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البته که باورم می شود که یک جانی و قاتل شناخته شده را که برایش زمینه مساعد شود به جفنگ
گویی و پروپاگند می پردازد ،الکن چیزیکه باور نشدنی ست ،این است که سایت های معلوم الحال
برای این اشخاص که دست های شان به خون هموطنان بی گناه ما رنگین است ،موقع می دهند تا
بیایند و باالی زخم های التیام نیافته مردم نمک بپاشند.
میدانم که نویسندۀ با احساس ،دوست وطن و هموطن و توانا محترم حمید انوری هر مرتبۀ که این
شخص جانی و رفقایش صبا و پگاه روی کاغذ را سیاه می کنند و از هر موقع استفاده نموده و زهر
خود را پاش می دهند ،جوابی که لیاقتش را دارند نثار شان را می کند به امید این که مسؤالن سایت
ها را متوجه ساخته بتواند ،که به احترام خون میلیون ها شهید و از بین رفتن شیرازۀ یک کشور که
آهسته آهسته گام هایی بسوی ترقی و تعالی می برداشت ،و در اثر کودتای این وطن فروشان متوقف
گردید ،از نشر مضامین این وطن فروشان جلوگیری نمایند ،اما گوش شنوا وجود ندارد.
اما عجب در این است که سایت های مذکور به نام آزادی مطبوعات و پلورالیزم باالی خون شهدا و
بربادی کشور پا می گذارند ،و برای پر کردن سایت های شان مضامین این وطنفروشان را نشر می
کنند ،و هیچ وقت حاضر نمی شوند که حتی یک مراتبه هم که شده باشد جوابی که به آن ها داده
می شود آن را به نشر سپارند و از جرئت اخالقی بری اند.
محترم حمید انوری از نویسندگان دیگر یک گله مندی بسیار بجا نموده است که چرا هیچ وقت
جواب این خلقی ها و پرچمی های جنایت کار که با کودتای منحوس خود یک کشور را به ویرانه
تبدیل کردند و مردمش را راهی گور های دسته جمعی و زنده بگور کردن ها .....نمودند و وطن را
دو دسته به بادار روسی خود پیشکش کردند که تا هنوز که زیاده تر از چهل و سه سال می شود
بربادی جریان دارد و هنوز هم از بدنۀ وطن عزیز ما خون جاریست ،چیزی نمی نویسند.
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البته غیر از محترم انوری ،نویسندۀ توانای دیگر ،دوست عزیزم خانم مالل جان نظام هیچ وقت آن
ها را آرام نگذاشته است و جواب های دندان شکن برای شان عرضه نموده است .الکن این خلقی ها
و پرچمی های از خدا بیخبر خود را به کوچۀ حسن چپ زده و به جفنگ گویی های خود ادامه می
دهند.
جای بسیار تأثر است که یک تعداد دیگر نویسندگان که با این گروه موافق نیستند ،و از حال و
اوضاع افغانستان با خبر اند ،یکی به جان دیگر افتاده اند و به نام این که فالن پادشاه خوب کرد و
آن دیگرش بد ،می خواهند تاریخ بنویسند.
به این ترتیب جبهه مقابل به وجود آمده و به عوض این که راه حل برای معضلۀ افغانستان عزیز
بسنجند ،و مانع یاوه سرایی های اشخاصی شوند که عامل بربادی وطن عزیز ما شده اند ،به جواب
طرف مقابل می پردازند ،به اصطالح برای خود یک سرگرمی پیدا نموده اند.
وای به حال وطن و هموطنان.
امروز اعالمیۀ را بنیاد حقوق قربانیان پخش نموده است که باعث مسرت گردید که در این اعالمیه
تذکر داده شده است که یکی از شکنجه گران اسبق زندان پلچرخی مربوط به دورۀ خون آشام خلقی
ها و پرچمی ها به نام عبدالرزاق در هالند در شهر هاگ به محاکمه کشانیده شده است.
امید است که این به محاکمه کشیدن ها دوام نماید و همه جانیان به سزای اعمال خود برسند.
کتاب جفای بزرگ اثر محترم داود ملکیار که پرده از جنایت قاتل شناخته شده صدراعظم میوندال
برداشته است که آن قاتل کسی دیگری نیست بجز همین صمد ازهر ،که انشا هللا نوبت وی نیز خواهد
رسید و سزای اعمال خود را خواهد دید.
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