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 سی و دو سال گذشت
 

 و سرو ٢١ از آن دقايق شوم و از آن تاريخ سياه که با غرش ھوا پيما ھای مک ،سی و دو سال از آن روز نحس

 تا ملت و مردمی را که در طول تاريخ پر ،ھای جھانی آغاز شده بود ی مدرن يکی از ابر قدرتصدای تانک ھا

نواميس ملی و افتخارات انسانی خود به خاک و خون خفته و از آزمونگاه تاريخ ، افتخارش  در دفاع از مرزو بوم

 ، عزت،ا ھنوز ھم ھمان شھامتمايش گيرد و ببيند آيآز يک بار ديگر به ،سر فراز و شکوھمند بيرون آمده اند

   ؟؟هدفاع از ناموس خود را دارند يا نغرور انسانی و نيروی 

وسايل   با ساز و برگ بزرگ نظامی با تمام قدرت و توانائی با آنچه از اسلحه و، غول استعمار ھمان وقتآن 

 بی وجدان ،خاين به ملتشان وطنفرو ،رقاصه ھای سياسی، ور داشت با پيش رقصی  چند فرو مايهغآدمکشی در جا

ی غيور شده  و اين ھا  وارد اين حريم مقدس و سرزمين افتخار آفرين انسان،بی مشغول بودندپايکوھای جبون که به  

دلقک ھای سياسی را به زور توپ و تفنگ به  وملت را مورد حمالت نظامی  قرار دادند تا  يک تعداد آبرو رفته ھا

  .سی قدرت بنشانند منافع سياسی و اقتصادی خود به کرين اميد روز ھای خوش آينده و تأم

را نمی نمود چون آنھا مجھز به ھمه آالت وسايل کشتن و محو  ر شکست آنطاغوتی بود کسی تصوبلی آن قدرت 

تجاوز  بر ملتی و (که  ينااما آنھا غافل بودند از . ھا در حد باالئی آن بوده و يکی از دو قدرت جھانی بود انسان

  .) آن مشکلنھای نظامی استعمار جھانی آسان است اما نگھداشت ال سر زمين شان توسط قدرتاشغ

ھا با سفاکی  و پنجه ھای خون آلود نه سال تمام بر خاک ما قدرت داشته و با ھمکاری چوچه گک ھای   شوروی

 بلی بايد آنھا .ايد ميفھميدند اما نفھميدند آنچه را ب،ھر طرفی جست و خيز نموده و حکومت راندنده  خود بۀحرامزاد

 اين ملت ديگری است .وطن فروش خلقی و پرچمی نيست وجدان و  فھميدند که  مردم اين سر زمين ھمان چند بی می

  .اند ئی نشدهنپذير فته و تسليم زور گوبيگانگان را  ۀ گز سلطھر .با وجدان و با ناموس

 ملت آن روز اين .سی و دو سال غم انگيز و تباه کن.  گذشت از آن بد بختی سی و دو سال،ز شوم و سياهاز آن رو

. زندانھا را پر و خالی ساختند. به قربانگاه رفتند. شه و کنار ميھن به مبارزه بر خاستندفقير اما با اراده از ھر گو

اريخ يعنی  جوانی عمرشان نشگفته  بود که مورد عذاب و شکنجه اين شيادان تبھاراز جوانان رسا که ھنوز چند گل 
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 روند ان شان خالی گشت واينوجود شان بار ھا پر و با تير بارفته و زندانھا از قرار گرسھا و خلقی و پرجمی ھا رو

  "؟!سرخ" مقاومت در برابر  ھيوالی وحشتناک .شه و کنار مقاومت آغاز شده بودسالھا ادامه داشت در ھر گو

 در انبوه باران رگبار مسلسل و گلوله ھای توپ با استواری در ھا اين مقاومت.  آدم خور و آدمکش بود اين ھيوال

ھزاران ھزار نفر در . فتر ھای مطمئن به پيش می ه و با قدم شھر و ده شکل گرفت، دشت و دمن،ھا ھمه کوه پايه

دفاع از خاک شان به وجود آورده بودند مقابل پرچميان و خلقی ھا و باداران شان بسيج شده و سنگر محکمی را در 

جا مانده و به  افغان اين ھيوال زخم خورد و از پا در آمد و دولت ۀتوانای خلق رزمندان  بازوبه نيرویتا باالخره 

بی حيائی با مانه و بی شر و  بنا بر خيانت مقاومت رسمی دوام نمود کوتاھی برای مدتالشخور پرچمی و خلقی 

 .فاسد آن قدرت جھان نشخوار نمودندھای  ايده ۀش ھای باقيماندخاص خود شان از ال

تی  کشور سھيم اند و ھای دو ل ر دستگاهسی ھنوز ھم در کشور ما با برادران اسالمی شان دروھای  ھمان يتيم بچه 

موده و نی خاصی از آن حمالت باداران شان دفاع  ئحيا بیی و ئبا ديده درا.  خوانند يک تعداد شان نماز ھم می

حانه در تالش حزب و حزب سازی بوده و آرزو دارند با تشکل دو باره با  وطن فروشان مثل خود شان و يا مذبو

  .به قدرت بر سندباز ھم مگر ائتالف با ھر خس و خاشاکی فعاليت نموده تا 

ن به مبارزات شان ادامه  شازمين ھمچنان که در سابق  آرام ننشستند و تا از بين بردن  وطن فرواما فرزندان اين سر

 ۀگرچه با سقوط دولت دست نشاند.  نخواھند ماندتفاوت ن ھمه خيانت و جنايت بیآامروز ھم در قبال بقايای . دادند

  ،ن و جبھه ھای جنگی به وجود نيامد و ھمين پراگندگی ھای نيرو ھای فعالادر خطوط مبارزشوروی  انسجام کلی  

 سر انجام با آمدن چند که يکا و انگليس  با پيشقدمی پاکستان گرديدامراسوسان  ج  و باعث بھره برداری شيادان

ه ک بنياد يک حکومت دست نشانده و جاسوس کيه و عربستانانگلستان تر ، روس، امر يکا، ايران،اجير پاکستان

ه شکل  اسالمی آن  جرم و جنايت ب، بستن، گذاشته شد و ھمان اعمال کشتن،آور تری با خود داشت پيامد ھای خجالت

 زخمی اين ملت مظلوم فشار ھای ۀدوام پيدا نمود  که آن دولتمندان با اعمال خشونت و ايجاد قانون جنگل بر گرد

 حکومت بيگانه زير نام ۀ سياسی  و اقتصادی  را بيش از پيش وارد ساختند که تا امروز سلسل،اجتماعی، حقوقی

ين مدت سی و دو سال ماھمه چيز را تجربه ادر. کايش دوام دارد شرمريکا واھای مختلف اينبار به سر دمداری 

 تا عدالت و اسالميت پيروان اسالم ناب) خلقی ھا و پرچمی ھا(ھای شوروی  قيات لفظی يتيم بچهاز تر. نموديم

 .  ھمه  بستند و کشتند و تاراج نمودند.به ثابت شد که ھمه دشمن اين ملت بودند و ھستند؟؟ و به تجرمحمدی 

 :من و تو می فھمانده بانی ھا ب سی و دو سال با ھمه قرۀاين تجرب

تکان . احساس نداشته باشيم . و ھمديگر خود را پذيرا نباشيم ..  احساس درد مشترک نکنيم . اگر من و تو ما نشويم 

اين غالمان . ستان اين بيگانه پر.. دھن اين رسوايان تاريخ ه ک مشت محکم نساخته و بنخوريم و خود را تبديل به ي

 بيم اين سلسله دوام خواھد داشت وبا تمام قوا نکو... و  انگليس ،ر يکا ام،بستان عر، شوروی،کيهتر ، ايران،پاکستان

چندين سی و دو سال از آن خواھد گذشت و من و تو بيچاره  و ناتوان تر بوده و مورد نفرين نسل ھای بعدی  ھم 

 !ز ما چنين ذلتیکه دور باد ا. قرار خواھيم گرفت

 

 


