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 یسبوک و حقایقی عریان از اعمال یک جنایتکارمطلبی از ف
 

ی ریف حقایق تأریخقرن اخیر، یکی هم فریب، خدعه و تحدر زمرۀ بدبختی های ملت افغان درین نیم 

آنهایی استکه درین مدت بر مقدرات افغانستان بیش و کم حاکم بوده و کار روایی های  شناختعدم  و

حک گردیده، به نحوی و در اثر کج روی های مطبوعات و تبلیغات  ته در صفحات تأریخبشان که ال

 د.نت میگردتوصیف و بزرگداش و غیر حقیقی، سوء

، خدمتگاران و وابستاگان به ایتکاران، وطن فروشانریخی این مدت چه جنجریان رویداد های تا در

که امروز به صفت قهرمانان ملی، وطن پرستان و ملت نوازان ارج گزاشته میشوند. اند غیر نبوده 

تان ی افغانسآنچه جای افسوس و تأثرات عمیق را بار می آورد، نه تنها تحریف و نقض حقایق تاریخ

رویداد های کشور شان  باورمندی عزیز است، بلکه برای دو نسل اخیر سوء تفاهمات زیادی را در

  زیدخل و فعال بوده اند بار می آورد. و آنانی که در آن حوادث

ن و خای مانند دو خودفروش که سوابق وی «داکتر نجیب هللا»همین اعمال به ارتباط مطالب بعدی، 

 و حتی قبل از کودتای منحوس ثور باشد، «ی راتب زاداببرک کارمل و اناهیت»دیگری که  به وطن

 ن اظهر منایادر نزد م همچنان ،در بغل روسی ودکایبوتل های رفت و آمدش به سفارت شوری و 

توهینی بر یکی از بدون شک  و ر وی گذاشتندکه هموطنان ب «گاو» با لقب الشمس بوده است،

ت که دشمنان رژیم نه ای داشاشمحسوب میگردد، خاصیت آدم کشی دد من حیوانات مفید جامعۀ بشری

 این حیوان خون آشاماعمال . نابود میساخت تام با سبعیت ،لگد و مشت سفاک را با دستان خویش و

 ینیکی از خاین ،«کی جی بی» دستگاه مخوف ی بهو خدمتگار با سر سپردگی به باداران اشغالگر

 بصورت ابد ،تاریخ به شهادتسرزمین مقدس افغانستان و ملت مظلوم آن  بی چون و چرای ملی

 هار و قاتلی حرفوی زده اید تا مشاهدهسری به وبسایت چنین وطن فروش قشما آیا ولی  ثبت می باشد.
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در  ما و رویداد های سرزمین ما را مشتی چاپلوس و منکر از افغانیت خفرمایید که چگونه تاری

 خاین به وطن قهرمان ملی می سازند؟!از یک  با اشتهارات پوشالیبه بازی میگیرند و مطبوعات
 

شترین لۀ غیر ملی سهم بیناگفته نباید گذاشت که مطبوعات در کل و فضای مجازی خاصتاً درین استحا

د. طور نمونه آنچه را تقدیم خوانندگان معزز می نماییم، در حقیقت سطوری است نرا دارا می باش

منتشر نموده یس بوک در ف 2015در سال « متین عادل» از مطلبی که یکی از هموطنان ما به نام

با  بوکیسفدر صفحات  ،به دلیل ارزشمندی آنیکی از دوستان اینجانب بار دیگر اخیراً  ءکه از قضا

اینک محتویات آنرا که به عبارات ساده، با تشکرات از دوست عزیز،  .ته استشریک ساخ مایان

حقایق عریانی را از دید  ات،طیات و ایرانی سازی لغات و اصطالحعام فهم و دور از تکیه به ال

 یکی از هموطنان رنجور ما حضور شما تقدیم می نماییم:
 

 201فروری 

 ! داكتر صاحب خداوند ج به قدرت خودش با شما محاسبه كند
 

 
 

داکتر نجیب هللا وآقای متین عادل نویسندۀ فیسبوک   
 

 

 ! داكتر صاحب خداوند ج به قدرت خودش با شما محاسبه كند

 سه بار مرا كشتید خوب بیاد دارم سه بار 

  ،هنوز كودكي بیش نبودم كه خانه مان را تحت امر شما و جنراالن شما مانند شهنواز تني ،عبدالقادر

، إللي حمیدزي ، جبار قهرمان و امثال آنها بمباردمان كردید اگر از روي ، وطنجارمنوكي منگل

 . نبودم مني كه دارم مینویسم دیگر وجود نداشتم تصادف ، من در زیر درختان توت ما

https://www.facebook.com/photo/?fbid=611938478940709&set=pcb.611938535607370&__cft__[0]=AZXTtBUN99kMh0YPVb5qJHlbuja2NueN15Q15VBJPlQsEnDE8Jtrc_5R0X1jof5OrRqZFYHg8BYgk4NUc0cNHM0k6FnD17ZRdq6TK0yvqIr30a2agzu9CxEzp4sRUBkqbtdmD0Py3_Ng3HDe8cJn42gEfWX4CcGfEutvpRsc0vSGS-KyT4ZGc6HsCQNsRDpdKEM&__tn__=*bH-y-R
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دومین بار باز هم روي تصادف چون پشت آب رفته بودم و دو راَس گوسفند زمستاني را كاكایم نیز 

ناك  ت هاي وحشتجذبح كرده بود و با فامیل كاكایم داشتیم به زمستان آماده گي میگرفتیم كه باز هم 

  .رگشتمشما جناب آمدند و خانه مان را بمباردمان كردند و زمانیكه با كوزه یي پر از آب ب

 . دیگر نتوانستم گوشت آن گوسفند ها را با گوشت خواهران و برادرانم تشخیص دهم

درست یكي از مجروحین همان حادثه دلخراش یك هفته قبل با این دنیا وداع گفت كه روحش شاد و 

بهشت برین جایش . و سومین بار زماني نجات یافتم كه رؤسها همه قریه ها و قصبات را زیرو زبر 

  .دن و همه جنبنده هاي قریه هاي اطراف مان را به گلوله بستندكر

اما روي تصادف در خانه مان سر نزدند و ما با همه ساكنان قریه خود مان كه اكثرشان امروز در 

 . قید حیات اند هنوز زنده هستیم

هنوز بازي  آري این منم كه هنوز قلبم در تپش هایش برادر و خواهر قرباني شده ام را صدا میزند و

جناب داكتر مگر یكنیم ملیون انسان این سرزمین  . هاي كودكانه آنها را تصویر میكند بلي این منم

دو ملیون معیوب شدند گناه ایشان در چه بود و پنج ملیون انسانیكه در كشور  ؟به كدام جرم كشته شدند

 بود ؟ با هزار بد بختي زندگي كردند گناهشان چهو  هاي همجوار مهاجر شدند

 ،و هزاران دیگر كه تحت امر شما در پلگیونها و زندان ها به جرم مسلمان بودن به تیغ كشیده شدند

 جرم شان چه بود جز خدا وطن و آزادي؟

  ،و این منم كه امروز از جنایات شما داكتر صاحب محترم و أمثال شما مینویسم

 . خواهم شد از شما طلب انتقام خواهم برد و «ج» وندور خداضو این اسناد تحریري را در ح

زیرا تو و بلي من امروز میدانم كه چرا با من و هم وطن من دشمني داشتید به جرم انسان بودن و 

 . باشرف این سرزمین هراس داشتید وطن دوست امثال خودت از وجود انسان هاي

تم نبودم و نیس دیكه شما میخواستیمانند خود مزدور و خود فروخته میخواستید اما من تنها چیزشما و 

 .و نخواهم بود

  .اگر من هم در جمع از شهداي آن روز بودم هنوز در تصمیم خود متین و استوار میمانم

واین منم كه در آن زمان به هیچ حزب سیاسي ارتباط نداشتم و كودكي بیش نبودم، كه با ترانه هاي 

 ؟ن گناه من بودآیا ای .دمباي كودكانه عاشقانه زندگي میكرزی

با وجود این همه جنایات كه بر حق من و أمثال من روا داشتید هنوز هم نمیخواستم كه بدست دشمنان 

 . این سرزمین كشته میشدید
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اي كاش تو زنده میبودي كه من تو را در داد گاه عدالت فرا میخواندم و باهم دیدار میكردیم این را 

  ،رسیدن به حق مسلم خودم هستم راهاگر نباشي و هنوز در امتداد  بدان كه هنوز در جستوي توأم حتي

 این را الزم میدانم تا به همه صادقانه ت وواگذار كرده اسحق بنده را به خودش  «ج»زیرا خود خدا 

، نه بلكه این یك واقعیت تاریخ غصه ها وغم هاي زندگي من و هزارها مثل بنویسم كه این یك افسانه

توانستم روي كاغذ بنویسم و آنهایكه من را در تصویر مي  هراز هزار درد و اندواست كه با إبمن 

 . بینند و مي شناسند از همه این حادثات زندگي من و خانواده ام باخبرند

 .و باز پخش از كلفورنیا. متین عادل نیویورك

ر جنایات از هاگر این نوشته از نظر شما قابل نشر بود لطفا شیرش كنید تا از تكرار این  ت:نو

  . باشد جلو گیري شود و باید بدانند كه روزي عدالت دروازه هایشان را مي كوبد طرفي كه

 ، متین عادلبا اظهار امتنان

ه بذکر اسمای خاینین و وجدان فروشانی چون نجیب، ببرک و اناهیتای راتبزاد، دلیل نمیشود که ) 

ائت داد. ، بربه خلق و وطنو بقیه خائنین  غدار، امین تکاران گروه خلق و پرچم چون ترکیبقیه خیان

  (.قلمازین  – یخ همه سر و تۀ یک کرباس هستنداین سیاه کاران تار
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