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  :افزودۀ فرستنده

، مصاحبۀ است که در گذشته ھای دور با اسيران روس در دسترس تان قرار  داردی که اينک سند: خوانندگان گرانقدر

 که ارتش سوسيال امپرياليسم شوروی حتا از کشتار وحشيانۀ کودکان اين مصاحبه نشان می دھد .  استصورت گرفته

آتشی را در افغانستان چنان آنھا . ه تا توان داشتند، فاجعه به دنبال فاجعه آفريده اندمعصوم در افغانستان دريغ نورزيد

 .  سالھا در آن سوختندنيز خود که افروختند، 

ًو افراد رھبری شده ای که قبال شرف و وجدان خود را " خلقی"کودتای ننگين ھفت ثور که به وسيلۀ چند تن از افسران 

  .به راه افتاد"  اتيک خلقحزب دموکر "در افغانستان يعنی." ب. ج. ک" استخباراتی شاخۀبه شوروی فروخته بودند، با 

  اين کودتا فقط جاده صافکن تجاوز برای تسخير افغانستان واھداف استعماری سوسيال امپرياليسم در افغانستان بود

تمام رھبران کودتا جزئی از جاسوسان شبکۀ استخبارات شوروی بودند و اعضای اين حزب جنايتکار، وطنفروشانی 

را باالی خلق افغان به شمول اعضای   که خود وضع نموده بودند و آنی با قوانينبودند مسلح که با زور سالح ھريک

طوری که ھمه می دانيم . ، آنھائی که عليه نظرات و اعمال جنايتکارانۀ آنھا بودند، تطبيق می نمودندشانخانواده ھای 

اکثر اوقات ديده شده است که . داعضای فاميل را به بھانه ھای ضد انقالب دستگير می کردند و به زندان می انداختن

 خانواده که یدرجملۀ اعضا" خلقی"و يا " پرچمی" عضوء کثيف  موجوديت يکخواھر، برادر ، پدر و مادر به خاطر

شب و روز خبر چينی و شيطانی می کردند، مجبور می شدند تا به طور پنھان خانه و اموال خود را رھا و کشور را 

  . ترک بگويند

با ھزاران آرزو در که  عليه تجاوز سوسيال امپرياليسم شوروی، سازمانھا و تشکالت سياسی و انقالبی در جريان نبرد

 در راه حصول استقالل ؛ قربانی اميال تجاوزگران، ارتجاع و حاميان آنھا گرديدند؛راه آزادی کشور و بھروزی خلق ما

دی سوسيال امپرياليسم از ھيچ نوع فداکاری و و شکستاندن زنجنير ھای اسارت با مبارزۀ خستگی ناپذير در نابو
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حزب خلق و پرچم با اعمال وحشيانه و ضد انسانی که مرتکب شده اند، کشور ما را به حمام . جانگذری دريغ نورزيدند

  .ساخته استنفرت آماج تا به امروز برای خلق افغان را  که آنھا   تبديل نمودندیخون

برتری مقام دولتی و حيثيت جاسوسی  روزی رسيد که که رقابت ھای درونی حزب و: بوديم که ما شاھد اوضاع یطور

رھبران آن نزد سوسيال امپريالسم شوروی باعث شده بود تا اعضای حزب خلق و پرچم به جان ھمديگر بيفتند و 

  .تاده می شدند کودتا در آنجا فرسیگودالی که آنھا بايد از ھمان ابتدا. يکديگر را به گورستان بفرستند

بعد آنھا اوج قيامھا و مبارزات آزاديخواھانه و سلحشورانۀ خلق افغانستان عليه سوسيال امپرياليسم شوروی باعث شد تا 

که تا "  خلقيکدموکرات"اعضای حزب به اصطالح . وند که شدندمجبور به ترک افغانستان شه از شکست مفتضحان

، به آغوش گرم امپرياليسم امريکا و کشور ھای اروپائی پناه ر می نمودندنشخواديروز شعارھای ضد امپرياليستی را 

  .آوردند

ضرباتی را که باند خودفروختۀ خلق و پرچم بر پيکر جامعۀ ما وارد کرد، ھنوز التيام نيافته بود که فاجعۀ ھشت ثور 

ًم ھای جھادی را که قبال توسط  رخ داد، فاجعه ای که امپرياليسم امريکا و دولت جيره خور آن پاکستان، تنظي١٣٧١

   .بر اريکۀ قدرت نشاندندتقويت نظامی وحمايت پولی می شدند، بعد از شکست شوروی " آی اس آی"و " سی آی ای"

با به قدرت رساندن ربانی، گلبدين، سياف و احمدشاه مسعود جنگ روز تا روز در کابل شديد تر : طوری که می دانيم

ان رھبران مزدور تنظيمی و قومندانھای جانی و مليشه ھا باعث شد تا به کشت و کشتار، اختناق و قدرت طلبی مي. شد

چور و چپاول، تعرض و تجاوز به ناموس مردم، ازدواج ھای اجباری زنان و دختران با قومندانھا وبه ده ھا بی ناموسی 

ت آنھا، حتا جنايات روس ھا را دوران جنايت وبربريت بود که مردم افغانستان در مدت حاکمي. بزننددست ديگری 

  .فراموش کرده بودند

نتيجۀ اين ھمه جنايت آن شد که گذشته از مردم عادی افغانستان، حتا نيروھای انقالبی متعھد کشور ما نيز نتوانند، آن 

را " انهکمکھای بردار"طوری که می بايست، پردۀ جنايات ضد انسانی سوسيال امپرياليزم را دريده، نقاب رياء و تزوير 

کاری که بايست و می بايد انجام يابد تا آنھائی که ھنوز ھم به دفاع از تجاوز . از چھرۀ کثيف متجاوزان روسی بردارند

  . شوروی قلم می زنند، متوجه راه غلطی که آنھا رابا قاتالن ملت ما ھم ھويت می سازد، بگردند

فقط حس . بدبختيھای مردم ما بيرون از حد و حصر است. از آن زمان تا به امروزکشور ما در آتش تجاوزات می سوزد

  .وطندوستی و درک مسؤوليت در برابر خلق است که می تواند ملت ما را به راه آزادی رھنمون گردد

  

  

  

 

 


