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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 نذير دلسوز

  ٢٠١٣ اگست ٢۴
 

 » آزاد افغانستان-افغانستان آزاد «به پورتال 

نشسته و يک ميل  یپشت ميز  کسی با لباس کماندوئی در  فرستاده اند   کسانی يک ودئو کلپ را در فيسبوک  

مدتی  يک تشکيل جديد نام برده   به طرف راستش در داخل يک طاقچه ديده می شود وی از وجود   ماشيندار ھم 

با .  نوشته ام برايتان غرض نشر فرستادم   اين متنی را که بعد از شنيدن و ديدن آن .  آن صحبت نمود ۀدر بار

  حرمت به شما

 ٢٠١٣ت  اگس٢٢نذير دلسوز    

 

  مبا سال

ً به ارزيابی .داد   ابعادی دارد که ھر يک را بايد با دقت مورد بررسی قرار ") جبھۀ الفتح("  تشکيل جديد  عجالتا

  :تشکيل پرداخته می شود   فشرده ای از اين 

ً صر(ھرگاه " تشکل جديد "  اين  سرھمبندی کنندگانش را   تبليغی نباشد و واقعيت وجودی داشته باشد ، می توان ) فا

  :ی نمود و در بارۀ آنان نوشت شناسائ

توسط ) KGBسابق (FSB به دستور  اينھا يا برای مانور کردن و تبارز نيرو در برابر قوای امريکا ومتحدينش  

   ؛اندعرض اندام کرده " شورای نظار" دستۀ   نمايندۀ بومی اش در افغانستان ، يعنی دار و 

بھانه ای شده بتواند برای تداوم وجود نيروی ھای  البان در جوار ط  که انديا از جانب امريکا توظيف شده 

  اشغالگر در افغانستان ؛

برای به دام انداختن نيروی ھای   بافته شده ای باشد با دستھای خاد کرزی و مشاورين امريکائی اش  يا توری 

   رود ؛می) دست نشانده و مشاورانش   از ديد ( و خطر تشکل و برآمد شان  واقعاً ملی که احتمال 

ط تنگاتنگی با که رواب" واواک ايران"خصوص ه می باشد ، ب کشور ھای خارجی دخيل   يا در ساختار آن دست 

پول معاشات ماھوار شمار زيادی از  د گويا به سرقدرت بودن تا مدت ھای زيادی که طالبان (شورای نظار دارد 

 طالبان -  مسعود در خارج از کشورکه اکثريت آنان از اعضای خاد بودند -سفارتخانه ھای دولت چپه شدۀ ربانی 

  ؛)  توسط جمھوری خون و خيانت ايران پرداخته می شد - پول به آنھا پرداخت نمی کرد 

اند را کمتر از ثروت جنايتکاران و سرب که ثروت شان" ای نظارشور"و يا اينکه اين تشکل را بخشی از ناراضيان 

) سه تن از جاسوس ھای روس فھيم و قانونی و عبدهللا عبدهللا  بدون مشورۀ (ھای اسالمی تصور می کنند 
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" سيا  " را در بست به سازمان  خود و تشکل شان  ") قھرمان مسعود(" سازماندھی کرده اند ، تا مانند رھبرشان 

    . يکا بفروشندامر

وجه  به ھيچ  "کفر لعين"و کين بی پايان به " اسالم عزيز"با عشق آتشين به  ھر چه باشد ") جبھۀالفتح"(اين تشکل 

و   ضد ملی و نھايت ارتجاعی و بسيار ھم ضد زن می باشد اً بنابرآن شديد  نمی تواند پاسخگوی منافع مردم باشد، 

   .اخت  بی امان پردۀ آن به مبارزهعلي  بايد 

قھار (" جھادی نما –از يک پرچمی   مرتکب يک اشتباه کوچک شدند که نقل قولی  اين باند جديد " دانايان"

" راوا "رگان نشراتی ا" پيام زن"به نشريۀ رزمنده و افشاء گر بايد رک برای شناخت بھتر از اين شاع" عاصی

يان جنگ مقاومت ضد روسی ؛ حتا يک شاعر ھم در تمام کشور در جر. در متن نوشتۀ شان آوردند ) مراجعه کرد

  " ! )شورای نظار " و قوم پرستی   پنجشيری بازی . ( نام بردند " قھار عاصی" از   وجود نداشت که اينھا 

کدام روسی را کشت و زندانی شد   که گويا در کوچۀ مرغھا   ... اگر ضرورت باشد در مورد رفيق سيد ادريس { 

پيشه و جاسوس شريک شد،  پيوست و در کشتار مردم کابل با کلبدين جنايت " میحزب اسال"و در زندان به 

ً به ھمين بسنده می کنم .بيشتر خواھم نوشت  طبق گفتۀ يک تن از دوستان زندانی شدۀ اين قلم که جناب  : عجالتا

رشان را نشاسند و او را که قاتل بادا اينقدر احمق نبودند ) بازجويان(مستنطقين : ر کابل اقامت دارند شان فعالً د

  دلسوز. } زنده از زندان آزاد نمايند  

 


