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نقش دو چهرۀ متحد «کمونیست منافق» (نجیب و غنی) در ادامه روند اشغال کشور ،پس از شکست متجاوزین

تذکر:
نسخه های جدید مقاالت را؛ در «هفتاد دو روز وحشت» بعد از تجاوز امریکا ،پیگیری و مرور خواهیم کرد ،تا باشد که با این یادآوری ناچیز ،پیوندی در ضمیر
خویش با قربانیان این «تجاوز منحوس» داشته باشیم.
بیایم تا با تکثیر همچو نسخه ها؛ که شمه ای از واقعات تکان دهنده و تراژدی های این سرزمین مظلوم و مجاهد پرور می باشد ،جای پای منافقین و وطنفروشان
دین ستیز را در آینده این سرزمین مسلمان محدود گردانیده ،و خویشتن را نیز در جمع خیراندیشان پیوند زنیم ،تا باشد که اگر بهره ای از ثواب الهی را نصیب
گردیم .ان شاء هللا

مضمون سیزدهم:
شش جدی ،زایشگاه ای وطن فروشان!
به مناسبت سی و پنجمین سالروز تجاوز شوروی سابق بر مهین عزیز ما افغانستان 17 :دیسامبر 2171
تاریخ نشر نسخه اول 17 :دیسامبر 1022

«شش جدی» روز سیاه و نفرین شده در تاریخ کشور!
روزی که باردیگر دروازه های کشور به روی بیگانگان باز گردید؛
بازگردید؛ بدتر از گذشته ها!
زیرا این ذلت ،مایه یی «وقار» و «فخر» نیز دانسته شده ،و بر آن اسمای «نظام نوین» و «جامعه مترقی» را نیز گذاشتند ،و بر
غالمی شان فخر و مباهات ورزیدند!
بلی! این فخر و مباهات تنها به «خاک فروشی» خالصه نیافت ،بلکه مسبب از دست دادن ارزش های دینی ،اخالقی ،مردانگی و
فرهنگی این خطه نیز گردید:
«بی دینی» را ترقی شمردند؛
«بد اخالقی» را یکی از نیاز های طبیعی «نظام اشتراکی» تعریف داشتند؛
«مردانگی و غیرت» را ،افسانه های قرون اوسطی خواندند؛
کلتور -و فرهنگ زدایی را ،اصل تشکیل «نظام اشتراکی» کمونیزم دانستند!
بلی ،تجاوز نه تنها بر خاک ،بلکه برتمامی ارزش های این خطه صورت گرفت!
«شش جدی» رنگ تازه ی بر «وطن فروشان» داد:
شیرازه ی مردانگی را عقیم ساخت و سبقت برین عمل را سرعت بخشید؛
«وابستگی» را امر ضروری و حیاتی جامعه خواندند!
یکی زیر نام جامعه نوین؛
دیگری زیر نام دیموکراسی؛

یکی زیر نام حقوق زن؛
دیگری زیر نام حقوق بشر؛
یکی زیر نام مراجع تقلید؛
دیگری زیر نام حقوق اقلیت ها؛
یکی زیر نام زبان؛
دیگری زیر نام قوم؛
یکی زیر نام پیمان استراتژیک؛
دیگری زیر نام حیات اقتصادی؛
یکی زیر نام حکومت فدرالی؛
دیگری زیر نام حکومت «وحدت ملی»؛
ووو...
سبقت جستن!
بلی ،سبقت جستن؛
سبقت جستن در «وطن فروشی»!
کشور را از شعار جماهیراشتراکی ،به پارچه های متعددی شکل دادند !
«شش جدی» فرزندان ناخلف زیادی را بدنیا آورد که «خاک فروشی» را از پدر شان(کارمل) به میراث بردند ،و جامعه را زیر نام
«روشنفکری» و «دیموکراسی» به قهقرای ظلمت کشانیدند!
بلی! «شش جدی» همانند زایشگاه ی بود که در آن اطفالی متعددی را زیر نام و رنگهای متفاوتی به دنیا آورده ،که مبتال به «ویروس
وطنفروشی» می باشند.
این «ویروس» حتی بر آنانی که در این زایشگاه بدنیا نیآمده بودند ،سریع سرایت داشت.
این «ویروس» با روش «همگانی جلوه دادن» این «صفت رذیله» ،وطنفروشی را زیر پوشش واژه های زیبا ،ضرورت ترقی و رفاه
جامعه تعبیر داشتند ،و متجاوزین را شرکا و دوست های بین المللی شان خواندند.
اگر عمیق و منصفانه بنگرم ،حتی مخالفین شان ،یعنی رهبران جهادی را نیز پس از «عفو عمومی کمونیستها» ،مبتال به این
«ویروس» ساختند .هرچند که این ها با عبا و قبای دین آراسته اند؛ اما دیر و یا نزدیک ،با ایشان نیز یکجا حشر خواهند گشتند!
عدم وحدت بین صفوف «مقاومت فعلی» ،بخصوص بعد از آغاز پروسه انتخابات ،نیز ناشی از موجودیت همین «ویروس» در بین
گردانندگان آنها می باشد!
بلی ،فراموش نباید کرد که خیانت کندی در روند «فرار متجاوزین» لکه یست که تاریخ در پیشانی آنها خواهد نوشت!!!
پس مردم ما تا زمانی که این خطه را گورستان رهبران «خاک فروش» (همانند نجیب) نگرداند ،هیچگاه نفس راحت نخواهند کشیدند!
بدون شک ،افغانستان کشوریست که چنین تحوالت در آن «آنی و غافلگیرانه» بوقوع خواهد پیوست!!!

ان شاء هللا

لست مضامین مجموعۀ (یادی از تجاوز در نوشته های قبلی!):
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-2
-8
-9
-11
-11
-12
-13

جنگ بر علیه تروریزم!
شکار صلح! (روی این لینک)http://www.2afghan.nl/20191007 -2USinvasion.pdf :
دستآورد دو تجاوز! (روی این لینک)http://www.2afghan.nl/20191007-3USinvasion.pdf :
چرا هفتم اکتوبر روز سیاه در تاریخ کشور نیست؟ (روی این لینک)http://www.2afghan.nl/20191007 -4USinvasion.pdf :
از عاشورای حسینی تا عاشورای طالبی! (روی این لینک)http://www.2afghan.nl/20191007-5USinvasion.pdf :
 22روز وحشت! (روی این لینک)http://www.2afghan.nl/20191007-6USinvasion.pdf :
آغاز زوال «تک قدرت جهان»! (روی این لینک)http://www.2afghan.nl/20191007-7USinvasion.pdf :
تولد کمونیستها از بطن امپریالیزم در سیزدهمین سال تجاوز! (روی این لینک)http://www.2afghan.nl/20191007-8USinvasion.pdf :
حکومت «وحدت ملی» یا تکرار «ائتالف شمال»! (روی این لینک)http://www.2afghan.nl/20191007-9USinvasion.pdf :
مکثی بر  22روز وحشت! (روی این لینک)http://www.2afghan.nl/20191007 -10USinvasion.pdf :
کابل می گریست! (روی این لینک)http://www.2afghan.nl/20191007-11USinvasion.pdf :
سروده ای «یکی» «دیگری»! (روی این لینک)http://www.2afghan.nl/20191007-12USinvasion.pdf :
شش جدی ،زایشگاه ای وطن فروشان! (روی این لینک)http://www.2afghan.nl/20191007-13USinvasion.pdf :
(روی این لینک)http://www.2afghan.nl/20191007-1USinvasion.pdf :

