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 جرمن"  -از حنجرۀ"افغان  "صمد ازهرشارلتانی های "
 

و   جنایات  که  ازهر"  قهار، "صمد  گر  و شکنجه  شده  و جاسوس شناخته  الحال  معلوم  فرد  بازهم 

در جفنگ نامۀ    من الشمس است، قدسیت قلم را زیرپا کرد و  ظهر، اخونریزی هایش در افغانستان

 جرمن آنالین" بدر آورد.  - ریبان"افغانبار دیگر سر از گ   دیگری،

و این بی وجداِن شرف باخته، بازهم خواسته است و تالش  این جاسوس حرفوی و این دالل شوروی  

و بیشتر از یک دهه جرم و جنایت،    ورزیده است که بر جنایات اربابان روسی خود پرده انداخته

، را نادیده گرفته و بی شرمانه از آن چشم پوشی  و... خطا و خیانت، ظلم و تعدی و تجاوز و خباثت 

نموده و بر چشمان چند تن بی خبر و بی تفاوت و بی مسؤلیت و به مه چی گویان، خاک پاشی کند.  

، اما این طبقه افراد که از شرف و وجدان  ضیاع وقت است   چرند نویسی های وی، اکثرا  ندن  اخو

ا باالی گنِد خلقی ها و پرچمی های بی وجدان، میهن فروش  کامال  تهی هستند، بیشتر در تالش آن اند ت 

و    خاک بپاشند به نحوی از آنها    و جاسوس و جنایتکار مانند خود و اربابان تجاوزگر روسی شان  

و نوکران و  بوی گند آنها را با طفره رفتن از تجاوز روس، جنایات بی حد و حصر اربابان روسی 

، به دست فراموشی بسپارند، غافل از اینکه این ملت درد رسیده  پرچمی شان  -قی المان بی مقدار خلغ

  اصلی اینهمه ظلم و   اء و منشو به خاک و خون کشیده، هرگز و هرگز فراموش نمی کنند که علت  

  ...، ت و نجرم و جنایت و خیا  و  یزیر  و خون  گیارقتل و کشتار و اینهمه در به دری و آو  تعدی و 

 . بوده و می باشد  و منحوس هفتم ثور   همانا کودتای نامیمون

خواهی، این چرندیات و جفنگ ها را، خواسته یا ناخواسته، از نظر باید گذشتاند تا این  پس خواهی ن

به خورد    غه د رم و بی حیا و دیده درا، نتوانند با خاطر آسوده نظرات کثیف شانرا بی دغجمع بی ش

 مردم دهند. 
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هید"میوندوال" و صد ها و هزاران  قاتل اصلی ششکنجه گر و جاسوس حرفوی، این  د ازهر" این  "صم

..." چرندیاتی را سرهم کرده است که به یک  آیا قطرفرزند صادق دیگر افغانستان، تحت عنوان"

 گوشۀ  آن مختصر اشاره ای میکنیم تا چه قبول افتد و چه در نظر آید. 

 وی می نویسد: 

، عضویت  ا قرار داشته همان گونه که یاد شد، پاکستان از زمان تشکیل آن در تعامل فعال با امریک"

،  علیه افغانستان و اتحاد شوروی  «جهاد »پیشبرد مشترک پروژه  های نظامی سنتو و سیاتو،    در پکت 

   " ... ا بر افغانستان وقرار دادن پایگاه های نظامی حین هجوم اشغالگرانه امریک  همکاری و در اختیار 

آلمان لم داده  مایه و این جاسوس چند جانبه که امروز در آغوش سازمان استخباراتی    فرد فرو  این 

هنوز هم به تجاوزگران روسی و اربابان قدیم خود دل می سوزاند و به نحوی تالش میکند تا  است، 

د" و  ز توجیه کند. او دِل پُر دردی از "جهابر افغانستان عزی   شوری راۀ  سی تجاوز وحشیانۀ رو  

چون موریانه می خورد و از آن شدیدا  رنج    را  و این دردیست که وجود بی وجود او   "مجاهد" دارد 

 میبرد. 

وه! چه زیباست که شاهد رنج بردن یک قاتل و یک جنایتکار حرفوی باشی. چه زیباست تا ببینی  

 چنین دردی به خود می پیچد. یک شکنجه گر و جاسوس پلید، از 

علیه    « جهاد »پیشبرد مشترک پروژه    خته ناخودآگاه فریاد بر می آورد که"...صمد ازهر شرف با

"مجاهد" بودند. کسی با    . او غافل از این است که تمام مردم افغانستان " افغانستان و اتحاد شوروی

تیر و تلوار، کسی با تفنگ، کسی با چوب و سنگ، کسی با قدم، کسی با قلم و کسی با درهم، کسی  

حال با تمام وجود شان در مقابل  با جنگ رو در رو، کسی با گفت و گو و...، همه و همه در همه  

تجاوزگران وحشی روسی و غالمان بی مقدار و بی همه چیز خلقی و پرچمی شان، از جنس صمد  

که خلقی ها و پرچمی های جاسوس و جنایت    الی بود حازهر ها مبارزه و جهاد می کردند، این در

ن آنها بوسه می زدند و  گستر، سر در پای تجاوزگران روسی داشتند و شب و روز بر چکمه خونی

 . مست ودکای روسی مشغول کشتار هموطنان شان بودند و از کشته های آنها، پُشته ها ساخته بودند 

مبارزۀ   و  افغانجهاد  مردم  حق  بود بر  روسی  وحشی  تجاوزگران  مقابل  در  در    ستان  نه  و 

مقابل"افغانستان"، آنچه صمد ازهر قلقله میکند. او تالش می ورزد تا حزب نادموکراتیک و ضد خلق  

آن جمع شرف باخته و وجدان مرده، حتی نیم فیصد نفوس  را، افغانستان جا بزند، این درحالیست که  

و به مشکل شاید تعداد شان به صد هزار نفر میرسید که از آن    افغانستان را هم در بر نمی گرفت 

 جمع هم اکثریت شان به زور به حزب برده شده بودند. 
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ایران،   و  پاکستان  ساخت  های  تنظیم  شان  اینکه  امریکائی  اربابان  دستور  مقابل به  در    مبارزه 

اما تمام  ند، سخنیست جدا،  ست نشاندگان خلقی و پرچمی شان را به کجراه برد تجاوزگران روسی و د 

مردم افغانستان در میدانهای نبرد، چنان دلیرانه میرزمیدند که اربابان روسی صمد ازهر ها را به  

به سر میبردند    سرا هپیوسته در خوف و   متجاوز روسی  ندانانموحشت انداخته بودند. عساکر و قو

ر دشت و بیابان و در قلب کابل و بلخ و  و در میدانهای نبرد و در کوچه و پسکوچه و خیابان، د 

 بامیان و...، چنان مورد ضربات کوبنده قرار میگرفتند که راه فرار ُگم میکردند و.... 

مشکلی  د و مجاهد نما ها را میدانند و  ، تفاوت بین مجاهمردم افغانستان به بسیار خوبی و وضاحت 

خلقی   ر زیر دار گریختگی انگشت شمارسوا و و چند   در تشخیص آن ندارند، اما این صمد ازهر ها

که گاهی از این سایت و زمانی از آن سایت دیگر، سر بلند میکنند و قوله می کشند و    و پرچمی اند 

باالی آنهمه جرم و جنایت و خطا و خیانت و جاسوسی و پلشتی خلقی ها و پرچمی  زوزه میکنند تا  

باخته خاک   به  هموطنان شریف ما را به  انداخته و  های شرف  رهنمون    کجراههخیال خام خود، 

رۀ از شرم و وجدان در وجود  گردند. شرم تان باد ای میهن فروشاِن شرف باخته و بی وجدان که ذ 

 بی وجود تان نیست که نیست.

آنانی که کارد   بر  باد  به    ند ُک شرم  و  بی خیال دسته می شوند  او را  گردۀ  صمد ازهر ها و مانند 

همین  و میکنند. ننگ تان باد! تکانی به خود بدهید و از این خواب خرگوش  هموطنان مظلوم ما فر

 لی دیر است و تاریخ در مورد تان قضاوت میکند. که فردا خی  بیدار شوید حاال 

 چه بجا و چه زیبا گفته اند: 

   

 است كه یك نفر حقایق را پنهان كند   ،تاری    خ تا ابد دروغ باشد  برای آنكه"     
ی

 " . كاف

 

 

 

 


