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{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}
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تاریخ نشر نسخه اول 12 :اکتوبر 1022

در ضعف ویا عدم ایمان ،طبیعست که فرد ،آرام آرام هویتش را از دست داده ،و در بی هویتی همچو کالبد بیجان نفس می کشد!
آثار این بی هویتی نه تنها در جامعه تجلی می یابد ،بلکه در برابر ضمیر خودش نیز تبازکرده و فرد را تا سرحد بزدلی و بی غیرتی
می کشاند که عمل شان فقط فسق می باشد.
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و مانند کسانی مباشید که هللا را فراموش کردند ،پس هللا نیز آنان را دچار خودفراموشی کرد؛ اینان همان فاسقانند.
بلی ،این ها همان فاسقانی هستند که بر فسق شان می بالند و آن را شجاعت و مردانگی نیز توجیه می دارند.
کشتن و بستن ،ظلم و تخطی ،شکنجۀ مردمان بی دفاع و مظلوم ،در بن د کشانیدن مردمان غیر محرب ،به رگبار بستن و زنده بگور
نمودن اسیران ،محو و ناپدید ساختن زندانیان ،ووو ...این ها ضمن آنکه شجاعت و مردانگی نیست ،بلکه روش نمرودیان می باشد ،که
با کشتن اسیر در بند ادعای «گرفتن حیات» را نمود ،و با آزاد ساختن اسیر دیگر ،ادعای «بخشیدن حیات» را نمود!
منطق این نمرودیان و فرعونیان در هراس درونی شان پیداست ،که بشریت را از فشار دادن «دکمه های اتمی» شان می هراسانند!
در حالی که شهامت و مردانگی در «حفظ هویت» و «خط و مشی فکری» فرد باید نهفته باشد ،تا دیگران نیز بتوانند بر اساس آن ،با
وی برخورد و معامله نمایند.
اما از چهاردهه بدین سو ،افراد ،و جریان های را در کشور خویش سراغ داریم که با لباس منافقت ،همواره در «تغییر هویت» بوده ،و
یا در «هویت دیگران» زندگی می دارند .مثال های برجسته و بارز آن ،همین کمونیستهای «خلق و پرچم» و مائویستهای «بوقلمون
صفت» می باشند.
اینها همیشه؛ زمانی که در خط رزمی به شکست مواجه می گردند ،از خدعه و نیرنگ و توطئه های «گرم روز» استفاده می برند و
جاهالن و عوام را در پی خود بازهم نگه می دارند.

اینکه جاهالن و عوام ،چه زمانی ازین خواب غفلت بیدار خواهند گشت ،چیزیست که تاوان ،و درد اش را باید متواتر بپردازند و گرنه
رأی برین دولتمردان خداناترس ،چه بوده می تواند بجز نفرین بر خویشتن!
شاید در تاریخ بشریت هیچ اتفاق نه افتیده باشد که گروه ای ،همچو ملیشه های «گلم جم» بعد از آن همه تاریخ سیاه و نفرین شده،
دوباره توسط مردم آن جا و با رأی خودشان ،انتخاب گردیده باشند!
پس باید رنج و درد این بی مسوولیتی و انداختن رأی به نفع ایشان را پیهم بچشند!
ببینید که آقای «دوستم» با چه طمطراق بسوی زادگاه اش (جوزجان) جهت بسیج ساختن نیرو های ملیشه اش رفت و چگونه در
همانجا؛ قبل از حرکت بسوی والیات دیگر ،به شکست مواجه گشت!
ببینید که شکست اش را چگونه رسانه های «دین ستیز» ملی و بین المللی می پو شاند ،و حتی شکست اش را پیروزی نیز توجه می
دارند!
آقای «دوستم» شخصا از برای جلب حمایه ای بادارش؛ که سخت در مسلمان کشی و جنگ به اصطالح «تروریزم» در سوریه مشغول
است؛ و روزانه به هزا ران کیلو بمب بر سر ملت مظلوم آنجا می ریزد ،چگونه صحنه سازی می کند و سناریوی «نفوذ بنیادگریان ،در
خاک ترکمنستان» را شکل می دهد!
کجا شد غیرت و شهامت انسان نماها!؟
آیا از کمونیستهای افغان کرده بغیرت موجودات در این کره خاکی پیدا خواهد شد!؟
در همه کشور ها مردمان بدبخت و خائن پیدا می شوند ،اما بعد از نتیجه منفی برنامه هایشان ،از صحنه کنار رفته و حتی اظهار ندامت
را نیز سر می دهند .اما در کشور ما به کررات خیانت و ظلم انجام می یابد ،بعدا ً لباس عوض کرده دوباره به جنایات شان ادامه می
دهند.
ببینید که این دولت مزدور و «افغان ستیز» که ریاست اش را آقای غنی که همان آئینه «نجیب» می باشد ،و چیزی جز ادامه ای همان
حکومت بی دین و کمونیستی نبوده ،چگونه بر مردم اش تحریم وضع می دارند!
ببینید که در ولسوالی «وردوج» بدخشان چه می گذرد!
بخاطری که آن ولسوالی توسط مجاهدین آزاد شده ،دولت بر مردم تحریم وضع کرده و تمامی راه های مواصالتی؛ جهت انتقال مواد
خوراکی ،را بسته است .حتی به کارمندان دولت ،به پرسونل صحی و معارف دستور عدم حضور بکار را صادر نموده اند.
آنچه امروز در کشور ما می گذرد ،همچو آئینه برای اهل خرد و صاحبان عقل شفاف و روشن است اما بنده گان «هوای نفس» بخاطر
چند صباح پای کوبی و مستی شان ،شعارگونه در پی این رژیم مزدور روان هستند ،و بهران این سر زمین را طوالنی و طوالنی تر
می گردانند.
پس کجا شد ضمیر های سرزنشگر!
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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
http://www.2afghan.nl/20191007-1USinvasion.pdf

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

!از عاشورای حسینی تا عاشورای طالبی
http://www.2afghan.nl/20191007-6USinvasion.pdf ! روز وحشت22
http://www.2afghan.nl/20191007-7USinvasion.pdf !»آغاز زوال «تک قدرت جهان
http://www.2afghan.nl/20191007-8USinvasion.pdf !تولد کمونیستها از بطن امپریالیزم در سیزدهمین سال تجاوز
http://www.2afghan.nl/20191007-9USinvasion.pdf !»حکومت «وحدت ملی» یا تکرار «ائتالف شمال
http://www.2afghan.nl/20191007 -10USinvasion.pdf ! روز وحشت22 مکثی بر
http://www.2afghan.nl/20191007-11USinvasion.pdf !کابل می گریست
http://www.2afghan.nl/20191007-12USinvasion.pdf !»سروده ای «یکی» «دیگری
http://www.2afghan.nl/20191007-13USinvasion.pdf ! زایشگاه ای وطن فروشان،شش جدی
http://www.2afghan.nl/20191007-14USinvasion.pdf ! قدرش را ندانستیم،پیروزی که
http://www.2afghan.nl/20191007-15USinvasion.pdf !چهارمین فرار انگلیس
http://www.2afghan.nl/20191007-16USinvasion.pdf ! «معاندین اسالم» را به زانو درآورد،مردی که در عدم حیات اش نیز
http://www.2afghan.nl/20191007-17USinvasion.pdf ! مکثی بر سوانح زعیم امارت اسالمی،در البالی ادعای دوستم
http://www.2afghan.nl/20191007-18USinvasion.pdf ! و مقاومت مجاهدین راستین، سپتامبر11 توطئه ای
http://www.2afghan.nl/20191007-19USinvasion.pdf ! زیر «نظام دمکراسی» بسیج ساخت،تجاوزی که «قاتالن بدون سرحد» را
http://www.2afghan.nl/20191007-20USinvasion.pdf !کفار ملت واحد اند
http://www.2afghan.nl/20191007-21USinvasion.pdf !از طمطراق تا توطئه
http://www.2afghan.nl/20191007-5USinvasion.pdf
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