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  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

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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 Political سياسی

  
 آزاد ل

  ٢٠١٢ دسمبر ٢٨

 باز ھم بايد تقبيح  نمود
 

ی را که به سياه روز وحشتناک تجاوز قوای شوروبايد  باز ھم  امروزيان ھستند که ھموطنان گرانمايه در جر طوری

 خاين به   بی احساس وۀ يک طايف،ناموس وجدان و بی  يک قشر بی،اسی سان  و رقاصان  سيکاری يک تعداد پابوھم

ھای انسانی و ملی  در رو شنی اذھان  العمل  تا باشد اين عکس، شديداً تقبيج نمائيم،وطن در خاک ما عملی گرديده مردم و

ھای   جنگھای  مقاومت مردمی در مقابل شوروی  و يا ھم  دوران جنگۀ يافتکه رشدی جوانان ما مخصوصاً آنان

توان ادعا نمود که ملت ما   تاريخ نمیناد يت اسؤ رکه به  با وجودی.می داخلی  اند و ھم نسل ھای آينده  کمک نمايداسال

ھای زمانی  استشمام نموده اند به جز در مقطع) به تمام معنی( آن ۀتاز ما از ھوای زمانی آزادی کامل داشته و مردم

اينطرف به انواع و اقسام مختلف  ھزاران سال به که  تجاوز پشت تجاوز  از  برای اين،کوتاه و در مناطق جدا از ھم 

 ھمکاری ن تجاوزات  به مرور زمان  به کمک و  دست آورده ھای خفه کن آ و اکثراً !!در ميھن ما صورت گر فته است

 مدت کوتاھی  تبديل به فشده   که در ظر ه  و در عروق و خون مردم  عجينای نھادين جدان ھای محلی تا اندازهو بی

 .باور ھای انسانی و مقدس  اين مردم خوش باور گر ديده است

ھنگ کھنه  و زھر آلود ارتحاعی داشته به نفع خود و در جريان اين مسير  ھر دولت متجاوز در تطبيق  ھر چه فر

  .نچه  داشته ايم از بين رفته  و آنچه را وارد نموده اند  تطبيق دارند  تا آ،دهمسموم ساختن مردم ما سعی به عمل آور

مل تجاوزی  در کشور ما   قادر به انجام ھيچ ع که استعمار جھانی و کشور ھای منفعت طلب به تنھائیالبته واضح است

 لشکر  را  برای تبليغات گوناگون  وساز تجاوز شان نشده  و راه ی   زمينهت  عقيدنبوده است تا چند دم بريده و رقاص

 فر ھنگی و اقتصادی  ديگران ، سياسی ، جغرافيائی  يعنی ھر نوع تجاوز، شان ھموار نساخته باشدۀ بيشر مانکشی ھای

ه فته و پشتيبانی گرديده است و تا مردم ب داخلی صورت گریبا ھمکاری مستقيم يک تعداد خود فروختگان منفعت جو

 . سر نوشت ما گرديده اندۀن کنندي حاکم و تعي، از کار گذشته  و بيگانگان در ھمه جا مسلطاند کار خود آمده

بينيم که اين مھد دليران به صد ھا بار مورد تجاوز   کشور خود میۀبا سيری مختصری در تاريخ چند ھزار سال

طوالنی  آن ھمه متجاوزين به ھمت  که در مدت زمانی  کم و يا ،خونخواران  وددمنشان قرار گر فته است  ،جھانگيران

ه  شان بۀ با تشکل و تجمع ھای انسانی و ملی و يا ھم در تجمع ھای دور از ھم و مقاومت سرتا سری پوز،واالی مردم

 .اند خاک ماليده شده  و اين کشور را ترک گفته

ای وحشی سوسيال نيرو ھ ١٣۵٨شود  تجاوز سياه روز شش جدی سال  ی که فراموش نمیئين تجاوز ھاايکی از

نام  يکی از خونبار ترين  روز ھای نحس و شوم در تاريخ معاصر ه توان  از آن ب  است که میشوروی  زمياليامپر
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 در ،بانیين سرزمين آزادی و قرا اين روز بود که تزاران نوين روسی  قدم نکبت بار خود را  دردر .افغانستان نام برد

ھای   با محاسبات غلط و انديشه٢۵نگ و توپ و غرش طياره ھای بم افگن مک خاک مقدس ملتی سر افراز به زور تا

 .ناپاک گذاشتند

به اصطالح کشور ھای  س و برادر بزرگ أاتحاد شوروی آنوقت يکی از دو قدرت بزرگ جھانی بود  و خود را در ر

 نمود سياليستی  حساب میسوسياليستی و نيمچه سو

 خود در آورده بود ۀ با ايجاد کودتای ھفت ثور کشور مارا به نيمه مستعمر شوروی کهسوسيال امپرياليستیلت دو

 یفته و راه کشای  تھاجم ھای بعدخود گره   دايمی او را بۀھا  اين کشور شکل مستعمر خواست با عوض نمودن مھره

 .  و راه يابی به بحر ھند  باشد،ملل آسيا ساير اش  بر 

اند  به پا  بانی  در دفاع از نواميس ملی  و حفظ خاک خويش بودهکه ھميشه قر غيور و سلحشور کشور اما ھمين مردم

 .خاسته و تا پای جان  به مقاومت پر داختند

ی وطن فروشان  قسم خورده يعنی باند خلق و پرچم  رقص کنان از ئ  بی ناموسان حرفه،ان روسی منش تپيش خدم

 .ھای نامشروع شان از دل و جان خدمت مينمودند باداران شان استقبال  و در  رفع ضرورت

وطن فروشان  ھر کدام در جايگاھی قدرت گرفتند و ھمه با    بی ناموسان و،وکيل و رئيس شدند ،بيسوادان وزير

جمعی فرزندان صديق  و   کشتار ھای دستهۀ اولين اقدام شان  ادام، به جرم و جنايت پرداختند  مغرورھایسھمکاری رو

دياد نھاد  وحشی ھای مغرور جمعی  رو به از قبر ھای دسته ،شد  زندانھا پر و خالی می،جوانان رسای ملی کشور بود

 و،،،،ستان  پرداختند وج مال و زندگی  وطن پريدن جان و تاراھر طرف با چنگ و دندان  به دره ب

با ؛ فتسنگر دار ديگر گررا ت  جای خالی اش اما اين ملت به پا خاست  به پيش رفت  و کشته شد و از راه بر نگش

 و پرچمی ھا  گروھک ھای یھای  سياسی خلق يان تسلط اين خونخواران بر کشور و شعبده بازیکه در جر وجودی

 ستم ملی  و – گروه دوستم و ملک –ل و شعار  اسالمی  مثل شورای  نظار سياسی و نيمچه سياسی  و گاھی ھم به شک

 صد ھا و ۀحمانھا  باعث کشتار بير مستقيم با آن ھم در ھمکاری  اگرد  مھاجمين و بعضاً  چند جمبوری  ديگر گرد

 .شدند و شدند ھزاران جوان ميھن پرست در  کشور گر ديدند اما حق بر مردم بود و بايد پيروز می

 خلقھا مجھز بود و از تمام امکانات ۀنھا با تمام وسايل کشندآ ۀکه دولت شوروی ووطنفروشان دست نشاند با وجودی

 ،ی خود را  ھميشگی سازندئد اما نتوانستند  سلطنت و زور گويف ما استفاده نمودناشته برای سرکوب  مردم شردست د

ھا گروپ   و ده، سازائی ھا، افغان ملتی ھا، مليشه ھا، طالبھا،ا جھادی ھ، پرچمی ھا، خلقی ھاۀحانھای مذبو تمام تالش

سد و آرامشی که دلخواه آنان بوده و است به وجود ر سيد  و نمیی نرئوطنفروش  در سرکوب ملت ما  به جا مرتجع و

 .نيامد

 سياسی افغانستان ۀ شان  از صحنۀوابستگان  و حلقه ھای ارتباطی آنھا با مفکوره  ھای خاينان پرچمی و خلقی ھا و

قی  جای ھمکاری و سازماندھی نيروھای متر ، نسبت عدم تشکلمگر به عقب رانده شدندن کننده يمنحيث قوت ھای تعي

 که ،فتخرافاتی پيش خدمتان شيوخ عرب  گربی پدر و مادر  و کثافات  ،را يک تعداد رقاصه ھای ريش دار شان

ئيم ھا طوری بوده که  بايد بگو ل اين ما شاھد بوديم  و اعماۀ را ھمھای حيوانی سنگ حجر شت اين گروهحو جنايات و

ھا با   چون آن،ھا شرف داشتند  سعد بن وقاص  ربيع و صد ھا آدمکش و جنايت کار عرب  نسبت به اين،خالد بن وليد 

کردند و  دگی میاز امروز زنقبل  سال ١۴٠٠که  در   يکی اين،ھمان کمال بيشرافتی  از دو مزيت بر خوردار بودند 

 بردن سطح زندگی  و رونق خيمه ھای خود و خر ساختن و غالم نمودن ملل دکه ھر کاری نمودند  برای بلن دوم اين

 ھموطنان ،خاطر تداوم منافع ديگرانه  اما وحشيان ما در غالم بودن نوکر صفت و خر انديش  بودن ب،ديگر نمودند

ھای اسالمی   زندگی زندانی جبر و زور و حيلهر خواھران  و مادران مارا د،ن زنا،نمودند نازنين ما را زبح اسالمی می
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نام خدا  ه ه برای خوشنودی دولت ھای ديگر و باين وحشيان غالم و برد ،نمودند  فرزندان با شعور ما را قتل عام کردند

 . بلکه مھمتر از آنھا شيوخ عرب خوشنود باشند،برند تا نه تنھا خدا  سر  ھمه  را می

باور کن تا من ! و قدرت ما کم نظير خواھد بود!! يم ماشو و اين من و تو می!  با ھم باشيم ،با ھم شويم!! ھموطن بيا 

 شمائيم يم منم و تو بگوئی منم ھيچ کدام  من و تو ھيچ ھم نيستيم اما وقتی گفتيم من مائيم و شما گفتيد من مائيم پس مابگو

سھا را ازين کشور بيرون رانديم  اين که  انگليس ھا و رو  ھمچنانئيد تا ما شويم وبيا!! و شما مائيد پس ھمه مائيم

که اينک دمشان با اشغالگران جديد گره خورده، با  چاکران و خدمتگذاران عرب را اعراب و عرب پسند و نوکران  و

اطر آسوده تنفس نمائيم و خزادی را با م  تا بتوانيم ھوای آينجا بيرون کنيانام  انسانيت و آزادی ازه   صرف ببادار شان،

ھنگ نوين أثير بودن خرافات در رو شنائی فر انسانی  و فارغ از بھره کشی انسان از انسان  بدون زير تۀبه سوی جامع

 !!بيا!!  بيا ھموطن.گام بگذاريم

 

 

 


