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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 

سرزمین مظلوم می باشد، خود را نیز در جمع خیراندیشان پیوند زنیم، تا باشد که اگر بهره ای بیایم تا با تکثیر این نسخه ها؛ که شمه ای از واقعات و تراژدی این 

 {از ثواب الهی را نصیب گردیم. ان شاء هللا

 

 :موسو بیستمضمون 

 !متجاوزین امید آخرین منافقین،

 2171دیسامبر  17تجاوز شوروی سابق بر مهین عزیز ما افغانستان:  سی و ششمین سالروز به مناسبت

 1022 دیسامبر 17تاریخ نشر نسخه اول: 



 

 روز سیاه و نفرین شده در تاریخ کشورما!

بر آشیانه های ساده و بی دفاع « مور و ملخ»که باردیگر دروازه های کشورما به روی بیگانگان باز گردید و بیگانگان همچو  یروز

 این آزاده گان مظلوم ریختند!

 !بلعد می خود در را خطه این مجاهد فرزندان بهترین هم،تاهنوز اش نحس سایه تاریک و ،که یروز

 رین چهره هامنفور تالقاب زشت و بد را برچسپ می زنند، و  ترین قبیحنه تنها می بلعد، بلکه بر بهترین و پاکترین فرزندان این خطه؛ 

 که آنرا افیون ملتها می دانستند(، شکل می دهند! یرین واژه های اسالمی )همان اسالمرا، در زیر پاکت

 بلی! شش جدی، این روز نفرین شده در تاریخ مهین ما، دروازه های کشور را به روی بی دینان بازمی گرداند!

 بدتر از گذشته ها! داند،باز می گر

 را نیز می گذارند!« جامعه مترقی»و « نظام نوین»زیرا این ذلت و ننگ را، مایه یی وقار و فخر خویش دانسته، و بر آن اسم 

 می نامند! «متحجر»برین نیز بسنده نکرده، بر غالمی شان فخر و مباهات می ورزند و فرزندان آزاده این خطه را، 

 !را سفید گردانید« شجاع شاه»و چهره ای سیاه  داد «روشنفکری» رنگ را «وطنفروشی» که تاریخ، منفور ی چهره این ،کارملبلی! 

را به دنیا می « اطفال وطن فروش»کارمل دیگر منحصر به یک فرد نمانده و به یک روش و یک مکتب شکل می یابد. نه تنها خودش 

می گردد. اطفال این مکتب هر لحظه، بوقلمونوار لباس عوض داشته و با روش جدید  آورد، بلکه زایشگاه ای از برای وطن فروشان نیز

 منافقت؛ وطن فروشی را زیر چتر روشنفکری شکل می دهد!

 !ندمی کن ظهور «موکراسید» نام زیر «امپریالیزم» بطن از اینبار درایی، دیده و قباحت با «وطنفروش» روشنفکران این! بلی

 !امپریالیزم جدید« فرزند خوانده» یعنی کمونیزم، یتیمظهور 

 ش را تشخیص داد؟که نمی توان هویت یعجیب طفل قبیح و زشت



به جوقه های دار کشاند و به هزار ها باشنده این سرزمین را فقط « اجنت امپریالیزم»که به هزاران فرزند این خطه را به جرم  یطفل

 بلند می شود؟!گردانید، یکباره سر و کله اش از النه ای امپریالیزم  بجرم شنیدن رادیو بی بی سی در کنج زندان ها پوسیده

 کجاست مردانگی و شهامت!؟

 ، زننده تر از گذشته خواهد بود!!!«طفل ناخلف»پس آگاه باش که ظهور چنین 

 مسموم خواهد ساخت!که اینبار نه تنها افراد جامعه را خواهد بلعید، بلکه اساسات و بنیاد های آنرا نیز زهرآلود و  زننده ی

 ش میلیون ها فرزند این خطه را مسموم گردانیده است!خواهد ساخت، بلکه همین حاال زهرنه اینکه 

و قلب آرام داشتند و یا مرده های  «راحتی وجدان»؛ دوره کمونیزمکه بازماندگان دو میلیون شهید  مآیا گاهی برین نکته غور نموده ای

 موکراسی(؟)د دوره امپریالیزمما )معتادین( زنده ن

 ویا شرف و ناموس میلیون نددر امن و سالمت بود «آن زمان»مهاجر کمپ های سوزان پاکستان و ایران  ها میلیون آیا شرف و ناموس

 رقاصان و مبتالیان فساد های اخالقی امروز؟ ها

به صدها موارد دیگری که، ریشه های بنیادی جامعه ما را در حال فلج  ،ضی ساخته و دور از زدوبند های سیاسیکاله خویش را قا

 ساختن است، بی اندیشیم!

 از آن گذشت!  «بد و دشنام»قضیه کشورما چنان ساده نیست که با چند 

 کمونیستقصابان کهنه کار  در هر دوره، همان از دوره های قبلی ست؛ هرچند که محور شرارت و عمیقتر قضیه به مراتب دشوارتر

 هستند!

 !می باشدحرفه یی همصدا و همکار می گردند، مشکل بعدی قضیه « وطن فروشان»اینکه کی ها با این 

ارزش های دینی، اخالقی، مردانگی و  تمامی ، بلکه مسبب از دست دادنندها نه تنها خاک ما را به هراج کشاند «کارمل زاده»این 

 د:ه نیز گشتنفرهنگی این خط

 بی دینی را ترقی شمردند؛

 ؛خواندند «نظام اشتراکی»بد اخالقی را نیاز طبیعی 

 وسطی خواندند؛های قرون افسانه  مردانگی و غیرت را؛ که اصل هویت بشریست،

 !قربانی فرهنگ متجاوزین گردانیدندرا،  و فرهنگ -کلتور

 ، بلکه برتمامی ارزش های این خطه صورت گرفت!ما ! تجاوز نه تنها بر خاکبلی

 داد: « وطن فروشان»شش جدی رنگ تازه ی بر 

فرزندان ناخلف زیادی را شان گردانید؛ و درین راستا و وابستگی را امر ضروری و حیاتی  ،عقیم ساختشان را شیرازه ی مردانگی 

به  «موکراسید»و  «روشنفکری»)کارمل( به میراث برده و جامعه را زیر نام  شانرا از پدر  «خاک فروشی»که  ندبدنیا آورد

 قهقرای ظلمت کشانیدند!

 یقیناً که بدترین مرض، مرض وابستگی ست!

وده ب «وطنفروشی»که مبتال به ویروس  می آوردو رنگهای متفاوت به دنیا  ها با نام متعددی را اطفال ،بلی! شش جدی همانند زایشگاه

 د.نمای سرایت می نیز این ویروس به دیگرانو 

 وطنفروش سپرد؛« کرزی»وطنفروش جایش را به « کارمل»می بینیم که چگونه 

 و زمانی که آثار شکست و زوال باداران شان پدیدار می گردد؛

 تجلی می یابد!« غنی منافق»در « نجیب منافق»چگونه آئینه ای 



 هستیم و فالح خویش را در قوانین بشری می جویم؛ بلی! چون من و تو از ارشادات الهی بدور

وگرنه  خالق هستی به وضاحت بیان داشته است که، کسانی که با شعار و سخنرانی های جذاب مردم را می فریبند، بعد از رسیدن 

 بقدرت، فساد بار می آورند!

ْنيَا َويُشْ  دَلُّ اْْلَِصامِ َوِمَن انلَّاِس َمن ُيْعِجبَُك قَْوُُلُ ِِف اْْلَيَاِة ادلُّ
َ
ٰ َما ِِف قَلِْبِه وَُهَو أ َه لََعَ  ﴾٤٠٢﴿ِهُد اللَـّ

را بر  هللاو از مردم کسی است که گفتارش در زندگی دنیا تو را خوش آید، و ]برای اینکه چنین وانمود کند که زبانش با دلش یکی است[ 

 .آنچه در دل دارد شاهد می گیرد، در حالی که سرسخت ترین دشمنان است

رِْض ِِلُْفِسَد ِفيَها َوُيْهِلَك اْْلَْرَث َوالنَّْسَل 
َ
ٰ َسََعٰ ِِف اْْل ُه ََل ُُيِبُّ الَْفَسادَ  ۗ   َوإَِذا تََوَّلَّ  ﴾٤٠٢﴿ َواللَـّ

 هللاكوشد تا در زمین تباهى كند و زراعت و نسل را نابود کند؛ و  و قدرت و ریاست یابد مى ،والى و سرپرست كارى شودو چون 

 .داردتباهكارى را دوست نمى

 

 )همچو نجیب( نگرداند، هیچگاهی نفس راحت نخواهند کشید!« خاک فروش»پس مردم ما تا زمانی که این خطه را گورستان رهبران 

 بدون شک، افغانستان کشوریست که چنین تحوالت در آن آنی و غافلگیرانه بوقوع خواهد پیوست!!! 

 ان شاء هللا
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