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هر چه بگندد نمکش یم زنند
وای به روزی که بگندد نمک
به ارتباط نبشته های نویسندۀ توانا و وطن دوست ،محترم حمید انوری مبنی بر این که یک تعداد از
پرچمی ها و خلقی های وطن فروش دست از تبلیغات حزبی و تفرقه اندازی های سخیف در سایت
های غیر حزبی بر نمی دارند ،پرچمی ها و خلقی هائی که سال های سال در خدمت روسیۀ شوروی
گریبان پاره می کردند و به ساز وی می رقصیدند تا این که وطن را بفروش رساندند و مردمش را
تار و مار کردند که تا هنوز که چهل و سه سال از آن می گذرد ،از بدنه آن سرزمین باستانی و
زادگاه دلیران خون جاریست و هنوز که هنوز است عاقبتش نامعلوم می نماید.
این پرچ می ها و خلقی ها هر بیگاه و پگاه مضمون می نویسند ،نظر می دهند ،توصیه می کنند،
وحتی قهر می شوند .در تمام نبشته های این ها حتی یک مراتبه هم که شده باشد از چهارده سال
کودتا خونین و خانمان سوز حزب نا دموکراتیک خلق و پرچم و بعدا ً فروختن وطن به بادار خرس
شمال شان نه انتقاد ،نه ندامت و نه هم عذر خواهی از ملت رنجدیده ،به چشم نمی خورد .مالمتی
در نبشته های شان درست بعد از سقوط قصاب کابل و رژیم خونخوار حزب نادموکراتیک خلق و
پرچم شروع می شود.
وقتی در مقابل نبشته های شان مخالفت صورت می گیرد ،به عوض خجالت کشیدن از کردار شان،
شروع به فحش و دشنام می نمایند .بعضا ً حتی در یک روز چندین مراتبه از همکیشان خود به دفاع
می برآیند و دریچه های سایت ها را پُر می کنند.
الکن سوال مهم در این است ،که در حقیقت این اشخاص وظیفه دارند ،که از هر موقع استفاده نموده
و به تبلیغات حزبی خود بپردازند ،تأسف از وبسایت های محترم است که چرا می گذارند که تبلیغات
این ها جامۀ عمل بپوشد.
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از مدتی به این سو تعدادی از وطن پرستان و نویسندگان خبره می کوشند که وبسایت های غیر
حزبی را از خطر پروپاگند و زهر پاشیدن این اشخاص مطلع سازند ،متأسفانه گوش شنوا وجود
ندارد که ندارد.
آیا مسؤلین این وبسایت ها به غیر از افزایش به تعداد مضامین برای نشر در باالی وبسایت شان،
کدام دلیل دیگری هم دارند؟
آیا مسؤلین این وبسایت ها جوابی برای قربانی دو ملیون شهید که با قربانی نمودن جان های شرین
شان وطن را آزاد ساختند ،دارند؟
آیا خود را در مقابل مادر وطن مسؤل نمی دانند؟
آیا ارزش دارد که برای پر نمودن صفحۀ وبسایت خود مضامین قاتل هزاران نفر منجملۀ صدراعظم
میوندوال را نشر نمایند؟
امیدوار هستم که وبسایت های مذکور بگذارند که مضامین این اشخاص قسمیکه برادر محترمم حمید
جان انوری فرمودند که در وبسایت های خود شان نشر شود و از تبلیغات شان جلوگیری گردد.
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استقالل – خپلواکی:
یک  -به یقین که شعر و یا ضرب المثل فوق ،خطاب به سایت های انترنتی تواند بود ،ورنه پرچمی
ها و خلقی های وطن فروش فقط به منزلۀ زهر هالهل اند که فقط و فقط باعث مرگ اند و دگر هیچ.
آنان چنان گنده و متعفن و تهوع آور اند که یک خروار نمک هم جلو تعفن این گروه بی عار را
گرفته نمی تواند .این ها همه و همه از فرق سر تا شصت پا گندیده اند.
دوی دگر اینکه اگر وضع به همین منوال پیش برود و هر کسی بگوید به من چه ،ترس آن میرود
که روزی همین میهن فروشان بی همه چیز ،مردم شریف افغانستان را به محاکمه بکشانند.
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