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  م٠٧/٠٢/٢٠٠٨                            تورنتو–پيکار پامير 
  
  

  گوشه خاصی از فعاليت های عناصر استخباراتی
                            

  )بيدل(مجو ازطفل خويان فطرت آزاده گان
  به پرواز نگه کی ميرسد اشک از دويدنها

  
 عنصر  پاسخ مرا در برابر يک يا چند در اول از خواننده ی  روشن انديش و پاکنهاد اين سطور  پوزش می طلبم اگر

ولی به خواننده ی نجيب بايد بعرض برسانم که  عنصريا .  استخباراتی آبرو ريخته ی وطنی درشت تر می يابد
عناصری آنچنانی  زبان ادب نميشناسد ،  همانطور که حق و حرمت  مردم با شرف و پا برهنه ی ميهن آتش گرفته و 

 نيز ،  داور بزرگی بنام وجدان  را در سالهای رتق وفتق حاکميت  خودش و حاکميتخاکستر شده ی من وترا  و 
خارجی اش نشناخت  و بی محابا  به قتل و جاسوسی و خود فروشی و پستی و  بی ننگی  و چاکری به رنگها  اربابان

يد تا بقيه وظايف محوله را و کانادا هم رس و نيرنگهای مختلف  استخباراتی پرداخت  و باالخره  زنده سر  تا اروپا 
هموطنان عزيز مطلع اند که رژيم  کو دتا ی ثور،   .  در ميان جامعه ی کوچک افغانی در غربت نيز به انجام برساند 

روانه ی سلولها )  باساس تاکتيک استخباراتی ( را نيز )  خاد ( حتا تعدادی از اعضای حزب  و عناصر کار کشته ی 
يان قفس تنگ اسارت استعماری  نيز عليه پرنده های آزاد منش  و اما پر و بال بسته ی سر ی زندان نمود تا در م

آنانيکه دوران اسارت حکومت دست .  زمين آزاده گان  جاسوسی کنند که  کردند و در اين کار شان موفق هم بودند 
خوبی ميدانند  و شاهد بسا جنايت ها  نشانده را بخصوص در زندان بد نام پلچرخی سپری نموده اند ، اين جريانات را ب

  . و خباثت ها ی چنين  عناصر پليد بوده اند 
رعايت اخالق شخصی ، مبادی ژورناليسم نوين  و احترام به قانون کشور متوقف فيها مرا ملزم  !  خواننده ی گرامی 

ولی نکاتی را که بايد بگويم  ميگويم  نام نه برم ،  عجالتا) مورد نظر( ميسازد تا  در اينجا از خاديست وخاديست های 
  : زيرا روان شاد  رهی معيری بما گفته بود   . که ديريست نگفته ام 

  افتاده باش ليک  نه چندانکه  همچوخاک     پامال هر بنهره شوی از فرو تنی
        

کی (رده ی دامان گند آلود که پرو) خاد ( تاکتيک ها ، کرشمه ها ، شيوه های کاری ، خرام ها  ، ادا و اطوار عناصر 
،  اين دشمن خونين چنگال ملت مظلوم افغانستان اند ، در برابر فرزندان پاک نهاد ، وطنپرست ، آگاه  و ) جی بی

اعمال و گفتار آنان تا آنجا حساب شده و فريبنده ! آری .  مبارز ما ، بسيار  فنی ، حساب شده و ماهرانه بوده و هست 
صيرت الزم و درايت کافی سياسی برخوردار نباشد ،  يا خودش زود  به ژرفای زيان ناشی از است که اگر کسی از ب

بحث مربوط به کارمندان .  ان سقوط ميکند و يا ديگران را به ديار نفرت و افتراق و  بد گمانی  بی مورد سوق ميدهد 
عالم "   رنگارنگ  حتا درپوشش های مثال ، در جامه و قيافه  ی( رژيم کودتای ثور  و اعمال ننگين آنان که ) خاد ( 

هنر "، " تجارت پيشه " ، " مردم شناس" ، " دانشمند برنامه داروبرنامه ريز " ، " شخصيت  فرهنگی "،   " دين 
. . .  ) و . . . و  "  داکتر " ، "  متخصص فولکلور و ادب " ،  "  فال بين "،  " شاعر" ، " پژوهنده " ، " مند 

ده و ميشود ،  دامن دراز دارد وطبعا  تاکتيک  های خادی آنها هم در جا ها و زمان های مختلف  انواع  و متبلور ش
  . اقسام مختلفی بخود اختيار مينمايد 

يکی از تاکتيکهای جديد اين عناصر منفورجامعه اينست که  با استفاده از تکنالوژی رايگا ن  انترنتی امروز،  وقتی 
روشنفکران ميهن دوست ، قلم بدستان آزاده  وفرياد گران راه حقيقت و عدالت را که تا هنوز دامن به بخواهند بقا يا ی 

هيچ پستی و دنايت و خيانت نيالوده ، چاکری هيچ ارباب داخلی يا خارجی  را نپذيرفته و نصيبی  جز سرفرازی 
ت و غربت نداشته اند ، ترور شخصيتی وپاکيزه گی و آزادمنشی  و نهايتا ، سرمايه يی جز  بيوطنی  و داغ هجر

نمايند ، توماری از ياوه گويی  و کذب و   بهتان و دشنام ضد شرف و عزت انسانی  را عليه اشخاص مورد نظر شان 
 تا از اين طريق هم آنچه در اندرون  متعفن خويش  دارند به آدرس های نشراتی و انترنتی و يا منابع  ديگر ميفرستند

شان را که ديگر بخشی از  عادت و شخصيت بی ارزش  شان شده است ، به نفع ) خادی(وهم وظيفه بيرون ريزند  
ولينعمتان خويش در داخل و خارج از وطن به انجام رسا نيده و ضمنا  از انبوه عقده های درونی يی که دارند هم 

غرض گم کردن ( گدی ازالفبای انگليسی با ت)  خاد( چنانکه در اين اواخر ، عنصر يا عناصر مفلوک .  اندکی بکاهند 
 ، مضحک ، دور از شان انسان و رذيالنه، مطلبی سراپا عقده مندانه ، بهتان آميز ، )  نقش پای کثيف خويش 

بخصوص بيگانه ازصفات انسانی و  افغانی ، عليه نام و نشان اينجانب فرستاده و اوصافی را به من نسبت داده است 
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) خادی. (و غرور مبارزاتی و تقوا و طهارت هميشه گی شخصی و خانواده گی  من نمی چسبدکه هرگز  بدامان پاک 
،        " دزد " ، " جاسوس" ، " قاتل" مذکور ، عالوه از آنکه باالی من با بی ننگی و وقاحت تمام نام هايی از قبيل 

و شايد صفات و اتهامات متعدد ديگری ". . . "  ( و  " چاکر " ،" ، نوکر " پرچمی " ، " خلقی "،  " اپورچونيست "
نيز معرفی نموده  "  شعر دزد و مقاله دزد  "  ، گذاشته است ، تازه مرا   بعنوان ) که من تا هنوز از آنها نيز بيخبرم 

  . است 
عليه ) خاد ( اخته ی هرچند اين نخستين بی ادبی ، دهن کجی و  لجن پراگنی عناصر وجدان ب!  هموطنان گرامی 

سياسی " تشکالت " اينجانب نبوده بلکه  در گذشته ها نيز  در سطح نشريه گک ها ، شبنامه ها ، راديو ها و حتا  
انترنتی ،  بد گويی و نامگذاری و بهتان پراگنی و عقده گشايی عليه اينجانب انجام داده اند  که همه ی آنها را با خنده 

  :راخدالنه بدرقه کرده  و اين بيت شاد روان استاد خليلی را نثار شان کرده  ام ی تمسخر آميز و گذشت ف
  در ديار ما گروه جان سپاران  ديگر ند      خود فروشان ديگر و سنگر شناسان ديگرند

  :و يا اين قول شاعر شرق را در مورد اين پليدان به زمزمه گرفته ام  که 
  .ک       تو بهر غير پويی و من از برای خويش با من کجا  به پو يه برابر شوی از آن

  .   زيرا بزرگان گفته اند که خاموشی در برابر عناصر ناپاک ،  عقده مند  و حيا نشناس ، معقول ترين جواب هاست
آنگاه که هنوز پا به سن جوانی نگذاشته  با پدر و مادر و خواهر و برادرم مانند ساير مردم عزيز خويش  يکجا در 

بسر ميبردم ، پدرم که روانش شاد باد ، در موقع دعا های پس از ادای نماز ، اين جمالت  را نيز به زبان می وطن 
البته دران سالها ،  پيرامون بند .   "از ظلم ظالم ، از شر شيطان واز تهمت دشمنان حفاظت مان کن ! يارب "  : آورد 

واما ، گذشت .  کرد م  و معنای اصلی آنرانيزچندان  نميدانستم ، توجه چندانی نمي)تهمت دشمنان( آخرجمالت مذکور  
زمان ، بخصوص  حوادث نا گوارسياسی و اجتماعی  ، دست اندازی دشمنان بی آزرم  به جان و مال ملت و   

مملکت ، حزب بازيها و حزب سازيهای معاصر ، وابسته گيهای مالی و فکری و سياسی پس از کودتا های نظامی در 
سياسی عليه " غير مسلمان " و " مسلمان "  ،   سر کو بی های حق و حقيقت  ، بيداد گری های سنگدالنه ی کشور

روشنفکران وطنپرست و آزاديخواهان ملی و مترقی  در داخل و خارج از مرز های افغانستان ، و تجربيات ديگر در 
را برايم فهماند و دانستم که هرگاه از چنگ ) نان تهمت دشم( سالهای پس ازنوجوانی ،  مفهوم دعای پدر و به ويژه  

و دام  دشمنان  مکار ، قاتلين دنی   و   دستگاه های آدميخوار استخباراتی به نحوی رهيده و از ترور فزيکی جهيده 
  باشی ، باز هم چطور و با چه تاکتيکهايی دست به ترور شخصيتی ات  می زنند ؟ 

اگر قاطران سر کاری را نرمانده باشی ، هيچ  زيان و تاوان متوجه : " يگو يد ضرب المثل معروف وطنی داريم که م
از تذکر اين ضرب المثل مردمی به اين نتيجه ميتوان رسيد که هرگاه زبان ، قلم ، قدم و يا درم ات را " .  ات نميشود 

معامله گران ، رجعت گرايان و عليه جنايتکاران ، خاينان ، وطنفروشان ، دغل بازان ، جاسوسان ، مردم فروشان ، 
ساير عناصر و دستگاه های نا باب ضد مردمی و ضد انسانی بکار گرفتی و راحتی و آسايش جسمی و دماغی ات را 
نثار اين راه مبارزه جويانه ی مردمی  کردی و از آگاهی  و حق و حقيقت دفاع جسورانه  نمودی  ، حريفان سياسی و 

فاده از تهديد ، تخويف ، تخريب ، تهمت و ساير اقدامات جاسوسانه  برايت گويا با استدشمنان شرف نشناس ات 
يا کنار رو و خموشی اختيار کن  و يا شخصيت ات را بگونه های مختلف ترور !  ميفهمانند که  ای فالن ولد فالن 

  !!خواهيم کرد 
رگ بينی های بيمار گونه يی که دارند ،  درعين حال ، کسانی هم متاسفانه  سراغ ميشوند که با غرور کاذب و خود بز

متوقع اند ديگران در برابر شان مطيع و بلی گوی بوده ازاستقالل اراده در سخن نگويند و اما  همينکه ديدند کسی 
حاضر به چنين زبونی نيست و يا همينکه به اصطالح  ريگ زير دندانش آمد ، شروع ميکنند به لجن پراگنی بی 

ز عقده های آماسيده ی درونی خويش عليه ديگران ، آنهم در سطح شبنامه و ارسال چرند نامه به مسؤوالنه ی ناشی ا
  . . .  آدرس افراد يا نشريه های نوشتاری و انترنتی 

من ، نميخواستم در برابر لجن پراگنی های تنی چند از وجدان مرده ها ی معاصرمان همينقدر تذکر هم داشته باشم که 
زش چنين تذکری را هم ندارند ،  ولی ، فکر کردم با  اين تذکرات هرچند بسيار مختصر ، شايد  اصال و اساسا ار

افراد و شخصيت های پاکدامن  و روشنفکران با شرف ديگر ما و ادارات محترم  نشراتی  از اين  نوع خاص فعاليت 
انند ه گان و هموطنان گرامی ، اين تذکر را بنابران ، اميد وارم خو. های افراد و دستگاه های استخباراتی  آگاه شوند 

پاسخ به عناصر پليد استخباراتی تلقی ننموده آنرا صرفا يک آگاهی دهی از نوع فعاليت افراد دنايت پيشه و عقده مند 
 .  استخباراتی بدانند و بس 

 
  )پايان (

 


