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 !بیگناه (اظهر) ازهر صمد آقای
 

 !ازهر صمد آقای
  قـح شما  به و گردانیده میسر را عـموق چنین شما رانـسنگ هم و شما جناب به که خورده رقم نحوی به شرائط حاال
 و ایستاده افغانستان مردم برابر در درایی دهـدی و رویی رـپ نهایت با و بسرائید وار طوطی و مالحظه بدون که داده
 از رفت می توقع و  شد می تأمین بایستی که عدالتی چون بشمارید، خود به حرمت هتک و اهانت را ها واقعیت بیان
 جا های گروه  های سازش و جنایات  هم جانبی واز  تان فعلی نعمت ولی و تان قدیم بادار سازش توسط  طرف یک
 به نموده ترک را وطن مؤاخذه و پرس باز نوع هیچ بدون مصونیت و آرامی با شما و گرفت نه صورت شما نشین
 های څارنوال و واقعی عدلی محکمۀ برابر در شما همچو قماش و شما جناب نه ور لمیدید غرب امپریالیزم آغوش
 :مورد در سرایی یاوه چنین عینی شاهد هزاران و مستند و مؤثق مدارک و اسناد روی به مسلکی و ایماندار

 

  مظالم، تمام •
 جنایات •
 یـنم د،ـای دهـش بـرتکـم آن اعـدف یـب و واـنـیـب ردمــم و نــوط قـح در هـک انـت ایـه تـانـیـخ و  •

  .توانستید
 

 تان دیگران و "عظیمی نبی" شما گردان پهلو و مرتجع سنگر هم و شما کتاب و قلم رسایی و نویسی خوب استعداد
 ارتجاع نه سرد، جنگ نه و تواند نمی پوشانده را شما مزدور نظام سالۀ چهارده ارب ظلمت داری زمام مبرهن حقایق
 .تواند می کرده توجیه افغانستان ملت برابر در را شما جنایات گرم های آب به رسیدن سوزان عشق نه و سیاه

 

 دارید، حق ،!عجبا تید،اس مند گله آن مراعات عدم از و رانید می سخن انسانی کرامت و حیثیت و وقار از حاال شما
 معاش منتظر و اید نهاده آن زانوی به سر که آلمان فاشیستی نظام و غرب خوار جهان امپریالیزم سوسیال دفتر

 هزاران و وطن تأریخ نزد نه ور فرموده عنایت شما به را کاذب شخصیت و وقار عزت، این استید تان مستعمری
 خانواده، جوان نفر هفده من  .نیستید چیز همه بی ای فروخته خود حقیر، صادق، نا گروه جز شما عینی، و زنده شاهد

 معلوم ما به شان دفن جای حتی که ام داده دست از ثور مند شکوه انقالب مخالفین نام به هرات در را اقاربم و دوستان
 .نیست

 

  !ازهر آقای
 همه با و ریختید برایش که ای توطئه با ار صاحب میوندوال شهادت کتاب ای لحظه برای بیائید است، گناه که ولو
 گرچه  .ببندیم داشتید علنی نقش آن در شما و داشتید روا حقش به است انکار قابل غیر و مستند که شکنجۀ و زجر
  .گیرد نمی قرار بین واقع و جو حقیقت هیچ قناعت مورد شما دالئل و انکار

 

 نابود تان بادار متجاوز قوای همکاری با جنگ میادین در تنها نه مختلف اقشار از را افغان هزار ها صد شما اما
  .کردید نیست به سر محابس ها، گون پولی و ها گاه شکنجه در را دیگر هزاران و ساختید

  نکردید؟ پرتاب زمین به طیاره توسط ارتفاعات از را مردم آیا •
  و نکردید غرق ها دریا به را پرست وطن هزاران شما آیا •
 در مردان پیر و اطفال زنان، ماشیندار آتش با باز های دروازه و جنگی های هلیکوپتر توسط تان باداران و شما آیا •

  نگرفتید؟ نشانه را فرار حال
  کردید؟ نه ویران زخمی و کشته هزاران با پوششی متواتر های بمبارد زیر را ها شهر و قصبات ها، قریه شما آیا •
  نساختید؟ آلود زهر را مردم نیآشامید آب منابع قصدا   شما آیا •
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 نکردید ویران قصدا   را مردم مزارع و آبیاری های جویبار و ها کانال آیا •
 کند؟ خم کرملین پای به را افغان بلند سر گرسنگی، با که

 شکنجه و تحقیق برای مکاتب از را صغیر پسر و دختر هزاران شما آیا •
  و نبردید؟

 آنرا دیوار و در و محبوس خانه یک در زنده هرات در را مردم شما آیا •
  .نپوشاندید

 بگوئید بفرمائید و .کنید می انکار تان نظام بربریت و وحشت کدام از •
 .دانید می تان کرامت به اهانت شما را آن و است دروغ آن کدامین

 کمونیست گناه به شما خدای بی یاران و شما که را تان افغان برادر این آیا •
 قندهار اهل از و دارد نام "انارگل" او شناسید؟ می اید، داده در زنده نبودن
و هنوز به همین حالت دردناک و جگر خراش زنده است و از رحمت  .است

 پاکستان از ای الری با وار هفته که بود دریوری او بینایی محروم شده است.
 پرچمی طرف از که ،آورد می آرد آن نواحی و قندهار مردمش در  برای
 در را او سوختۀ بدن و چهره شما و شده داده در زنده پطرول با شما های

 :بخوانید آتی لینک کمک به را دردناکش قصۀ :بینید می آتی تصویر
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 حنایتکارانه مردم آبروی و وقار عزت، حیثیت، به شما آیا رانید، می سخن تان عزت و آبرو و حیثیت از شما جناب

 نکردید؟ بازی شرمانه بی و
  :گفتمی  متهم به شما مستنطق

 

 کنم، می برهنه آورده را زنت نکنی اقرار اگر 
  کردید می خطاب کستانپا جاسوس و ناموس بی خائن، ها بار را محکوم تحقیق دوران در . 
  نداشتند؟ کرامت و آبرو و عزت آنها آیا 

 

 !ازهر قایآ
 

 را خود مؤفقیت زمانی تا که استید نظامی پروردۀ شما کنید، می انکار تان فروش وطن حزب جنایت کدام از تر اول
 و شما و افتد نمی کارگر شیوه این دیگر امروز عصر در که بدانید شما بود، دیده منفی تبلیغات و روانی مبارزۀ در
 پر از انداخته تأریخ دان زباله در خود مثل را تان کتب اید نوشته شیوه بهترین به که ولو تان ندیگرا و عظیمی نبی

 مرغ واقعیت در  .بکشاند دیوانگی سرحد به را شما د(باش اگر)وجدان عذاب که تا برداشته دست حیایی بی و رویی
 ملت از کرده گناه به اعتراف .دود می لنگه یک هم حاال و تان قدرت دوران در سالها که  است شما منطقی بی

 و کنید می حرمت هتک و اهانت خود به شما های  دروغ دادن جلوه حقیقت بر  مزید فشاری پا و بخواهید معذرت
 .است شما زار حال و کار چارۀ خموشی ورنه .سازید می تر حقیر ملت نزد را خود بیشتر

 
 
 پایان
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