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 1۹۳2ششم جدی                                            حمید انوری                                         
 

 "آمدن قوت های نظامی اتحاد شوروی به افغانستان -شش جدی"

 یا
 سرخ به یک کشور غیر منسلک قشونتجاوز وحشیانۀ 

 

ششم جدی ، خونین روزیست که آنرا کودتاچیان هفتم ثوری،" مرحلۀ تکاملی انقالب ثور" نام گذاشته اند و مردم 
 افغانستان آن سیه روز را " مرحلۀ ننگین انفالق ثور" میخوانند.

ت کشور آزادۀ ما را درنوردیده و میهن آبائی در همین روز شوم، عساکر تجاوزگر ارتش سرخ روسی، سرحدا
ما را مورد تجاوز وحشیانه قرار دادند، اما قبل از اینکه در مورد پیآمد های خونین و ننگین و شوم آن سیه 

 روز بپردازم، الزم می افتد تا در مورد دو عنوان فوق کمی روشنی انداخته شود.
ی بنام " امان معاشر " گرفته شده که در سایت ملی و وزین عنوان نخست که به رنگ سیه است، از نوشتۀ فرد

" گران افغانستان" به نشر سپرده شده وعنوان دوم از من است. باید ناگفته نگذاشت که در همین چند سال پسین 
آقای معاشر همین نوشته را درست در روز شوم و ننگین ششم جدی در بعضی سایت ها ارسال میدارد که 

شر می سازند و تعدادی هم از نشر آن خودداری میکنند که البته مربوط می شود به پالیسی بعضی آنرا منت
 نشراتی همان سایت ها که ما را با آن کاری نیست.

،عساکر ارتش سرخ روسی، سرخوش و 1۹۳۱از عنوان سیه چنین نتیجه میتوان گرفت که در ششم جدی 
ویزۀ دخول افغانستان، به کشور ما قدم رنجه فرموده اند و سرمست و با بسیار آرامی و خاطر جمعی، با داشتن 

از طرف مردم افغانستان از آنها پذیرائی گرمی هم صورت گرفته و آبی از آب تکان نخورده و برگی از 
 درختی هم نجنبیده است.

جمال  اینکه آقای معاشر جهت قانونی نشان دادن تجاوز نظامی رو سیۀ شوروی به افغانستان، از زمان  سید
الدین افغان آغاز کرده و بعد با نقل قول ها و کاپی از نوشته های مورد عالقۀ خود، تالش کرده است تجاوز 
وحشیانۀ یرغلگران وحشی و بی همه چیز روسی را بر سرزمین مقدس ما موجه جلو دهد، مربوط خوش می 

رتی و کاله به چشم خالیق درآمد و سیه را شود، اما حقیقت را نمی توان با دو انگشت پوشاند و با عبا و قبا و ک
 سپید جلوه داد.

در به اصطالح " تتبع و نگارش"، " خبرنگار آزاد " ما ، فقط یک پاراگراف از آن خودش است و باقی همه 
کاپی نوشته های دیگران.  به همان یک پاراگراف در سرخط " تتبع و نگارش"،  "خبرنگار آزاد"، یک نگاهی 

 می اندازیم:
که بر اساس  1۹3۱آمدن قطعات محدود نظامی اتحاد جماهیر شوروی سابق به افغانستان در شش جدی ) 

نور محمد تره کی صورت گرفت، امر قانونی و تعامالتی   تقاضای مکرر افغانستان و حاکمیت رییس جمهور
 .بین المللی است

نب افغانستان همیشه در مشکالت به وسیلۀ داشته و جا  اتحاد شوروی به کشور افغانستان در طول تاریخ روابط
 .(طرف اجابت و تامین قرار گرفته است..  لویه جرگه ها از اتحاد شوروی مدد خواسته که بدون درنگ

" خبرنگار آزاد" ما، با دیده درائی تفاله های تجاوزگران روسی و قالده به گردن های خلقی و پرچمی شانرا 
 نشخوار میکند.

ات محدود نظامی اتحاد جماهیر شوری" تا تجاوز عریان و وحشیانۀ عساکر تا دندان مسلح بین " آمدن  قطع 
ارتش سرخ روسی به کشور ما، فاصله ایست، از زمین تا به ثریا. حتی گورباچف، در همان زمان که دستور 

ید و در خروج ارتش سرخ  روسی از افغانستان را صادر کرد، آن تجاوز وحشیانه را " زخم خونچکان" نام
جنرال گروموف به عنوان آخرین نفر ارتش سرخ روسی، در حالی  دریای آمو را عبور  1۳۱۳فبروری  1۳

کرد که هرگز به عقب خود نگاه نکرد، چون از عملکرد ارتش سرخ و رهبران شوروی وقت، سخت نادم و 
 شرمسار بود و هم واهمه داشت که مبادا
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 د.گلوله ای به حیات ننگین اش خاتمه ده 
یس ئافغانستان را اشغال کرد و ر 1۹۳۱ارتش سرخ شوروی در زمان حاکمیت لیونید برژنیف در ششم جدی 

 .جمهور وقت، حفیظ هللا امین را کشته و ببرک کارمل را بر مسند قدرت نشاند
سی بر اما دردا و دریغا که هنوزهم" خبرنگار آزاد!!؟؟" ای، از بیغوله ای سر بلند میکند و تجاوز عساکر رو

 سرزمین ما را تائید میکند و تالش می ورزد تا آن تجاوز عریان را، قانونی جلوه دهد.
جناب " خبرنگار آزاد!!؟؟ "! در زمان تجاوز وحشیانۀ ارتش سرخ روسی بر افغانستان، حفیظ هللا امین رئیس 

 کمک کرده بود؟ دولت بود و تره کی در زیر خروار ها خاک خفته بود، پس چگونه از زیر خاک تقاضای
یک عده حزبی های انگشت شمار که همان چرندیات کس مخر روس های تجاوزگر را نشخوار کرده و میکنند 
هنوز، استدالل میکردند و میکنند که تره کی تقاضای کمک نظامی کرده بود و روس ها به همان تقاضا پاسخ 

ه افغانستان گسیل داشته بودند، اما جان مطلب مثبت داده و نیرو های خود را جهت کمک به " انقالب ثور "، ب
اینجاست که روس ها در زمان حیات نورمحمد تره کی، آن " کمک بی شائبه " را انجام نداده، بلکه در زمان 
زمام داری حفیظ هللا امین، کشور ما را مورد تجاوز قرار داده و رئیس جمهور و عدۀ زیادی از فامیل و 

او را به قتل رساندندو بعد هم ببرک کارمل را از طریق تاشکند سوار بر میلۀ تانک  اطرافیان و بادیگارد های
 روسی به افغانستان فرستادند و باقی ماجرا. 

امر قانونی و واقعاً خجالت آور است که تجاوز عریان و وحشیانۀ ارتش سرخ روسی را بر کشور خود،" 
ششم جدی و روز تجاوز ننگین روس ها بر افغانستان، این  " خواند و هر سال در سیه روزتعامالتی بین المللی 

 ادعای مضحک را تکرار کرد.
ایکاش " خبرنگار آزاد !!؟؟ " ما، روزی قطره اشکی برمزار شهدای افغانستان و کشته ها و قربانیان استبداد 

ما از طرف  روسی میریخت و در آن هنگام که لیست پنج هزار شهید بی گور و بی کفن کشور غرقه در خون
پولیس کشور هالند انتشار یافت و فریاد و فغان هموطنان ما و بازماندگان شهدای وارستۀ ما به هفت آسمان بلند 

پرچم در جریان بود،  -بود و در داخل و خارج از کشور مجالس فاتحه گیری شهدا و قربانیان استبداد خلق
دی با بازماندگان شهدا میکرد و آزاد بودن خود را اشکی بر گور های ناپیدای آنان می ریخت و اظهار همدر

 اندکی به نمایش میگذاشت، که نگذاشت و خمی بر ابرو نیآورد.
مردم افغانستان حدود ده سال در مقابل تجاوزگران روسی رزمیدند و پوزۀ خرس روسی را به خاک مالیدند و 

که ارتش سرخ روسی برای اولین بار در در اثر رشادت ها و جانبازی های مردم با شهامت افغانستان بود 
تاریخ موجودیت خود، مزۀ تلخ شکست را چشید و کشور شورا ها پارچه پارچه شد و جمهوریت های آسیای 
میانۀ از چنگال استعمار سرخ روسی رهائی یافتند و به استقالل و آزادی خود رسیدند و دیوار برلین فرو غلطید 

 چه شد.و اتحاد جماهیر شوروی پارچه پار
مردم افغانستان در آن جنگ نابرابر که حدود ده سال طول کشید، بیش از یک و نیم میلیون قربانی تقدیم آزادی 
کشور خود نمودند. در آن جنگ نابرابر و تحمیلی، بیش از شش میلیون هموطنان ما آواره و مهاجر گردیدند و 

ه از خود بیادگار گذاشت و کشور زیبای ما به یک آن جنگ وحشیانه ده ها هزار معیوب و معلول و یتیم و بیو
ویرانۀ غم انگیز مبدل گشت و دار و ندار و هست و بودش را تجاوزگران روسی و نوکران داخلی شان به یغما 

 بردند و...
امر قانونی " اما " خبرنگار آزاد " ما هنوز هم قلقله میکند که تجاوز ارتش سرخ روسی بر سرزمین مقدس ما، 

 " بوده است!!!مالتی بین المللی و تعا
 تفو بر تو ای چرخ گردون تفو!!! 

خپلواکی " -با تشکر از سایت " استقالل  
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