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  نظام                                                                                        ی موسیمالل 

 ٢٠٠٨ دسمبر٢٧
  
 
  
 

  سرخیشغال افغانستان توسط قوا سال اني و نهمستيب
 

  ما بعدی قدرت ها آن با موجوديتِ ی عملجي نتاو
 
 المناك اشغال افغانستان، مملكت ۀ جهان، فاجعانيحي توسط مسحي مسالدي مدي عليبعد از تجل١٩٧٩ دسمبر سال ٢٧در

 که اشتباهًا گمان ميبرد که ا ری جهانۀ جامع، وقتیِ  رحم اتحاد شوروی بی توسط قوا در قلب آسيا، منسلكريآزاد وغ
 . و افسوس فرو بردی به ناباورصرف يک کودتا باعث تغيير و جابجا شدن قدرت گرديده است،

 باداران اتيبه آمك گروه مطلق وطن فروش خلق و پرچم و هدا١٩٧٨ سال ليآه در اپر  منحوس ثوریآودتا  ازبعد
 ی متعصب به سرآردگیِ  آخوندمي رژدنيم با به قدرت رس هراني ایعني ی غربيۀ دولت همساوست،يآنان به وقوع پ

کامًال  ی و اجتماعیاسي سی الرغم باور های هم علمي رژني ای آه بزوددي به سقوط مواجه گرد»یني اهللا خمتيآ«
 به آمك زي افغانستان عزبي مانده و در تخری باقهي روسی هایسي و همراه با پالكي شری تا به امروز به نحومتفاوت،

 دشمنان ملت افغان ۀ به طالبان بصورت فعال، در زمری و حزب وحدت و آمك نظامی ربانعتي مانند جميیروپ هاگ
 .دينماي مريگي پتيفعال

 مملكت آزاد كي تي هرگز توان و موقعی تا امروز، اتحاد شوروی ثور و حضور قوایآودتا  بعد ازی اشغالافغانستان
از بخت بد،  سرنوشت .... گردد، تجربه ننمودسري مردم آن میو آرامش بران حد اقل صلح  آ منسلك را آه درريغ و

 آه افتي انتقال ،یگري از قماش دیگري دروه گروه متعلق و فروخته شده به اجانب، به گكيو مقدرات ملت افغان، از 
  . نقل و انتقاالت  خفت آور دوام داردنيا
 

 را به ی مدورزي از آابل ماتي بی افغانستان،  متعلق به آقایاناي آروني دسمبر امسال تلوز٢۶ جمعه، روزباری، 
 ،ی پرچم،ی متشكل از سابقه داران خلقی سرخ، به اشتراك گروپیمناسبت سال روز اشغال افغانستان توسط قوا

 ،يیرزاي مري قدی به سرپرستیظار نی شورای سفسطه سرا و ادبی به شمول رازق مامون، خبر نگار بیميتنظ
 آه خواستندي و بدون خجالت و تاسف، ميی مباحثه هر آدام  با آمال پر رونيدر.  داده بودلي پروگرام تشكۀ آنندميتنظ
  ، و خانمان بر اندازه ايساعصار   هر يک ازقدرتمندان وابسته به متعلق به خود و باداران وهای  مي رژیايمزا از

 دارد ، ی از آن آگاه وطن نقاطی طفل افغان در اقصی حتگري را آه د بربادی ملت و مملکت تلخقيدفاع نموده و حقا
 . بدهندیمردم شكل و لباس مسخ شده و

 ی خلقيۀ صاحب منصب دون سوكي افزود، ی بر دوام آن می مسخره ای های جلسه آه بحث ها و شاخ شكننيدر
 قرائت »نياهللا ام ظيحف«عصر   ازدي و تمجفي در تعرت مشكالا نوشته بود بشي برایگري آس ددي را آه شایآاغذ
 یو» ! «ی و سقوط حكومت مردمی نام بدی سفاك، براتكاري مظلوم در عصر آن جنای داشت آه شهداء و ادعاكرديم

» الماس « بنامیگريشخص د.  ها باشند، صورت گرفته بودیآه پرچم» سگ زرد برادر شغال« از جانب دشمنانش 
 دهينگرد» ؟!«سري ملت افغان می براگري تا امروز د»ني ام اهللاظي حف«ِ ی و مردمی داشت آه عصر مترقءهم ادعا

 بر اشغال افغانستان یدر جلسه اشتراك نموده بود بعد از انتقادات» !« مجاهدكي با لباس آه ی چكریجناب آقا!! است 
آابل، » !« آه با فتح یني از مجاهدی گروپ خاصقتي ابراز نمود آه در حق با قيافۀ حق به جانب،ی شورویتوسط قوا
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 وزاتتجا  حفظ مملكت را ازتيولؤ بودند آه مس»!«ی نظام و حكومت قانونكي یدادند، دارا» ؟!«مملكت را نجات
 نفر در شهر ٣٧٠٠ تا ٣۵٠٠در حدود » ؟!« متاسفانه صرفني با آنها از جانب طرفیريداشتند آه در درگ اشرار

 سر ی هارانهي وشانيااز يکطرف  چونكه ،ستندين مالمت ی دههي احصائني دری چكریالبته آقا! آابل آشته شدند
«  از رقم آشته شدگان ف صر جنابشاناي گو و از جانب ديگر، انددهي هزار ساله را به چشم ندني شهر چندكي  یتاسر

 جلسه نيآه در هم» احمد شاه مسعود«  شخص ی و همت واالیري گميبا تصم  است وخيآه ثبت تار» قتل عام افشار
آفتاب را با دو انگشت . ندينماي می دهاناديشده است، صورت گرفته، يا د»  ملیقهرمان «  بناممونتوسط رزاق ما

  !!خواهدي میپر روئ پوشاندن هم  واقعًا
 
 از حقوق هي صلح، حما مسير را دری سه دهه، نفسني ملت و مملكت در، اشغال افغانستانبعد از نمود آه حي تصرديبا

 ی اشغالني در سر زمی افغانۀديت و اخالق پسندز از شرافت، عیبانيپشت  مساوات و،یع عدالت اجتمات،يبشر، قانون
 انتي خ،ی جاسوس،ی هستند آه به دالئل قدرت طلبيی گروه ها و گروپ هاهمه ،ولؤمقصر و مس که  انددهيخود نكش

آن بر فرد فرد افغان را آه حفظ ناموس »  مادر وطن «یعني متعهد ري افغانستان سربلند، آزاد و غ،یو وطنفروش
 . و ميفروشند فروخته انداري به اغی وجدانی و بيیاي حیآمال ب و فرض  بوده است، با واجب
 و ی خلقاني را به آمك جانین برانداز شوروا خانم ناجوان مردانه و امروز افغانستان، اشغالی پوشالحكومت اگر

 ی ملري همان حرآت غۀ و شالودجهيرا تا امروز، نتن آ بعد ازی بشررينتائج غ  و مصائب وداشتي باور میپرچم
 با اختالط  و و در قضاءی حكومتاه امروز در پارلمان افغانستان، در دستگدانست،ي منحوس ثور میسردمداران آودتا

  آن وطنفروشان چه دریاي حزب مخوف پرچم، اثر و بقایتفاله ها  بای ربانعتي جم و نظاری گروه شورایابد
حق و   هرگز،»ستي ـ آمونیاخوان« متجانس اجتماع ري غۀ جبهبتي به هی ثالثه و چه به شكل تجمعیا قویهاهدستگا
 !!ساختندي نمسري خود ها متي فعالی را،  برا سياسیلي وجود و تشك عرضت أجر

 
عد  از هفت سال بشتري بۀعرص  از»یصلح و بازساز « ی نام پروگرام هاري ز،یگري افغانستان امروز به شكل دملت

 یهاهقراء و سر پنا  خانمان بر اندازی مورد بمباردمان ها،ی افراطستانياز سقوط طالبان وابسته به پاآستان و ترور
 ها از جانب طالبان و دني و سر برینتحار ااتي عمل،ی اشغالی، حبس و شكنجه ها، توسط قوا بی دفاعمظلومان
 ی جهادی هامي تنظیاياطفال از طرف تفنگ ساالران و بقا اناث و انينواي و خشونت و تجاوزات بر بشماريمظالم ب

 مردم افغانستان ی از منافع مل و دفاع و عدم بازخواستی و عدالت انتقالتيآه با عدم مراعات قانون، قرار دارند
 ی افق روشنك،ي تاریاهاجز فردحالت موجوده،   در و پامال شدن ابدی حقوق زن و طفل افغان،توسط قدرتمندان

  ! گرددي دفاع افغان متصور نمیملت ب یبرا
 
 ما با ني  سرزمیادي بنیراني رقت بار و وجي و نتا١٩٩٧ دسمبر سال ٢٧ افغانستان در ی بشرري اشغال غ،جتًاينت
 و حكومت دهي نگرد،سر قدرت  امور بریاي اولی برایدرس عبرتهيچگاه  پاك، ديها شهوني مظلوم و ملۀ ها آوارونيمل
  را از نگاه یدم مثبتـق  رفاه ملت افغان، برای حمايه و پشتيبانی و تا امروز،یشورو بعد از اخراج یها

 ی عدالت اجتماعت،ي قانونت،ي امنشت،ي حقوق بشر، حد اقل شرائط معی هاپي صلح مراعات پرنسیبرقرارباور به 
  .داشته اندنبر ی محكم اقتصادی بنازير كي افغانستان با یو بازساز

 
 نموده بودم ري تحرز،ي و خون آلود اشغال افغانستان عزاهي آه سال گذشته به مناسبت روز سیضمون مۀ با مطالعلطفا

 .ديتوجه بفرمائ
 
 

 ٢٠٠٧  دسمبر٢٧                                                                                       نظام ی موسیمالل
 

  
 ١٣۵٨ ی ششم جدۀفاجع

 

  ثورري ظفر نمون برگشت ناپذ»*« انقالبۀدنبال
 

اهتمام فروخته شدگان معلوم الحال خلق و   سابق وی شوروزميالي امپرالي سوسۀسي منحوس ثور آه به دسیآودتا
 شودي ملت و مملكت شمرده میبرباد و شماري و مصائب بیراني ویواقع  سر آغازد،ي گردء و اجرایزيپرچم طرح ر

 . شده استدهي آن بر مقدرات مردم افغانستان آشۀآه تا امروز دامن
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 زمام ی خونبار و مهلك سال هاجي خلق آه طرزالعمل و نتاكيموآراتي حزب دی اعضایعني وابسته به مسكو،  گروه
 اسم د،ي پناه و مظلوم گردی افغان بوني سه ملتي سرخ به مملكت، منجر به شهادت و معلولی آنان با دعوت قوایدار

 آه منجر به ی ملري حرآت غنيسردمداران ا. اشتند گذ»ريانقالب ظفر نمون برگشت ناپذ« را  وس ثور منحیآودتا
 خود و آمال ني خونیروزيپ  دفاع مملكت شد، به افتخاری بۀ ها سكنوني ملی و مهاجرت اجباریادي بنیرانيو

 .داختند باال انگري همدی را به سالمتی روسی ودآای جام ها،ی به باداران روسیوفادار
 به عمال سفارت ی قدرت، با خودفروختگۀ پرعقده و تشنی گروپ هاني آه خود از بی وطن فروشان حرفونيا

 ینه عل  داشتند وی خود  اتحادني خوار در آمده بودند، نه برهي در مدت زمان دو دهه، در جمع خدمتگاران جیشورو
 . نشان دادندیاو عالقه  دهي به منفعت ملت افغانستان عقبنده،ي فریالرغم وعده ها

 ی خائن، استاد بیآه  ترد،ي گردی سپر»ريانقالب ظفر نمون برگشت ناپذ « ني بعد از مدت چند ماه آه از،جتَاينت 
 خي ثبت تاری وی اخالقري و غی انسانري غهای صلهي آه فني اهللا امظي حفش،يخو  خلق، توسط شاگرد وفاداررينظ
 شاگرد ن،ي اماهللا ظي بعد تر، حفی و آمافتي ادامه سلسله نيا. دياستاد، به قتل رس دهن ر با گذاشتن بالشت دباشد،يم

 . بستندنداريرا روس ها به ماش  و مقرش در داراالماندهيوفادار، همچنان با زهر مسموم گرد
 

 دهي سرحدات به افغانستان صادر گردی آارمل سردمدار گروه وطن فروشان پرچم، شاه شجاع وارو، از ماوراببرك
 .وستي مغرورانه پشي هم مسلك خوی قاتالن و نسل آشان افغانمي به جمع تیبر تانك روس» افتخار« و با 

 ی هجر١٣۵٨ ی ششم جدخي به تاری اتحاد شوروی انسانري و غانهيورود ببرك آارمل مقارن است با تجاوز وحش 
 ی اعضاني به آمك همی روس هایكهير مخرب ساخت فابۀ و اسلحی جنگني ماشیكي تخنی نمونه هاني آه آخریشمس

 افغان في پناه و شری بمظلوم، بر ملت ،ی دهه به صورت سرتاسرك ي ازشتري خلق، مدت بكيموآراتيحزب د
  .يداستعمال گرد

 شاهد و ناظر همه بود،ي معقلي مست و ال ًا غالب وبردي بسر ماتي حی روسی آارمل آه خودشبانه روز با ود آاببرك
 نبود آه از خود ی در حالتی وگرفت،ي مملكت بر ملت افغان صورت می به پهنا١٣۵٨ یششم جد ه از بود آیاتيجنا

 يی آباني ها مردم مملكت را وادار به فرار از سرزمونيچرا مل» !« انقالب ظفر نمون برگشت ناپذرنيبپرسد آه ا
  ني ها مونيبا مل،  نمودندي م حمليی خوشه ی آه بمب هايیهاكوپتريلي و هی روسی هايگ چرا مد؟؟ينمايشان م

 .دهدي دفاع آن ، به مرگ و فنا سوق می  سر تاسر مملكت را با مردم بینيزم
 و به دي و شاگرد وفادار خلق در حبس دور از وطن شكنجه گردرينظی  آارمل هم خوشبختانه به دنبال استاد بببرك
 .ديبه جهنم واصل گرد در حرارت صد درجه نري آانتكي با مرض سرطان در ی و خفت،خوار
 از قدرت  چنانو هما ،جتَايرا نخوردند و نت وی در اغفال ملت، مردم ما فريب وی  اهللا هم با وجود تالشبي نجدوران

 .د ش عدماري دی به دست طالبان راه و بعدَاديبرآنار گرد
 

 خود ی آن منجر به ازهم پاشۀ روس در افغانستان آه دامنزميالي امپرالي متجاوز سوسی از شكست خجالت آور قوابعد
 كيموآراتي گروه نابكار حزب دۀسلط  برحق افغان مملكت را ازني مجاهدد،ي گردی سوپر پاور جهانكيخفت   وميرژ

  با مسابقات ی جهادی هامي، آمران تنظافغان از بخت بد ملت نكهيا. خلق و باداران آنها نجات دادند
  . تسيگري دزي با شهامت و سر به آف را ندانستند، داستان غم انگیشهدا  وی واقعني مجاهدۀ، قدر مبارزیحاتيتسل

 
،   خودتكاري جنامي تی و ببرك آارمل به همكاریآه  آنرا نور محمد تری افغانستان جنگ زده آه سر آغاز بربادۀفاجع

 ارض شمرده ۀ آری ملت در روكي ی و آوارگی فنا و برباده های دورني تری و طوالننيكتري از تاریكيرقم زدند، 
 افغانستان آه يۀقر١٧٠٠شهر ها و   داستان رقت بارغدار، ی هاهيدرممالك همسا  ها مهاجروني تلخ ملۀافسان. شوديم

 سرحدات به فروش ی هزاران طفل افغان آه در ماوراد،ي گرددي جهان ناپدۀ نقشیرو  مهلك ازیبمباردمان ها در اثر
 هالك خت،ي ری وطن از هوا می با آنچه در آشت زار های،ا باز در داخل، بگري و صد ها هزار ددنديرس
 ی را از دست داده اند و بشي سالم وجود خوی و راآت و بم ، اعضاني ها هموطن مظلوم ما آه با مونيل مدند،يگرديم

  .سياه ميسازدرا هم چنان   ماۀ سه دهخي آه تاریگري دیحساب قصه و داستان  ها
 دفاع با لباس، دست بسته، خاموشانه زنده ی بني مظلومني آه ای و حالتی دسته جمعیر ها از گویادي آشف تعداد زبا

 خود ۀ شددي ناپدزاني آه تا هنوز انتظار بازگشت عزشودي داده می دردمندلي اند، پاسخ  هزاران فامدهيبه گور گرد
  . هارا داشتند

هم وطنان   ازی گروهی انسانريداف شوم وغ اهۀچي ملت آه بازكيزهر   تلخ تر ازقياز حقاۀه ای  بود شمنيا
 .دي و فرزندان ناخلف گردانتكاريخ

 آزارد، ی افغان را مۀدي و محنت آشدهي هنوز هم تار و پود ملت رنج داهي آن روزگاران سی پای آه آثار و جاامروز
 ی و حزب سازیابيدرت  ق وکالت،حال  منحوس ثور، بازهم دری آودتاتكاراني جناۀ شناخته شدیاي آه بقاشودي مدهيد

 آه يی اند، با شعور اجتماعمودهي را در تحمل مصائب وارد شده از آنان پی ملت آه راه درازنياند، غافل از آنكه ا
 .باشندي دوست از دشمن مصي قادر به تشخ،است تلخ ۀ تجربني همۀزاد
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 سابق، هنوز هم همگامان و یتحاد شورو اۀشرماني الرغم شكست  بی افزود آه علدي بازي داستان غم انگني ااني پادر
 دني در بخشه ای مجادله و تالش مذبوحانباشند،ي میدر ارتباط دائم  با آنهایگري و لباس دافهي آنان آه با قروانيپ

پرداخت .  نموده است، دارندني دالر تخموني بل۴۵بالغ بر »  ی بانك جهان« افغانستان آه تلفات آنرا یغرامات جنگ
 است آه به ی آن در جهان، حق مشروع مللۀ پرداخته شدی و نمونه های المللني بني آه نظر به قوانیغرامات جنگ

ی، بدون داشبن صالحيت  ربانني به اصرار برهان الدشوند،يعنف مورد تجاوز قرار گرفته و به جنگ سوق داده م
 ،ی المللني بی حقوقیانون و نورم ها آه بر خالف قیربان.  وعده داده شده استهي روسیدرالي فتي به جمهوریقانون
 سابق بر خاك ی آه تجاوز اتحاد شورودي را به ملت مظلوم افغان ارائه نمای دالئلتواندي نمورزد،ي وعده اصرار منيبر

 گرفته شده و دهي ناددي بالي از آن به چه دلی ناشی و تلفات  بشریو و معنی  مادیادي و خسارات بنیپاك وطن و
  گردد؟؟دهيبخش
 ري و غشرمانهي بازهم خاطرات جانكاه تجاوز ب،یتيدر سر تاسر گ ملت افغان١٣۵٨  از ششم جدی سال٢٨ گذشت با

 ني آورده و بر روح پر فتوح شهداء و مجاهدادي ب،ی را به آمك فروخته شدگان وطنهي روسزميالي امپرالي سوسیبشر
   .فرستندي م و تهنيتودر پاك دۀ خطني ا یواقع

 
 

************* 
 

 :نوت 
 
 خلق افغانستان كيموآراتي حزب ديی به آارروای شمسی هجر١٣۵٧ آه درهفت ثور سال یاسي سحالت رييتغ»  *«

ه  عدی  ناگهانامي قاي آن توطئه في آودتا بود آه تعركيگشت، صرف   وقت در افغانستان رو نمایو آمك اتحاد شورو
 و عي مفهوم انقالب آامال وسكهيدر حال. باشدي ممي دادن رژريي تغاي بر انداختن حكومت ی آشور براكي اني از سپاهای

 نموده و در صدد بر انداختن ی عمومامي مملكت قكي مردم ناراض تي اآثرالبَاغ در اثر انقالب آهت است متفاو
. گرددي محسوب می همگانی حرآت ملني از ی بارزۀ فرانسه نمونري  انقالب آبگردند،ي ممي رژريي تغحكومت و اآثرَا

 خلق و پرچم و همراهان آنان در ۀ فروخته شدتي اقلكي و به آمك ی اتحاد شوروۀسيس ثور صرف در اثر دیآودتا
  .وستيبه وقوع پ  در آابلی سفارت شورویاردو به رهبر

 


