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فریده نوری

باز هم
با نزدیک شدن کودتای منحوس ،خونین و ویران کنندۀ هفتم ثور ،باز هم یکی از قاتالن کودتاچی
حزب نادیموکراتیک خلق و پرچم ،که دستان شان با خون مردم بیگناه آن سرزمین مقدس که نامش
افغانستان است ،رنگین است ،خواسته باز هم مضمون بنویسد و باالی زخم های التیام نیافتۀ مردم
مظلوم ما نمک پاشی نماید.
این شخص همان صمد ازهر ،قاتل شهید میوندوال است که جفنگ های همیشگی خود را می نویسد.
مثالً چنین می نویسد « از پاکستان و ایران تا امریکا ،مجموع جهان غرب ،کشورهای عربی ،چین
و اسراییل برای شعله ور نگه داشتن آتش جنگ هیزم کشی کردند .در میان اقوام شریف افغانستان
نفاق را دامن زدند و تا مرز تجزیه طلبی و آرزوی انهدام کامل کشوری به نام افغانستان ،پیش
رفتند»،
دیده درایی و چشم سفیدی این شخص از حد گذشته است ،چرا هیچ وقت از منشأ و مبدأ این بربادی
که همانا کودتای نا فرجام حزب نا دیموکراتیک خلق و پرچم عاملین اصلی آن می باشند ،شروع
نمی کند؟!
با کودتای ننگین خود نظام یک کشور را از بین بردند و زمانی که با مخالفت همه نفوس کشور
مواجه شدند ،از فروپاشی رژیم ننگین خود در هراس گردیده وطن را به باداران شان تسلیم نمودند.
با تسلیم نمودن افغانستان ،به اردوی سرخ شوروی ،شیرازه و نظام یک کشور با ثبات و غیر منسلک
را برباد و فنا نمودند.
و حاال این شخص آمده و سخن از « به اصطالح مجاهدین» می زند .برای این جانی باید گفته شود
که وطن را از چنگال خرس روسی همین مجاهدین که فرزندان صدیق آن کشور بودند با دادن خون
های شان نجات دادند.
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این که بعدا ً تعدادی محدوی با یک عده از وطن فروشان حزب نادیموکراتیک همدست گردیده و
خواستند وطن را به کمک روس ها به سوی تجزیه ببرند ،برای همه مانند روز روشن است.
فلهذا این اشخاص باید از جفنگ گفتن دست بردارند و بگذارند تا زخم های کشور عزیز و مردم
سرفراز و داغ دیدۀ آن التیام یابد.
چیزیکه واضح و هویداست ،این است که اعضای حزب نا دیموکراتیک خلق و پرچم در وبسایت
ها رخنه نموده اند و از همین طریق به پروپاگند خود از یک طرف و به تفرقه افگنی از طرف دیگر
ادامه میدهند .الکن گله از مسؤلین وبسایت هاست که هر اندازه کوشش می شود که برای شان
فهمانده شود که باالی خون یکنیم تا دو ملیون شهید ،و صد ها هزار معیوب و ملیون ها آواره و
سرگردان که یگانه عامل آن همین کودتای بدفرجام و اشغال وطن توسط باداران روسی شان و دوام
خون ریزی تا امروز می باشد ،پای نگذاشته و از نشر مضامین شان صرف نظر نمایند ،الکن گوش
شنوا وجود ندارد.
گر چه مسؤل این وبسایت معلوم الحال شخص نیکوست ،الکن از یک طرف اعضای حزب منفور
و ط رد شدۀ خلق و پرچم مانند عنکوبت در وبسایتش رخنه نموده اند و از طرف دیگر فکر می
شود ،که به زیاد بودن تعداد مضامین اهمیت می دهد ،تا نشود که از وبسایت های رقیبب پس بماند.
امیدوارم وبسایت ها باالخره به این نتیجه برسند که احترام به وطن و وطنداران ،قناعت بیشتر
دارد نظر به نشر مضامین افرادیکه وطن را بر باد و وطنداران را به دربدری و خاک به سری
سوق دادند .یا در کنار مردم باشید ،یا در کنار دشمنان قسم خوردۀ مردم ،راه میانه وجود ندارد و
فقط باعث ذلت و شرمساری است و در فرجام روسیاهی بار می آورد.
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