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 ما ساخته ولی دارای تهداب اساسی وطن  ویران ساختن تعمیر نو

 از طرف وابستگان خلق و پرچم
 

کودتای منحوس و ننگین  ۀشان برای زنده نگهداشتن خاطر تشکر فراوان از جناب نوری صاحب بخاطر اقدام فوق العاده نیک

 ها و مصیبت همه دربدری های امروزی و بعدی، تا در تالطم امواج حادثه ها و امتحانات، علت اصلی این هفت ثور برای نسل

ب اساسی وطن ساخته ولی دارای یک تهدا ها را فراموش ننمایند. روزیکه پیروان لینین و مارکس، ویران ساختن تعمیر نو

 مثال، آغاز نمودند. صفتی بی ما را با بیشرمی و نوکر محبوب و پر افتخار

های سرشار از  ها از فرزندان رشید و شخصیت های دسته جمعی، پر نمودن زندان غیر از کشتاره این نامردان و نابخردان ب

جوان از خانواده ها،  ساختن پیر و ها، مفقود کشیدن پنهان، ناخن های عیان و ناموسی ها، بی گور کردنه ها، زنده ب استعداد

ساختن زنان و مادران و اطفال، ویرانی قراء و قصبات، مهاجر ساختن بیشتر از شش میلیون در  بی پدر فرزند و بیوه و بی

شان از یک  نیم میلیون مردم مسلمان این کشور به کمک باداران سرخ قتل رسانیدن ظالمانه ای بیش از دوه همان وقت و ب

ها و داخل خانه ها و سوق به  جوان بی بضاعت و بیچاره با جلب و احضار اجباری از سرک طرف و به کشته دادن هزارها نو

ها دیگر چی  زگیرهای دیگر و انواع و اقسام جنایات و ه شان، معیوب و معلول ساختن میلیون جبهات جنگ در مقابل برادران

 ارمغانی داشتند؟ 

حیث یک دستاورد به آن دیده شود. بلکه ه ب و کشور بهتر از سابق نشد، که اقالا  زندگی شخصی و اجتماعی مردم  هیچ بخشی از

را اشغال نمود. معارف، تحصیالت عالی، صحت  سسه و هر اداره ای کیفیت یا کوالیتی خراب، جای خوبؤدر هر بخش، هر م

خاطر سرکوب اهالی خود ه لیس و غیره و غیره. صرف قوای مسلح بعامه، تجارت، صنایع، روابط بین ملی و بین المللی، پو

ه چ های تنظیمی زمینه متالشی شدن هر این کشور نسبتا بهتر مورد توجه بودند، که آنها هم تا آخرین رمق با اشتراک در جنگ

 متعال، مساعد ساختند.  ملت و ایمان آنها به قدرت الیتناهی هللا ۀاز شکست مفتضحانه در مقابل اراد بیشتر خود را بعد

محاکمه و زندان ه ها را حتی بعد از هفتاد سال در هر گوشه و کنار جهان تعقیب نموده و ب ها همچنانکه یهودیان نازی اگر افغان

پرداختند، امروز بقایای پوپنک زده ای شان بنام  دسترخوان می نام و بی کشانند، به شکار و محاکمه کشیدن این مجرمین بی می

اغوای دوباره ای  نادان و هیچندان، مشغول دینستیزی، شراندازی و بزعم خود فیلسوف و تیوریسن و حقوقدان و تاریخدان و

  فرقشان زده است.ه شدند. گذشته را خوب ساختند، که باز شوق ساختن آینده ب مردم نمی

 آزموده را آزمودن خطاست

حبت داشتند و امروز مانند چوچه های پشک گرد کاسه ای خیرات امپریالیزم تا دیروز از دوستی خلل ناپذیر با کشور شوراها ص

 خدمتی و چاپلوسی اند. جمع شده، مصروف خوش
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خواهم  ، میه این رسانۀ آزاده، با احترام باین نوشتۀ که در پورتال افغان جرمن نشر شده استدر اخیر در مورد یک جمله ای  

  توی اظهار نمایم. ایشان فرموده اند: را از لحاظ معنی و مح عدم موافقت خود

 « و این هم مبرهن است که تنظیم های به اصطالح مجاهدین، طالبان و دزدان دارایی های عامه، همه و همه

 «اوالد های همین دونان و وطن فروشان اند.

ن. فرهنگ اند، نه اوالد ایشا ستان واقعا بییدین توسط همین کمون مجاهدین و طالبان عکس العمل در مقابل شکستن حریم وطن و

نجیب( و سایر ملیشه ها اند که بدون  ۀبه همکاری کشتمند و غفلت ناعاقبت اندیشانشان دوستم گلم جم، حزب وحدت ) اوالده های

اشتباهات  نوبه ای خوده ول اند. مجاهدین بؤها مس ها و تجاوزات به مال و ناموس مردم را همین شک قسمت عمده ای چپاول

ای حزب جه بینند. خدا کند آخر پند بگیرند و ب شم سر دیدند و میه چان کردند که نتایج بد آنرا با جان و نام و مقام خود، بفراو

ج بدی که در حقیقت تمام ئخاطر نتاه شود ب نظر بگیرند...اما نمی و تنظیم، منافع عمومی دین، مردم و مملکت را بیشتر در

از نظر  خود را بازی کرده اند، تنها یک بخش را مالمت نمود و دیگر عوامل را کامالا  نقش آن کشورهای جهان با تمام قوت در

 انداخت. 

نشانده ای خود بر مسانید نشانیده بر  های اخیر کی مجرمین شناخته شده و دزدان و قاتالن برآال را در حکومت دست درین سال

 مردم ما تحمیل نموده است؟!

شکلی از اشکال و بنوبه خود در جهاد دفاع از دین، ناموس ه ار این مملکت در هرجایی که بودند، بدرین شکی نیست که تمام اقش

های فراوان مادی و  بهره نگذارد، آمین. از کمک را بی شان شان و زحمات و وطن سهم گرفتند. هللا بزرگ جزای خیر بدهد

پوشی کرد، که اگر با  توان چشم صورت نمیچ هیه خصوص امریکا هم کسی منکر نیست. اما ازین حقیقت به معنوی غرب ب

همه  شرف سراسر جهان با این بوم و مسلمانان با احساس و با کمک الهی همین همت واالی اوالد مسلمان و مجاهد این مرز و

ای، پوز  بود، محال بود که با چند شعار و مقاله و مصاحبه و پروژه شان نمی مثال مالی و جانی دریغ و بی های بی قربانی

زمین کوبیده شود. اگر قدرت و مملکتی، امتیاز این ه لرزید، ب خود میه قویترین عسکر جهان که شرق و غرب از هراس آن ب

ز خود بداند، امروه ریخی که به آزادی جهان از شر دیکتاتوری کمونیزم و فلسفه ای پوچش انجامید، صرف بأشاهکار بزرگ ت

 تواند. ال حول وال قوة اال باهلل العلی العظیم. کمک نماید، اگر می متحدین خود ۀباید خود را با هم
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