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 تذکر:
بعد از تجاوز امریکا، پیگیری و مرور خواهیم کرد، تا باشد که با این یادآوری ناچیز، پیوندی در ضمیر « هفتاد دو روز وحشت»نسخه های جدید مقاالت را؛ در 

 داشته باشیم. « تجاوز منحوس»خویش با قربانیان این 

 جای پای منافقین و وطنفروشانمی باشد، تکان دهنده و تراژدی های این سرزمین مظلوم و مجاهد پرور نسخه ها؛ که شمه ای از واقعات  همچوبیایم تا با تکثیر 

را نیز در جمع خیراندیشان پیوند زنیم، تا باشد که اگر بهره ای از ثواب الهی را نصیب  خویشتن دود گردانیده، ومح مسلمان را در آینده این سرزمین دین ستیز

 ان شاء هللاگردیم. 

 

 

 :مدهچهار مضمون

 !میکه، قدرش را ندانست یروزیپ

 2191فبروری   21مطابق  2627دلو  12به مناسبت بیست و ششمین سالروز فرار قشون سرخ از افغانستان: 

 1021 فبروری 21تاریخ نشر نسخه اول: 

 



 
  (http://2afghan.nl/index_files/Page2757.htm)روی این لینک:   5893هجری مطابق جوالئی  5631سرطان طرح کارتون:  تاریخ

 

بلکه به  ،اشتاثری عمیق در جغرافیای جهان گذ سال قبل، جهان شاهد تحول عظیم در تاریخ بشریت بود که نه تنها بیست و شش

ر دو ضعف فلسفه مارکسیزم  گشت، ی هویداوکشید. آغاز زوال امپراتوری شور «طالنب خط»عصر آن  «اندیشه فکری»بزرگترین 

 نمی برد. نیز . چیزی که بشریت به این زودی انتظارش را نداشت و حتی گمان اش رامحسوس گردیدهریک از گوشۀ جهان 

 و عساکر اش را از افغانستان فراخواند. ،بلی! شوروی شکست خورد

 را برهم زد؛ یتأثیرات این واقعه ی تاریخی، معادالت جهان

 کشاند؛ «تک قطبی»را بسوی  «دوقطبی»جهان 

 آزاد نمود؛ «قشون سرخ»از زیر یوغ چکمه پوشان  ،را «استعمار سرخ»کشور های دربند 

 شکل داد؛ ها مارکسیزم را در اندیشه «زرق و برق»الن فلسفه ی پُر طب

 ؛به حقیقت کشاند «پیروزی خون بر شمشیر» قدرت معنویت را در اندیشۀ

 ؛مسیر داد «وحیددین ت»در جستجوی   را ی بشریاندیشه ها 

 د.زدایب طاغوتی قدرت های و از قدرت های اتمی مردم را ترس و واهمه و از همه مهمتر اینکه،

 :، ولی ما به قدرش پی نبردیمبلی! همه نفع بردند

 شد؛ «یک قطبی»جهان 

 از جغرافیای زمین حذف گشت؛ «شوروی»هیوالی 

 ازهم فروپاشید؛ «دیوار برلین»

http://2afghan.nl/index_files/Page2757.htm


 به زباله دان تاریخ ریخته شد؛  ،داروین تیوری فرزندان شادی؛ زیر «دین ستیزی»

ه ب ،که از دین های تحریف شده و زوال فلسفه مارکسیزم در خالء قرار داشتند «راه حق»اینکه، تشنگان و جویندگان  و مهمتر ازهمه

 توجه یافتند. «اسالم»دین آسمانی 

 بر جهان تابید. «افغانستان» از سرزمین «جهاد»بلی! این پیروزی بزرگ با تجلی نور 

 ؛کشاندب «برده گی نوین»اند ایشان را به ، نمی تو«اتمی زورگویان»آورد که  پدید روحیه برای بشریت «جهاد»

در زیر گلوی نیروی اتمی شکل یافت. پرتاب سنگریزه های طفل فلسطینی بر سوی همین نیروی اتمی که؛ قادر به چهار  «انتفاضه»

 صحه گذاشت؛  «پیروزی خون بر شمشیر»، دوباره بر حقانیت فلسفه می باشدن قاره زمین ساخت «زیر و رو»بار 

ر جهان د در حال منفعت برداری «دموکراسی»که با اسلحه ی  ،کشیدبر فلسفه کاپیتالیزم  خط بطالن نیز از جهت دیگر،« بهار عربی»

 .می باشند

 نظامی اش، چهره بدل می دارد!« و برق زرق»اینجاست که جهان طاغوت؛ با آنهمه 

 فرا رسید! «منافقتلباس »به  «لباس کفر»دوره ی جدید با تعویض 

 ؛«دموکراسی»زیر نام  ،«منافقت دولت های کفری»بلی! 

 !«جمهوری اسالمی» صطالحبه ا زیر نام ،های اسالمی کشور «رژیم مزدورمنافقت »و 

 ؟«کشور ما» و اما

تعویض یافت و در همان نقطه ی که  «غنی»با  «نجیب»سال، فقط مهره  بیست و ششبعد از  ؛«جهادی رهبران» و انحراف ضعفدر 

 بودیم، هستیم!

 در اوج کبر و غرور، بر غلوگرایی اعضای شان، بصیرت عزت و شوکت قبلی شان را از دست دادند؛  «جهادی رهبران»

های  «خود باوری»ز های شان را منجمد و ، مغ«جهادی رهبران»به  «عصمت» و قایل شدن «دین»با تعبیر نادرست از  «رعیت»و 

 شان را از دست دادند.

 گرایی ها« عصمت» همینشان را  های را که اساس اندیشه «رافضی»و  «طریقتی»گرایی ها، رهبران تنظیم های  «عصمت»چنین 

دستورات »را در یک رکود رشد فکری و دوری از  «تنظیم های پاک و ناب اسالمی»و  ،تشکیل میداد، به اوج شهرت و قدرت رسانید

و کارنامه های گذشتگان و  -فقط با شعارهادر گروگان افراد سودجو قرار دارند،  فعالً  که «اسالمی یم های پاکتنظ»داد.  سوق «الهی

 گیر افتاده اند. «مادی گرایی»در حالی که سخت در لجن زار  ؛شهیدان شان بسنده کرده و به فخرفروشی ادامه می دهند

 را به نفع «دستورات الهی» زنند. آنهاو در رقابت های رسیدن بقدرت دست به هرناپاکی می  ،بلی! دیگر از آنها تحرک سلب گشته

 باد فراموشی گذاشته اند. کلی به توجیه می دارند و آخرت را به تحریف و خویش

، دور از زدوبندهای تنظیمی، قومی و مرزی در شگوفایی بوده و در کمتر از دو دهه، دارند نقاب دروغین «مؤمنان»اما 

 را از چهره ی کاپیتالیزم برمیدارند. «دموکراسی»

 طریق نظامی ضرورت دارد تا از« و برق زرق»و نه به نیروی های پُر  ی ضرورت دارد،اتم بمب های دیگر نه به «اسالم»

 به خانه های مردم راه یابد! «دروازه ها»

و در بطن جوامع کفر به هزارها تن را، روزانه به خویش وصل می  ،وارد خانه ها می گردد «لب هاق»از طریق  «اسالم»امروز 

 همه ی بشریت! ی مسلمان، بلکه از برایبرای من و تواز  اهتننبزرگ، بس که این مژده ی ست  ،دارد



در  «قرارگاه نیک»و  «سفری نیک»و اگر هستیم، ایمان خویش را خالص و پاک گردانیم که  ،پس تا دیر نشده با این کاروان بپیوندیم

 پیش است.
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