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  مرگ خاينان و مرگ صادقان
  

اجازه دھيد .   کنمبا الھام از صحبت تاريخ ساز دپلوم انجنير نسرين معروفی، چند سطر را خدمت ھموطنان تقديم می

که اولتر از ھمه مراتب سپاس و نيات نيک خود را خدمت دپلوم انجنير نسرين معروفی نسبت بيانيه اش در جريان 

 افغان آزاده و ميھن دوست ابراز بدارم و به ابتکار و شھامتش "ھاندمحمد شريف ب"مراسم به خاک سپاری مرحوم 

است شايد اولين زن "  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد "مکاران پورتال خانم معروفی که يکی از ھ.  شادباش بگويم

اين يک اقدام دوران سازی بود که تا ھمان .  باشد که با دليری خاص بر مزار يکی از ھموطنان سخن گفتمی افغان 

  .رفت روز جزء حيطۀ انحصاری مردان به شمار می

ضد ارتجاع است، در ساحات و که يک سايت ضد تجاوز  انطوریھم"   آزاد افغانستان–افغانستان آزاد " پورتال 

ت شنيدن و حرف زدن آن را أاجتماعی و بشری ھم  ابتکاراتی از خود تبارز می دھد که اکثريت  سايت ھا حتا جر

 بر می گرديم به.  با ھمين شيوۀ مبارزاتی به پيش خواھد رفت"  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد "پورتال . ندارند

  .  اصل مطلب

مرگ چه کسانی سرور آفرين است؟ مرگ قاتالن مردم،  خاينان به کشور، ميھن فروشان، جواسيس، مدافعان 

دگان استعمار، رن، دست نشاندگان و دست پروسياسی با متجاوزااستعمار، تروريست ھای بی ھويت، معامله گران 

ن ھمه برای  قرار داد مخفی و علنی با متجاوزاگانکنندءمدافعان لشگر گاه ھای نيرو ھای امپرياليستی و امضا

به استثنای عده ای از ھم سلکان اين شرف باختگان، کسی بر .   شادی آفرين است،قربانيان اين گروه ھای نابکار

خوب شد که مرد و يا کشته "ھر کس می گويد که .  سرت نمی کشدمردن و يا قتل اين افراد اشک نمی ريزد و آه ح

اين  افراد ھزار ھا تن را به ھالکت رسانيده اند، به ھزار ھا زن تجاوز کرده اند، ." ز شرش بيغم شديمشد که ما ا

ھزار ھا فاميل را به ماتم نشانده اند، ھزار ھا خانه را ويران ساخته اند،  صد ھا ھزار کودک را بی پدر و مادر باقی 

اين افراد از زمرۀ بی وجدان ترين و . ن در کشتار مردم خود شريک بوده انديکجا با متجاوزاگذاشته اند و باالخره  

در اين ھا شرف، وجدان، غيرت، شھامت، انسانيت، ھمت، ميھن دوستی و .  پست ترين انسان ھای روی زمين اند

. سوی  تجمع پول و سرمايه  متمرکز استه ھوش و گوش اين فضله ھای حيوانی صرف ب. نوع پرستی مرده است
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مرگ اين ناکسان برای مردم ستم کش ما غم و .  اگر وقتش برسد، از فروش فرزند و ناموس خويش ھم باکی ندارند

  .مردم برای قتل و مرگ اين الشخوران دعا می کنند.  غصه ای را سبب نمی گردد

رزندان صديق مرگ چه کسانی تاثر آفرين است؟ مرگ ميھن دوستان، مبارزان راه آزادی، انقالبيون راستين، ف

وطن، مبارزان ضد ارتجاع و ضد استعمار و حقيقت گويان تاريخ برای مردم شريف و مبارز اندوه و تألم  می 

  ضايعۀ جبران ، واال مقام درين عصر خيانت و جنايتیدانند که از دست دادن انسان ھا مردم نجيب ما می.  آفريند

داغ ابدی در دل و جان فرزندان اصيل سرزمين بالکشيده ای ما مرگ ھر يک  از انسان ھای واالگھر .  ناپذير است

ن در داخل وخارج فرصت شان برای استعمار و ايادی متجاوزااين افراد جوھر ھای نايابی اند که نبود .  می گذارد

مرگ  .  دھد دھد و برای تاخت وتاز بيشتر کاسه ليسان  و خاک فروشان جوالن می خيانت و ميھن فروشی  می

 "محمد شريف بھاند" در داخل و مرگ انسان نجيب و ميھن دوست "داد نورانی"رز نستوه و با شھامت زنده ياد مبا

در خارج از نوع دوم است که قلوب ھمه فرزندان اصيل کشور را داغدار  ساخت و  خالی بزرگی را از نبود شان 

  .  در حيات سياسی کشور اشغال شدۀ ما به وجود آورد

 را ملعون ابدی تاريخ خواھد ساخت و مرگ نوع مرده ،مرگ نوع اول:   نوع مرگ را می پذيريمبر ماست که چه

  .       نام ما را ثبت صفحات زرين تاريخ خواھد نمود،دوم

  

          

 

 


