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  يونـته افغانانو د تولنو فدراسـشـپه اروپا کی دمي
    

  يون سازمانھای پناھندگان افغان در اروپاـفدراس   

Federation of Afghan Refugee Organizations in Europe           
 
  

  اعالميه
 ٢٠٠٨بر دسم27ليدن، 

  

  ! ھای ديروز وامروزمردم افغانستان سيه روزیششم جدی، دررابطه با
  

ه  ستان است ک سانحۀ شش جدی بمثابۀ مرحلۀ تکاملی فاجعۀ ھفت ثور، سياھروزفراموش نشدنی درتاريخ معاصرافغان
رای . وابستگی سياسی افغانستان را به وابستگی ھمه جانبه به اتحادشوروی سابق وسعت داد  فرارسيدن شش جدی ب

د، آنعده ازمردم افغانستان که شاھد اين سياه روزبوده اند ويا ا را شنيده ان زوالدين خود داستان تکاندھنده وغم انگيزاآن
سند شاه .  بياد آورنام وصدای ببرک کارمل اين پيک بی آزرم قوای اشغالگر روس است ر م ه زدن ب د ازتکي ل بع کارم

ۀ نخست  ان طی مرحل اعی وسايرشھروندان افغ ذھبی واجتم ذ م راد متنف الين سياسی، اف ام فع ل ع شجاع مسووليت قت
ن دوران را ازچھرۀ فاجع ا روسياھی اي سبت دادت ا ن ه استخبارات امريک ۀ ثور را به حفيظ هللا امين ودرضمن امين را ب

د ا کارمل . حزب خودواتحاد شوروی سابق بزداي راه ب سا ھم يس اگ درحاليکه قصاب شناخته شده اسدهللا سروری ري
ت  ست معاون ده درپ ستان گردي ل افغان غالگرروس داخ وای اش اب ق تدررک ورد نقش سروری . صدراعظم تقررياف درم

يم ه کن اب عوامفريبی . درشکنجه ھا کافيست به کتاب خاطرات سلطانعلی کشتمند صدراعظم حکومت پوشالی مراجع نق
 ١٣۵٨ببرک کارمل مدت کمی بعد ازتجاوزنظامی روسھا، حين سرکوب خونين تظاھرات ضدروسی منعقدۀ سوم حوت 

ستان  شدکابل دريده شد وزندان پل چرخی  ل چرخی وسايرزندانھای . دوباره مملوازوطندوستان افغان دانيان پ داد زن تع
دانيان ،  واترومرگ وميرزن رغم اعدامھای دسته جمعی مت ی ال افغانستان تا زمان تعويض ببرک کارمل با نجيب هللا عل

ه " محکمۀ اختصاصی انقالبی"دستگاه جھنمی خاد ومضحکۀ که بنام . قوس صعودی را ميپيمود توسط اشغالگران ب
داری  ا طرف تأييد ببرک کارمل خلق شده بود، موازی با چرخش ساعت فعال بوده ھرفرد مشکوک به مخالفت با اشغال ي

  . از دموکراسی را چون سايه تعقيب نموده به حبس طويل يااعدام محکوم ميکردند
ا  أ از آنھ ل منظم ه کارم ست ک اکی از آن د ح وای اشغالی بودن ه جزء ق ای روسی ک ای نوشته شده توسط جنرالھ کتابھ

ار . عمليات کنند" نابودی بيرحمانۀ ضدانقالب"ميخواست برای  ين را بارب اطق مع شان من ه اي اين جنراالن نوشته اند ک
د بمبارد وازوجود مخالفين تصفيه ميکردند ولی کارمل کسی ند ه راحفظ کن ا ومنطق ی را احي ه حکومت محل ه . اشت ک ب

رک  ه ت ون نفروادارب ل ھشت ميلي د اق ابود وح ستان ن ۀ افغان ل پنجھزارقري ه حد اق سلسلۀ ھمين عملياتھای مکرربود ک
وقتی روسھا ازتسلط خويش بر افغانستان مأ يوس شدند ملعبۀ خويش يعنی حزب دموکراتيک خلق .  افغانستان گرديدند
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تالف . مبنای تعلقات قومی به پارچه ھا تقسيم نموده به تنظيمھای مختلف فرستادندرا بر ه اي ه ب ل ک دان ببرک کارم مري
تج . شمال پيوسته بودند درتسليمدھی قدرت پيشدستی نموده پالن صلح ملل متحد را ناکام ساختند أ من ن حرکت متعاقب اي

  . به تخريب کابل توسط تنظيمھا وظھورطالبان گرديد
لکود اد -تای ننگين ھفت ثور، اشغال افغانستان توسط روسھا وحکومت پوشالی کارم ه بدست اشغالگران ايج نجيب ک

ستان را  ده افغان ا درکشورما گردي وکرگيری توسط آنھ داخالت سايرکشورھای ھمسايه ون شد، زمينه ساز وسعتيابی م
سابقۀ د بي وده سبب رش ديل نم اليزم تب ونيزم وکاپيت ين کم دان جنگ ب ارجی بمي ه ابزارسياست خ سلح بمثاب ت م  اخواني

د ه گردي ستان درمنطق ستی پاک ع . ھژموني ه سازوض ری آن، زمين ت رھب م تح ق ورژي ک خل زب دموکراتي ابرين ح بن
ند شورما نيزميباش ونی ک شری کن اعی وب صادی، اجتم ی، اقت درت و روس. ناھنجارسياس ون ق ی  اگرجن تی افراط پرس

ران حزب  ق بخصوصرھب ستان  ببدموکراتيک خل ت وافغان ين نميرف ا ازب شور م ات سياسی ک ود، ثب ل نميب رک کارم
  .تبديل نميشدوھژمونيستھای منطقه بميدان ھمه جنگ ھای  قدرتھای بزرگ 

  
  "کميتۀ حقوق بشرفارو"                                                                     
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