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  :ياد داشت اداره
  

درين دو روز بدبختی ملت مظلوم .  جدی روزهای اند با لکۀ سياه در تاريخ کشورما۶ ثور و ٧روزهای منحوس 
افغان توسط اتحاد شوروی که از برکت مقاومت افعانها ديگر در روی نقشۀ جهان ديده نميشود و عمال خلقی و 

شش جدی روز تجاوز شوروی بر کشور .  دستپاچه هستندهم مردم ما با آن پرچمی اش شروع و تا امروز هنوز
برماست که درين روز بياد شهدای راه آزادی و استقالل افغنستان و بپاس قدردانی از مجاهدين . عزيزما می باشد

راستين که جان های شيرين خود رادرراهی دفاع از ننگ و ناموس مادر وطن گذاشتند، به تفکر فرو رويم و به 
  !روح جانبازان راه آزادی شاد باد. ان درود بفرستيمارواح پاک ش

 آنالين –  جرمن–افغان 
  

************  
  حميد انوری

 

  تجاوز وحشيانه روس بر افغانستان
  يا

  مرحله تکاملی کودتای منحوس ثور
 

  ما را در نورديده و به سر زمينۀچکمه پوشان روسی سرحدات کشور آزادهـ ش ١٣٥٨شامگاهان ششم جدی سال 
  . مقدس ما بی شرمانه تجاوز نمودند

در اين روز سياه عساکر روسی گماشته ای خلقی خويش را اول مسموم نموده وبعد تيرباران کردند و جاسوس 
 پرچمی بود ببرک،. که قدرت در افغانستان نصب نمودنداري سرسپرده ديگری را بنام ببرک مشهور به کارمل بر

فغانستان آنرا بوجود آورده که  روسها در ا   گروِه. تعلق داشت)کراتيک خلق ديمو(گروه يعنی به شاخه ديگری از 
  . بودند

مشهور به (، حفيظ اهللا )مشهور به تره کی(، نور محمد )مشهور به کارمل(ين گروه چون ببرک رده های بااليی ا
، )مشهور به کشتمند(ان علی سلط ،)معشوقه ببرک، مشهور به راتب زاد( اناهيتا ،)مشهور به گاو(، نجيب اهللا )امين

همه وهمه جاسوسان  ...نيز محمود بريالی برادر ببرک و و) مشهور به نور(، نور احمد )مشهور به پنجشيری(دستگير
بعد از تجاوز  منفور گروهبودند و بقيه افراد اين ) بی –جی  -کی(استخباراتی روس  کهنه کار سازمان جاسوسی و

  . دمار از روزگار مردم بدر آوردندبابان روسی رهبران شان قرار گرفتند وروسها به کشور ما در خدمت ار
ی اش تنها  در گروهرفقای  و  خود لست دوازده هزار شهيد را که خودۀحفيظ اهللا امين در زمان حکومت صد روز

 توانا و نابغه استاد(ا بدوش وليت آنرؤ اعالن نمود و مسهای کابل به شهادت رسانيده بودند،شکنجه گاه  زندانها و
 تانک ۀزمانيکه ببرک کارمل سوار بر ميل بعد از تجاوز شوروی بر افغانستان و. نورمحمد تره کی انداخت) شرق
 يکشبه ، تمام آن جنايات را به پای امين نوشت و امين سر سپرده روس، وارد کابل شد و اشک تمساح سردادروسی

  .  شدجاسوس امريکا 
الوقفه هموطنان ما را بدوش تره کی انداخت و ببرک آنرا بدوش امين و نجيب آنرا بدوش ليت کشتار بؤوبلی امين مس

  .... ببرک و
 و اما اگر امين فرمان کشتار را صادر کرده بود يا تره کی و يا ببرک و يا نجيب و سروری و يا اسداهللا امين و  ولی

  . بودند و همه گوش بفرمان روس) لق  ديموکراتيک خگروه(يا همه چه تفاوتی دارد همه مربوط به 
  

 گروهليت سرکوبها به دوش رهبری ؤو می گويد مس،آن زمان رئيس بخش داخلی اگسا بودمحمد عزيز اکبری که در 
  :بود 

در يکی  چرا خود تره کی هم گروه،رهبری ۀبعالو. ول استؤ مسگروهبرداشت من اين است که در مجموع رهبری 
کسی که در تاريکی عليه ما  (،}.ره توطئه کوی په تياره محو يی کیوک چه په تياس {،از بيانات خود می گويد که

 د اخوانيانو په ضد جهاد زه{،کی از بيانات ديگر خود ميگويد که در ييا مثًال.) در تاريکی محوش کنيد ،توطئه ميکند
 انتقال گروهيت را به آخرين قدمه صالح و اين تقريبًا) ابل اخوانی ها جهاد اعالن می کنممن در مق( يعنی ،}.اعالنوم
 از منشی سازمان ،مطرح نبود) اسداهللا سروری رئيس اگسا(نجا صرف اگسا و سازمان و سروری يعنی در آ. می دهد
  ... داشتند  را ولسوالی و عالقه داری گرفته تا سطح وزرا صالحيت گرفتن وزدن و توقيف کردن،اوليه
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در  تام   بصورت عام و)خلق و پرچم( ی هاگروه ن روس بر افغانستان ايۀامردانن بعد از تجاوز عريان و بيشرمانه و
خدمت روسها قرار گرفتند و چون مشاهده کردند که لشکر چهلم روسی با بيش از صد هزار عسکر تا به دندان مسلح 

چنان   آغاز کردند وبستن و کشتن  ميدان را شغالی ديده به گرفتن و،وا در حمايت شان حاضر وآماده انداز زمين وه
جاسوسان اگسا و کام و خاد و واد چون .  انگشت حيرت بدهن گرفتند شانران روسیجنايتکا حتی وحشتی آفريدند که 

و  برزن درمرکز و واليات مردم را زيرنظر گرفته و راپور پسکوچه و در هر کوی و سگان بويکش در هر کوچه و
ی آزاده مملو گرديد و شکنجه های وحشيانه مردم در زندانها و شکنجه گاها زندانها از افغانها .شد راپور بازی شروع 

را  آسمان کشور ما اربابان متجاوز روسی شان شب و روز از زمين و. تا سر کشور بدون وقفه جريان داشتسردر 
ان با سگان را به خاک دان سيه برابر کردند و نوکران خلقی و پرچمی ش خون کشيده و سرزمين زيبای ما به خاک و

ن فرزندان اين  اعدام و زنده بگور گردن بهتري،کثيف و بی مقدار شان مشغول شکنجهبويکش خادی و مليشه های 
فی  ُت، کشف ميشوندگور های دسته جمعی که يکی پی ديگر در مرکز و واليات افغانستان هر روز. ديار باستان بودند

  .انداخته ميشوديست  چهره های کثيف اين وطن فروشان قرن بربکه است 
  

  م٢٠٠٦ دسامبر ٢١پنج شنبه ، کشف گور دسته جمعی در شرق کابل
 شرقی کابل، پايتخت، کشف ۀيک گور دسته جمعی را در حوم) ايساف(نيروهای بين المللی کمک به امنيت افغانستان 

  .کرده اند
  . اين گور دسته جمعی در منطقه پل چرخی کابل پيدا شده است،بر اساس گزارشها

نظامی در منطقه پل چرخی متوجه اين گور دسته تربيوی سربازان ايساف به هنگام کار ساخت و ساز يک اردوگاه 
  .جمعی شدند

 می گويند ،اما خبرنگاران افغان که از منطقه ديدن کرده. هنوز مشخص نيست که چند جسد در اين گور دفن شده اند
  .گور ديده اند را در محل  هاآنها استخوان و باقيمانده لباس

   
 و زمان ١٩٩٢ تا ١٩٧٩ن امور افغانستان معتقدند که اين گور دسته جمعی متعلق به سالهای بين يبرخی از ناظر

  .حاکميت رژيم کمونيستی در افغانستان است
- بی -بی( .ه شود داددی ان ای بروی اجساد انجاممعاينات تا ت که مقامات افغانستان در نظر دارند گزارشها حاکيس

  )سی
انقالب .  پيشرو و انقالبیگروه. تاس) ديموکراتيک خلق  (گروه) انقالبی (اين کشتار دسته جمعی محصول کار ! بلی 

تفاوتی ندارد که اين دستور های قتل عام مردم با شهامت ما از جانب امين داده شده يا ببرک و يا . برگشت ناپذير ثور
کند که  کثيف و دستپاک روس اند و فرقی نمی گروههمه متعلق به همان . و يا نجيب و يا هر بی آبروی ديگرتره کی 

  . جناح خلق آن باشد يا پرچم
بهترين فرزندان ملت با  قامت رسا و صد ها نفر از صد ها و آزاده ما در اين گور دسته جمعی   صد ها هموطن

وطن فروشان خلقی و پرچمی را حتی . بوده است ولچک  بر دست های شانشهامت ما در حالی مدفون شده اند که
 بگور يا زنده شهامت آن نبوده است که دستان اين سرداران و سروران ملت افغان را در هنگام کشتار دسته جمعی  و

اين خفاشان شب پرست  را يارای آن نبوده است که در موجوديت تانک های روسی و در حاليکه . ها باز نمايندکردن 
ه اين جالدان ددمنش را حتی جرئت چشم ب.  باز نمايندرا دستبند ،ندانی ها را در محاصره داشته اندچهار طرف اين ز

د و در  در تاريکی شکنجه ميکردن،در تاريکی می بستند ، بردنددر تاريکی می. چشم شدن با مردم آزاده ما نبود
  . و اکنون در تاريکی توطئه ميکنندو در انجام کار در تاريکی فرار کردند. تاريکی زنده بگور ميکردند

  
  :مزوروف  جنرال روسی مينويسد.  ا

 تهاجم ۀاز لحظ .غول بودم به اجراي وظيفه مش  در افغانستان١٩٨٦ تا نومبر سال ١٩٨٤من از فبروري سال (
و طرفداران اتحاد جماهير » شوروي ها«   نستان مملو شده بود از، افغا١٩٧٩ شوروي به افغانستان در سال نيروهاي

 کمونيست جمع شده بودند و تمام موسسات و وزارت خانه گروه مردمي که از تمامي واليات و از رده هاي مختلف –
 ما بر آن بوديم که به نجيب اهللا کمک کنيم ،ن افراد که نه تحصيلي داشتند و نه فرهنگيبا اي. ها از حضور آنها پر بود

  .تا حکومتي مبتني بر سوسياليزم شوروي بسازد
  

او يکي از جنرال . ، من بارها با مارشال اهروميف ديدار کردمروي سياسي افغانستان ساخته شديبت بعد ها وقتي پولي
باري در جلسه اي خصوصي جنرال . رتش سرخ را به افغانستان رهبري کرده بودهايي بود که تهاجم نيروهاي ا

اين مفکوره دليل . اين کشور خارج شويم من بعد از سه ماه حضور در افغانستان فهميدم که بايد از« : اظهار داشت 
 آن چيزي را که ما مي  که ما با آنها سر و کار داريمفهميدم که آن تعداد از افغان هايمن . بر ضعف ارتش ما نبود

  .»خواهيم نمي خواهند 
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هر چند من خود ديده بودم که سوسياليزم آنچه با افغان ها کرده بود به . اين کلمات آنروز مرا به شدت تکان دادند
 ما ۀ برخوردهاي ناپسندان  با بردباري)ی ها است گروهمنظور نويسنده از  (افغان ها. مراتب بدتر از آن بود که با ما

.  را که دروازه هاي وزارت خانه ها را با لگد مي زدند و باز مي کردند تحمل مي کردندا و بي احترامي هاي آنهاير
  )...سرا پا به ما وابسته شده بودند. چاره اي هم نداشتند

 
 در دواو .  بعد از ايجاد اين کميسيون چندين بار به افغانستان رفت-  والديمير کروچکوف–.بي .جي .يس کئر....(

در رأس آن نجيب اهللا شرکت   وزراي افغانستان وۀباري که شواردنادزه در آن سال به افغانستان رفته بود و در جلس
. البته چيزي ديگر بود» کروچکوف«اما مهمترين هدف . لين افغانستان پرداخته بودؤو مس کرده بود به ثبت اظهارات

. بود. بي.جي.او دست پروردهء ک.  آخر نجيب نفر خودشان بود.ودکار اصلي او حمايت و پشتيباني از نجيب اهللا ب
بي ما .جي.آخر نجيب اهللا رياست امنيت ملي و استخبارات افغانستان را بر عهده داشت و در رابطهء تنگاتنگ با ک

  ). ..بود که او را جانشين ببرک کارمل ساخته بود. بي.جي.اين ک. بود
   

 موفق نشدند ،دهنداز مرگ حتمی نجات حمايت شانرا ال تحت گروهبديل کردند که بلی روسها هر چند نوکر و غالم ت
 بيش از هشتاد شهادت بيش از يک ونيم ميليون هموطنان ما و تخريب سال جنگ با مردم افغانستان و و پس از ده

 باقی  را کهبا سرعت آنچه از اردوی چهلم روسی پنج فيصد افغانستان شرمسارانه راه فرار در پيش گرفته و و
راه خود . ان افغان شان به پايان رسيده بودبرای مقامات روسی ديگر تاريخ مصرف جاسوس. نجات دادند ،مانده بود

  .  پرچمی خويش کمائی کردند–را گرفته رفتند و شرمساری برای خود و نوکران خلقی 
رژيم . و کشور شورا ها تجزيه گرديد افغان پارچه پارچه شد ۀزادآاز همت مردم سلحشور و اتحاد جماهير شوروی 

ا مرگ ذلت باری در تنهای ببرک در حالت تبعيد در اثر سرطان ب. نجيب را طالبان بدار آويختند. نجيب متالشی شد
 محمود بريالی در تبعيد با سرطان دست ، تره کی را شاگرد وفادار خفه کرد، امين را روسها اعدام کردند،جان داد

  . تحمل مشقات زياد به جهنم واصل شدز وگريبان شد و بعد ا
ک معلوم نيست که کدام  ي. م حرام چند پدره و چند مادره اندآخر اين تخ. ی های بی پدر باز هم بی پدر شدندپرچم

  ؟...بوده و کدام ها دارای پدران روسی اند ) ديموکراتيک خلق  (گروهعضو  ،فرزند کدام است و پدر کدام  يک
       لی اين زنا زادگان تاريخ هنوز هم دست از نوکر منش برنمی دارند وجود خارجی ندارد وشورا ها ديگر کشور 

  .)ترک عادت موجب مرض ( 
 جمهوري شوروي در شهر آلماآتي در قزاقستان مرگ اتحاد ١١ ميالدي نمايندگان ١٩٩١ دسمبر سال ٢١در روز ( 

 . آنند ساله شود، اعالم مي٧٠جماهير شوروي را قبل از اين آه 
در شهر . ، فقط بايد ميراث لنين محو مي شد آه اين آار در جريان چند ماه بعد انجام مي شودپس از مرگ شوروي

  .مي شوندك همه پرسي خواهان تغيير نام شهر، مردم در يگراد، پايتخت سابق تزارهاي روسيهلنين
 )!. داشت را بازمي يابدآه ريشه آلماني»  پترزبورگ-سنت  «لنينگراد بار ديگر نام اصلي خود 

 
 جنايتکار و وطن ،رياد دارند و در مدح رهبران خائنو اما پرچمی های وطن فروش و جنايتکار هنوز هم داد و ف

 زداد ا دستگير پنجشيری اکت های وطن پرستی سر داده و.  ناله سر می دهندفروش و جاسوس خود مشغول بوده و
عبداهللا . ساله خود دفاع ميکند کشتمند  از کار روايی های ده. اه ميکندردم ميزند و صفحات را سيديموکراسی و م

 ،گ ببرک و بريالی داد وفغان دارندی شان در سوگروهنائبی در سوگ نجيب گاو نوحه سر ميدهد و ديگر رفقای 
ی که تازه گور های دسته جمع.  را ديگر راهی به افغانستان نيستغافل از آنکه اين وطن فروشان کثيف و جنايتکار

ياد رفتگان و شهدای ما گرامی باد . ما بروی سياه اين وطن فروشان استف ديگر ملت  ُت،در پلچرخی کشف شده اند
   .ولعنت خدا و نفرين مردم افغانستان نثار همه خلقی ها و پرچمی ها

  
  خون ناحق دست از دامان قاتل برنداشت

  که های دامن قصاب راــاشی لـــده بـــدي
  
***********  

  


