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  ) فبروری١۵(به مناسبت

 خروج قشون سرخ  شوروی سابق از افغانستان
  

  

  .شود  اين دوخائن  فراموش ملت ما نمیۀنقش خائنان

  ھمينطور از ديگر رھبران ظالم وبی رحم وطنی و خارجی

 خورشيدی،  قشون ١٣۶٨ دلو ٢۶  مطابق ١٩٨٩ فبروری ١۵درست بيست و چار سال قبل از امروز يعنی  در روز 

آخرين جنرال روسی . سرخ شوروی سابق  از طريق پل حيرتان سر افگنده  و خجالت زده  افغانستان را ترک نمودند 

را نداشت که به عقب نگاه کند زيرا می دانست  که در افغانستان   که درباالی زرھپوش نشسته بود قدرت آن یدرحال

  .شکست خورده اند 

 به سرزمين افغانستان تجاوز نمود تا رژيم ١٣۵٨ جدی ۶مطابق ١٩٧٩مبر  دس٢٧قشون سرخ شوروی سابق  در 

سفاک امين خلقی را که کار آمدبيشتر 

 ۀببرد، و رژيم دست نشاندنداشت، از بين 

ديگری را از پرچمی ھا به رھبری 

در . نصب نمايد مداری سياسی، کارمل،

  . جدی اين کار عملی شد۶

پس از آن قوای نظامی روسھای متجاوز 

و بی رحم به ياری دست نشاندگان 

وسازمان مخوف خاد، کوشش کردند که 
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ی که درسال ھای متمادی در ئھمچنان از سرمايه گذاری ھا. دارد به رژيم دست نشانده  ياری رسانده و آن را سرپا نگه 

يکصد ھزار نفری دفاع کرده » قطعات محدود « خود با  » دفاع ازسرحدات جنوبی « افغانستان نموده بود، زير نام  

                                        .گذاشت » انقالب برگشت نا پذير ھفت ثور« ونام اين تجاوز آشکار را پاسداری از 

 ما شاھد آن بوديم که تجاوزگران ۀھم.  ما بسيار زيانبار بود ۀپيامد ھای اين تجاوز برای افغانستان ومردم زجر کشيد

سامانی  در  دست ھم داده، در بربادی و نا ب شوروی سابق يعنی باند خلق و پرچم دست بهۀوھم رژيم دست نشاند

. اقتصادی ، سياسی ، فرھنگی و روانی مردم افغانستان از ھم پاشيد ھای   اجتماعی ،شيرازه .  افغانستان سھم گرفتند

ليون ياز کشته ھا پشته ھا ساختند ، يک ونيم م.  کشور را به خاک و خون کشانيدند ی به وجود آمد وئفضای خفقانزا

 شور ھای ايران ، پاکستان ،  ھند ،  کشوررا به ک ھموطنان مااز ليون  يبيشتر از پنج م. انسان بی گناه را  از بين بردند 

ی ،  امريکا ، کانادا و استراليا ھای اروپائ

ھزاران کودک را بی پدر و . مھاجر ساختند 

بی مادر ، ھزاران  زن را بی شوھر و 

بيشتر از . ساختند ھزاران مرد را بی ھمسر ،

ليون  انسان بی گناه ديگر را که راه يدوم

شور آواره و فرار نداشتند در داخل ک

ده ھا ھزار جوان را . سرگردان نمودند

گوشت دھن توپ ساخته به جبھۀ جنگ روان 

درحالی که فرزندان خود را بھترين . کردند

ده ھا ھزار انسان را با . بورس ھا دادند

دھات .  ندپرتاب راکت و بم  بی سرپناه نمود

راض  روانی مبتال ساخته  و ھزاران  انسان معلول و ھزاران  انسان جامعۀ مارا به ام. ندوقصبات را به آتش کشيد

  .                        معيوب  را  به جا گذاشتند

  :فراموش ما نمی شود که 

 ۀبا کودتای ننگين ھفت ثور وبه تعقيب آن تجاوز قشون سرخ شوروی سابق درافغانستان ، خيزش عظيم مقاومت جويان

آنھا عليه  متجاوزين مسلح روسی و دست نشاندگان آن به مقصد استقالل و آزادی  ۀمردم ما و جان نثاری ھای بی دريغان

زيرا درآن زمان  . تجاوزکار مغرور و جھانيان  غافل را سخت تکان داد.  دوباره وکسب حيثيت ملی وانسانی تبارز يافت

  شوروی را از پا در آورد ؟  باور نمی شد که  آيا يک ملت فقير و کوچک  خواھد توانست يک کشور بزرگ مثلاصالً 

 ھمه می پرسيدند که  آيا افغانستان به يکی ازاقمار شوروی  مبدل نخواھد شد ؟

  رتش روس  افغانستان را ترک نمايند ؟ا آيا روزی خواھد رسيد که 

 کشور، ۀ  نظامی ، سياسی  و ديپلوماتيک درساحۀمبارز. مبارزات مردم افغانستان  به اشکال مختلف  به پيش می رفت 

 و پرچم  حمله شد تجاوز کاران شوروی  و دست ھای شکنجه گر وطنفروش  خلق جھانی به شدت تعقيب می منطقه  و

مخالفان جھانی شوروی سابق نيز آرام . ۀ خود ساختندشرايط  بگيروببند وبکش  را پيش رضی  را آغازنموده وھای تع

ير شدند وبه سروی نيرو ھای شوروی  و روحيۀ مقاومت  مردم نشستند ويکی به دنبال ديگر به کشور پاکستان سرازن

 برای مجاھدين  افغان ازطريق  آی اس آی وسازمان امکانات را از سوی ديگر آغاز کردند  وبعداً  بررسی افغانستان و

کمک ھای اقتصادی و نظامی را  رھبرانی که ظرفيت مزدور شدن را داشتند، ھای جاسوسی خويش  برای پاکستان و

  .ارسا ل داشتند  
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ی که درافغانستان مشغول جنگ بوددرمقابل مقاومت سرتاسری جان ئاتحاد جماھير اشتراکيه شوروی  در طول سال ھا

بازان افغانستان تاب استقامت نياورده و  بيشتر از  سيزده ھزارمعيوب  وکشته داد وھم ازنگاه اقتصادی  به مشکالت 

  مدآ از افغانستان بر١٩٨٩ فبروری ١۵رشد  از افغانستان خارج شود وبه روز که مجبو رو شده تا اينه زيادی روب

رژيم دست نشانده به رھبری داکتر نجيب يک ازمھره ھای فعال .  اما باند خلق و پرچم را  تا به دندان مسلح  رھا کرد 

ه برايشان باقی مانده وسرسپردۀ کی جی بی  سه سال ديگر با دريافت مساعدت ھای شوروی سابق و ھم ذخايرجنگی ک

ی ه جائتا کار ب. بود وبا استفاده از نابسامانی وبی اتفاقی وبی کفايتی تنظيم ھا،درمقابل  جھاد افغانستان مقاومت کردند

بروز  ی و لسانی ، رنگارنگ  به شمول قومی ومنطقه ئرسيد که بين جناح ھای باند خلق و پرچم  مخالفت ھای بيشترو

  . سقوط  قرار داد ۀنموده و رژيم را در آستان

اما تعداد کثيری از رھبران سياسی ، نظامی  .   سقوط نمود١٩٩٢ شوروی سابق  درسال ۀ سر انجام  رژيم دست نشاند

ر فرارنموده ، به کشور ھای و فرھنگی  وبه خصوص خاديست ھای باند خلق و پرچم  باجيب ھا پر از دالر از کشو

   .                               ی سرازير شدنداروپائ

 شان گوشه ۀی تغييرمفکوره داده با پيشمانی از گذشت و پرچم  ظاھراً درکشورھای اروپائتعدادی ازاعضای باند خلق

اما .   خود را به غرب ويا بنگاه ھای نشراتی آن فروختند،يک تعداد شان طبق منطق  خود فروشی. گيری اختيار نمودند

وھنوز ھم که ھنوز است، تغيير عقيده نداده و .  باقی ماندندءبعضی از سرسپردگان خلق و پرچم در ھمان ھوا وفضا

به طور مثال يکی از شکنجه .  بلکه به ديگران نصحيت ھم می کنند ،!! تجاوز عريان شوروی سابق را قبول نداشته 

 در کشور سويدن ريزه می خورد، طی ود و فعالً معروف ب» گردن شکن « گران خاد شش درک که به نام مشھور 

  !واقعبينی نگريست، نه با تعصب و تنگ نظری و  را  با بصيرت١٣۵٨رويداد ششم جدی :  يادداشتی نوشته بود که

دراين يادداشت قسمی وانمود کرده است که گويا بعداز تجاوز قشون سرخ شوروی سابق و روی کارآمدن رژيم دست 

در افغانستان خير وخيريت بوده وآب آز آب »  شاه شجاع روسی «  تحت رھبری ببرک کارمل  شوروی سابقۀنشاند

 ۀکه  ھم در حالی.   خالی بوده و ھيچ يک از شھروندان افغانستان آزار واذيت نديده استتکان نخورده  ، زندان ھا کامالً 

  در افغانستان بودند  زندان ھا ھاو ببند وبکش ، بيگر ھا جنايات ، خونريزيۀمردم شريف وبا وجدان افغانستان شاھد ھم

حتی اسدهللا سروی سفاک . از مردم بی گناه پر بود و ھيچ فرقی اززمان  حفيظ هللا امين و  اسد هللا سروری نداشت

)  کشته شدندو که شايد اطالعات ديگری داشتند ( معاون ببرک تعيين شده بود و جنايتکاران خلقی به غير از چند تن 

از رھبران آنھا باز در رکاب کارمل و . . . زيری، پنجشيری، ميثاق  و . اقی بازھم به خونريزی وخيانت ادامه دادندمتب

اما  ھمين آقای خاديست که در بطن فرھنگ خانوادگی  نيز از مردم کشی تغذيه کرده . قوای متجاوز جانفشانی کرد ند 

امروز ادعا دارد که .  پند می دھد که تجاوز واقعبينانه  ديده شودی کرده ،  با گذشت بيست وچند سال ياوه سرائاست،

ولی  من خودم شاھد بردن  چند تن از ھمکاران راديو تلويزيون افغانستان . بعداز شش جدی ھيچ  ظلمی صورت نگرفته

  .   ھمين خاديست بودم که ھرگز برنگشتندۀبه وسيل

دروغ . سر ديگ باز شد. پرچو و مضمحل شد» رادر بزرگ ب«  بعد از خروج قوای شوروی، چندی گذشت که خود 

چف، شواردنازه وزير خارجه، بعضی اعضای نمرده وزنده ھای روس، گوربجنرال . ھای دوره ھای قبلی آشکار گرديد

مگر نه خائنين وطنی به . اعتراف کردند که بد کرده بوديم که  به افغانستان تجاوز کرديم. . .  دوران برژنف  ۀماند

، سر عقل نيامدند که بفھمند که چه بود » رياليست« شاعر صاحبان انقالبی، داستان نويسان ( مول خائنين قلمی آنھا ش

با سھم اضافۀ  خلق و . نخواستند بفھمند که کودتا جنايت آورد. زيرا خود را به خوابی زدند که بيدار نشوند. وچه شد

. بعد از تجاوز، سھم بيشتر پرچمی ھا. اند جنايتکار امين وتره کی  بمخصوصاً . چندی با سھم بيشتر خلقی ھا پرچم و

  ). وسيله قوای  متجاوزه وتباھی داشت ونداشت ب
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 قوت ھای قدرت طلب کابل را ويران کرد به رخ کشيده ۀآن ھا جنگ ھای داخلی کابل را که به وسيل يک تعداد زياد

لوم  وواضح است که د ر ھمان جنگ پرچمی وخلقی فقط به مگر مع. کوشش دارند که جنايت خود را پت وپنھان کنند

دارو دسته ھای وابسته به ببرک مثل کودتا چی . ريختند اندازۀ نيم سانتی  گذاشتن ريش رياکاری ، تيل به ھيزم جنگ می

 که در کدامشان نبود. . . خونخوار نبی عظيمی، جنرال خدا داد، وابستگانی که طرف رشيد دوستم رفتند، رفقای تنی  

ه ا بيشتر کنيم  تا بازگشت ما آمادالبته با اين دلخوشی که جنگ تنظيم ھا ر. جنگ ھای کابل خون ريزی نکرده باشند

  !!شود

 آنھا ۀراه انداختند، ھم مسؤوليت خود را دارند مگر روی شما را کارنامه سران تنظيم ھا وکسانی که برادرکشی را ب

کتائی ی بيگانه دراين زيادتر ازده سال ويا بی کفايتی ھای ارگ نشينان طالب نھمينطور موجوديت قوا. پاک نمی کنند

  .ی، مسؤوليت خود را دارنددار وبی نکتائ

کردن سالگره ھا ويا کرد ھا از با سايت ھا و محافل ومجالس فريبنده و داير .  مھم اين است که خائنين درس بگيرندفعالً 

" رنجبر ھا"ھمانطوری که . شناسند چون تمام مردم سوابق  آنھا را می. ھندئنين قلمی ، فرزندان خود را فريب ندخا

: شناسند که  اوالدھا ونواسه ھايتان ھم شما را می. خوب شناختندرا . . . ازھرھا، عظيمی ھا، تنی ھا، گالب زوی ھا  

دشمن متجاوز شما . روختيدکودتا کرديد ، خونريزی کرديد، وطن را بدتر اززمان شاه شجاع توسط کارمل وکارملی ھا ف

دھد ولی شما   فبروی روزيست که صدای آن  به شما اين پند را می١۵. قوای خود را خارج کرد. را تنھا ماند وفروخت

  !خود را به کری زده ايد به کری 

 

  

   

  

  

   

 

 


