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  سيد موسی  عثمان ھستی 

   ٢٠٠٩ ـــ ١٢ ــ ٢۶ تاريخ 
  

 

  
  ،شش جدی

 می يابدنالتيام   روسباپرداخت غرامتحتازخمی که 
 

  به اين وآن
  ًخصوصا 

  به حزب دموکراتيک خلق بگو
  که برخود

   سوراخ ومجرای فرار بجو
  يتکاران سه ونيم دھهانکه برج

   نماندآبرو
  که ملت گرفته 

  بيل پشت
   آب بی آبرورفتۀ جو
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  بشرم ازرفتن آبروی رفتۀ تان
  از اين بيشتر

  اين گند کثافت مده شور
  که از شور دادن شما 

 می برآيد،بد بو
 

ن فرستادند ودر يک که يکروز پيش از آن دستگير خان پنجشيری را دستوری از مسکوبه افغانستا ١٣٨۶شش جدی 

ه مالقات دوساعته د توانست ک ه پنجشيری داده بودن  با پالنی که روس ھا با يک دستگاه مخابره ويک دستگاه ثبت  ب

وا کمگوش بيدار حفيظه هللا امين را بخواباند وفرد ی اای آن از زمين وھ شون ب ا يک ق دوی روس و ببرک کارمل ب ن

  سر وبی پا داخل افغانستان شوند

ت  وان گف ی ت الروز م نجشس ی س ابقجنايت ب وروی س ستان توسط ش امی افغان غال نظ اری ب اش ه در طوم ام ه  ک ن

ست  ياليزمکموني ونيزم وسوس ه از واقعيت کم الی ک تالين خبدر ح د از اس ود در آن مملکت بع م ری نب از ھ ام   ب ن ن اي

ق ر شورویيرھبران اتحاد جماھ. کورگره خورده سبب شھرت کاذب روس شده بود  به کمک دستگير پنجشيری موف

دند ه  ش ين ک يظ هللا ام انندحف ل برس ه قت لو راب رک کارم راه،  را بب اک ٧۵٠٠٠ھم ويش وارد خ امی خ روی نظ  ني

  .انندرسب نفر ١٢٠٠٠٠به عساکر خودراتعداد  وبه تدريج افغانستان نمودند 

  .ً به اين طريق کشور ما رسما مورد اشغال سربازان روسی قرار گرفت

ا، گلب  ؛اليستان وھمسايه ھای ما که سالھا آروزی ويرانی وبر بادی وطن مارا در سر می پرورانيدند پريام انی ھ رب

 آی ماساژده نعمت دختران  ور با ناز والدين ھا ،احمد شاه مسعودھا وديگر وطن فروشان را که در باالی احصارپشا

 .اس آی نگھداری کرده بودند ھمچو ماران مست بجان ملت ما رھاکردند

د ه بعضی کسان ستان تاريک مان اوز روس در افغان ه تاحال تج د ک د ومی گوين   خودرا در کوچه حسن چپ می زنن

ه وروشن نشده  ودستگير خان پنجشيری که سر قافله اين ھجوم بوده تا امر ن وز در باره اين تجاوز روشنی نينداخت اي

می دانست که   در حالی هزددست می باشد که چرا شوروی دست به چنين اقدامی نزد ملت ما وجھان پرسش اساسی 

د؟با تجاوز آن  امع آزاد تمام مجامع بين المللی مخالف اقدام نظامی روس ھا در افغانستان بودن روز مج ه ام  چنانجه ک

ست ، ستان ني رد افغان ن  فکر جھان به تجاوز امپرياليست ھا مخالف می باشد وقابل تائيد من منحيث يک ف يش من اي پ

اوز  ،انتجاوز وتجاوز پاکست د تج رق می کنن دام ف وع ھر ک انگليس، ھجوم چنگيز واسکندر فرقی ندارد در حاليکه ن

  دستان به زعم خود ھر نوع توجيه تجاوز را می کنند آن کار آنھا است ه ست وقلم بتجاوز است اينکه مفسرين سيا

ستان ۀاھداف حمل ه افغان يش من   نظامی ارتش سرخ شوروی ب ردپ اقی ۀ در پ ام ب ده استن ابھ ان مان ه در زم  من ک

در سن وسال من حکومت سردارمحمد داوودخان جوان بودم در بسيار مجالس سياسی اشتراک داشتم که اين را کسی 

  .بوده انکار کرده نمی تواند

شانه تجاوز روس از زمان صدارت سردار محمد  داوود خان  ق توسط اب  می داد ون  ساختن حزب دموکراتيک خل

ردخان که به ھمين سبب وسردارمحمد داو ايان  روان مي ان ش يم خ د نع ه محم د ازمجلس خان د خان غباربع غالم محم

سی  تراک  درمجال اد از اش ه ش ی داشت ک تراک م رک اش د وخصوصا در ان بب ی ش ر م زب داي اختن ح اطر س ًبخ

  .رفتن درحزب دموکراتيک خلق ودر نتيجهخوداری ميکرد 

ر ساخت و ا کودتای سردارمحمد داوود خان به کمک اعضای نظامی وملکی حزب دموکراتيک اين حدس را قوی ت ب
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ردن اعضای به قدرت رسيدن حزب دموکراتيک خلق شکی در حمله نظامی  د ک شوروی به افغانستان باقی نماند تعبي

ا!!!   کشتن تره کی نابغه شرق ،برجسته پرچم توسط جناح خلق دان یوسر کشی ھ ين قومن يظ هللا ام رانقالب  حف دلي

در تاريخ افغانستان ششم مله مستقيم شوروی در افغانستان بود ھمين رويدادھا سبب شد که بھترين بھانه به ح!!!! ثور

 .گرديد عنوان روز اشغال افغانستان از سوی ارتش شوروی سابق ثبت خورشيدی به١٣۵٨ سالجدی

  

ستان ۀ واقع١٣۵٨تھاجم شوروی به افغانستان در شش جدی  اريخ معاصر افغان ست  مھمی در ت می باشد وشکی ني

ون  اين تجاوما بر اثرملت مظلوم . متمادی ادامه خواھد داشتقرن ھای آن  تأثيرات درازمدت  يم ملي ًز، تخمينا يک ون

وهو با ھموطن شھيد و چندين مليون ديگر مھاجر و آواره گرديده  وب و بي يم و معي ری يت وداالتعداد کثي ای ثر ومفق  بھ

ه .  دادانسا نی خودمردم دلير ما برای کسب آزادی و شرف راعظيمی  ست ک ن کاري ا  در در و اي ه تنھ اريخ ن طول ت

ر د بلکه ،برابر روس اوزين در براب ز يگر متج انی داده وني ه  قرب دگی خود تجرب اه شجاع ھای مختلف را در زن ش

د  رده ان اوز  از . ک زتج کندر ، چنگي ا اس يس ،  ت يه ، انگل وش روس اتوراھرگز فرام ا ون ستان ، امريک رده و پاک نک

سم ب نسبت مريضی نتوانستم .فرزندان اين وطم فراموش نخواھند کرد زی بنوي صيل چي ن ت ،ه تف ذکر مختصر می اي

 .تواند به مثابه ادای دين در قبال کشور در خون غرقه ام به شمار آيد 

  

  

  

 
 

  


