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 مانور سیاسی جدید روسھا، ھمزمان با سیاه روز شش جدی!
سیاه ترین روز ھای تاریخ معاصر افغانستان  ، روز اشغال افغانستان توسط  عساکر روس، یکی از١٣۵٨شش جدی 

ګاه این چسال ازین فاجعھ میگذرد ولی نسلی کھ سیھ روز شش جدی را تجربھ کرده است، وتاریخ کشورھی ٣٧میباشد. 

دعوت توسط حکومت پوشالی بھ افغانستان آمدند، رھبری ھمان  نھٔ وش نخواھند کرد. روسھا کھ بھ بھافاجعھ را فرام

خویش ببرک کارمل، نجیب هللا، کشتمند وسایر رھبران جناح انده را نابود نموده وغالمان بی اراده تر حکومت دست نش

م را کھ در نوکری دست خلقی ھا را از ُپشت بستھ بودند، بر اریکھ قدرت پوشالی نشاندند. چپر  

ی اش مبدل ساخت. اشغال نیابتی میان اتحادشوروی سابق و رقبای غرب افغانستان را بھ میدان جنگ ١٣۵٨ی شش جد

شش جدی نتوانست موقف روسھا و ایادی شان را در افغانستان تقویت نموده و فاجعھ ثور را برگشت ناپذیر سازد. 

تاریخ نشان داد کھ مقاومت خودجوش مردم افغانستان، با وصف آنکھ رھبری آن بنا بھ دسیسھ دول غربی، پاکستان، 

صاردستھای نا پاک افراطیت سلفی واسالم سیاسی نوع ایرانی انتقال یافت، از پا ین بھ انحچعربستان، ایران وھمکاری 

نھ افتاد بلکھ اتحاد شوروی وقت را ھمراه با حکومت پوشالی اش از پا درآورد.  

ھ قیمت  خاکستر ساختن این شھر و اکنون پوتین تزار جدید روس کھ ازسرشاراز نشأ پیروزی در جنگ حلب، کھ ب

ست آورده است، دوباره بھ سیاست مداخلھ در امورداخلی افغانستان روی آورده است. اینکھ پوتین ذف نفوس آن بدح

نشست سھ جانبھ روسیھ، ھمکاریھای روبھ تزاید میان روسھا و طالبانھ میخواھد ھنوز روشن نیست. اما چدقیقأ  ین چ -

راغ سرخ ایست کھ بازھم چافغانستان، وپاکستان در مورد افغانستان و بحث بر سرنوشت افغانستان درغیاب مردم 

 نیز منافع خود غربیھا را دنبال خواھد کرد. ایندرشمال کشور روشن شده است. عکس العمل دول غربی در برابر آن 

عمیق ما افغانھای مقیم اروپا میباشد. بیم آن میرود کھ در عمل کوشش ھای روسیھ بخاطر اھداف  نگرانیموجب  تحال

در  دیگراستراتیژیک اش در منطقھ، تحت نام مبارزه با داعش، وضع افغانستان را نیز سوریھ ای بسازد.  بازیگران 

افغانستان بھ مناطق نفوذ خویش بوده  وفرصتی برای تقسیمچمنطقھ، بخصوص پاکستان وایران،  سالھاست کھ منتظرھم

یده اند. اما اقوام شریف افغانستان با ھوشیاری این دسایس را بھ شکست چاند وبرای ایجاد نفاق میان افغانھا دسیسھ 
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جزطوالنی تر ساختن جنگ در ھرچھ باشد و اقدامات، چمواجھ ساختھ اند.  عکس العمل غربی ھا و متحدین شان بھ ھم

بدست تجارب سھ ونیم دھھ اخیرسیاسی کھ طی ی دیگری نخواھد داشت. امیدواریم مردم ما با ھوشیاری افغانستان معن

بھ مانور ھای سیاسی جدید روسھا در رابطھ با افغانستان بھ دیدشک وتردید نگریستھ وسرمھ آزموده را ، آورده اند

د حاکمیت گروه نوکردیگری، یعنی طالبان را بر نباید گذاشت کھ این بارھم روسھا میخواھن فتھ گایند. نامدوباره نھ آز

مردم شریف افغانستان تحمیل کنند.   

پوتین، افسر اسبق ک.گ. ب ، کھ اکنون با قلدری و شکستن نورمھا واصول مروجھ بین الدول بھ موفقیتھای در  اګر

رده باشد،  باید قبل از سوریھ واوکراین دست یافتھ است، عواقب مداخلھ نظامی کشورش در افغانستان را فراموش ک

ون جنرال گروموف، چبھ افغانستان دست درازی کند، بھ کتابھای جنرالھای شکست خورده روس  دیگراینکھ بار 

سترجنرال الکساندر ماریوف، سترجنرال قارییف وسایرین مراجعھ کند. شایدحکومت شاریده ومافیایی کابل وپشتیبانان 

غانستان دفاع کنند، اما مالکان کوه ھا ودره ھای افغانستان مردم سلحشورو تسلیم نا خارجی اش نخواھند یا نتوانند از اف

ران مبدل کرده بودند و خواھند کرد. غانستان را بھ قبرستان ھمھ اشغالگپذیر آن اند. ھمین مردم اف  

"ھندگان افغان در اروپا ناپفدراسیون سازمانھای "  

 


