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  موسوی

٢٩.١٢.٠٨  
  

  :به جای مقدمه
که از اخالق نويسندگی حرفی به  فرا گرفته ام، اميد است آنھائی" جرمن آنالين" امروز را از نظر پرسی زبان نبشتۀ

يا  را در گام نخست مورد انتقاد قرار دھند و" جرمن آنالين"يا پا پيش گذاشته تمام فحاشان بی آزرم ميان می آورند 
. د شايد نزد عليا مخدره ھا خريداری بيابدناينکه خفقان گرفته، اين چنين نصايح را نزد خانواده خويش تقرير نماي

رو آنھا را سر عقل آورده " گرمابه"حاميان  خروسچفی و اميدوارم لحن امروزی نوشته وطن فروشان سه جھانی و
اگر پای دشنام دادن به . فکر نکنند که ديگران دشنام بلد نيستند از اين به بعد بحث سياسی را با دشنام ترکيب ننمايند و

  .بفرستيد" دريادلی"ميان آيد از اين به بعد چنان دشنام ھای نابی خواھيد شنيد که صد رحمت به دشنام ھای 
  

  عمل رويزيونيست ھاوحدت 
  "شورای انقالبی"بر محور 

  
انقياد طلبانی که  آبشخوری گرديده بود برای آن عده از خاينين ملی و" جرمن آنالين"حدود دوھفته سايت انقياد طلبان 

سی يت سيا يا ھورسم اصلی و نمی توانستند با اسم و نوک قلم اين قلم از مدتھا بدين سو به جان آمده و از زخم زبان و
تربيت خانوادگی  طی اين مدت ھريک مطابق ظرفيت و. سياه شان دفاع نمايند  ننگين ويدان آمده از کارنامۀشان به م

نيز که ھنوز " جرمن آنالين"بيراه در چنته داشتند ، نثار اين قلم نموده گرادنندگان سايت انقياد طلب  خود ھرچه بد و
وطن فروشان " شورای انقالبی"جمع   به ھمکاری الشه ای متعفنی  ازدارند داغ شکست ھای قبلی را بر دل داشته و

  . معرکه گردان آن شده بودندمعامله گری مانند سيستانی يعنی انسان بی شخصيت، جبون و
ستان را ساير دو خاکی، اين قلم و چون می دانستم که يکی از اھداف نھان انقياد طلبان از به راه انداختن چنين گرد و

می بايست  امروزيست و اشغالگران ديروزی و  پيگير وھمه جانبه عليه متجاوزين وصلی ما که مبارزۀاز کار ا
اھی را آنطوری که شايستۀ آن می باشد در گورستان تاريخ ھمر" شورای انقالبی"تالش می نموديم تا باداران متجاوز

نموده راه مان را استوارانه " سياو پينگتين  خروسچف و"فحاشی ھای توله سگان   ونمائيم، کمتر توجه به چرندھا
 ی،تحليل،  ده مقاله ،برای بار اول در تاريخ سايت ھای انترنتی فارسی زبان با انداختن چھار مصاحبه به پيش رفتيم و

 توله سگ چنداشتيم تا عو عو نگذ  وتاريخی آن روز شوم را به ھم وطنان خويش معرفی داشتيم علمی و
از جانب ديگر فحاشان  کم کار اندکی کاھش يافته وااکنون که از جانبی آن تر. کارمان بازداردرويزيونيست ما را از 

 آن عده از دوستان که طی اين مدت يا ھمبستگی خويش را با انی را تخليه نموده اند، به اجازۀفحشدانی ھای خاند
يا  يکی دو سؤالی را  اعالم داشته اند و" ن آزاد افغانستا-  افغانستان آزاد"پورتال  ايميل ھای متواتر با اين قلم و

مطرح کرده اند که من ھم می توانم به آن پاسخ دھم، مطالب چند روز اخير را به بحث گرفته خالف توصيۀ آن عده 
در نتيجه پای  از دوستانی که نوشته اند سيستانی را لگد زدن به مانند آن است که انسان يک سگ مرده را لگد بزند و

 شرکت در يک پروگرام تلويزيونی بهيا دوست ديگری که لطف نموده ضمن ابراز آمادگی  آلوده بسازد، وخويش را 
تصميم گرفته  "سگ را نبايد زد که پوستش خراب می شود"، نوشته است به منظور معرفی سيمای مبارزاتی اين قلم

ادامه بدھم که ھم نقاب ريا از رخسار بی خروسچفی تا زمانی  ام که اين مبارزه را با رويزيونيست ھای سه جھانی و
 چنان افشاء گردند که صد لعنت بر" شورای انقالبی"قاتل برداشته شود ، ھم ساير اعضای  آزرم سيستانی خاين و

سيستانی که آنھا را در دھن مردم انداخته ارسال دارند، ھم مزدوران روس سر جای خود نشسته بعد از اين به فکر 
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از اين به بعد  خود پشيمان شده و" خوردن "...  از ھمه باالتر انقياد طلبان سه جاھی از نيفتند وخوردن نان چوپان 
  .مستور دارند تا شرمگاه شانرا با شتر خار بدان فکر

می خواھم بخشی از نيرويم را بر روی آن  اما اينکه چرا چنين کاری را با چنان گستردگی روی دست گرفته و و
 اساس  متعفن در ميان استۀ تصور برخی ھا که فکر می کنند پای انتقام گيری از يک الشمتمرکز سازم ، خالف

ھمکاری با  "،" شورای نقالبی" آگاھگرانه در رابطه با  مبارزۀ،قضيه را اين نکته می سازد که تجربه نشان داد 
 مت در نھاد ھای امنيتی وخد"، "پارلمان  رياست جمھوری و–شرکت در مبارزات انتخاباتی "، " رژيم ھای مزدور

امثال آن به عالوۀ آنکه به قدر کافی صورت نگرفته تا مردم به آگاھی کامل در زندگی اجتماعی خويش  و" سرکوب
 ازدحام حوادث خونبار چنان حافظۀ مردم را آسيب رسانيده که در جلو چشم آنھا يک قاتل و کم واگام گذارند، بلکه تر

ننگين خويش   پرچمی جرأت می کند تا بدون آنکه به گذشتۀ سياه و–خلقی " انقالبیشورای "يک خاين برخاسته از 
بر يک تن از  را پنھان نموده و خود "زنان"آنھم در عقب نظاره نمايد، در پشت سنگر ھای مصنوعی ديگری 

چه . مترقبهير نه ھم غ شليک کردن چنين انسان ناپاکی نه تعجب انگيز است و. مت مردم شليک می کندوفرزندان مقا
بر مرگ انسان  و ده ھا بار بر مقاومت مردم چنين جفيده ،بوده" شورای انقالبی"او در زمانيکه عضو ھيئت رئيسۀ 

ديگر می خواھد ھمان فرمان را  از ھمان موضع بار امروز نيز وھايی چون من نوعی فرمان صادر نموده است 
 چنيناز داخل شدن در از روشنفکران  ی است که برخیاست ترستعمق  آنچه در اين ميان قابل غور و. صادر نمايد

سربلندی ميھن قرار  حالی که يک طرف يک مبارز راه آزادی و يا به عبارت ديگر در. از خود نشان می دھندنبردی 
 دسته ھای رويزيونيستی وی، حمايت غير و  با تمام دار"شورای انقالبی"در طرف ديگر يک جالد وابسته به  دارد و

از چنين حمايت ھائی می توان حدس زد که مبارزه . ضد استبداد می تواند قابل تأمل باشد فعال عناصر آزاديخواه و
سگ صفت که روزی در دربار  نوکران زرخريد آنھا از قماش سيستانی جبون و متجاوزان و عليه اشغالگران و

 عود زمرد فروش را سرمۀ چشم می سازد وروزی در دربار نجيب، فردای آن خاک پای مس ببرک دمبک می زند و
ز در جامعه نھادينه ، تا ھنوسگور ديگری از قماش وی می گردد يا کدام سگ و  کرزی و"خاک پای"پس فردای آن 
  ورنه در چنين مواقعی به ارسال ميل ھای حمايتی، و به به ، وجدان اجتماعی مردم مبدل نشده استنشده به مثابۀ

چين می فھماندند، که اين ملک از  به مزدوران روس و موده خود پا به ميدان می گذاشتند وگفتن از دور قناعت نن
يا چون من نوعی ھنوز ھم با پارچه ھای  صاحب آنھم کسانيست که در راه آن خون داده اند و خود صاحب دارد و

  .ائيد کنندگان ميھن فروش اشساير ت  نه توله سگانی از قماش سيستانی ھا و،بسوزند بايد بسازند و" ھاوان روسی"
گندگی نيروھای مردمی می باشد از جانب ديگر ناتوانی ااما اينکه چرا چنين است اگر از جانبی بازتاب پر  و

درست به . خيانت ھای مزدوران روس نمايان می سازد افشای تمام عيار جنايات و نيروھای وطن پرست را در 
نقاب از رخسار " حدخا"خيانت ھای  وشيد تا به عالوۀ افشای جنايات وھمين منظور است که بعد از اين خواھم ک

د شد مشکل ناينکه در اين ميان چه کسانی به زباله دان تاريخ سپرده خواھ. کاسبکاران نيز بردارم ساير انقياد طلبان و
  مرداب بد نامی و مگر آنچه مسلم است از اولين کسانی که الشۀ متعفن آنھا در،است از قبل آنھا را مشخص نمود

  . خواھند بود"جرمن آنالين "با معرکه گيران ياران رويزيونيست وی  فرومايکی مدفون خواھد گرديد ، سيستانی و
تا جائيکه از طرز تحليل نويسندگان ! آقای موسوی": اما در رابطه با سؤال يکی از خوانندگان که پرسيده اند و

آن نويسندگان جرمن شرکت جسته اند، بر می آيد به طور کلی  –افغان  معدودی که در اين شعبده بازی تھوع آور
شما دليل اتحاد عمل آنھا را چگونه . شعله ای ھای سابق جرمن ، نوکران روس و –افغان  :سه طيف را شامل اند

  "چرا نسبت به آن برخورد نمی کنيد؟ ديده و
باريک بين   گرانقدر و، قسمت اول سؤال اين خوانندۀگذريمقبل پاسخ داده شد ب اگر از پاسخ قسمت آخر سؤال که در

  .ست که می بايد به تفصيل بدان جواب داديکليدی ترين مسأله ا  ترين ویدر حقيقت اساس
که به تاريخ جنبش بين المللی کمونيستی آشنائی دارند به نيکويی می دانند که اين جنبش از آوان پيدايش تا  آنھائی

آن مورد تھاجمات ھمه جانبه قرار  مدافعان آشکار صورت مستقيم از طرف بورژوازی وامروز به عالوۀ آنکه به 
حتا نابود کننده ترين ضربات را از جانب ريويزيونيزم که در نفس خود چيزی نيست مگر   ، بزرگترين وگرفته است

بر که  انترناسيونال دوم اگر از سابقه رويا روئی که در. يک انديشۀ بورژوايی ملبس به مارکسيزم، متحمل شده است
بعد ھا بر لنين تحميل شد بگذريم می بينيم، که رويزيونيزم مدرن در وجود خروسچفيزم با سياست ھای ضد  انگلس و

رشد سوسيال امپرياليزم در  خارجی ، چگونه زمينه ساز پيدايش و  داخلی و ضد کمونيستی آن در عرصۀکارگری و
به ھمين سان در جمھوری خلق چين بعد از مرگ .  تاريخ گذاشت را در موزۀ سرانجام آن نظامآن کشور گرديده و

 ۴٠٠که ظرف کمتر از يک دھه تنھا " تينگ سياو پينگ–ھواکوفنگ "بر اساس کودتای حزبی " مائو تسه دون"
  چھارنيزاسيون درمدر"، با تطبيق سياست ضد کارگری ندھزار تن از کادرھای وفادار به کمونيزم را ازميان برداشت

مبرھن می گردد که ، آن کشور را از جادۀ ساختمان سوسياليزم به طرف احيای سرمايه داری سوق داد " رشته
نمايندگان سياسی آن بوده ھيچ زمانی نمی تواند موجوديت   کارگر و حار ترين دشمن  طبقۀرويزيونيزم بزرگترين و
وشان خلقی پرچمی بيشتر از ھمه کس نسبت به عناصر آگاه بر ھمين مبنا بود که ميھن فر. مستقل آنھا را تحمل نمايد

 روا می شديدترين شکنجه ھا را نسبت به آن گرفته، بيشترين اعدامھا و  طبقه کارگر از خشونت کار مسلح با انديشۀو
 کارگر اکنون نيز به نيکويی می دانند تنھا کسانی که در دراز مدت می توانند  بھشت رويا اين خاينين به طبقۀ. داشت
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جنايات  جلو غارتگری ھا  و وھای آنھا را به مردم رنج ديدۀ افغانستان کابوس يک اداره مستعمراتی معرفی دارند، 
يا اينکه با شناخت دقيق وھمه جانبه  باشند وبازھم آنھائی اند که يا معتقد به انديشۀ پيشرو عصر می آنھا را سد سازند 

 در نتيجه برای رويزيونيست ھا در شرايط .تحليل ھای شان را بر آن پايه استوار می سازندو از آن طرز تفکر 
چه در حالی که آنھا با امپرياليزم جنايت گستر . کنونی ھيچ دشمنی خطر ناکتر از عناصر اگاه به شمار نمی رود

ساير جنايت کاران از اخوت اسالمی  به ساز آنھا می رقصند، با اسالم سياسی و دست دوستی داده وشرکا  امريکا و
 کرکتر انقياد طلبانۀ ايشان ،صحبت می نمايند اين فقط عناصر انقالبی و آگاه جامعه ماست که شجاعانه بر آنھا تاخته

  .را از ورای آرايش غليظ استعماری به ھمگان می نمايانند
روند ھمان است که در سراسر جھان می  می بينيم که در اينجا نيز، سأله در بعد داخل افغانستان نظر اندازيم اگر به م

 ميھن فروشی از جانب ديگر مزدوری و تقابل با نيروھای انقالبی است و اين روند از يک جانب دشمنی و. باشد
سه " و  يعنی فرزندان خلف خروسچفستانندو روند رويزيونيستی در افغا اين ويژگی در مورد ھر.  غيربرای
ھای وفادار به تينگ سياو پينگ صدق می کند ھرچند از لحاظ کمی کوھواره جنايات فرزندان خروسچف بی " جھانی

مسکو، مناسباتی بوده مزدور  که تاريخ ثابت نموده مناسبات آنھا با قبله ھای آمال يعنی پيکينگ و جائی تا. رقيب است
دشمنی بين آنھا  ھم جنگ و.  خود را داشته باشند يا خواست تبارز ارادۀد طلبانه بدون آنکه جرأت وانقيا منشانه و

دوستيی که پايه ھای آن در . ھم اينک دوستی آنھا بر ھمان منوال پايه گرفته است متأثر از دشمنی اربابان شان بوده و
. حوری دو کشور نامبرده شده گذاشته شده استچند کشور ديگربا نقش م بين چين، روسيه و" شانکھای"قرار داد 

... يک " آنھا ھم می بايد به مثل ارباب از" می زنند... ... يک "وقتی اربابان آنھا امروز به اصطالح مردم کابل از 
بازھم ھيچ فرق نمی که . پارلمان اداری مستعمراتی باشد يا وزارت خانه ھای  آن"...." فرق نمی کند که " بزنند... 
در نتيجه آنھا مکلفيت دارند تا در ھمسويی با ھمديگر حرکت خويش را . يا پندار باشد و" جرمن آنالين"...."  ينا

  . بين بردارند عيار نموده حريفان را از
  :به صورت مثال

ضمن تبليغ   مستعمراتی شرکت کرده وصورت رسمی در نھاد ھای قدرت ادارۀدر حالی که احاد نوکران روس به 
ه ھمين منظور ده ھا تن از افراد مخفی  ن خواب برگشت به حاکميت را اين باراز طريق پارلمان می بينند وببرای آ

ھمين تازگی ھا در تلويزيون به دفاع از حاکميت  ساير نھاد ھای قدرت تکيه زده اند، و علنی آنھا در پارلمان و و
که از جانبی تا ھنوز مانند برادران فکری  ی يک سازمانبه مثابۀپرداختند، سه جھانی ھا " حدخا"خاينانه  جبارانه و

، در دناز جانب ديگر مزورانه تر عمل می کن چشم شان ھنوز ترس دارد و شان در حمام خون غسل ننموده اند و
 شرکاء  امپرياليزم جنايت گستر امريکا واين ھفت سالی که کشور ما به وسيلۀ که به صورت رسمی ظرف  حالی

 خش ھای وسيعی از ميھن ما به باتالق خون مبدل گرديده است، حتا يک سطر در رابطه با وب اشغال شده
 برای خالی نماندن عريضه دم از مبارزه می  مانند ساير انقياد طلبان فقط آن بيرون نداده اند، و" يا نفی تائيد و"تجاوز

م طلبان سر شان از تمام نھاد ھای قدرت به تسلي ديگر انقياد طلبان و زنند؛ در عمل در يک رقابت افسار گسيخته با
رويزيونيست ھای سه جھانی در کنارفرزندان . او از خود دارند.جی.مقننه بيرون شده ده ھا ان خصوص اجرائيه و

قدرت سياسی از لوله " بريژنيف به عالوۀ آنکه اکنون در پارلمان نماينده می فرستند وديگر با –خلف خروسچف 
تشکيالتی نيز شرکت نموده، در  ، در ده ھا ائتالف حزبی و غزل خداحافظی را خوانده اند"تفنگ بيرون می شود

پارلمان را  شرکت در" دين"....ًاين ھا بعضا آنقدر مرتجع وکثافت شده اند که مانند. عمل در کنار ھمديگر قرار دارند
در انتخابات را به معنای تائيد تجاوز و نفس شرکت وده به افرادی چون من نوعی که مبارزه ضد امپرياليستی تبليغ نم

ف از دھن جای شکرش باقيست که اين حر. خيانت به مردم افغانستان می دانند برچسپ نوکری امپرياليزم می زنند
دشنام ھای  صدا ھا و و سر. ی که از لحاظ شخصيتی ارزش مکث را ھم ندارد" دين. "... بيرون می شود" دين"....
 بعد از ماه ھا نوکری و از ديگران ببرد، و" دين"کرده ھنوز ھم می تواند دل و" خيال"ه  ک"سرخيل خوبان"اين 

ناکام ماندن در آن اکنون به فکر مبارزه افتاده با  حتا کانديد کردن و دريوزگی برای مرجع تقليدش اسپنتای خاين و
 که مچ اپورتونيست ھا را گرفتن کار  اين حکم راچند نقل قول می خواھد گذشته اش را جبران کند، بارديگر حقانيت

  .آسانی نيست به اثبات می رساند
 صرف نظر از حفظ ين معرکه عنتر جرمن آنالين گردند؟محرکی آنھا را وادار می سازد تا در ا اما چه انگيزه و و

ورد نظر کرد خودشان نيز ملبه قيمت فروش خون مردم افغانستان، توجيه عم جالل رسيدن به جاه و منافع فردی و
اک زده بدون آنکه نفس شرکت در پارلمان يک اداره  اين معرکه گيری ھا به چشم مردم خآنھا می کوشند با. است

، با خزيدن در عقب سنگر ھای پوپوليستی ، تالش خاينانه خودشان را برای رسيدن به مستعمراتی را مطرح نمايند
آنھا .  قايل شدد به نقش افراد بھاند که بلی سيستم مھم نيست وبايآنھا می خواھند بگوي. قدرت از آن طريق توجيه نمايند
 را در پارلمان بگذارند تا دنيا گل و" دين. "..اين" برھان الدين"به عوض " خيال" از مردم می خواھند تا با اندکی

  .گلزار گردد
ز معتقدات رويزيونيستی آنھا واما جرمن آنالين چرا؟ جرمن آنالين خالف آنھا که فعاليت ھای شان به صورت عمده ا

. می بايد به دنبال آن بروند آنھا تعھدات ديگری دارند و. مايه می گيرد به صورت کل در بند آن حرف ھا نيستند
 اداره مستعمراتی کابل از قبيل تعھداتی که تنی چند از آنھا را به خاطر قرار داد ھای اقتصادی  به وزارت خانه ھای
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گ و وزارت ماليه می کشاند، فردی ديگر از آن ميان بعد از به دست آوردن جايداد قبلی در فرھن وزارت اطالعات و
کندوز به  می خواھد آنرا به دست آورد، افرادی از آنھا با قوای اشغالگر در شھر نو به فکر گسترش آن افتاده و

 را در کندوز در ارتباط با ھمکاری  استخبارات آن کشور ادارۀ فعاليت ھای ارتش المان  و–کشتار خلق اشتغال دارد 
 به عالوه اميد اينکه پورتال -.ھای جرمن آنالين بنا بر اھميت آن طی يک مقالۀ جداگانه به بررسی خواھم گرفت

آنرا چنان از کار بيندازد که قادر نباشد خيانت ھای آنھا را آشکار  را ضربتی زده و"  آزاد افغانستانــافغانستان آزاد "
  "جرمن آنالين"توانست محرک ديگری باشد برای سازد، می 

از طرف ديگر حمق ذاتی اش بزرگترين بالی جانش می باشد  بی عار و سيستانی که از جانبی انسانيست بس جبون و
ھميشه بعد از وقت چھارزانو نشسته است، می خواھد با اين شعبده بازی شرکت خودرا به عنوان فرد صالح در  و
 -  در اين رابطه ضمن بررسی نوشته ھای اين سارق بی مغز تماس خواھم گرفت-.وجيه نمايد ت"شورای انقالبی"

دغا شکل می گيرد  به چه منظوری مربع خيانت و وقتی به اين تحليل نيک نگريسته شود واضح می گردد که چرا و
  . مدت ده روز بر اين قلم می تازند و

  :من به نوبۀ خود به اين امر افتخار می کنم که
  اتحاد عمل رويزيونيست ھا  در خارج از افغانستان گرديده ام  باعث افشای ھمکاسگی و-
 سه جھانی ھا را از عقب پرده تزوير بيرون کشيده آنھا را وادار نمودم تا با اسامی مستعار به تائيد تز رويزيونيستی  -

  .شرکت در پارلمان يک ادارۀ مستعمراتی اعتراف نمايند
جلب نموده خود فرصت يافتم تا اندکی در آن باره " شورای انقالبی"وجه ھمگانی را به جنايات برای بار اول ت -

شورای "اميدوارم اين سرآغازی باشد برای يک جنبش وسيع عليه خاينان و جنايتکاران . چيزی تقديم مردم خود نمايم
  .سود جست " سامری گوساله "من جمله سيستانی کودن که جرمن آنالين از وی به مثابه " انقالبی

آنھا بعدی ًرا نيز دوستان کامال افشاء نموده امکان خنثی نمودن توطئه ھای " جرمن آنالين" ماھيت توطئه گرانه -
  .افزايش يافت
 ادامه دارد


