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مطلبی از فیسبوک و حقایقی عریان از اعمال یک جنایتکار
در زمرۀ بدبختی های ملت افغان درین نیم قرن اخیر ،یکی هم فریب ،خدعه و تحریف حقایق تأریخی
و عدم شناخت آنهایی استکه درین مدت بر مقدرات افغانستان بیش و کم حاکم بوده و کار روایی های
شان که البته در صفحات تأریخ حک گردیده ،به نحوی و در اثر کج روی های مطبوعات و تبلیغات
سوء و غیر حقیقی ،توصیف و بزرگداشت میگردند.
در جریان رویداد های تاریخی این مدت چه جنایتکاران ،وطن فروشان ،خدمتگاران و وابستاگان به
غیر نبوده اند که امروز به صفت قهرمانان ملی ،وطن پرستان و ملت نوازان ارج گزاشته میشوند.
آنچه جای افسوس و تأثرات عمیق را بار می آورد ،نه تنها تحریف و نقض حقایق تاریخی افغانستان
عزیز است ،بلکه برای دو نسل اخیر سوء تفاهمات زیادی را در باورمندی رویداد های کشور شان
و آنانی که در آن حوادث زیدخل و فعال بوده اند بار می آورد.
به ارتباط مطالب بعدی ،اعمال همین «داکتر نجیب هللا» که سوابق وی مانند دو خودفروش و خاین
به وطن دیگری که «ببرک کارمل و اناهیتای راتب زاد» باشد ،حتی قبل از کودتای منحوس ثور و
رفت و آمدش به سفارت شوری و بوتل های ودکای روسی در بغل ،همچنان در نزد مایان اظهر من
الشمس بوده است ،با لقب «گاو» که هموطنان بر وی گذاشتند و بدون شک توهینی بر یکی از
حیوانات مفید جامعۀ بشری محسوب میگردد ،خاصیت آدم کشی دد منشانه ای داشت که دشمنان رژیم
سفاک را با دستان خویش و لگد و مشت ،با سبعیت تام نابود میساخت .اعمال این حیوان خون آشام
با سر سپردگی به باداران اشغالگر و خدمتگاری به دستگاه مخوف «کی جی بی» ،یکی از خاینین
ملی بی چون و چرای سرزمین مقدس افغانستان و ملت مظلوم آن به شهادت تاریخ ،بصورت ابد
ثبت می باشد .ولی آیا شما سری به وبسایت چنین وطن فروش قهار و قاتلی حرفوی زده اید تا مشاهده
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فرمایید که چگونه تاریخ ما و رویداد های سرزمین ما را مشتی چاپلوس و منکر از افغانیت در
مطبوعات به بازی میگیرند وبا اشتهارات پوشالی از یک خاین به وطن قهرمان ملی می سازند؟!
ناگفته نباید گذاشت که مطبوعات در کل و فضای مجازی خاصتا ً درین استحالۀ غیر ملی سهم بیشترین
را دارا می باشند .طور نمونه آنچه را تقدیم خوانندگان معزز می نماییم ،در حقیقت سطوری است
از مطلبی که یکی از هموطنان ما به نام «متین عادل» در سال  2015در فیس بوک منتشر نموده
که از قضاء اخیرا ً یکی از دوستان اینجانب بار دیگر به دلیل ارزشمندی آن ،در صفحات فیسبوک با
مایان شریک ساخته است .با تشکرات از دوست عزیز ،اینک محتویات آنرا که به عبارات ساده،
عام فهم و دور از تکیه به الطیات و ایرانی سازی لغات و اصطالحات ،حقایق عریانی را از دید
یکی از هموطنان رنجور ما حضور شما تقدیم می نماییم:
فروری 201

داكتر صاحب خداوند ج به قدرت خودش با شما محاسبه كند!

آقای متین عادل نویسندۀ فیسبوک و داکتر نجیب هللا

داكتر صاحب خداوند ج به قدرت خودش با شما محاسبه كند!
سه بار مرا كشتید خوب بیاد دارم سه بار
هنوز كودكي بیش نبودم كه خانه مان را تحت امر شما و جنراالن شما مانند شهنواز تني ،عبدالقادر،
منوكي منگل ،وطنجار ،إللي حمیدزي  ،جبار قهرمان و امثال آنها بمباردمان كردید اگر از روي
تصادف  ،من در زیر درختان توت ما نبودم مني كه دارم مینویسم دیگر وجود نداشتم.
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دومین بار باز هم روي تصادف چون پشت آب رفته بودم و دو راَس گوسفند زمستاني را كاكایم نیز
ذبح كرده بود و با فامیل كاكایم داشتیم به زمستان آماده گي میگرفتیم كه باز هم جت هاي وحشت ناك
شما جناب آمدند و خانه مان را بمباردمان كردند و زمانیكه با كوزه یي پر از آب برگشتم .
دیگر نتوانستم گوشت آن گوسفند ها را با گوشت خواهران و برادرانم تشخیص دهم.
درست یكي از مجروحین همان حادثه دلخراش یك هفته قبل با این دنیا وداع گفت كه روحش شاد و
بهشت برین جایش  .و سومین بار زماني نجات یافتم كه رؤسها همه قریه ها و قصبات را زیرو زبر
كردن و همه جنبنده هاي قریه هاي اطراف مان را به گلوله بستند.
اما روي تصادف در خانه مان سر نزدند و ما با همه ساكنان قریه خود مان كه اكثرشان امروز در
قید حیات اند هنوز زنده هستیم.
آري این منم كه هنوز قلبم در تپش هایش برادر و خواهر قرباني شده ام را صدا میزند و هنوز بازي
هاي كودكانه آنها را تصویر میكند بلي این منم  .جناب داكتر مگر یكنیم ملیون انسان این سرزمین
به كدام جرم كشته شدند؟ دو ملیون معیوب شدند گناه ایشان در چه بود و پنج ملیون انسانیكه در كشور
هاي همجوار مهاجر شدند و با هزار بد بختي زندگي كردند گناهشان چه بود ؟
و هزاران دیگر كه تحت امر شما در پلگیونها و زندان ها به جرم مسلمان بودن به تیغ كشیده شدند،
جرم شان چه بود جز خدا وطن و آزادي؟
و این منم كه امروز از جنایات شما داكتر صاحب محترم و أمثال شما مینویسم،
و این اسناد تحریري را در حضور خداوند «ج» خواهم برد و طلب انتقام از شما خواهم شد.
بلي من امروز میدانم كه چرا با من و هم وطن من دشمني داشتید به جرم انسان بودن و زیرا تو و
امثال خودت از وجود انسان هاي وطن دوست باشرف این سرزمین هراس داشتید.
و شما مانند خود مزدور و خود فروخته میخواستید اما من تنها چیزیكه شما میخواستید نبودم و نیستم
و نخواهم بود.
اگر من هم در جمع از شهداي آن روز بودم هنوز در تصمیم خود متین و استوار میمانم.
واین منم كه در آن زمان به هیچ حزب سیاسي ارتباط نداشتم و كودكي بیش نبودم ،كه با ترانه هاي
زیباي كودكانه عاشقانه زندگي میكردم .آیا این گناه من بود؟
با وجود این همه جنایات كه بر حق من و أمثال من روا داشتید هنوز هم نمیخواستم كه بدست دشمنان
این سرزمین كشته میشدید.
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اي كاش تو زنده میبودي كه من تو را در داد گاه عدالت فرا میخواندم و باهم دیدار میكردیم این را
بدان كه هنوز در جستوي توأم حتي اگر نباشي و هنوز در امتداد راه رسیدن به حق مسلم خودم هستم،
زیرا خود خدا «ج» حق بنده را به خودش واگذار كرده است واین را الزم میدانم تا به همه صادقانه
بنویسم كه این یك افسانه ،نه بلكه این یك واقعیت تاریخ غصه ها وغم هاي زندگي من و هزارها مثل
من است كه با إبراز هزار درد و اندوه توانستم روي كاغذ بنویسم و آنهایكه من را در تصویر مي
بینند و مي شناسند از همه این حادثات زندگي من و خانواده ام باخبرند.
متین عادل نیویورك .و باز پخش از كلفورنیا.
نوت :اگر این نوشته از نظر شما قابل نشر بود لطفا شیرش كنید تا از تكرار این جنایات از هر
طرفي كه باشد جلو گیري شود و باید بدانند كه روزي عدالت دروازه هایشان را مي كوبد .
با اظهار امتنان ،متین عادل
( ذکر اسمای خاینین و وجدان فروشانی چون نجیب ،ببرک و اناهیتای راتبزاد ،دلیل نمیشود که به
بقیه خیانتکاران گروه خلق و پرچم چون ترکی غدار ،امین و بقیه خائنین به خلق و وطن ،برائت داد.
این سیاه کاران تاریخ همه سر و تۀ یک کرباس هستند – ازین قلم).
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