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عارف عباسی

سالگره صد سال کدام دوستی؟
آیا برای یک افغان با وجدان ،با عزت ،با کرامت و صاحب شرف و غیرت این ننگ و عار ،خجالت و
شرمندگی و سر افگندگی و وطن فروشی نیست که به ماسکو رفته در چنین محفلی اشتراک می ورزد؟
مخصوصا ً که تا دیروز به مجاهد بودنش افتخار می کرد!!
بلی بسیاری برای مقاصد مختلفی روسیه رفته اند و اعتراضی نیست .نمی دانم که ارباب قدرت روسیه
ریختن خون دو ملیون انسان این وطن و آواره ساختن هفت ملیون و ویرانی سرتاسری افغانستان را جشن
می گیرند.

جلسۀ میهن فروشان در ماسکو

لعنت خدا بر هر یک تان
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بلی افغانستان اولین کشوری بود که رژیم خون آشام ،شداد و مستبد شما را به رسمیت شناخت و بالمقبل شما
افغانستان را به حیث یک کشور آزاد و مستقل به رسمیت شناختید.
به سردی گرائیدن روابط برای مدتی که بر بنیاد خرد و فراست سیاسی زمام داران دراک این کشور بود،
ولی در دهۀ پنجاه شرائط خاصی درب آرزو های دیرینۀ تان را به روی تان بکشود و افغانستان با شما سر
دوستی گرفته و با تعهدات و شعارهای محیالنه و دروغین حسن هم جواری ،به رسمیت شناختن حاکمیت
ملی و تمامیت ارضی یک دگر ،عدم مداخله در امور داخلی یک دیگر به حیث نمونۀ روابط حسنه بین دو
مملکت با رژیم های متفاوت ،با کمک های سخاوتمندانه ما را اغواه نموده از خوش باوری ما سوء استفاده
شده ماهرانه برای اشغال این کشور غرض تحقق آرمان زار ها و شمول افغانستان به حیث مستعمره در
اقمار شوروی طرح ریزی نموده و دسیسه ساختید و باالخره شرائط را چنین مساعد کردید که اول مزدوران
تان را برای برآورده ساختن اهداف نهایی تان گماشتید که ناکام مانده ،ورشکست ،درمانده و وامانده شده
شوروی با جهنمی ترین ساز و برگ نظامی بر این وطن تجاوز نموده از هیچ نوع قصاوت ،ظلم ،جنایت و
وحشت و بربریت در برابر این ملت دریغ نکرد.
ندانست که حریفی در کمین دارد که با استفاده از احساسات و خون افغان در این تنور داغ نان خود می پزد
و شوروی ابر قدرت با سرافگندگی و شکست از پل عبور نموده خود مکتب و دیوانش متالشی می شود.
پارلمان روسیه در سال  1992حملۀ افغانستان را اشتباه بزرگ و خالف اصول حزب کمونیست شوروی
فیصله کرد ،ولی دو ماه قبل «دومــا» شورای ملی فدراسیون روسیه به اکثریت فیصله کرد که مداخلۀ نظامی
شوروی زمان در افغانستان بر بنیاد وظایف و مسؤولیت های بین المللی شوروی بوده اقدام مطابق منافع ملی
شوروی بود.
شما ای نامردان بی احساس و بی شعور که تا دیروز به نام مجاهد شانه ها باال انداخته در مراسم یاد بود
شهدا بیانیه های غراء می دادید ،،و تو ای کرزی جبون بی شهامت که در زمام داری ات رهروان هیچ
مدانانی را به نام مجاهد بزرگترین مقامات را بخشیدی امروز در محفل قصابان ملت افغان چپن شور می
دهی .ای نامردان بی شعور از کدام دوستی تجلیل می کنید؟
تا حال بیست بار روسیه رفته و پای پوتین بوسیده اید ولی حد اقل به حرمت خون دو ملیون شهید و ملیون
ها بیوه زن و یتیم و ویرانه های این وطن در چنین محفلی اشتراک نمی کردید.
شما ای روندگان ماسکو و اشتراک کنندگان این محفل به نام آبرو ،عزت ،غیرت ،شرف و وقار برای
افغانستان چیزی باقی نماندید.
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ای طالب غالم غالمان زمانی که رهبر شما مال محمد عمر غازی در جنگ با قوای شوروی چشم خود را
از دست داد و آن را با چاقو بیرون کرده برای وطن در سنگر غزل می خواند ،تو امروز با رفتند روح آن
مبارز را می آزاری و به روی همۀ شما تف می اندازد.

هم وطن!
صادقانه بی ریا برایت می گویم که سخت متأثرم و احساسم بیحد جریحه دار شده ،زمین و زمان
برسرم می چرخد و سرشک نومیدی از دیده ام نی بلکه از دلم می ریزد ،و تصور به این پیمانه پستی
و دنائت را نمی کردم.

تذکر:
هرگاه خوانندگان محترم متمایل باشند که نبشته ها و مطالب دیگری از این نویسندۀ معزز را مطالعه کنند ،می توانند با
"کلیکی" بر عکس نویسنده در صفحۀ مقاالت ،به "آرشیف" شان رهنمائی شوند.

سالگره صد سال کدام دوستی؟
کدام دوستی صد ساله؟
a_abasi_dalgre_sad_saal_e_kodaam_dosti.pdf

 3از3

