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 Political  سياسی

  
  داکتر عبدالحنان روستايی

   ٢٠٠٨  دسمبر٢٧المان، 
  
 
  

 تاريخ متجاوزين و ايادی آنها را به شکست
 

  و شرمساری محکوم می کند
  

 هزار نفر از چکمه پوشان و ستوران روس با ساز و برگ ١٢٠بود که بيشتر از  سال قبل از امروز ٢٩درست 
ه موازين قبول شدۀ بين المللی و حقوق بين الدول و ين غولپيکر و هولناک جنگی، خالف همنظامی عظيم و ماش

،  نظامی منظور از اين تجاوز وحشيانه، عالوه بر اهداف اقتصادی و. ضوابط همسايگی، آهنگ خاک پاک ما کردند
نجات دولت دست نشاندۀ روسی در کابل از خشم مردم و شکستاندن عزم راسخ آزاديخواهی و ارادۀ قوی آزاد منشی 

پيشينۀ اين تجاوز عريان وابستگی غليظ حکومات سابق افغانستان، بالخاصه وابستگی حکومت مستبد . افغانها بود
 که به کمک بالفعل روسها ١٣۵٢ سرطان ٢۶ که با کودتای اين وابستگی. سردار داوود از اتحاد شوروی سابق بود

ون نظامی، اجتماعی و  و دست و پای روسها را در تمام شؤصورت گرفت، قوام بيشتر و توسعۀ فراوان يافت
ه اولين کابينۀ اين سردار ديوانه از يک تعداد خلقی ها و پرچمی ها مانند فيض چنانک. اقتصادی مملکت باز تر نمود

يالنی باختری و غيره و عناصر لومپن و ولگرد مانند قدير نورستانی، حيدر رسولی و غالمان دربار ترکيب محمد، ج
در نتيجه مزدوران حلقه بگوش و .  که در يک مانور نظامی آن سردار جاه طلب را سر نگون کردند،يافته بود

 به کرسی قدرت ،ن پرورش يافته بودندنوکران زرخريد روسی که بسياری آنها مانند حسن شرق در دامن داوود کود
دند و مملک را به گرداب نيستی و جنگ سوق داده و برای نجات خود پای نظاميان روسی را به اجالل فرمونزول 

با وجود آنکه نظاميان روسی که تا دندان مسلح بودند و مدرنترين سالح عصر را در اختيار . ميهن ما کشانيدند
 که سرنوشت ،ارزه يک بار دگر ثابت شد که اين ارادۀ انسان آزاديخواه و پيکار جوستداشتند، ولی در کارزار مب

 خود يهن با قبول ويرانی خانه و کاشانۀافغانها برای کسب آزادی م. ين می کند و نه سالح مدرن استعماريجنگ را تع
د منشی آخرين سپاهی و مهاجرت های جانگداز و نثار خون های فراوان در ازای آزادی کشور در محراب آزا

 از سرزمين پاک خود بيرون ريختانده و بار دگر ثابت کردند که ١٩٨٩ فبروری ١۵متجاوز روسی را به تاريخ 
 اين شکست چنان دامنه دار بود که آن امپراتوری تزاری را از اساس ."تجاوز هميشه به شکست محکوم است"

  .فرو ريخت
 و قصبات مملکت ء هولناک دسته جمعی و بمباران دايمی قرا های عامقتلده سال تمام به ارتش متجاوز روس طی 

پرداخته، سياست زمين سوخته را تطبيق کرده و هزاران هزار انسان آزادۀ اين سرزمين را راهی زندانهای مخوف و 
ت بود و قلم از شرح جنايات همه جانبۀ ارتش روس و دولت دست نشانده اش که شريک اين همه جنايا. قتلگاه ها کرد

کافيست ياد آوری گردد که در افغانستان . برای ايجاد فضای خوف و رعب از هيچ وسيله ای دريغ نکردند، عار دارد
 گور دسته جمعی پيدا شده که در آن اجساد آزاديخواهان افغانستان توسط روس ها و نوکران آنها ٧٠تا حال بيش از 

   جنگ تجاوزی در افغانستان به همۀاين. و در زير خاک شده اندبه جرم وطنخواهی با مرمی سوراخ سوراخ گرديده 
. داشته های اجتماعی و اقتصادی ميهن ما آسيب فراوان رسانده و تلفات و خسارات عظيمی را موجب گرديد

انسان کشته شده و صد ها هزار معيوب  مدهشترين ضربات اين جنگ همانا تلفات انسانی آنست، چه، صد ها هزار
با در .  بر جا مانده، مليونها انسان به بيرون افغانستان و مليونهای ديگر به داخل افغانستان مهاجر شده اندازين جنگ

 تلفات انسانی جنگ افغانستان خيلی ها سنگين و  ،يک انسان را جهان پرداخته نميتواندناحق نظر داشت اينکه خون 
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غانستان از حرکت بازمانده، ساختار های زراعتی و ر اثر اين جنگ مجموع چرخ های اقتصادی افب .هولناک است
عالوه بر اين گنجينه . کشور از اساس فرو ريخت امور اقتصادی و اجتماعی تم های آبياری نابود شده و شيرازۀسيس

در يک کالم اين جنگ تجاوزکارانه موجب . های فرهنگی کشور، بخصوص معارف کشور خسارات مهلکی ديد
  : ست طه با جنگ مقاومت دو مسأله قابل ياد آوريدر راب و اما. بروز مشکالت اجتماعی فراوان شد

 را ا دزديده و حاصل خونهای ريخته سياسی نتايج خونبار اين جنگ ملی راين که مقاومت رسمی يعنی اسالم: ـ اول 
به دامن استعمار امريکا و روس و ايادی آنها بريخت که در نتيجه ملت مظلوم افغانستان که در کارزار نظامی پوز 

 های اسالمی ر اثر خيانت تنظيمفراز برآمده بود، در ساحۀ سياسی بدشمن را به خاک ساييده و از جنگ ميهنی سر
  .نتوانست شاهد پيروزی را به آغوش بکشد

حزب ديموکراتيک خلق "اينکه يک تعداد از افغانهای بی مقدار و ذليل که در يک حزب مزدور يعنی : ـ دوم 
تجمع کرده بودند، روی نعش وطنداران خود که توسط ارتش متجاوز روسی به شهادت می رسيدند، به " افغانستان

رداخته، آن همه جنايت را کمک انترناسيونالستی خوانده و زير نام کمک به دهقانان و کارگران رقص و پايکوبی پ
  . پيوسته به قتل همين دو طبقه پرداخته با ظلم فراوان مملکت را از پا بر انداخته و آن را از مردان کاری خالی کردند

  
 در نهاد های مختلف اقتصادی و اخته مثًالگری به تقديس تجاوز پردجالب توجه است که عده ای ديگر از طرق د

فرهنگی دولت مزدور جا به جا شده با هزاران رشته با متجاوزين پيوند حاصل نموده و ضد منافع مردم افغاستان هر 
اين انسانهای بی مقدار که از شرارت متجاوزين آگاهی کامل . آنچه را در توان داشتند، فدای متجاوزين می کردند

 می  نمکی که باداران شان بر پيکر مردم با تيرهای سم اندود زده اند،مل بر زخم هاینين موقفی داشتند، با چ
، هـزاران افغان پر داخته اند به قتل گرگ های دهـن پرخوناينها به سر دمداران خلقی پرچمی که مانند . پاشيدند
 کشور سخت کوشيده بودند، بدبختی يرانی وودر   وريدهـآف های فـراوان فاجعه ی را مرتکب شده وهای بی شمارجنايت

الکن امروز که متجاوزين از ميهن بيرون ريختانده شده اند و آن دولت مزدور خلق و پرچم . تا ديروز ثنا می خواندند
 دارند که از ناچاری بر شمشير متجاوزين ءبانه ادعا متجاوزين ناله و ضجه سر داده کاذدگر وجود ندارد، اين ايادی

 هيچ اساسی ءولی اين ادعا.  زدند و اگر نه گويا آنها نيز طرفدار مردم و ميهن و آزادی از بند استعمار بودندبوسه می
های فرار ارتش متجاوز روس در کنار آنها بودند و تا سقوط حکومت  اين ها از يک جانب تا آخرين روزندارد، زيرا

انب دگر تا هنوز هم چشم طمع به کرم استعمار دوخته در از ج. نجيب در همان نهاد های فريب و نيرنگ باقی ماندند
برای اين انسانهای بی مقدار فرقی نمی کند که اين سخا از . انتظار جاه و منصب در ادارۀ مستعمراتی کرزی اند

 .جانب استعمار شرق باشد و يا استعمار غرب
 بند استعمار غرب گير افتيده و اينک ايادی  اکنون در،افغانستان که طومار استعمار شرق را در هم پيچيددريغا که 

استعمار شرق مانند گالب زوی ها، علومی ها، رنجبر ها و غيره با ايادی استعمار غرب چون سياف ها، اسماعيل 
 خيانت ملیها، محقق ها و ديگران دست به دست همديگر داده به تجاوز امريکا و ناتو آب تقديس می پاشند و 

 که ،خون نشستهه  ملت سوگوار و بۀکه عامالن غمنامپس روشن است .  می شوندرا مرتکب بزرگ ديگری
زند و در مظلومانه ترين حالت بر  پا میو ستی و نيستی دست ـ سخت عميق و دردناک ميان هۀسالهاست در فاجع

ايات شان را  که اوراق و اسباب جنقی ها و پرچمی ها و ايادی روس اند،ان خل هم، جفا و شقاوت روا داشتندايشان
 عامالن اسالم سياسی که در سازش با قـدرت های جهانی و منطقه يی، قـرار دارند، به ارث احزاب جهادی يابه 

غسل نمی توانند خود را ، ه استغـشتق به خون مردم بی گناه آـاين جنايتکاران که دست شان تا مرف .گذاشته اند
 و تاريخ در اين قضاوت خود ست و شرمساری تاريخ محکوم اندمتجاوزين و ايادی آنها به شکزيرا  .تعميد دهند

  )پايان     (  .سخت بی رحم است
  

  
 


