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 تجاوز اتحاد شوروی سابق به مناسبت 
 بر میهن عزیز ما افغانستان

 1231شش جدی 

 

 روز سیاه و تاریک در تاریخ کشور!
 باردیگر دروازه های کشور به روی بیگانگان باز گردید!روز یکه 

 بازگردید، بدتر از گذشته ها!
ی وقار و فخر دانسته شده و بر آن اسم "نظام نوین" و "جامعه مترقی" را گذاشتند یزیرا این ذلت، مایه 

 ات ورزیدند!اهو بر غالمی شان فخر و مب
تنها به خاک فروشی خالصه نیافت بلکه مسبب از دست دادن ارزش های و مباهات بلی! این فخر 

 ه نیز گردید:اخالقی، مردانگی و فرهنگی این خطدینی، 
 بی دینی را ترقی شمردند؛

 ند؛تعریف داشت از نیاز های طبیعی "نظام اشتراکی" بد اخالقی را یکی
 مردانگی و غیرت را، افسانه های قرون اوسطی خواندند؛

 دانستند! یزمنو، اصل تشکیل "نظام اشتراکی" کمو فرهنگ زدایی را -کلتور
 ه صورت گرفت!ک، بلکه برتمامی ارزش های این خطبلی! تجاوز نه تنها بر خا

مردانگی را عقیم ساخت، سبقت برین عمل را  بر "وطن فروشان" داد: شیرازۀ ۀشش جدی رنگ تاز
 جامعه خواندند! سرعت بخشید و وابستگی را امر ضروری و حیاتی

 یکی زیر نام جامعه نوین؛
 دیگری زیر نام دیموکراسی؛

 یکی زیر نام حقوق زن؛
 دیگری زیر نام حقوق بشر؛

 جع تقلید؛ایکی زیر نام مر
 دیگری زیر نام حقوق اقلیت ها؛

 یکی زیر نام زبان؛
 دیگری زیر نام قوم؛
 ستراتژیک؛یکی زیر نام پیمان 

 اقتصادی؛دیگری زیر نام حیات 
 سبقت جستن! . . .و و و

 قت جستن!سب  بلی!
 سبقت جستن در وطن فروشی!

 !دادند شکل متعددی های پارچه به اشتراکی، جماهیر شعار از را کشور
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)کارمل( به میراث ا آورد که "خاک فروشی" را از دان ناخلف زیادی را بدنیشش جدی فرزن بلی! 
 به قهقرای ظلمت کشانیدند! برده و جامعه را زیر نام "روشنفکری"

 افسوس و صد افسوس که این فضای ظلمت بر کشور ما طوالنی گشت!
 !عمومی" بر استمرار آن نقش داشتند طلب جهادی با اعالن "عفوه طوالنی گشت، زیرا رهبران جا

نظر داشت رأی فرزندان مؤمن این خطه، یکی پی دیگری سبقت می  بدون در بلی "عفو عمومی"! 
 پلیدی ها را با پاکی ها سازش دهند!جستند تا 

 چیزی دیگری بر فرزندان مؤمن این خطه بوده می تواند؟ ،آیا ازین جفای بزرگ
بوده و مردم زمانی نفس راحت خواهند کشید  ست، افغانستان گورستان متجاوزیناولی آنچه واضع 

شک این تحول که بدون  - که گورستانی از برای رهبران "خاک فروش" )همچو نجیب( نیز گردد
 هللا آنی و غافلگیر خواهد بود!ءانشا

 
 پایان
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