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قاتالن بیگناه
کجاست آن چشم بینا و گوش شنوا که فریاد و نالۀ باز ماندگان آن شهدایی که در محبس پلچرخی هر شب به قتل
گاه کشانیده شده و تیر باران و یا زنده زیر خاک می شدند ،ببینند و بشنوند.
این تصویر نمایندگی از یک قسمت نا چیزی از حیوانیت ،ظلم و استبداد حکمروایان کمونستی را که ادعاء عدا
لت ،بشر دوستی و وطن پرستی را میکردند و امروز نیز می کنند ،نما یان می سازد.
آن اشخاصی بی گناه که هر شب در محبس پلچرخی از طرف بشر دوستان؟ وطنپرستان؟ وعدالت پسندان؟
حکومت کمونستی افغا نستان به قتل می رسیدند ،شاهدان مسکوت خون خواری آنها در مقابل ملت بیچاره ما
استند.
آن حکمرانانیکه گویا وجدان؟ خودرا تسلی می دهند که در کشتار این مردم بیگناه راسا ً سهم نداشته بلکه تنها امر
اعدام بیچارگان را بدون محکمه وقضاء امضاء و صادر کرده ا ند تا دیگران آنرا تطبیق نمایند این عمل شان
معراج حیوا نیت و خیانت را در مقابل بشریت آشکار می سازد.
طرفداران این رژیم خاین باید یکبار بیطرفانه قضاوت کنند که در مقابل مردم ستمدیده ما چه جواب دارند؟
آیا حاضر هستند که به خطاء و خیانت خود اعتراف کنند و سر تسلیم خود را به پیشگاه ملت ستمد یدۀ ما بگزارند
و از آنها عفو بخواهند؟
اما امروز متأسفانه تصویر شان در رسانه ها به حیث خدمتگار به وطن بشر دوست و شهید معرفی می شوند.
جای تعجب بر این ست که ابر قدرتهائیکه خود را محور دیموکراسی وعدالت می شمارند هیچ یک از آنها آماده
نیستند که درد و صدای مردم بیچارۀ افغان را در محکمۀ بین المللی برسانند و بر رسی کنند.
برخال ف رسانه ها را تشویق می کنند ،که به مداحی و صفت سرایی این خون خواران بپردازند .مردم صلح
دوست واقعی هر تصویر این جنایت کاران را در رسانه ها ،ما نند پاشیدن نمک با الی زخم هایی مردم ستمدیده
می شناسند.
امروز طرفداران این قاتالن از حمایت خاصی در اروپا و امریکا بر خور دار بوده و یک تعداد این جنایت کاران
به کا بل فرستاده میشوند تا در حکومت حصه سهم بگیرند و در تلیویزیون ها راجع به خدمت و گسترش عدالت
در میهن ستمدیدۀ ما بحث کنند.
این گروه از دین و مذهب حرف میزنند و دیگران را تروریست ،خاین و نوکر بیگانگان معرفی می کنند.
اینست نتیجۀ جهاد چهل سال مردم ساده لوح و پاکدامن افغا نستان که پای لچ ،سر برهنه و شکم گرسنه در راه
اعتالی کلمت هللا و آزادی مقابل کفار جنگیدند.
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پاکدالن مسلمان زن اوالد و برادر خود ها را در راه وطن و آزادی کشور خود فدا کردند و امروز در جاده ها
دست به گدایی و به امید رحم سنگدالن دراز می کنند .لیک این کمو نستان خاین به خاک و مردم افغان در عیش
ونوش بوده و با هزاران تذویر میخواهند بار دیگر یوغ غالمی را در گردن این ملت از هم پاشیده به کومک
دوستان ما به نام دیموکراسی وآزادی خواهی بیاندازند ،در حا لیکه اینها گرگی درنده در لبا س گوسفند هستند.
کمونستانی که خودرا در رسانه ها جاء زده اند و با به کار بردن هزاران تذویر مذبوحانه برای بر آورد ن
خواسته های مستهجن دوستان خود در خدمت بوده و شب و روز از هیچ گونه توسعۀ پروپاگند دریغ نمی کنند
باید بدانند که این خیانت در حق مردم بیگناه افغانستان قابل عفو نبوده و نخواهد بود و روزی حق و عدالت واقعی
در میهن ما پیاده خواهد شد .به امید آن روز خجسته!
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