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بگير كه نگيردت
بسيار جالب است ،كه كساني که تا اخير عضو فعال رژيم های کمونيستی در افغانستان مظلوم بودند که تنها به خاطر
شنيدن راديو بى بى سى يا صدای امريکا و صدای آلمان ،فاميل ها را زنده به گور مي کردند و هنوز هم برای اعادۀ
همچو نظام توتاليتر و ديكتاتورى خون آشام ،فعاليت داشته و جهت کوشش مخفی ساختن جنايات معلوم و مستند سابقه
و حال مجرمانه و شرم آور خويش ،خود را وقف نوشته هاى مملو از دروغ ،تزوير ،تهمت و تقلب ساخته اند ،سخن
از آزادى بيان و حقوق انسان مي زنند .
چهره هاى شما الحمدهلل توسط ملت خوب شناخته شده است و به همين خاطر از آمدن يك نظام ملى و مردمى كه
بازخواست حق مظلوم را نموده و دوسيه های ظالمان متعلق به هر رژيمی که بوده اند ،منجمله و مخصوصا ً آنانيکه
وطن آباد و آزاد ما را در تبانی با تجاوز اردوی سرخ به ويرانه و خاکستر تبديل نموده و مردم را آواره و در بدر و
ِ
معيوب و بيوه و بى فرزند و يتيم ساختند ،چه در داخل محاكم داخل كشور و چه در محاكم بين المللی مثال محکمۀ
بين المللى هاله يا دنهاگ ،روى دست گرفته و آنها را مورد تعقيب قانونى و عدلى ،حتما ً قرار خواهند داد ،سخت در
هراس بوده و از هيچ نوع دروغ و رذالت و وقاحت دريغ ننمايند.
اينجا هر كس چيزى که مي نويسد ،بايد بداند ،كه نوشته هايش ثبت شده و در معرض مطالعۀ تمام جهان قرار ميگيرد،
اگر درست و صادقانه و خيرخواهانه نوشته باشد ،هم برايش دليل و محك و سند ميباشد و اگر دروغ و تهمت و فريب
مردم و تحريف حقيقت باشد ،هم به وضاحت معلوم و ثابت شده و توسط مردم و هم در محاکم عدلی ،بهترين و واضح
ترين سند عليه خودش خواهد بود.
اينکه جاسوسی و مخبری کار هميشگی شما بوده و ازين طريق عمر خود را چالنده ايد ،خبر نوی نيست .مگر در
برابر کسانيکه پوست شان را در چرمگری شناخته اند ،ذره ای بيشتر از بانکنوت ناچل کهنه افتيده در باطله دانی
نيستند که نه در بازار چلش دارد و نه اليق نگهداری در کدام موزيم ميباشد.
در اينجا ،تهديد ديگران جهت سلب آزادی های مدنی و قانونی ايشان ،بذات خود يک فقره ثابت جرمی است ،که مورد
بازخواست قانونی و قضائی قرار ميگيرد.
شما اينجا را هم كابل زمان زير سلطه ديكتاتورى خلق و پرچم تحت حمايت حكومت كمونيستى روس فكـر كرده ايد.
آنجا ناخن كشيدن ها و اعدام های پوليگونی و زنده به گور کردن ها ،که جاسوسان و شيطانک هايی مثل شما ،حلقه
هاى اولين چنين زنجيرهاى منحوس جنايت و بربريت و رذالت مي بودند ،نتوانست ،ارادۀ آهنين و ايمان قوی و توكل
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محكم به ذات اقدس و متعال را در مردم مسلمان و با ايمان ما ذره ای هم متزلزل بسازد ،بلکه از برکت همان پايمردی
و مقاومت وطن عزيز ما ،جهان را از شر هيوالی چهانخوار الحاد و کمونيزم نجات داده و نتيجتا ً همسايۀ بزرگ
شمالی سوسيال امپرياليزم تان ،شما را مثل يتيم بچه های بی سرپرست رها نمود ،که از برکت همان فرصت ،توانستيد
خود را با وقاحت و بيشرمی ،کش کرده به جوامع غربی برسانيد .همان غربی که قبالً هزاران هم وطن تانرا به خاطر
قصد آمدن به اينجاها و رهائی از چنگال ظلم و دهشت و بربريت و حماقت ها و جهالت های شما لينين پرستان داشتند،
زندانی نمودن و به قتل می رسانيديد .
شما پرزه های پوچک حکومت ديکتاتوری قتل و زندان و پروپاگند و سانسور ،با رسيدن به غرب آزاد و مانند شبش
جای گرفتن درين بستر نرم و گرم فهميديد که در دنيا چيزی به نام آزادی بيان و آزادی ابراز نظر و عقيده نيز موجود
است ،حتی که به مردمان هنوز صاحب دوسيه های باز جنائی مثل شماها هم اجازه نوشتن و ابراز نظر وجود دارد!!
مگر به جای اينکه توبه نموده از ملت معذرت بخواهيد ،درين وسواس افتيده ايد ،که از اين نعمت که شما هرگز به
معنی و مفهوم اين درجه بلند از انسانيت نرسيده و شايد هرگز نخواهيد رسيد ،همان اهداف کهنه عوام فريبانه و مخرب
سابق تانرا به پيش ببريد ،مگر فراموش نموده ايد که اکثريت قاطع ملت ميداند که شماها کی هستيد و بايد بدانيد ،که
مردم شما را به چه چشمی می بينند.
شما مانند زمان سابق تان ،آرزو داريد ،که آزادی بيان و عقيده ،اين نعمت بزرگ که يکی از مشخصات و برجستگی
های اين جوامع آزاد و ديموکراتيک ميباشد ،و بهترين طريق پيشرفت جامعه و اصالح نواقص و کاستی های اجتماعی
ميباشد ،در انحصار خواست های شيطانی و منافع شخصی و حزبی ناکام تان که اساسا ً بر ضد غرب و ارزش های
آن منجمله آزادی بـيـان ساخته شده بود ،داشته باشيد ولی ديگران ،که قبل از شما ،اين ارزش ها را شناخته و حتی به
خودتان آموخته اند ،خدای ناکرده ازين حق طبيعی و مدنی خود محروم باشند.
فراموش نکنيد ،که کی ها به شما می فهماندند که اين غربی ها که شما بر ضد آن اين قدر تبليغات منفی می نمائيد
بهتر از آن روس گشنه و ديکتاتور است ،که تحت فرمان وی از هيچ خانه خرابی و مردم آزاری دريغ ننموديد.
کوشش نکنيد ،که مرض های سابق تانرا به اينجاها نيز سرايت بدهيد ،ورنه توسط همين جوامع و قوانين بسيار خوب
آن همچو يک دانۀ خبيث سرطانی ،با شما برخورد خواهد شد .يار زنده و صحبت باقى

برای مطالب دیگر این نویسنده ،اینجا کلیک نمائید.
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