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 افراط گرایی اندر باب تعصب و
 

خاین به وطن و قابل  حزب دیموکراتیک خلق همیشه جنایت پیشه،اعضای 

 بازخواست اند
 

و جنایات بشری « هولوکاست» جهان هفتادوپنجمین سال ختماز قضاء در آوانیکه دولت اسرائیل و یهودیان 

حکومت آلمان هتلری و کشتار ملیون ها یهود را در کوره های آدم سوزی با محافل و کنفرانس های بزرگی دایر 

یان فراموش از خاطر جهان« جنایات علیه بشریت» نمودند تا آنچه در کمپ های مرگ نازل میگردید، منحیث 

می افتیم که با تمام خواص و شرائط « جنایات علیه بشریت»بدون تردید و یقیناً به یاد آن  نشود، ما افغان ها هم

چنان روش های سفاکانۀ انسان بر انسان، اعمال ننگینی که ذریعۀ گروهی خیانت پیشه و جنایت کار وطنی در 

 شوری مستقل و غیر منسلک به وقوع پیوست. سرزمین مقدسی به نام افغانستان، ک

بر ملت مظلوم افغان و کشور شان « خلق و پرچم»کشتار یهودیان، آنچه را حزب خیانتکار علی الرغم قضیۀ 

تعمیل نموده اند، نه تنها در پایان دورۀ خونین قدرتمندی آنان و ختم اشغال افغانستان عزیز خاتمه نیافت، بلکه تا 

 بدبختی ملت به انواع گوناگون ادامه دارد. ی وگآوار دهه میگذرد، بربادی وطن و ۴یشتر از امروز که ب
 

دردا که بر عکس دیکتاتوران و ظالمینی که در جهان روزی به اعمال و روش های غیر بشری خویش پی برده 

 سر های گناهکارتا امروز که بازهم « خلق و پرچم»ش نموده اند، جنایتکاران ایبخش عفو و و از ملل خویش طلب

 رسشان را برای دفاع از راه و روش ناکام گذشته بلند نموده اند، انگیزۀ معذرت خواهی و ابراز پشیمانی را در 

و در وجدان ندارند. در نتیجۀ چنین روش سخیف و پامال خون ناحق ملیون ها هموطن مظلوم بود که دولت تنظیم 

و استفاده از تجارب و رهنمایی ، صورت گرفت ورویبه هدایت ش که« خلق و پرچم»نی از با ادغام و پشتیباها 

ر پیش گرفتند که دهای آن دو گروه، چنان شیوۀ غیر انسانی را در تعمیل جنایات و کشتار مردم بیدفاع کابل 

 هیچ کدام نگردید.نداشت و دردا که تا اآلن پنجۀ عدالت گریبانگیر تأریخ سابقه 

ال اخیر هم یک امتزاج غیر عادالنه و تأسف باری در پذیرش عمال سابقۀ به همین دلیل در افغانستان هژده س

سه قوای دولت و تصدی های خصوصی و حکومتی، به وفرت جای  و تنظیم های جهادی در هر «خلق و پرچم»

گزین گردیدند. از نور الحق علومی تا گالب زوی و کبیر رنجبر تا اتمر و حتی دست راست اناهیتا، ثریای پرلیکا 

ووو همه از مغاره ها و مخفی گاه های کشور های غربی چون مگسان دور شرینی رهسپار افغانستان جنگزدۀ و
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و حمایت جامعۀ بینالمللی غافل، و البته با فریب ملت، به تمول ویران شدند و با همکاری جمیعت، شورای نظار، 

 نستان، از آب گل آلود ماهی میگیرند.و قدرت رسیده و با ایجاد نفاق و شقاق بین اقوام شریف افغا

 بعد از شکست خفتبار سوسیال امپریالیزم شوروی سابق در خاک مقدس افغانستان ذریعۀ مجاهدین برحق و سر

، با ائتالف های شرم «خلقی و پرچمی»آن، در آغاز به عوض تعمیل عدالت اجتماعی و پیگرد جانیان  به کف

 دولت برهان الدین ربانی به آن گروه، عمالً مورد حمایت و پشتیبانی غدار آور تنظیم های وابسته به همسایگان

ر عازم کشو «خلق و پرچم»نه هزاران قاتل و جنایت پیشۀ قرار گرفتند. همان بود که بزود ترین فرصت ممک

با ، الکآن مم یاز سفرۀ خیرات با حال زار گردیده و داد میزدند،»!« غیر ملی فاسد و ایکه آنها را  های غربی

 برخوردار گردیدند. خفت 

پاسپورت فوری در آغاز حکومت ناکام ربانی ذریعۀ مسعود و به هدایت روسیه به بزرگان  ۱۰۰۰بدون شک تنها 

ل . به همین دلیبردندپناه اسکاندیناوی  کشور هایهالند و  ،که اکثریت به ممالکی چون آلمان حزب پرچم داده شد

فاع داز برکت موجودیت انترنت، سری بلند میگردد و قلمی  آن دیار شه و کنارگومشاهده گردیده است که از هر 

و بعد از چهار دهه هنوز غرق خون در افغانستان جنگ زدۀ ویران می نماید که  « بشری جنایات» آن عمالاز 

دفاع از زنان  با شتارت به فراری، همگام اناهیتای راتب زاد آتش مذاب است..... امروز ثریا پارلیکای

شعار  های کابل فردا در کوچه و بازارردازد..... و پی که خود آنرا به غیر فروخته است میکشور« ؟»ًمحروم

ردد..... میگبه قتل میرسانید، پخش  ، خودجنایتکاری که با دو دست قربانیان را در خاد ،های وطن پرستی نجیب

ی با خاک ریختن های وظیفوی و سفسطه سرایی هاآنان  اجیر در وبسایت های خارج هم سرسپرده های و

دامن برای اغفال ذهنیت های  نسل جوان وطن را  «تبعیض وتعصب»برای مغز شویی، مباحثات  مذبوحانه

 میزنند. 

 اقتدار سرمایه گزاران و مافیای دولتی در روسیۀ فیدرال کسب وو خفتبار اتحاد شوروی سابق  باشکست فاحش

ردان بوده سرگ در وبسایت ها مذبوحانهبا نقاب بی هویتی که  ه این کمونیستان قلم بدست، معلوم نیست کامروزی

ری، سیاه نگ با اند، کجا و کی ها را پیرو و پیشوا دانسته و هنوز قهرمان سازی در تالش و شاید وظیفتاً و عادتاً 

به استخدام سفارت شوروی در کابل علنی  سال ها به اسارت آن ابر قدرت و تعصب و عقده مندی ای که آنان را

 ، در تالش اند؟!آورده بوددر 

که در پهلوی کشتار ملت افغان و جنایات بشری وسیع، « خلق و پرچم»از قضاء زمزمۀ بخشش جنایتکاران 

مسبب هجوم قوای مخرب اتحاد شوروی و مدرن ترین ماشین جنگی آن ابر قدرت در خاک پاک افغانستان، 

آن گروه شنیده میشود، در حالیکه بخشش چنین تراژیدی تأریخ منطقه، « ؟!»یعۀ پیروان وفادارهستند، هم چنان ذر

صرف در صالحیت ملت افغانستان میباشد که منتظر آغاز عدالت اجتماعی و کشانیدن جنایتکاران جنگی در پنجۀ 

 عدالت است. 
 

سر های شان را از  و عواقب آن خونین ثوربا کودتای که  افغان قهرمان فرزندانبه روح پاک آن  در خاتمه،

ق و خل» گروه غیر ملی جنایتکارانۀ قربانیانکه  پناه وطن بی آوارۀبه ملیون ها  فرستاده ودرود  ،دست داده اند

 ابراز میداریم.تهنیت همدردی و  هستند، شانگمراه پیروان  و «پرچم


