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 2021سپتمبر    25شنبه                                                               فریده نوری          

 پرداخت غرامت از طرف بریتانیا برای

 کشته شدگان غیر نظامی یا ملکی 

دوست میهن و مردمش، از خوانندگان این وبسایت خواهش نموده    ،درد   نویسندۀ توانا، با احساس و با

در امور دفاعی به نشر رسیده و در آن در    بی بی سینگار   خبر که توسط  ی  است تا در مورد راپور

برای قربانیان افغان در سایت بی بی    توسط اردوی بریتانیا   برای تلفات جانبی   مورد پرداخت غرامت 

 یند. ، از خوانندگان این وبسایت خواهش نموده است که ابراز نظر نما سی به نشر رسیده است 

گرچه من از نویسندگی متأسفانه بسیار فاصله دارم، با آن هم می کوشم تا در این مورد در حد توان  

 بنویسم:  اندکی درد و درک خود   و  و فهمم

منحوس که همانا کودتای خونین و  ابتدا،  از  این    می خواهم  به  را  که وطن  نادیموکراتیک  حزب 

کس آمد در آن دست اندازی کرد، جنایت و خیانت کرد،  سرنوشت گرفتار نمود شروع کنم. بعداً هر نا

امروز از هیچ جنایت در آن سرزمین پاک و مقدس  الکن هیچ کس نبود که باز خواست کند. حتی تا 

 پرس و پالی صورت نگرفته است. محاکم بین المللی جرایم جنگی همه خاموش تشریف دارند. 

جنایتکاران، خائنین و قاتالن پرچمی و خلقی که دست های شان به خون هزاران    ی ازاگر چند نفر

اثری در دسترس نیست، به محاکمه    از آن گمشدگان  مردم بیگناه آن دیار آلوده است، و تا امروز هزار  

 شاید اوضاع طوری دیگری انکشاف می کرد.  ،کشیده می شدند 

وطن فروش، باداران خود را باالی مردم    و   ائن خلقی ها و پرچمی های خ  ،بعد از کودتای ننگین خود 

افغانستان حاکم ساختند، که در این مدت اشغال شوروی انواع و اقسام جرایم در آن خاک مقدس به  

وقوع پیوست، وطن به ویرانه مبدل گشت. باالخره در اثر مقاومت و جانبازی ها و فداکاری های  

شان وطن را از زیر یوغ خرس شمال بیرون    ن ی ریاوالد اصیل آن سرزمین و به قیمت جان های ش 

 کلبی و مقصود.  نه هم   کردند، نه احمد، محمود، مسعود و 
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غرامات جنگی را مطالبه  بعداً جنگ ساالران خائن در وطن داخل شدند، به عوض این که از روسیه  

غرامات  کیسه خلیفه    ز نمایند و بهای خون یک ونیم تا دو ملیون هموطنان شهید ما را تقاضا نمایند، ا

سوی  سرافگنده دست به    هرجائی،   هرزه و شان مانند انسان های    ۀ و خون شهیدان بخشیده شد. هم

دوام دادند.  مردمش  کشتن    وی وطن  ویران، به  روسیه دراز کردند و باز هم به کمک خلقی و پرچمی

سر  و هنوز هم پرچمی و خلقی وجدان باخته از این وبسایت و از آن وبسایت بدون هیچ شرم و حیا  

مون می نویسند و یکی را تبرئه می کنند و قصاب معروف کابل را می خواهند  مضبیرون می کنند و  

مضمون می نویسد  قهرمان بسازند. حتی قاتل شناخته شدۀ مرحوم شهید میوندوال نیز با چشم سفیدی  

 و خم به ابرو نمی آورد.   ریه می دهد ظو ن

که آب از سر چشمه ِگل آلود است، و به همین ترتیب تا امروز دوام دارد چون    دیده می شود فلهذا  

 یک حیوان است.  الذکر ارزشش کم تر از قرار راپور فوقزندگی یک افغان 

که در این بیست سال اخیر توسط چهل، پنجاه مملکت در افغانستان صورت گرفته است    جنایات ای 

 د آن را با ارقام محاسبه کرد. بسیار دردناک است، به هیچ وجه نمیشو

که به کمک استخبارات ممالک مختلف به قدرت رسیدند، اشخاص فروخته شده    متأسفانه همه کسانی 

اند آن ها  به نام حیثیت و شرافت در نزد شان چیزی باقی نمانده بود، که بتوانند از حق مردم مظلوم  

 کور کرده بود.  نر های دالریرا کانت  شان   ۀ آن سرزمین دفاع کنند، زیرا چشم های هم یو بینوا 

بگیرد و به سزای    را   آه آن همه مظلوم و برکت آن همه شهید گریبان شان   ی امید است یک روز

 اعمال خود برسند. 

امید است روزی برسد که حد اقل آن اشخاص غرق در فساد که رهبری افغانستان عزیز را به دوش  

   لیل ساختن مردم را بپردازند.ذ  همهان این میز محاکمه کشانیده شده و تاو به  ،داشتند 
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