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 ۰۱۰۱اکتوبر  ۱۰نجشنبه پ                                                         حمید انوری       

 آزادی بیان مه حد و حدودی دارد
 

 ُکنج خلوتروز قتل نجیب گاو به دست طالبان فرا رسید و چهار بی کار و بی عار از چهار سال

فروش و جاسوس، تجلیل به عمل آورند،  بهم آمدند تا از یک شکنجه گر و قاتل و خاین و وطن

 !ای وای که تقلید ما را ُکشت. و سالروز قتل احمد شاه مسعود" شورای نسوار"درست به تقلید از

ده، کودک و نوبالغ از  -در داخل افغانستان و در کابل زیبا، یک مشت زن و مرِد وامانده و هشت

، در آن روز از داکتر نجیب هللا قصاب دنیا بیخبر را گردهم آوردند تا در خیمۀ لویه جرگه

. خوشبختانه در آنجا موفق به چنین کاری نگردیدند. به اصطالح یاد و بود به عمل آورند افغانستان

قبل از برگزاری چنان  که، "فارو – یون سازمانهای پناهندگان افغان در اروپاـفدراس" ممنون از 

محفل ننگین در کابل، یک اعالمیه صادر کردند و به گونه ای اخطار دادند و مواضع ملی خود را 

 .با صراحت ابراز داشتند

، یک خلقی شناخته شده، یک فرد فروخته شده و بی "جرمن – رمنج"اما در سایت پرچمی زدۀ

چنان با َشد و َمد و  مشغول کارکی است، در دهلی،" جواهر لعل نهرو"پوهنتون گویا در که وجدان 

، سخن سرائی را "دیستخا -نجیب"طمطراق، روی سپید کاغذ را سیه کرده و در مدح رهبر خود، 

تفو بر تو ای چرخ  "سر داد که عرق شرم از سر و روی من سرازیر شد و با خود گفتم

 ".گردون، تف

 ."با آدمی بزرگ شودعاقبت گرگ زاده، گرگ شود، گرچه "  چه بجا گفته اند

 :او مضمون چتل خود را چنین عنوان داده است

د شهید (، د افغاني روڼ اندي او ملي تفکر څاروال او پاسوال واکمن  هللاشهید ډاکترنجیب  "

 ") د شهادت د څلورویشتم تلین په درشل کې هللاډاکترنجیب 
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، از آن نوشتۀ تهوع آور و دل "جرمن – جرمن"و جالب است که یکی دیگر از اوقی های مریض 

 :، چنین استقبال می کند"شیدرخالق " نِ بد ک

 25.09.2020 :تاریخ     سویس :محل سکونت    زمری کاسی :اسم
 

دروند رشید صاحبه زما سالموونه ومنئ او مننه چه د 

وطن د نومیالي او په وطن مین پخواني رٔیس 

پلوروونکو له جمهوور داکتر نجیب هللا چه د وطن 

خوا ووژل شو، تاسې د ده یادونه کړې ده او همداسې 

د ترکي او حفیظ هللا امین نووموونه مو یاد کړي دي، 

زه په دغو ویاړم، اوله دا چه دوی له ترور نه چه په 

الر اچول شوی وو، خبر وو او هڅې یې کولې چه دا 

وطن تباه نشي، دوی قربانیا شول ځکه چه دوی 

زه شاهد د پښتنو دې له مینځه وړلو یم او )پښتانه ووه،

او شاهد د وکیل د کودتا چه د (. د افغانستان د تجزیې

دوی . سویس د حکومت په لمسون په الر واچوله شوه

ووژل شول ځکه چه دوی نه پرېنښودل چه پردي د 

همدا نجیب . وطن پر مور او ناموس باندې سپاره شي

پر باندې  ووه چه د کارمل د شوروي تانکوونه چه

سپور وطن ته یې راوړل سره د عساکرو پر ناموس د 

زه نه ګوندی ووم . وطن، بېرته یې له وطن نه وسړل

او دښمن د دیني متعصبینو ووم او یم، خو دغه درې 

واړو ته په درنه سترګه ګورم، دوی د وطن او د وطن 

د نامووس ساتوونکي ووه او په دې الر یې سرونه 

نو د تباهي کیسه څه وه او دا چه د پښت. ورکړل

  ورباندې کار وشو، زه یې شاهد یم،

 .ګلوونو سره نېکې هیلې
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این فرد مریض طی سالیان گذشته بار بار و به گونه های مختلف از نجیب گاو، ! بلی هموطن

قصاب کابل، دفاع کرده است و در گذشته ها یادآور شده بود که فرد اعتمادی نجیب بوده است و 

قدرت داشت و گویا رئیس جمهور بود، همین زمری کاسی، یکی دو باری  زمانیکه نجیب هنوزدر 

با خاطر آسوده و اطمینان کامل از سویس به کابل مسافرت کرده بود، چند باری مهمان نجیب گاو 

بود و یک بار هم نجیب نظر به اطمینان کامل که باالی وی داشت از او به عنوان ترجمان استفاده 

وطن فروشی که شاخ و دم ندارد و ضرور نیست حتماً خلقی یا پرچمی باشی،  ...ه بود وکرد

 .مرتجع هم در همان زمره محسوب می شود

، ارزش دو توت را "زمری کاسی"و این استقبال ننگین" خالق رشید"حال این مضمون تهوع آور

 ...هم ندارند، یکی حزبی سرسپرده و بی چشم و رو و دیگری دنباله رو او

هموطنی شوق نفرین  که اگر ...شهید ډاکترنجیب هللا :اینهم لینک نوشتۀ متذکرۀ عبدالخالق رشید

، داشته باشد، آن جفنگ نامۀ تهوع آور را بگشوده و وطن فروشی و خیانت" استاد"فرستادن به این 

لعنت و نفرین " جرمن -جرمن"و به سایت پرچمی زدۀ" ق رشیدخال"با خواندن هر سطر به 

 .بفرستد

، تا حال هنوز ندانسته اند که آزادی بیان هم از "جرمن –جرمن "اوقی های کالنکار سایت کثیف

 .خود حد و حدودی دارد

فراموش کرده اند  "جرمن –جرمن "آیا این بی غم باشان و به مه چی گویان سایتک پرچمی زدۀ 

" خاد"، و بخصوص زمانی که نجیب گاو رئیس سازمان جهنمی "خ.د . ح"زمان قدرتمداری  که در

 !بود، هر که دهان باز می کرد تا سخنی گوید، زبانش را از حلقش بیرون می کردند؟

آیا آنها به یاد ندارند که تفتیش عقاید در آن زمان خون و خاکستر و خیانت، بیداد می کرد و آن 

 !جانیان قرن، آزادی بیان را در چهارسوق شهر شقه شقه می کردند؟

و سازمان جهنمی جاسوسی آنها به سردمداری همین نجیب " خ.د.ح"آیا آنها فراموش کرده اند که

روز و هر ساعت و هر دقیقه، به صد ها و هزاران هزار هموطنان بی  گاو، قصاب افغانستان، هر

" خاد"د، در شکنجه گاه های متعدد گناه و بی دفاع و مظلوم ما را که فقط عاشق وطن و آزادی بودن

 !ند؟و در زندانهای بیشمار مرکز و والیات، به جرم ابراز عقیده، بند از بند می برید

آیا آزادی بیان همین بود که فقط برای اظهار عقیده، خواهران و برادران ما را زبان می بریدند، 

 !؟...چشم می کشیدند، انگشتان شانرا بند بند جدا می کردند و

http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/Rashid_a_najib24.pdf
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بات رض، با ا رام، هموطنان آزادۀ "خاد"مگر همین نجیب گاو نبود که حتی در دفتر کار خود در 

 !، به شهادت می رساند؟وسیمو دشنام های نا و تحقیر نمشت و لگد و قفاق و توهیوحشیانۀ 

ما را به جرم اخوانی بودن،  دوهناهل مگر همان رژیم خونخوار و خاین نبود که حتی هموطنان 

 !زیر شکنجه های وحشیانه خورد و خمیر کرد؟

را در دیوار  شهید (۰۰۱۱۱)دوازده هزارار لیست نبود که یکب لیسیمگر همان رژیم مستبد و پ

 !؟ه بودندنیست و نابود کردهای وزارت داخله نصب کردند، که در ظرف یکسال 

 !جرم آن قهرمانان واقعی مگر چه بود که بصورت وحشیانه کشتار شدند؟

 .آنها فقط این بود که چهار کلمه ابراز عقیده کرده بودند" جرم"

قربانی را  (۰۱۱۱)، به همین زودی لیست پنج هزار"جرمن –جرمن "سایتبی مسؤلیت آیا جنابان 

 !فراموش کرده اند؟

آن رژیم منفور و سردمداران منفورتر از آن، آزادی بیان را از دور با گلوله می زدند، احترام به 

ردند و نجیب گاو چهار میخ می کآزادی بیان را  احترام به را زنده به گور می کردند، ید مردماعق

 .با تمام قصاوت ایک داشت، نه به زن رحم می کرد و نه به طفل و پیر و جوان

 .آن وحشی درنده، نمونۀ کامل یک سادیست دیوانه بود

، همه روزه شکنجه های ، زندانهای مرکز و والیاتها، شعبات متعدد تحقیق هشکنجه گادر 

ران شرف باختۀ خلقی و پرچمی و خادی، جریان داشت، مسؤلین تحقیق و شکنجه گ انهیوحش

سگرت های شانرا در مردمک چشم زندانیان خاموش می کردند، با ضربات وحشیانۀ مشت و لگد، 

و دست و پا و  د و ناخن می کشیدندنی شکستند، گوش و بینی می بریدمدندان های زندانیان را 

 ...گردن می شکستند و

د و یک چتل نامه می نویسد و یک سایتک پرچمی زدۀ بی و امروز مردکی از کنج هند پیدا می شو

 .مسؤلیت، آن جفنگ نامۀ متعفن را نشر می کند و آب از آب تکان نمی خورد

نکار و اوقی سایت متذکره، حتی یک نفر هم وجود ندارد که با الیعنی اینکه در بین یک مشت ک

نشر آن جلوگیری کرده نمی  ا الاقل اگر ازینوکر روس بکوبد و  مشت محکم به دهان کثیف آن

با حتی نوشتن یک صفحه  توانند، چون سِر کالوه به دست چهار پرچمی زیردار گریختگی است،

به آن بی خرد شرف باخته بفهماند که راهی که می رود به کاهدان است و اجازه ندارد تا با نوشتن 

 .ردانه توهین کندافغان، نابخ مهمچو چتل نامه ای، به بیش از دو میلیون شهید مظلو
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درک " آزادی بیان"، بفهمانند که آنچه شما از "جرمن –جرمن "به اوقی های سایت اینکهیا هم 

 " خ.د.ح"کرده اید، آزادی بیان نیست، بلکه همکاری تنگاتنگ با جانیان وجدان مرده و شرف باختۀ

و  پاک و ورثۀ مظلوم شهدا است دایو بیش از دو میلیون شهافغان ریف و توهین بزرگ به ملت ش

 !!!هیچ ارتباطی با آزادی بیان ندارد

مشهور به  ،افغانستان، به نام نجیب تجلیل از یک جاسوس، وطن فروش، جانی، سادیست و قصاب

 !، خیانت ملی است و خیانت ملی هم بزرگترین جنایت استگاو

 .دم، شریک است، در این خیانت بزرگ در حق ملت و مر"جرمن –جرمن "سایت 

این جمع نامتجانس، به دهل پرچمی زادگان میرقصد و هیچ عالقۀ به میهن و مردم و شهدای 

افغانستان و بازماندگان شهدا و میلیون ها مهاجر و آوارۀ افغان ندارد و راهی که روان است، حتی 

  .به ترکستان هم نمی رسد، بلکه عاقبت به گورستان خواهد رسید

 

 پرچمی و خادی او تنها در کابل -جنایت نجیب گاو و شرکای خلقی خرواراز  ذرۀ

این جنایات عظیم را نادیده می گیرد و به فراموشی می سپارد،  فرد و منبع ایکههر 

 !!!به شمار میروددر این جنایات شریک بوده و خائن ملی 

 

 

 گفت آن یار کز او گشت سر دار بلند
 کرد جرمش این بود که اسرار هویدا می

 


