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  41/41/1142                             قیس کبیر 
 

"منظور این مقاله فقط آنهایی اند که هنوزهم بر جنایات احزاب خلق و پرچم افتخار نموده 
که در همه باید عالوه نمود  باشند." میوبرای تبرئۀ آنها در تکاپو و تالش مذبوحانه 

وآرمان های تخیلی  ارگان های سیاسی همه کشور ها افرادی بوده اند که بنا بر آرزو ها
چنین جریان های  انسانی دیگر، نا آگاهانه شامل سایرعللاقتصادی و ویا نیازمندی های

 .، نمی باشندشده اند که آنان منظور این قلم

 

ستکس نتویروس 
1

 StuxNet خلق و پرچم ن جنایاتعیو مداف 
 

 سیاه امپریالیزم (بگفتۀ خود شان)ادغام شدن ایشان در زیر چتر 
 

زمانیکه انقالب برگشت نا پذیر ثور، برگشت پذیر شد و ستارۀ اقبال کودتاچیان افول کرد، مسؤولین بلند پایۀ حزب که مرگ 
 خود را در دو قدمی مشاهده میکردند، دست به یک مانور ننگین دیگر زدند. 

 

ستان و بعداً کودتای هشتم ثور، ، یعنی درست بعد از سقوط رژیم دست نشاندۀ روس در افغان۲۹۹۱تا  ۲۹۹۱بین سال های 
نظامی و استخباراتی رژیم منحله با تمام قوت نظامی و استخباراتی، زبونانه کوشیدند تا یک  -تعداد بیشماری از افراد سیاسی 

و جنگ کثیف قومی را در کشور براه انداخته و در تبانی با متحدین یا مؤتلفین جدید شان جوی هایی از خون هموطنان بی گناه 
 بی دفاع ما را در سرتاسر کشور جاری سازند، تا بدین گونه جنایات بی حد و حصر زمان حاکمیت شانرا کتمان کنند.

استخباراتی آنها به کمک مؤتلفین جدید شان و ملیشه ها و جاسوسان خاد و واد، با هزاران دریغ که کارگر  -این بازی سیاسی 
 ی که افروخته بودند، پطرول پاشیدند و پکه زدند.افتاد و هردو طرف تا توانستند به آن آتش

 

 اصطالح " وطن " به چند پارچه تقسیم شد و هر پارچۀ آن به یکی از تنظیم های ساخت پاکستان و ایران پیوست.حزب منحلۀ ب
تر قرار مسعود پیوستند و جناح دیگر بار و بستره بسته با حزب وحدت مزاری در یک بس -یک جناح  شاخۀ پرچم به ربانی 

 گرفتند. جناح خلق هم  از حریف عقب نمانده و به گلبدین حکمتیار و هم پیمانانش پیوست.
 

ملیشه های گلم جم و سید کیان که در حقیقت باعث سقوط رژیم و خونریزی های وحشتناک بعدی بودند، هم گاهی به نعل 
ترازو قرار داشته باشند و همان بود که کشتار و ویرانی و میزدند و گاهی به میخ و پیوسته در تالش بودند تا در کفۀ سنگین 

 وحشت و تباهی، سراسر افغانستان را فرا گرفت و باقی ماجرا.
 

و سرمایه داری  “دامان امپریالیزم!„مطمح نظر این نوشته است، اوضاع و احوال فراریان رژیم کودتا به غرب و اما آنچه 
چه وضعیتی قرار داشتند و ارتباطات شان با هموطنان ما که از ظلم و استبداد و است و اینکه آنها در کشورهای مذکور در

این اتفاقات و رویدار ها . کشتار آنان جان بسالمت برده و ساکن این کشور ها بودند، چگونه بود و بعد ها چه اتفاقاتی افتاد
لین بار در دستگاه اتمی ایران نفوذ کرد و این ویروس خطرناک برای او ( دارد.StuxNetشباهت زیاد به ویروس )ستکس نت 

ایران را در اختیار خود گرفت. بعد از ازهم پاشیدن بالک شرق، ایران توانست تعداد زیادی از   یورانیمکنترول غنی سازی 
فزیک دانان اروپای شرقی را با مصارف گزاف استخدام نماید که بعد از افشاء شدن مسأله ، با عکس العمل  جدی غرب  و 

 اسرائیل مواجه شد. 
 

  Nuclear fissionتصر می اندازیم به طرز کار تولید انرژی اتمیبرای فهمیدن بهتر و بیشتر قضیه، یک نگاه مخ
 

استفاده یورانیم تولید انرژی مانند انرژی برقی یا تولید سالح های اتومی باید در فابریکه های اتومی از عنصر کیمیاوی برای 

به شکل کم بها پیدا می شود. این عنصر قبل از استفاده برای انرژی یا سالح های اتومی باید به  نیمایورشود که در طبیعت 

                                                           

انکشاف آن چون  شروع به فعالیت می کند. ،کشف گردیده ۰۲۰۲( که در سال Stuxnetدقیقاً در همین موقع ویروس ) ،نظر به راپور  -1
عقیده بر این است که همین ویروس از طرف اضالع متحدٔه امریکا و  یا یک گروپ خاص باشد،هرگز نمی توانست کار یک شخص و 

  ایجنسی های اسرائیل طرح گردید تا تجهیزات اتومی ایران مورد تاخت و تاز قرار گرفته بتواند

https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/qais_kabir_virus_stuxNet_wa_modafein_khalq_o_partsham.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/qais_kabir_virus_stuxNet_wa_modafein_khalq_o_partsham.pdf
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کم بها برای چندین ماه توسط  یورانیمغنی، باید  یورانیمکم بها به  یورانیمغنی تبدیل شود. برای تبدیل نمودن  یورانیم
در  ن پروسه اهمیت حیاتی دارد، به دوران باشد،که برای مؤفقیت ای سرعت دورانی ثابتموتورهای مخصوص، به یک 
ۀ جینتدر غلیظ شدن "ایزوتوپ های ثقیل یورانیم" قطع خواهد گردید و ، ها"  یوجف ی"سنتر ثابت صورت تغییر سرعت دورانی

مراقبت پروسه  فزیک دانان اتومی توسط )ویندوز کماند سنتر ها( .خواهد شدبها )تفالٔه یورانیم( منجر  به تولید یورانیم کمآن 
تمام این پروسه Siemens AG های اتومیشن غنی سازی را به دقت کامل انجام میدهند که در سیستم های اتومیشن زیمنس 

 صورت میگیرد.WinCC توسط ویندوز کماند سنتر 
ها  یوجف ی( اشد ضرورت است تا سرعت دورانی "سنتر Converter رترو   - فریکوینس ها )کان عامل تحولٔ به این 

(Centrifuge که جهت غنی ساختن "یورانیم" با انرژی ")یک  مقصداین برای و  عیار شده بتواند ،نهایت مهم است اتومی
 برای مؤفقیت پروسه اهمیت حیاتی دارد.  " ثابتسرعت دورانی "

 

  ستکس نت  ویروسعملکرد و طرز فعالیت 
 .شده  و خود را جابجا و عیار می سازد آپریتینگ سیستم هاداخل  هاردویراز طریق Memory stick به وسیله این ویروس  

)سرعت دورانی ثابت( ماشین ها یا موتور ها را زیر کنترول  ثابتبعداً به اوتومیشن سیتم ها داخل گردیده و کنترول چرخش 
 کدانانیفز یموتور ها( برا یثابت سرعت دوران ریتعامل )چرخش غ نیکه اخود آورده و با چنان مهارتی آنرا تغییر میدهد که 

 در بخش 
. در دستگاه های کنترول مرکزی، تمام حرکات و سرعت چرخش باشدینم صی، قابل تشخ WinCCها ستمیس یمرکز کنترول

 StuxNet و نورمال جلوه میکنند و کوچکترین تغییر در سیستم به مشاهد نمی رسد، اما ویروس ثابتموتورها بگونۀ عادی، 
 کنترول سیستم چرخش موتور ها را کامالً زیر کنترول خود درآورده و مانع غنی سازی اورانیوم میگردد.

 
 این ویروس باید به مرور ماه ها ، فریکوینس کانورترها را در مراحل مختلف، بار بار

 گردد  یورانیممانع غنی سازی  تا  تغییر دهد 
 

************* 
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درست مانند رخنۀ ویروس ستکس نت در قسمی که در باال یادآوری کردیم، آمدن حزبی های خلق و پرچم بوسیلۀ طیاره ها، 
از طریق روسیه و بالک شرق ) هاردویر( و جابجا شدن شان در زیر چتر بگفتۀ   Memory stick“مموری ستیک„داخل یک 

 خود شان امپریالیزم جهانخوار) آپریتنگ سیستم ها(، شباهت زیاد به  داخل شدن ویروس ستاکس نت در سیستم ها دارد.
، در ذیل بصورت  مختصر به آن می اینکه افراد مذکور چگونه خود را در داخل اجتماعات افغانها جابجا کردند و عیار ساختند

 پردازیم:
 

 مراسم عزاداری و فاتحه و عروسی و شیرنیخوری و... .4
 

در همان سال های نخستین کودتای هشتم ثور، یک تعداد از بلند پایگان رژیم منحله و تعداد کثیر دیگر شان بار وبستره بستند و 

 .غرب پناه آوردند !امریکا و کانادا شده و به دامان امپریالیزم ،راهی اروپا از طریق روسیه و بالک شرق
 

جرأت و   ،جز در بین خود شان، همه و همه بال استثنی در گوشه های خلوت خود خزیده در این کشور هاهای نخست  سالدر 
شهامت مقابل شدن با هموطنان ما را در این کشور ها نداشتند و به شدت شرمنده بودند و واهمه داشتند که با آنان مقابل شوند. 
در مراسم عزاداری و فاتحه و عروسی و شیرنیخوری و...، جرأت ظاهر شدن نداشتند و اگر فردی از آنان هزار دل را یک 

مجالس حاضر می شد، یا در کنج خلوتی می خزید و تالش میکرد با کسی چشم به چشم نشود همچو محافل و در دل میکرد و 
و یا اگر چنین میشد، هموطنی که آنان را شناسائی کرده بود، او را به دیگران معرفی میکرد و در نتیجه یا خود مجبور به 

 ترک آن سالون می گردید و یاهم از آنجا ها رانده می شد و...
 یتوان گفت که همه و همه به تجرید کشانیده شده بودند و یک مرگ تدریجی را تجربه میکردند.در حقیقت م

 

در جنازه شرکت کردن ها  وبمسجد رفتن ها زمینه شد که از  از طریق آشنایان و یا پیوند های جسته و گریختۀ فامیلی بالخره
استفاده کنند. در اوایل هر شخص نامدار غیر پرچمی وخلقی را چنان احترام میکردند و حتی همین  وءخموشی مردم س

یاری جاها در بس اشخاص پـُر رو زمینه را مساعد میدیدند و در کنار شخصیت ها می ایستادند تا چشم جمعیت به آنها افتد.
بمردم خوراکه ها ونوشیدنی ها تعارف میکردند و چنان خود را مظلوم نشان میدادند تا مردم مصاحبت شانرا بپذیرند. ولی از 

چشم سر  خاطر داشته و به  آنها را  گذشتۀ  انظار مردم و جامعه نمی توانستند این تاکیک خود را پنهان کنند زیرا همه اعمال
 دیده بودند.

خالصه این تاکتیک آنها بازهم مثل تاکتیکهای دیگر شان نتیجه داد و آهسته آهسته در بحثها شرکت کردند. اما شرکت درین 
ل وو احزاب خود را مسؤ دمیکردن تنبیهبحثها چنین بود که قبل ازینکه دیگران حدیث نقد برآنها جاری سازند خود آنها خود را 

سخن، روشنی، آینده،  کاخبنام  یت زدند. بطور مشخص مجلۀ هایاه رفته رفته آنها دست بنشرتمام بدبختی ها میشمردند. تا اینک
 خلقی نویسندگان غیر پرچمی وصاحب نظران و آنها برای جذب ، و...و... بخصوص که در آلمان براه افتادآسمایی، تصویر 
نمود  و مطالعه درهمین نشرات سرمقاله های آنها را پیدامیتوان  .اعتبار داده باشندتوسط این دسته نشرات شانرا اقدام کردند تا 

مراجعه به سرمقاله های روشنی بقلم (که چگونه خود را برائت میدادند و حزب برباد رفته شانرا انتقاد و مذمت مینمودند. 
وز انترنت وسعت که هن یپرچم در سالهای . آنها با جاری ساختن انتقاد بر احزاب خلق و)نگاه کنیددیگران  صدیق رهپو و

قاد و نقد را از احزاب که در آن پرورده تنکتایی شرافت انآور بود که چگونه  تماشای اینها واقعاً تعجب میپرداختند، ،نداشت
 شده بودند به خود می بستند.

 
 

 عصرانترنت .1
 

گونه  یناز ا ینمودند، آهسته آهسته تعداد یتبه فعال عشرو یافغان یها یتوبسا ینکه کم کم اول4991 یسال هابعد از 

و  ینخست از شعر و شاعر یها نموده و در قدم ها یتاز آن سا یبا بعض یشروع به همکار یختهجسته و گر ،پناهندگان
عار مست یافراد با نام ها یناز ا ه ای. عدانترنت پیدا کردند التاکیپتاالر های شروع کردند و بعد هم راه به نوشته های ادبی 

 ی) بعد ها که بگونه ا ها و پالتاک ها باز نمودند. یتداخل پالتاک ها شدند و اندک اندک راه خود را در سا یبو غر یبعج
در جمع هموطنان صاف دل ما  ونهگ ینخود  استفاده کنند و بد یاصل یشد، مجبور شدند از نام ها یانشان نما یتو اصل یتماه

 یرفتهخود را ادامه دادند تا در جمع هموطنان ما در خارج از کشور پذ یآهسته تالش ها رخنه کردند و اندک اندک و آهسته
 .شوند
طبقۀ  خاصتاً و .... بوجود آوردند. افغانستان  یندهآ، رسالت، پندار، مشعل یلاز قب یهائ یتمجالت و اخبار، وبسا یها بجا بعد
و اهل قلم  و نوشته را چنان تحث  وارد کارزار شدندو مؤثر تر  فعال تر ۀو بگون شدند یشقدمها پ یتنوع فعال ینا شان ثانا

 ..ثور زیر انتقاد شدید قرار داد.. 7حقوق بشر فارو را به خاطر تقبیح  ۀـتأثیر خود قرار دادند که حتی یکی از این افراد، کمیت
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 یتخود را به آن سا یگروپ ها ندارند، نوشته ها ینبا ا یو سازمان یحزب یوندپ یچگونههحاال دگر که  یکسان یحت متاسفانه
خنجر به چشم هر بیننده  آنهابر تارک آن  یموکراتیکحزب د یشۀپ یترهبران جنا یکه عکس ها یفرستندمعلوم الحال م یها

 یتدر سا شان یتا حد امکان نوشته ها یخواهندفقط م برای توجیه عمل ایشان چنین استدالل میکنند کههموطنان ما  ین. امیزند
  ....خواننده داشته باشند یشترمتفاوت بنشر سپرده شود تا هرچه ب یها یدبا طرز د ،مختلفهای 

وس کلیک مجانی، بدون ضیاع وقت و مصرف پول در اختیار که معلومات توسط یک م   در عصر انترنتولی این طرز تفکر 
عالقمندان قرار میگیرد، منطقی و قابل پذیرش نیست. یگانه دلیلی را که میتوان حدس زد نشر مضامین در این سایت ها تنها 

 این نشرات با سردمداران  شان می باشد.  تأئیداین ویروس ها نبوده بلکه  زنده نگهداشتن
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 عیت به گونه ای به نفع این رانده شدگان تمام شد.ضو اما در بعد از سقوط رژیم طالبان و به میان آمدن رژیم کنونی، و
رژیم جدید که تازه زمام امور را بدست گرفته بود، با یک خزانۀ خالی، کشور مخروبه، مردم آواره و بی خانمان و بیکار و 

 یربنا های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، نظامی، امنیتی و...، روبرو گردید.بی سرنوشت و انهدام کامل روبناها و ز
ستین قدم ها سیستم خرژیم جدید که شیرازۀ وحدت ملی را  هم در کشور فروریخته می دید و به شدت در تالش بود تا در ن

 و تا حد امکان وحدت ملی از هم گسیختۀ کشور را احیا نماید. بسازد فعالاداری کشور را 
نچه رژیم جدید به اشتباه گرفته بود، مفهوم اساسی و اصلی وحدت ملی به معنی اصلی آن بود و بسیار ناشیانه بدین باور آ

رسیده بودند که اگر دشمنان خونی را پهلوی هم نشانند، در حقیقت وحدت ملی را تأمین کرده اند، غافل از اینکه وحدت ملی در 
عدم تعقیب  ا به میان نمی آید، بلکه بلکه عدالت نیز بدین گونه قربانی مصلحت می شود،عفو و بخشش جنایتکاران جنگی نه تنه

شد که چنین هم  دل شدن این جرایم به یک امر عادی وروزمره خواهدبجنایت کاران جنگی ومرتکبین جرایم ضدبشری،باعث م
 شد و ارتکاب این جنایات زیر عناوین متفاوت ادامه یافت.

و هر روز تالش بیشتر به  ته دیدیم که جنایتکاران جنگی چپ و راست و میانه، باربار تغییر موضع دادنددر دوازده سال گذش
 خرج دادند تا افراد وابسته بخود را منظم ساخته و مسلح سازند.

را "وحدت ملی"  رژیم جدید هرچند تالش کرد تا همه جنایتکاران جنگی را در همکاری باهمدیگر قرار دهد و به زعم خود
نتیجۀ منفی گرفت و این کامالً منطقی بود که هرگز نمی شود وحدت ملی را با اتحاد و ائتالف جنایتکاران جنگی که احیا کند، 

 بدست آورد و تأمین کرد.
و خلقی ها، در داخل کشور به مقامات بلند  ااوضاع و احوال دوازده سال گذشته زمینه را طوری مساعد ساخت که پرچمی ه

حزبی خود را به دور خود جمع  از امکانات دست داشته، رفقای دیگر وسیعاستفاده های  وءشوری رسیدند و با سلشکری و ک
کردند و دست به تشکیل مجدد حزب و سازمان زدند و دیگر به وزارت و والیت و سفارت هم قانع نبوده و شوق ریاست 

 جمهوری کردند.
در خارج از کشور هم با سرمایه های جدیدی که از رفقای خود در داخل کشور بدست آورده بودند، دست به ایجاد سازمان ها 

زنان افغان  و اروپایی شورای » و « انجمن حقوق دانان افغان در اروپا» مانند زدند، با پسوند های اروپایی و اتحادیه ها 
پ جدید افغانی شدند و خواستند کار های بزرگی که در ذات خود خوب اند ولی و حتی در تالش تشکیل احیای چ.....« 

 مردم میباشند.متأسفانه خواهان ایجاد آن، باالی یک تهداب قبالً ویران شده،گناهکار، ضد منافع کشورو بدست قاتالن 

 

************ 
 

هرباری که یک گور دسته جمعی قربانیان جنایات کودتاچیان ثور، از یک گوشۀ کشور سر بیرون میکند و قربانیان، فریاد 

کاران خلق و پرچم هم درست مانند تمدافعین جنایعدالت خواهی سر میدهند و یا هم لیست های شهداء بیرون داده می شود، 
تالش شان  هدف اصلیبا  مهارتی،میگردد، وارد کارزار شده، با چنان  غنی سازی اورانیم مانعویروس )ستکس نت(، که 

آنها خواهان  ایکه گو ندیبه مردم چنان وانمود نماگردند و درعین زمان  محاکمۀ جنایتکاران خلقی و پرچمی مانعکه میکنند 
 باشند. یم یعدالت و عدالت خواه

   

  ،موتور ها را تغییر میدهد همان طور این مدافعین ثابتخاص خود چرخش مهارت با  همان قسمی که ویروس )ستکس نت(
به عوض ندامت از عملکرد های غیر انسانی نمانده،  ثابتلیست های شهداء و یا گورهای دسته جمعی، مانند معین  در موضوع

وعوامل و به شدت وحشتبار خود و حزب خود، در تالش میشوند تا یک قرن عقب رفته و جنایات آن زمانه ها را مطرح نمایند 

 ،یکوونسیفرحضور خود به عوض  یمتذکره برا روسیوهمانند و کنندی را با هم مغالطه م یخیمتفاوت تأر یلیاوضاع خ و

و  محمد نادر خان و ... و... ۀبه دور یاندازند و گاه یعبدالرحمن خان چنگ م ریبه دوران ام یگاه. دهندیم رییرا تغ زمان

تا اذهان مردم را با خم و چم های رد ُگم کن و بازار ، زمانی هم دوران حفیظ هللا امین را از دور شیطانی خود مجزا میسازند
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نخود سیاه فرستاده و از جهت دیگر با استفاده تیزی های خاص خود، مغشوش ساخته و یک تعداد هموطنان ما را گویا به دنبال 
از اصطالحات حقوقی، حقوق بشری، علمی، بین المللی و جعل تأریخ، به مردم چنان وانمود نمایند که گویا آنها خواهان عدالت 

 و عدالت خواهی می باشند.
 

با قلم پردازی ها و حاشیه رفتن ها و در البالی جمالت حقوقی و قضائی پیچاندن  عبدالواحد سادات ریمهمین کار را جناب 
های غیر موجه، انجام داده و تالش کرده است که در یک نوشتۀ طوالنی و سلسله دار، افکار مردم را از جنایات وحشتناک و 

ات امریکائی ها و قوای ناتو و ایساف بی حد و حصر رفقای حزبی خود، به جنایات تنظیم ها و طالبان و آخر االمر جنای
 پرچمی، ولو اندک، فرصتی برای تنفس کمائی کنند. -بکشاند تا برای جنایتکاران خلقی 

 

جناب سادات!  سیستم قضائی شما که هزاران هموطن ما را بنام جیره خوار امپریالیزم به پلیگون ها فرستاد، چگونه شد که 
دامان همان امپریالیزم غرب سر بلند کرده و فریاد می کشید؟ که این خود تهداب نوشتار امروز خود شما با مصونیت کامل از 

 .و ادعای شما را لرزان ساخته است
 

 این عملکرد متضاد را چگونه توجیه میکنید؟
خلقی و آن عمل  گذشته و این عملکرد کنونی شما و رفقای حزبی تان، تمام تالش های شما را در جهت تبرئۀ جنایتکاران  

پرچمی زیر سؤال می برد. اگر از زیر ریش ارباب دیروزی صدا بلند می کردید، شاید قضیه اندکی تفاوت میکرد، اما در 
 شرایط کنونی، فریاد های شما کوچکترین تأثیری هم از خود بجا نمی گذارد.

 

ه اصطالح قانون دانان شان، هر باریکه جنایات عظیم حزب شان مطرح می شود، و ب آقای سادات و اعوان و انصارش

کوچکترین عکس العمل از خود نشان نداده و با خاموشی مطلق سر خود را کبک وار زیر سنگ می کنند، اما اگر صحبت از 

جنایات مؤتلفین هشتم ثوری شان باشد و یا هم از عملکرد های غیر منطقی و قرون وسطائی موجوده، فوراً قطعه نامه ها و 

 می کنند.اعالمیه ها صادر 
 

ظاهراً یکعده سعی کرده اند خود را در چه شرافتمندانه خواهد بود به جنایات اعتراف کردن !! و از مردم معذرت خواستن!!. 

اینان تا حال  کنند.اشتباه قلمداد  آن جنایات را ،مصطلحات رقابت های جنگ سرد پنهان نمایند و با پذیرش اندک روش نرمتر

مستغرق همان اندیشه های اسبق خود اند و تا حال قدرت آنرا نیافته اند تا ازین لفافه بدر آیند زیرا خط سرخ بین تعریف جنایت و 

خود را قناعت میدهند و یا میخواهند به چشم مردم خاک بپاشند؟ جواب نزد خود شان است  ،اشتباه را نمی بینند. آیا با این روش

ت. آنعده سباز هم جواب روشن ا ،نه د کرد یانم است به این بیاندیشند که آیا مردم و تأریخ با چنین روش قناعت خواهولی الز

اعضای حزب که به نیت پاک خدمت به وطن و مردم فریب رهبران این حزب را خورده اند باید بدانند که اعمال حزب شان 

را تقبیح نمایند و خود را منحیث فرد از ان رهبران خود پاک کرده و اعمال آن اندیشانه بوده و حساب خود را با تاعمال ناعاقب

بخودی خود یک بزرگی بکار دارد. اشتباه یک فرد، شاید جنایت البته معذرت خواستن از شرمندگی فردای تأریخ رها سازند. 

فراموش ناشدنی و ضربات جبران ناپذیر زیاد بزرگ نباشد و بتوان از آن گذشت، اما اشتباه مسؤولین همیشه مرگ آور است و 

 و مرگ آوری بر پیکر یک ملت وارد میکند که در بسا مواقع باعث نابودی کتله های عظیمی از اجتماعات بشری میگردد.
 

چه به  ات،یدر ارتکاب جنا یکه به نحوو اخالف آنها  کیموکراتیآن افراد مربوط به حزب د ی،در هر حالت به هر صورت و
 رشیپذ تیصالح یاحد رند،یمحاکمه قرار گ و بیمورد تعق دیبوده باشند با لیآن دخ ۀکنند ءچه به صفت اجرا طراح و ثیح

 معذرت آنها را ندارد.
  

قرار  یابیوارز قیمورد تحق بیمتعاقب آن به ترت یو خارج یداخل تکارانیجنا ریها، طالبان، وسا میت تنظ ایکه جنا نیقیبه 
کرده که  بیترت میجرا نیا یرا به منظور مستند ساز یدیبخش جد نیملحوظ پورتال افغا ن جرمن آنال نیداده خواهد شد، بد

در نظر گرفته  خونبار و منحوس ثور یساعات کودتا نیو درست از نخست 4237را از سال  مبدأاما  رکار قراردارد،یفعالً ز
است و چپ و  تیجنا ت،یرفت. جنا میخواه شیپ نگونهیو هم میرسیم یوحشتناک تجاوز گران روس اتیو بعد به تجاوز و جنا

  ندارد. یکائیراست و کافر و مسلمان و روس و امر
 

عادالنه ، مانند  یقیکار تحق کیمخل  یاحساس ها و یاقدامات را از هرگونه جانبدار نیا انیجر ن،یپورتال افغان جرمن آنال
 .به دور نگه خواهد داشت رهیوغ ییحس انتقام جو

 

پورتال افغان « شده است افغان جرمن آنالین به وسیلۀ شعله یی ها اشغال»نویسند که  بعضاً عده ای در نوشته های شان می
و تمایل ایدیولوژیک تعلق ندارد و تحت  دارد که این سایت به هیچ پارتی، گروه سیاسی جرمن آنالین به صراحت اعالم می

کند و چنین  پورتال ما این ادعا را که به کدام جناحی تعلق دارد، با قاطعیت تکذیب می .باشد امر هیچ کسی نمی سلطه و
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این  .نماید به شدت محکوم می خلقی محیالنه بعمل می آید، پرچمی و هوادرانبرچسپ های نابجا و بیمورد را که از جانب 
ورتال را با رقبای سیاسی ایشان در مجادله پمیخواهند یک موضوع دیگر،  آقایان برای مصروف ساختن ذهنیت عموم به سوی

پورتال افغان جرمن آنالین  .تواند اربابان ایشان حاال دیگر کسی را فریب داده نمی قرار دهند، که این سیاست های آموخته از
هویت  سپارد و با نگارش های هر کسی را که به خیر افغانستان و منافع ملی کشور باشد، به نشر می بیطرف است و ملی و

پورتال در این یاد  .کاری ندارد مگر اینکه شخص مورد بحث در یک موضوع مشخص، مطرح باشد سر و سیاسی اشخاص
   .کند می آوری تمام تعهدات رسانه یی، اصول مربوط و روش نشراتی خویش را رعایت

 

 
 

 ختم
 

 
"انستیتوت کارلسرو برای تکنولوژی" در رشتٔه الکتروتخنیک تحصیل کرده و اکنون به حیث دیپلوم انجنیر  KIT–مؤلف نوشته در پوهنتون

کار می کند. او همزمان انجنیر سیستم های    Automation Systems آتومیشندر امور سیستم های Siemens AG در کمپنی زیمنس 
 آنالین جرمن افغانآن را دارد. نویسنده وظیفٔه یک تن از متصدیان پورتال «  MSDNعضویت شبکٔه انکشافی»بوده و MCSE میکروسافت

 را نیز عهده دار می باشد.

 


