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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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  .آزاد ل

 ٢٠١٢ اپريل ٢٧

 

 ھفت و ھشت ثور کابوس وحشتناک
 

 شروع بد ۀ  نقط،بلی. .  در فضا ديده شد٢١باغرش تانکھا و صدای ھيبت ناک توپ آغاز و بعدش ھم چند مک 

. سر زمين شھامت و ناموس داری مردم غيور و دلير از ھمينجا آغاز شد تجاوز به   حريم  مقدس! ی يک ملت بخت

 ۀر  نمود و يک مشت مزدور سر افگنده و زبون  وارد صحنيھمه چيز در جھت منفی تر و شرم آفرين شروع به تغي

در  رشد يافته ۀ غالم ھای خود فروخت،گان مزدور بيگان،وطن فروش، وجدان خاين عمل شده و  به ھمکاری  چند بی

 .  عمل نمودندجنايتکارانهقدرت نشستند و وحشيانه و ۀ  بر اريک"خرس  قطبی"دامان 

به زندان   دولت خلقی با پشتوانه و ھدايت مستقيم روسھا شروع نمودند آن چند مرتد خاين منحيث ارگان اجرائی 

 را منحيث نيرو يش پو شالی و ھدايت گير خو،چند موجود طفيلی وابسته.    ھا و کشتار بير حمانه مردم ما انداختن

تا  تأمين کننده منافع ! ھای دولت  متجسم  و خالف خواست و ميل توده ھا  خود را بر مردم آزاده ما تحميل داشتند

  شکل سی بودن روسی شدن و روۀر رفيقانيسوی تغيه و آھسته آھسته ھمه چيز ب سو سيال امپر ياليسم جھانی باشند

کز  آمادگی ردانستند و يا فراموش نموده بودند که اين ملت ھرکز و ھ کران شان نمینوسان و که رو اين. فتگر

مغان داشت  و اربه  شان پذيرش غالمی و بردگی بيگانگان را در ھيچ چوکات نداشته  و ندارند پيامد ھای بدی برای

انسانی و متر قی به ظاھربا شکل و شمايل . …احزاب برادر و ) مللیال ھمبستگی بين(که در قالب و چوکات  ھا اين

  بعد از زمانی متوجه شدند که ،ھای قالبی انقالبی و انسانيت  در جلو مردم ايستادند وارد کارزار شده و  با ماسک

  تواند پايدار باشد ؟؟ و آنو قت يک کمی دير شده بود ؟؟ ين سر زمين نمیاموجوديت شان در

 خانه و نان برای مردم صحبت ،دگان وحشی و پر روی اين باند چپاولگر با ديده درائی خاصی  از لباس گردانن

 مدافع حقوق دھقان معرفی نمودند ؟ رھبران شان  در چوکات  ،گرکار   پيشروان راه، مردمۀداشتند ؟ خود را نمايند

 آدمکشان وحشی و جنون ۀيغ ننمايند و ھمستی در ھيچ وطن پرشرف ظاھر و با بی شرفی ھدايت دادند تا از قتل 

زندانھا پر از فرزندان با ، توانستند ديگر انديشان و فرزندان صديق اين وطن را به گلوله بستند زده ھر چه می

 و. جمعی نمودند شروع به کشتار ھای دسته. شھامت اين ملت گرديد و عطش گلوی پاره و خون گير شان ننشست 

را ھدف  ھای پر آرمان شان دل اين مرزو بوم را دسته دسته به کشتار گاه ھا بردند و سينهرشيد ترين فرزندان پاک
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را در رابطه َمحبت وطن و مردم در زير    قرار دادند و آرزو ھای انسانی ووجدانی شانزرادخانۀ روسمرمی ھای 

صد ھا  . به خاک يکسان گرديدھای گلی مردم  با تانگ و توپ و بم ھای ثقيل   خانه.خروار ھا خاک مدفون ساختند

ليون ھا انسان اين مرز و بوم يتيم و آواره و به صد ھا ھزار دختران با شھامت بی پدر و بی شوھر ي م،بانھزار قر

  .…گرديدند 

 يک ، يک اقليت غالم منش،ياد داريم اين ھمه مصيبت و بد بختی را يک گروه بی پدر و مادره  ھمه ب! بلی ھموطن

چم که خود را بر ملت قھرمان و جسور ما تحميل نمودند نام خلق و پره  خاک و ناموس فروش  ب،نوجدا تعداد بی

  ..آوردند…

 دست بيگانگان يعنی ھمان خلقی ۀھا و الشه ھای متعفن پروردشعور ھمان کثافت خور ين دزدان بی ا! بلی ھموطن

وحشت جنايت پيشگان پيشينه ھر خرابی را   وھا و پرچمی ھا بودند ؟؟ اين کاذبين بی ننگ و عار با غرور حيوانی

 ،ھای مردانگی  باغۀ رسيدۀھر توطئه ای را در مقابل جوانان ما چيدند و ھر چه ميو. که توان داشتند انجام دادند

ناموس کس . مال مردم را به چپاول بردند. دريدندرا ھا  سينه. شھامت و فداکاری ديدند و شناختند با مرمی ريختاندند

چنان دوره ای را گذشتاندند که مثالش در تاريخ کمتر   مردم مظلوم و ستم ديده ما آندر نھايت....…نبود و ون مص

 فر ماندھان خون  و ساير قطيبه،حجاج،  سعد بن وقاص،خالد بن وليد، ھر خلقی و پرچمی حيثيت. اتفاق افتاده بود

فرزندان ، يغ نکردندفرزندان اين سرزمين دربر  ھيچ نوع ظلم و شکنجه و کشتار   که از،آشام اسالمی را داشت

را ھای چند نفری  و کوچک خود  رشيد  اين خاک تشخيص دادند کی آمده و چه خواھد نمود؟ و کم کمک در گروه

و اين وضع دوام !! بان شدن جانھای شيرين شان از خاک و مردم خود به دفاع برخاستند متشکل و با اسلحه و قر

 خالی ه ای کلمگرجريان اين دوران سياه چند بی و سر و پای ديگر از قماش ھمين مردم با ريش که در  داشت تا اين

وحشی با  کش وخود مختار و سرآيت هللا ھای ايرانی  ۀ کستان و تفالاس انسانی از تنبان استخبارات پااز احس

 کنان با شمشير ھای خون آلود  انگلستان و کشور ھای عربی خليچ جلوه، عربستان،اندوخته ھای مادی از امر يکا

و با ادغام نيرو ھای دست داشته با  بقايای نوکران روسی در جبھات خاص و احترام متقابل   سر کشيده و ظاھر شدند

يخی شان ير تارپذھای ھر دو جناح و بستگی انکار ناجھادی ھا با پيشتازی شورای نظار با سوابق تاريخی خيانت 

و دولت برادران اسالمی  با ھمکاری مستقيم نظامی .  ھا و دھات سر بريدن ھا آغاز شدبا روسھا با رسيدن به شھر

 .و سياسی رفقای خلقی  نسج  گر فت

" هرفيقان"و اين  ملت بيچاره با وجود زخم ھای ديرينه دو باره زخم مھلک و کشنده تری بر داشتند و اينبار زخم ھا 

 خغالمان شيو. زخم اسالمی بود؟؟  بلی اسالم ھجوم آورد..... … نبود  انسانيت و حقوق انسانیۀدر زير لفاف. نبود

اسالم ھر نوع تجاوزی را حالل نام اسالم و درراه ه ب. بی تاختندو جيره خواران استعمار عر بيچارگان ،عرب

ھا چور  يان سر ھا را از بدن ھا جدا کردند؟؟ خانهدند ؟ ھر گروه  به پيروی از اسالم نوع خود شان هللا اکبر گوشمر

دانستند و با ھر  را بر تر از ديگران می ھر گروھی اسالم نوع خود شان. نواميس مردم بر باد رفت. و تاراج شد

 .کردند می) جھاد(کسی جز گروه خود شان 

 شان ھم به امامت چند مسجد صاحب تسبيح و چپن شدند و بعضی. بعد از کمی مدت پرچمی ھا و خلقی ريش کشيدند

 از گر يبان یھا ھم در رديف برادران اسالم  لباس و نان را گرفت و آن،کله جنبانيده و خطبه ھای اسالمی جای کار

 .وحشت عربی سر در آوردند

و دختران بر. نمودند می"شرعیذبح "را  ھای مردم  شبانه و روزانه با زور داخل شده مردان و جوانان شان به خانه 

فرھنگ اين عرب زده ھای مسلمان ھمان ھدايات .. عجيب نبود … بردند  تجاوز و بعداً با خود می ھای  شان زن
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ھا را  شد و گرگ ھای وحشی رھا شده از زندان ھای ممالک ديگر آن نام جھاد عملی میه ران بگدر کشتن دقرآن 

که نشان دھند وحشی تر  و جنايت پيشه تر از  خاطر اينه نمودند و اين وحشی ھا و غالمان اعراب ب ھمراھی می

 اموی ھا و ۀاعراب در خونخواری و بی ناموسی ھستند چنان بر ناموس و شرف مردم ما تاختند که تاراج دور

اين دو گروه يعنی خلقی ھا و …عباسی ھای اسالمی بر وطن ما در مقابل اعمال شان  رنگ باخته تر جلوه نمود 

ھا نا متجانس معلوم   ساخت ايران گرچه تر کيب ظاھری آنۀ پشاور و سيزده گانۀھفت گانپرچمی ھا با تنظيم ھای 

 جنايت و سر ، بی ناموسی، ستمگری،چپاول، ه مشترک شان در تاراجووج شد اما ھمه از يک قماش بوده و می

 در چوکات مزدور   شانۀھای مجدد و برادران  اصليت  شان بوده و اتحاد مشترک و ھمکاریۀبريدن ھاکه نشاندھند

  .تواند باشد اجنبی ھا يعنی کرزی شاھد ادعا می

يکا برای نگھداشت پنجه ھای شوم استعماری خود در گلوی مردم ما و منطقه وارد نيرنگ امر ، پاکستان،انگليس

 سياسی و نظامی کشور ۀ اسالم سازی و ترور و آدمکشی را وارد صحنۀ شده و  محصوالت توليدی فابريکیديگر

 ھستی ۀماند  ای آی اس آی شروع به تاراج  باقیۀ ھای گنديدو تخمخته و با ھمکاری عملی جنرال ھای پاکستانی سا

اسباب ھای کوکی و .   آی اس آیۀيکبيرون شده از فابرنام طالب  ه جانوران بی شاخ و دمی  ب... ملی ما نمودند

از .... و..و. الدين جھانسوز ء عال،چنگيز، د که آتيال دست استعمار بودند و ھمان اعمالی را انجام دادنۀرھبری شد

 ھر جنايت و ھر ويرانکاری و ،ولی اين طالبان کرام مثل سگھای زخمی  پاکستانی ھر خيانت. انجامش شرم داشتند

    .يعت ناب محمدی قدم گذاشتندو درتطبيق شرداده بيناموسی در حق ملت ما و کشور ما را افتخارانه و اسالمانه انجام 

 اسالمی مثل امروز "برادران" پرچمی و خلقی با "رفقای"در آنوقت ،  ديديم و شنيديم،ياد داريمه  ھمه ب!بلی ھموطن

زدند؟؟ دگر انديشان و نوجوانان   رفيق و برادر بودند؟ کی را می،يکجا بودند  باھم اختالفی نداشتند ؟ با ھم دوست

  بايد اين نسل را  نسل آگاه و پيشتاز جامعه را از روی زمين بر میھا با معرفت اين کشور را ؟؟  بلی به زعم آن

و جلو ای از جھالت اسالم و بی وجدانی خلقی و پرچمی بر روی اين کشور افگنده   داشتند تا با نبود آنھا پرده

 . فته شودپيشرو در تاريکی و سياھی گرفت عقالنی نسل پيشر

 ،ته در صد ھا زنجير بردگی در صدر دولت عجيب و غريبی نشستهحال که  آقای کرزی منحيث سمبول غالمی بس

نسبت عدم  بدون اختالف اساسی  ، ھم نوا،آن اجنبی پرستان  و خوش خدمتان در خدمت باداران شان متشکلۀ ھم

بينيم که  برند و ما و شما ھمه می سر میه سری و منسجم عناصر وطنپرست حيات باومت ملی سرتاقموجوديت م

شان و ھمه قدرت مندان جھان ھمه به اين مرزو بوم تجاوز نموده اند  و روز به روز ھم سعی در ريشه باداران 

 کمی بايد دقيق و سنجيده ھمه را تحليل و ارزيابی نموده .ماع ما دارندت پنجه ھای خونين در رگ و ريشه اجدوانيدن

 جھی  ماست وگرنه ھر خس و خاشاکی نمی بی تو،ين معضله  باشيماجوی راه اساسی بيرون رفت از و و در جست

کرد و تسلط بيگانگان  من و تو  ول عملؤما را بيچاره تر سازد ؟ مس. ما تحميل کندرتوانست  چنين مصيبت ھای را ب

  ھستيم ؟

دست ھم داده  و تشکيل مشت قوی ه  اگر من و تو موقف و ارزش  انسانی و اجتماعی خود را متوجه شده و دست ب

کرديم و با ھم نزديک شده  اگر خود را درک می،   اگر من و تو در آتش نفاق نمی سوختيم،داديم یو دھن شکن م

توانست ما را به اين روز و حال مبتال    ھر سفله و بيگانه پرور نمی،داشتيم احساس مشترک از درد مشترک می

  با ھم بسيج ،وجود آورده در خود ب خصلت پذيرش ھمديگر را ،بندی  بايد نمود حال  تجر به  ھا را جمع. …سازد 

 شانه به شانه به پيش بايد رفت تا ،وجدان و متحد بايد شد و در سنگر مبارزه بی امان در مقابل ھر وطن فروش و بی

ھنوز ھم دير . ن سر نوشت خود شويم ياين ھمه زباله خوران عرب و ديگر بيگانگان را نابود و خود حاکم  به تعي
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 خود آی؟ه فقط ب.  را نجات داد  و اين ملت را از چنگال اين دون صفتان رھانيدتوان خود  می،نشده

با ھمت و مردانگی خود نگذار اين کار تکرار شود ؟ بگذار  ھموطن ! اين يک کابوس وحشتناکی بود  که گذشت 

ورنه  !!امان باشند و ناموس من و تو از ين مصيبت ھا در   دختر من و تو، خواھر من و تو،مادر من و تو، من و تو

 !!!ھموطن به خود آی!!!!!!!! آيد  به سر نوشتی دچار خواھيم شد که تصور و خيالش ھم گران می
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