طرف نی بلکه با ملت طرف است ؛ آنھم با قشرآگاه ، چيزفھم ، ضداستعماری  يناخبراز

  .وضدارتجاعی آن

و ھمدستان وی شليک می کنند ، وبا » شبنامه نويس«به طرف » موسوی«باھررگبارمنطق و استداللی که جناب 

 پليد درحال تکوين ۀضداين حشر» واکسينی«ھموطنان دريافت می نمايند ، چنان سيل نامه وپيام ھمبستگيی که از

به تقويت خود . ای. آی.است که حتا اگرھزاربارھم که شده ، به ياری باداران اشغالگرخود ، درالبراتوارھای سی

 سربلند ی را که ھموطنان»واکسين«پرداخته وخودرا ويروس خطرناک جلوه بدھد ، ديگراثری نخواھد داشت و

وباداران پيدا وپنھان » شبنامه نويس«وخوشنام دربرابرآن موذی با آن مجھزاند وآن را بروزداده اند ، برای ابد ، 

ھرگاه ھويت تان ! که کورخوانده ايد» شبنامه نويس«واين اول کاراست آقای . اورا خنثی ساخته وازکارانداخته است

  ...کلی و برای ابد روفته شوده ب» علم جاسوسی«تان ھم ازقاموس » ويروس«کامالً برمال شود ، شايد حتا نوع 

 


