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 باشد ینم نیلزوماً نظر افغان جرمن آنال ندهسیدهٔ نویعق ،باشدیمضمون م ۀسندیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول

 
 

 2۱1۲ اپریل 2۲        هابزادهمحمد خبیر و
 

 ثور از ثور تا
 

یادت اتحاد جماهیر قدر خفا تحت  خلق و پرچم یکودتا یم یعن 1۷۲۲ریل اپ 2۲
ر دیگ...کارمل و ،یتره ک تحت فرمان ظاهراً )روسیه امروز(  یشورو یلیستسوسیا
 .چهل سال اخیر افغانستان بود یفروشان روز سیاه و شروع ماجراوطن
، اولین د داود خان و خانواده اشسردار محم دیموافق و مخالف هستیم ، شه اگر
م افغانستان  1۷1۷استقالل  شروع جهاد افغانستان بعد از جهادو  یآزاد یراه یشهدا

در اواخر قرن بیست بود. سردارمحمدداود خان شهید و  انگلیس یمقابل امپراطور
و  ،استقامت، تسلیم نشدن به غیر نتدیا همراهانش درس عبرت به همه در حصهٔ 

حکومت سردار محمد داود  یفروپاش داد. خوب به یاد داریم که بعد از یفغانغیرت ا
جهاد مقابل الهاد بلند شد که قبل از آن نه  یخان شهید در داخل و خارج کشور صدا

 همان بود که هاد مقابل انگریز بلند نشده بود.ج بعد از یدر خارج و نه در داخل یعن
لله از بین مردم در داخل افغانستان قد علم کردن و آهسته آهسته به اطراف و سبیل ا یمجاهیدین سر به کف جهاد ف

 خلق و پرچم و هواداران یکمونستها یمقابل حکومت دست نشانده روس یعن به جهاد مسلحانهافغانستان شروع  اکناف
ان در سراسر افغانستو جهاد منحیث وظیفه هر افغان بادیانت  دیلتب یشان در داخل و خارج در وقت کم به شکل عموم

  .تبدیل شد یافغان یو افتخارمل یبه وجیبه دین
خون خود از وطن  قیمتم به  1۷۷2اپریل  2۲تا ختم  1۷۲۲اپریل  2۲ جاهد افغانستان از شروع روز سیاهم مردم

 یکمونست یتواحم یب یدولوژیو هوادارانشان و ا یو پرچم یخلقبی خدای  یدفاع و ملک را از چنگ کمونستها
و ذلیل شدن شروع دوم  اکاموقت )روس( سر نگون کردند. اینکه حصه از مجاهدین در جهاد بالنفس ن یشورو
اماتور  یوحشت و بربریت کمونستها یل ماجرااوفصل  م دارد اما ما باید فرق بیناست که تا امروز دوا یماجرا
که حصه از مجاهدین راه  یافغان یعزت یو ب یشر و فساد ، وطن فروش یدوم ماجرا و فصل وقت، یشورو یافغان
  . آن شده اند، بکنیم مرتکب یقدرت و مال وجا صنسبت حر یآزاد

فصل اول با آن وحشت و بربریت که جان و مال مردم دیگر در آن به امن نبود عرف و عادات بالحق  یاگر ماجرا
بین برده شد  از ینرا طبقه ایلت یک کشور یاد میکنند بکلآفهمیده که در غرب  یهم یعنطبقه چیز ف زیر پا شد، یافغان

بودند، سبب ان شد که تا  یافغان یخبر از بافت جامع سنت یب عاجز بودند و هم یحکومتدار و خود هم از بیشبرد
نه داشته باشند.  آزادمنش اما بیچاره امروز نسل فهمیده ،وطن دوست و با دینات دیگر مجال خدمت را به این ملک

مختلف النوع گرفت. تعجب این است که آن همه خیانت و جنایت  یها یرا وطن فروش یوطن خواه یچون جا
که به حق این ملک و مردم کردن درلفافه از آن یاد میشود و تاخت و تاز در حق ملت مجاهد که افغانستان  اکمونسته

ین ددر اسارت حصه از مجاه یکم رنگ جلوه داده میشود. ذلیل بودن وزندگ نجات داد یرا ازچنگ کمونیزم جهان
  .تواند دلیل آن باشد یوقت نم سر به کف
نوقت در آکه  یبردگ ،ی، امروز نسبت عادت مادونیت و غالمشکست خورده ذلیل و تسلیم شده وقت یکمونستها

منحیث  دون چون و چرا در خدمت غربطبقات مظلوم داشتند ،امروز ب یزادآبه بهانه انقالب سرخ و  یشورو متخد
نا پذیر ایام  یشتآدشمن  ییعن نامیدند یم یجهانهمان غرب که انرا استعمار  غالم و برده افتحار عضویت دارند.

ه به ک و عادت فوق الذکر ینسبت خو غرب یبرا یانافغ یآمد که کمونستها یچرخ زمان طور .ایشان بود یکمونست
 خلق و پرچم بعد از واقع نیویارک یکمونستها وقت داشتند از طرف غرب جلب و جذب شدن. و عده زیاد از یشورو

  .دندز یکه سالها در پیشبرد آن سنگ به سینه م یبه ایدولوژ یغرب را ترجیع دادند نسبت به وفادار یارخدمت گذ
ب در ایشان به غر یتا تسلیم یایشان از کمونیزم جهان یو تغیر فکر عندالموقع یغربیها هم تا امروز از وطن فروش

تفاده توان از ایشان اس یرا از دست داده اند و م یاستقامت فکر یافغان یستهاحیرت شدند. تا بالخره فهمیدند که کمون
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ان و نا پاگ بدختانه با این طول و عرض در افغانست یفکر یعزت یب ادتع یعنی یفکر یریکه این پدیده تغیر پذ نمود.
این مفسدین  یاآسوال این است که نظیر است. پس  یبه این پیمانه ب منطقه یمیانه بین کمونستها یسیاآو در  دیده میشو

م که توانی یم فته؟ که بیدون شک نسبت کردار و رفتار شان به صراحت گقت وموجودت و جدان واقف اند یانهاز خل
 .نه نه ابداً 

ود که در خ یاز جنایات کمونست این ملک در عصره وقت بیدون تحلیل و تفصیل یو پرچم یخلق یاز آنکه کمونستها
و  بشریت نا پذیر یشتآسالها دشمن  غرب که ایشان را حق این ملت بدبخت افغانستان نموده بالفاصله در رکاب

وارنموده ر دشدنسل جوان امروز آنق یو تفکیک وفهم را ابرا یللتح بدبختنانه راه ، دوند ی، ممیگردند یتلق انسانیت
 است که انقالب ی. این همه جنایاتروند یصبح در یک نظر چاشت نظر دیگر و شام گنگس در خواب غفلت م هاند ک

افغان بنام روسیه امروز و چند کمونست  یوقت یعن یم تحت قیادت شورو 1۷۲۲اپریل  2۲یتواحم یب و یکمونست
 یو گذاشتن تهداب محکم و اسقرار فکر یفکر یبه ارمغان دارد و ادامه ان تا ازاد یبعد یبه نسل ها  و پرچم لقخ

  .،غیر ممکن است یو فزیک
 یان وحشت و بربریت در فضآکمونستها با  توانست، اگر یاصل به میان آمده نم افغانسان یفصل دوم بدبخت یماجرا
 یعنیخلق و پرچم عادت وطن فروش) یشدند. اما به وضاحت باید گفت که کمونستها  یافغانستان ظاهر نم یسیاس

 از مجاهدین بدبختانه کردند و حصهٔ  یاب گذاربود تهد دانسان ننگ و مردوغمردم اف یبرا ( را که قبالً یناموس فروش
ً  دشمنان سر یگاهانه، در رد پاآگاه و نا آ ً  و مال خود آن را وقتا ل که نس یعنیتعقیب کردن که امروز نسل جوان  فوقتا

ین و ئشان دشوار است که فرق بین خا یسبیل الله یا تولد نشده بودن ویا طفل خورد سال بودن برا یدر دوره جهاد ف
سبیل الله است که تحلیل و تفکیک  یگان جهاد قوطن فروش ،وطن خواه را بکنند. اما این و ظیفه بازماندخایف ،

 . بر مال کنند خیانت و جفا را نسبت به این خاک و مردم یافغانستان یعن یفصل اول از فصل دوم ماجرا
ن نسل جوا یاوالد و بازماندگان کمونستها و مجاهدین یعن یمید تر بود و است براا   که درنده تر و نا فصل دوم را و

گاه شده و در آینده خود از متانت کار آ تشریح نموده تا نسل آینده کشور از واقیعت تاریخ امروز با ابعاد مختلف آن
ود کفاه آینده خ و ،ییک افغانستان آزاد ،مستقل افغان ییافته در بنا نجاتقبول افکار غیر  یفکر یراه گم و از کرفته

له سازدند فاص یشان را دشوار م یخود و وطن خود را بدست گرفته از جبر و جفا پند گرفته از مغرضین که زندگ
 .خود شوند سر فراز وطن در جهات مختلف وطن خود سهیم و فرزندان یدر آباد گرفته
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