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  ٢از  ١ :تعداد صفحات

 لطفًا  به آدرس ذيل با ما تماس بگيريد. افغان جرمن آنالين شما را صميمانه به همکاری دعوت می نمايد
 maqalat@afghan-german.de 

 ٢٠٠٧  دسمبر٢٧ورجينيا ،                                                                                   نظام ی موسیمالل
 

  ١٣۵٨ ی ششم جدۀفاجع
  ثورري ظفر نمون برگشت ناپذ(*) انقالبۀدنبال

 
ته شدگان معلوم الحال خلق و اهتمام فروخ  سابق وی شوروزميالي امپرالي سوسۀسي منحوس ثور آه به دسیآودتا

 شودي ملت و مملكت شمرده میبرباد و شماري و مصائب بیراني وی ایآغاز واقع سرد،ي و اجرا گردیزيپرچم طرح ر
 . شده استدهي آن بر مقدرات مردم افغانستان آشۀآه تا امروز دامن

 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«  منحوس ثوررا یآودتا
و آمال   خود هاني خونیروزيپ  دفاع مملكت شد، به افتخاری بۀ ها سكنوني ملیبار و مهاجرت اجیادي بنیرانيو

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

 ینه عل  داشتند وی خود  اتحادني خوار در آمده بودند، نه برهيدت زمان دو دهه، در جمع خدمتگاران ج در میشورو
 . نشان دادندیا و عالقه دهي به منفعت ملت افغانستان عقبنده،ي فریالرغم وعده ها

 ري نظی خائن، استاد بیآه  ترد،ي گردی سپر»ريانقالب ظفر نمون برگشت ناپذ « ني بعد از مدت چند ماه آه از،ًجتاينت 
 با باشد،ي مخي ثبت تاری وی اخالقري و غی انسانريغ های صلهي آه فني اهللا امظي حفش،يخو خلق، توسط شاگرد وفادار

 شاگرد وفادار، همچنان ن،ي امظاهللاي بعد تر، حفی و آمافتيمه  اداسلسله نيا. دي دهن استاد، به قتل رسر دگذاشتن بالش
 . بستندنداريروس ها به ماش در داراالمانرا و مقرش  دهيبا زهر مسموم گرد

 
 دهي سرحدات به افغانستان صادر گردیو، از ماورا  آارمل سردمدار گروه وطن فروشان پرچم، شاه شجاع وارببرك
 .وستي مغرورانه پشي قاتالن و نسل آشان افغان هم مسلك خومي به جمع تیبر تانك روس» افتخار« و با 

 ی هجر١٣۵٨ ی ششم جدخي به تاری اتحاد شوروی انسانري و غانهيل مقارن است با تجاوز وحشورود ببرك آارم 
 حزب ی اعضاني به آمك همیروس مخرب ساخت ۀ و اسلحی جنگني ماشیكي تخنی نمونه هاني آه آخریشمس
استعمال  افغان في پناه و شری بمظلوم، بر ملت ،ی دهه به صورت سرتاسركي  ازشتري خلق، مدت بكيموآراتيد

  .ديگرد
 شاهد و ناظر همه بود، ی معقلي مست و الاآثرًا  وبردي بسر ماتي حی روسیآاشبانه روز با ود  آارمل آه خودببرك
 نبود آه از خود ی در حالتی وگرفت،ي مملكت بر ملت افغان صورت می به پهنا١٣۵٨ یششم جد  بود آه ازیاتيجنا

 ني از سرزممهاجرت ها مردم مملكت را وادار به ونيچرا مل» !« ناپذرظفر نمون برگشت» *«  انقالبنيبپرسد آه ا
 ني ها موني با ملنمودندي حمل ميی خوشه ی آه بمب هايیهاكوپتريلي و هی روسی هاكي چرا مد؟؟ينماي شان ميیآبا
 .دهدي دفاع آن ، به مرگ و فنا سوق میتاسر مملكت را با مردم ب  سریني زمیها

 و به دي و شاگرد وفادار خلق در حبس دور از وطن شكنجه گردرينظيانه به دنبال استاد ب آارمل هم خوشبختببرك
 .دي در حرارت صد درجه به جهنم واصل گردنري آانتكي با مرض سرطان در یخوار
 از قدرت  چنانو هما ،جتَايرا نخوردند و نت وی دراغفال ملت، مردم ما فريب وی  اهللا هم با وجود تالشبي نجدوران

 .د ش عدماري دی به دست طالبان راه و بعدَاديرآنار گردب
 
 خود ی آن منجر به ازهم پاشۀ روس در افغانستان آه دامنزميالي امپرالي متجاوز سوسی از شكست خجالت آور قوابعد
 كيموآراتي گروه نابكار حزب دۀ برحق افغان مملكت را از سلطني مجاهدد،ي گردی جهانابر قدرت كي و خفت ميرژ
 ، قدر یحاتي با مسابقات تسلی جهادی هامي ، آمران تنظافغان از بخت بد ملت نكهيا. لق و باداران آنها نجات دادندخ

  . استیگري دزيبا شهامت و سر به آف را ندانستند، داستان غم انگ یشهدا  وی واقعنيمبارزه مجاهد
،  خودتكاري جنامي تی و ببرك آارمل به همكاریآه  آنرا نور محمد تری افغانستان جنگ زده آه سر آغاز بربادۀفاجع

. شودي ارض شمرده مۀ آری ملت در روكي ی و آوارگی فنا و بربادۀ دورني تری و طوالننيكتري از تاریكيرقم زدند، 
 افغانستان آه در اثر ۀيقر ١٧٠٠ها و شهر  داستان رقت بارغدار، ی هاهيممالك همسا در  ها مهاجروني تلخ ملۀافسان
 دندي سرحدات به فروش رسی هزاران طفل افغان آه در ماوراد،ي گرددي ناپدکشور ۀ نقشیرو  مهلك ازیردمان هابمبا

 ونيل مدند،يگرد ی هالك مخت،ي ری وطن از هوا میها با آنچه در آشت زاری در داخل، با بازگريها هزار دو صد
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  ٢از  ٢ :تعداد صفحات

 لطفًا  به آدرس ذيل با ما تماس بگيريد. افغان جرمن آنالين شما را صميمانه به همکاری دعوت می نمايد
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 حساب قصه و ی را از دست داده اند و بشيو سالم وجود خی و راآت و بم ، اعضانيها هموطن مظلوم ما آه با م
 .زندي مارا هم چنان رقم مۀ سه دهخي آه تاریگري دیداستان  ها

 دفاع با لباس، دست بسته، خاموشانه زنده ی بني مظلومني آه ای و حالتی دسته جمعیها از گوریادي آشف تعداد زبا
 خود ۀ شددي ناپدزاني آه تا هنوز انتظار بازگشت عزشودي داده می دردمندلي اند، پاسخ  هزاران فامدهيبه گور گرد
 .هارا داشتند

 انتكاري از هم وطنان خی گروهی انسانري اهداف شوم و غۀچي ملت آه بازكي تلخ تر از زهر قي از حقاۀ ها بود شمنيا
 .ديو فرزندان ناخلف گرد

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

 آه ی ای 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 ۀتجرب ني همۀزاد

 
 سابق، هنوز هم همگامان و ی اتحاد شوروۀشرماني الرغم شكست  بی افزود آه علدي بازي داستان غم انگني ااني پادر
 دنيخش در به ای مجادله و تالش مذبوحانباشند،ي میدر ارتباط دائم  با آنهایگري و لباس دافهي آنان آه با قروانيپ

پرداخت .  نموده است، دارندني دالر تخموني بل۴۵  بالغ بر "یبانك 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

ن صالحيت ، بدون داشتی ربانني به اصرار برهان الدشوند،يعنف مورد تجاوز قرار گرفته و به جنگ سوق داده م
 ،ی المللني بی حقوقی آه بر خالف قانون و نورم هایربان.  وعده داده شده استهي روسیدرالي فتي به جمهوریقانون
ر خاك  سابق بی 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 مادی ایادي و خسارات بنیپاك وطن و
  گردد؟؟دهيبخش
 ري و غشرمانهي بازهم خاطرات جانكاه تجاوز ب،یتيتاسر گدر سر  ملت افغان١٣۵٨  از ششم جدی سال٢٨ گذشت با

 ني آورده و بر روح پر فتوح شهداء و مجاهدادي بیآمك فروخته شدگان وطن را به هي روسزميالي امپرالي سوسیبشر
     .فرستنديود مر پاك دۀ خطني ای ایواقع

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

 
 
 

 خلق افغانستان و كيموآراتي حزب ديی به آارروای شمسی هجر١٣۵٧ آه درهفت ثور سال یاسي سرحالتييغت(*) 
 از ۀ عدی  ناگهانامي قاي آن توطئه في آودتا بود آه تعركيغانستان رو نماگشت، صرف  وقت در افیآمك اتحاد شورو

ت  و متفاوعي مفهوم انقالب آامال وسكهيدر حال. باشدي ممي دادن رژري تغاي بر انداختن حكومت ی آشور براكي انيسپاه
 و در صدد بر انداختن حكومت و  نمودهی عمومامي مملكت قكي مردم ناراض تي اآثرالبَاغ در اثر انقالب آهاست 
 ثور یآودتا. گرددي محسوب می همگانی حرآت ملني از ی بارزۀ  انقالب فرانسه نمونگردند،ي ممي رژريي تغاآثرَا

 ی خلق و پرچم و همراهان آنان در اردو به رهبرۀ فروخته شدتي اقلكي و به آمك ی اتحاد شوروۀسيسصرف در اثر د
  .وستيوع پبه وق  در آابلیسفارت شورو

  
 ختم

 


