
 

                                                            salamwatanam@gmail.com 
 

 

 

 

   

   
   2022 فبروری  26شنبه                                                            فریده نوری            
           

"باورم نمی شود نگاهی بر"باز هم نگاهی، به   
 

    نگاهی بر"  باید تذکر دهم که خوشی بی نهایت برایم رخ داد وقتی چشمم به نبشتۀ تحت عنوان       

ا گر بگویم یک    ادر مهربانم حمید جان انوری افتاد. و راستش رابر  *** به قلم    " باورم نمی شود      

 . قرار گرفته است  *** اندازه به خود بالیدم از این که نبشته من مورد توجه  

در اثر همکاری و تشویق شان موفق به ترجمه آثار مرجان شدم که باز هم در اثر زحمات  ****  

 . ند شان همه بعد از اصالح ، نشر گردید 

د زیرا من از هدف شان که تنها نویسندگان  همچنان امیدوار هستم که مرا به بزرگواری خود ببخشن 

کرده بودم، الکن من در نبشتۀ خود هدفم را درست  همان سایت معلوم الحال بود، برداشت درست  

فهمانده نتوانسته بودم زیرا من از همه نویسندگان که در غم افغانستان خود را شریک می دانند،   

پیشه که متأسفانه موقع برای شان مساعد گردیده است  خواستم تا نگذارند که کودتاچیان قاتل و خیانت  

از این سایت و آن سایت سر بیرون کنند و به تفرقه افگنی و پروپاگند خود ادامه بدهند. البته سایت  

استقالل که از نامش پیداست از رخنۀ این خائنان مبری ست. باید به برادر مهربان خود به عرض  

حقیقتاً که هر مملکت باید و    ، یخ و تاریخ نویسی چیزی نمی دانمبرسانم که من هیچمدان که از تار

الطم  تشاید تاریخش نبشته شود، مخصوصا ً مملکت عزیز ما که هزاران سال است که با تاریخ پر  

که می نویسند از هر   خود دست و پنجه نرم می کند، اما تاریخ یک کشور را شخص و یا اشخاصی

 .د. زیرا هیچ دوره بکلی سیاه و یا بکلی سفید نیست نوع عقده های شخصی مبری باشن

من به غیر از غم وطن و وطنداران که قریب نیم قرن می شود با مرگ دست و پنجه نرم می کنند  

داران هیچ دوره ندارم. اما همین  ام  و برای زنده ماندن دست و پا می زنند ، هیچ نوع عالیقی با زم

همه است    ۀچمی های وطن فروش را نخواهم بخشید. وظیفقدر می دانم که هیچ وقت خلقی ها و پر

خلقی و پرچمی آغاز گردید و    یاز هر طریقۀ که می توانند، نگذارند که این دورۀ سیاه که با کودتا 
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یک عده ناخلف دیگر که به روی دو ملیون شهید، صد ها هزار معیوب و ملیون ها آوره پای گذاشتند  

 .. ند و خون ریزی را دوام دادند، فراموش شود و با خلقی ها و پرچمی ها یکجا شد 

که طالبان نصف نفوس افغانستان عزیز را که عبارت از    هستند فعالً همه مردم افغانستان امیدوار  

 . د و برای رفاه و امنیت مردم بکوشند ندیده نگیرخانم ها می باشد نا

 . سته باشممقصدم را فهمانده توانامید است 

       _____________________________________ 

و زمانه هائی بوده اند که در تاریخ پر از فراز    باید وضاحت داد که دوره ها   :خپلواکی    –استقالل  

فتم  کودتای نامیمون ه   زمانو نشیب میهن ما، افغانستان عزیز، کامالً سیه بوده اند. به عنوان مثال  

ظیم جنگی ها از  دورۀ تن  و   1358تجاوز روس ها به افغانستان، ششم جدی  و بعد هم    1357ثور  

و سالهای اشغال افغانستان توسط تجاوزگران   هم زمان تسلط طالبان بر افغانستان  به بعد و بعداً   1371

، پس بدون هیچ اما و مگری میتوان با جرئت گفت که آن زمانها  امریکائی و متحدین غربی آنها و...

 . و آن روزگار، همه و همه کامالً سیه بوده اند 

 


