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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 این نسخه ها؛ که شمه ای از واقعات و تراژدی این سرزمین مظلوم می باشد ،خود را نیز در جمع خیراندیشان پیوند زنیم ،تا باشد که اگر بهره ای
از ثواب الهی را نصیب گردیم .ان شاء هللا}

مضمون نزدهم:
تجاوزی که «قاتالن بدون سرحد» را ،زیر «نظام دمکراسی» بسیج ساخت!
بمناسبت چهاردهمین سالروز تجاوز امریکا بر میهن ما  7اکتوبر 1002
تاریخ نشر نسخه اول 7 :اکتوبر 1022

یکی دیگر از روز های سیاه مهین ما؛  7اکتوبر  ،1002روز تجاوز امریکا و متحدین اش می باشد.
تجاوزی که  14سال قبل در روز یکشنبه  11میزان ساعت شش شام آغاز یافت و تا حال ادامه دارد ،که متأسفانه کمتر از آن به اسم
«تجاوز» نام برده می شود .دولتمردان و وابستگان شان ضمن اینکه آنرا «تجاوز» نمی پندارند؛ حتی از آن ،چنان به شعف و خوشی
یاد می دارند که گویی روز استقالل کشور شان باشد.
گاه و بیگاه از روزهای سیاه  12اپریل  2381و  17دیسامبر  2171روزهای تجاوز انگلیس و شوروی ،زمزمه های به گوش می
رسد ،اما از روز سیاه هفتم اکتوبر« ،خم بر ابرو» هم نمی آورند؛ گویی که آب از جایش تکان نخورده باشد.
بلی! تجاوز امریکا بر کشور ما ،چنان اثرات منفی بر پیکر جامعه ما از خود بجا گذاشته است ،که شاید سالیان متمادی و حتی چندین
دهه را دربرگیرد تا آنرا بتوان جبران نمایم:


میلیون ها افغان از طریق اعتیاد به مرگ تدریجی محکوم شده اند؛



روح غیرت و مردانگی افغان ها؛ که روزگاری زبانزد عام و خاص مردمان این گیتی بود ،دیگر در بین اکثریت شهرنشینان
این خطه منجمد و مرده است .عزت و ناموس میلیونها افغان چنان در کوچه و بازار و در روی استیژ ها کشانده شده است ،که
غیرت و مردانگی را در ضمیر افراد منجمد ساخته ،و حتی با بی شرمی؛ آنرا ضرورتی از برای ترقی و پیشرفت جامعه نیز
می نامند؛



عده از مردم به حرامخواری چنان عادت نموده اند که بی شرمانه آنرا به فقر نسبت داده ،و توجیه قانونی بودن و حتی حالل
بودن آنرا نیز می نمایند؛



میلیون ها افغان که به زندگی طفیلی (گدایی) مسیر داده شده اند ،دیگر با این زندگی طفیلی خوی و عادت گرفته اند؛



تعصبات قومی ،نژادی و لسانی چنان به اوجش رسیده است که کتله «امت واحد» را؛ در ضمیر افراد ،به پارچه های گوناگون
تقسیم نموده است؛



روح غیرت و مردانگی اکثریت شهرنشینان در برابر «وطن فروشان» و «جالدان» ،آرام آرام کرخت و مرده است ،تا جای
که با ایشان عکس های یادگاری نیز می گیرند ،و بر «بی هویتی شان» (که گویا من در هیچ گروهی نیستم) فخر فروشی نیز می نمایند؛



ووو...

که شاید در عدم حضور «نیروی مقاومت» ،این عذاب« ،کشور شمول» می گشت.
بلی! اثرات منفی سیاست «مشت آهنین» کمونیزم بر پیکرملت ما چنان عمیق نبود که «برگه های نازک دالری» زیر چتر نظام
دمکراسی بر ما اثر گذاشته است.
قشر عظیمی از افراد جامعه ما را؛ که به هر دلیل ،و نظر به هر احساسی با مجاهدین قبلی پیوند خورده بود ،و ایشان را در اطراف
تنظیم های مختلف جهادی بسیج ساخته بود ،به هالکت ابدی مسیر دادند .هالکتی که ،تمامی پاداش های «ایام نیک» شانرا ،مبدل به چند
«برگه دالر» نمود!
یکی از ویژه گی های خاص این تجاوز ،پدید آوردن نظامی بود که تمامی قاتلین و مفسدین را ،چه از نظام های قبلی و چه از گروه
های مختلف سیاسی ،زیر یک چتر بسیج نماید ،و با اختالط مرد و زن ،به آن رنگ دمکراسی دهند.
دیگر «دین» فروخته شد ،و «ناموس» فقط در محدوده ی ترس از «گپ مردم» باقی ماند!
بلی! اینجاست که شیرازه «جهاد»« ،مردانگی» و «شهامت» ازهم فرو می پاشید!
ای وای بر حال ملت ما!
ای وای بر حال ملت ما ،که اگر «نیروی مقاومت»(مجاهدین راستین) را با خود نمی داشتند!؟
یکبار به حالت کشور خویش جدی نظر اندازیم!
ببینید که  14سال «نظام دمکراسی» و سردادن فریاد های بشری ،چه اخالقی را بر دولتمردان و هم کیشان شان بجا مانده است:
اگر دیروز ( 1001آغاز تجاوز) ،بر اجساد سالخی می کردند ،و از آن سنگرهای نمایشی جهت رضای باداران شان می ساختند ،و
اجساد را برهنه سازی و سالخی می کردند و...
امروز ( 1011در بهارک) آنرا مانند هیزم به آتش می کشانند ،و نمایش گرم سازی بدن شانرا نیز به تمثیل می کشانند ،تا اگر بتوانند
جلب بیشتری رضای باداران شانرا بدست آرند!
توجه بدارید!
آیا شما؛ بجز از تغییر لباس ،و بسیج شدن شان زیر چتر یک نظام ،تغییر و تحولی مثبت درین «قاتالن بدون مرز» را می بینید؟
چنین است تربیه مکاتب «حقوق بشر» که با نمایش «بشر دوستی»؛ «بشر کشی» براه می اندازند؛
و این چنین است محصول و دستآورد نظام چهارده ساله ی «دمکراسی و مدرنیزم» در کشور به خون غلطیده افغانستان!
بدان ای خواهر و ای برادرم!

روزهای بدتر ازین نیز درپیش خواهد بود!
بلی ،زمانی که «پودر» و «دالر» این «قاتالن بدون مرز» قطع گردد!
مگر اینکه اراده «خالق هستی» ،سرنوشت ما را بدست «صالحان» و «مجاهدان راستین» رقم زند.
ان شاء هللا

لست مضامین مجموعۀ (یادی از تجاوز در نوشته های قبلی!):
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جنگ بر علیه تروریزم!
شکار صلح!
دستآورد دو تجاوز! http://www.2afghan.nl/20191007-3USinvasion.pdf
چرا هفتم اکتوبر روز سیاه در تاریخ کشور نیست؟ http://www.2afghan.nl/20191007-4USinvasion.pdf
از عاشورای حسینی تا عاشورای طالبی! http://www.2afghan.nl/20191007-5USinvasion.pdf
 71روز وحشت! http://www.2afghan.nl/20191007-6USinvasion.pdf
آغاز زوال «تک قدرت جهان»! http://www.2afghan.nl/20191007-7USinvasion.pdf
تولد کمونیستها از بطن امپریالیزم در سیزدهمین سال تجاوز! http://www.2afghan.nl/20191007-8USinvasion.pdf
حکومت «وحدت ملی» یا تکرار «ائتالف شمال»! http://www.2afghan.nl/20191007-9USinvasion.pdf
مکثی بر  71روز وحشت! http://www.2afghan.nl/20191007 -10USinvasion.pdf
کابل می گریست! http://www.2afghan.nl/20191007-11USinvasion.pdf
سروده ای «یکی» «دیگری»! http://www.2afghan.nl/20191007-12USinvasion.pdf
شش جدی ،زایشگاه ای وطن فروشان! http://www.2afghan.nl/20191007-13USinvasion.pdf
پیروزی که ،قدرش را ندانستیم! http://www.2afghan.nl/20191007-14USinvasion.pdf
چهارمین فرار انگلیس! http://www.2afghan.nl/20191007-15USinvasion.pdf
مردی که در عدم حیات اش نیز« ،معاندین اسالم» را به زانو درآورد! http://www.2afghan.nl/20191007-16USinvasion.pdf
در البالی ادعای دوستم ،مکثی بر سوانح زعیم امارت اسالمی! http://www.2afghan.nl/20191007-17USinvasion.pdf
توطئه ای  22سپتامبر ،و مقاومت مجاهدین راستین! http://www.2afghan.nl/20191007-18USinvasion.pdf
تجاوزی که «قاتالن بدون سرحد» را ،زیر «نظام دمکراسی» بسیج ساخت! http://www.2afghan.nl/20191007-19USinvasion.pdf
http://www.2afghan.nl/20191007-1USinvasion.pdf

http://www.2afghan.nl/20191007-2USinvasion.pdf

