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جواب به یکی از عاملین بدبختی های وطن
جای بسیار افسوس و تأثر است که وبسایت های معلوم الحال نبشته های یک تعداد از خائنین را
نشر می کنند .در سایت افغان جرمن آنالین شخصی شناخته شده ای به نام صمد ازهر وقتا فوقتا
مضمون می فرستد و از هر موقع استفاده نموده ،فکر می کند که با نوشتن چرندیات روی سیاهی را
که در تاریخ افغانستان از خود به جا مانده اند بپوشاند ،این طبقه افراد جنایتکارغافل از این هستند
که به هیچ قیمت نمی توانند لکۀ بی ننگی را که در تاریخ پر افتخار افغانستان با فروختن مادر وطن
بجا گذاشته اند با عوام فریبی پاک نمایند .جای تأسف است که چرا نوشته های این اشخاص شناخته
شده نشر می شود.
در مضمون اخیر خود این شخص در قسمتی چنین می نویسد « :دشمنی در حق نسل بالنده سرشار
از هزاران امید بالخصوص نسلی که انتظار می رود در رقم زدن تاریخ آینده کشور نقش اول و بلند
داشته باشد  ،صورت می گیرد»  .اول م ِن هیچمدان ندانستم که معنی و مقصد این خیانت کار و قاتل
صدراعظم میوندوال از این جمالت چه است؟ در زمان حمکروایی حزب منفور خلق و پرچم چرا
به نسل جوان رحم نکردند ،در آنوقت فکر می کردند که هر اندازه زیادتر بکشند به همان اندازه
قدر شان نزد اربابان روسی زیاد می گردد .هنگامیکه دختران و پسران مکاتب که به مناسبت
اشغال کشور با دستان خالی جهت اعتراض به اشغال وطن مظاهره نمودند این قاتالن بی رحم بر
روی آن ها که تنها کتاب و قلم به دست داشتند ،با تانک ها و ماشیندار ها فیر کردند و جوانانی که
فقط حب وطن داشتند و می خواستند انزجار شان را از اشغال وطن نشان بدهند ،به خون غلطیدند
که نمونۀ بارز آن ناهید شهید است .جای تعجب است که همین وطن فروشان ،وطن را فروختند و
مردم آن را از هر طبقه و در هر سن و سالیکه بودند به خاک و خون کشیدند ،به جای این که ندامت
از کار خود داشته باشند ،از هر موقع استفاده نموده و باالی زخم های مردم نمک می پاشند.
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وی در جای دیگر می نویسد « :طالبان با تنگ کردن فضای تنفس ،خصومت با هر پدیده مدنی،
حقوق بشر و دموکراسی  . » ...خداوند صبر بدهد که حاال این جنایتکاران از حقوق بشر و
دموکراسی سخن می زنند ،وقتی به صد ها هزار افغان بیگناه را که جرم شان فقط امتناع نمودن از
شمولیت به حزب نادموکراتیک خلق و پرچم بود زنده به گور می کردید ،حقوق بشر کجا بود؟!
زمانیکه همین شخص صمد ازهر پای خود را به گلوی صدراعظم میوندوال گذاشت و او را به
صورت بسیار وحشیانه به قتل رساند ،حقوق بشر کجا بود.
در اخیر این شخص نوشتۀ خود را این گونه ختم می کند « :آرزو می کنم که در میان طالبان خرد
بر جهل پیروز گردد و کشور از سقوط کامل نجات یابد» غافل از این که با کودتای منحوس و
نافرجام خود چهل و پنج سال قبل وطن را به سقوط مطلق کشانیدند.
چیزیکه امروز با آن مقابل هستیم حاصل همان وطن فروشی حزب نادیموکراتیک خلق و پرچم است.
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