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مسئوولیت متن و شکل بدوش نویسندۀ مضمون میباشد ،عقید ٔه نویسنده لزوما ً نظر افغان جرمن آنالین نمی باشد

ارسالی زمری کاسی

۲۰۲۱/۰۱/۰۴

فاجعه اعظم قرن بیستم
6جدی فاجعه بزرگ ،دریاهای گریه طوفانهای خون ،یورش ارتش سرخ وقبرستان سازی مردم افغانستان ،سر بریدن
وزبان کشیدن ،ناخون قطغ کردن و نیست کردن میهن پرستان ،ببرک کارمل پدرشاه شجاع را با داس وچکوش بر
فرق سر مردم زدن وبه قدرت نصب کردن ،تنها نیم میلیون دانشمندان وطنپرستان ،دانشجویان ،شاگردان مکاتب،
اعضایی احزاب چپوراست ،مال ودکاندار واهل کسبه را درقبرستا ن پلوگان پل چرخی سپردن و درکوچهای کابل
اعضایی خاد هزاران انسانرا توسط موتر هایی چب روسی ترورکردن .پیروزی جالدبزرگ بر جال د کوچ پیروزی
پرچمی ها بر خلقی آغاز نابودی سعات ملت افغان ... ،یک بارزندانیان پلیچرخی راخالی کردن وهزاربار پرکردن.
خالی کردن را شروع کردند.
ٓ
چار ده سال آدم کشتند ،ویران کردند واززمین واسمان برسرمردم ،خانه وگشت وباغ ودشت وکوه بم باران ها کردند
رمه های مردم را آواره ومهاجر ساختند .ازاین حال بدتر امریکاییان وناتو با  55کشور مقدر مقدر حهان بیست سال
است با شاه شجاع سوهم گرزی ومعاون اش پلید تر ازهرسه شجاع ومعاونین شان غنی شش میلیون مردم افغانستان
توسط مرمی ومواد مخدر ازبین بردند.
ازآخرین سالح های خویش ازکروز واف22_16وبم هایی مادر یازده تنی برای ازبین مردم ما استفاده کردند.
بیست سال تاتوان داشتند جنایت وخیانت کردند .امروز ناتو ،امریکا وکشور هایی غرب در انظار عمومی جهان چون
هیتلر ،چنگیز واستالین میباشند دردنیا عزت وشرف انسانی خود ،قدرت مندان قصرسپید ،قصر ملکه ،قصر الیزه....،
وبرلین ازدست دادند .بنام قصابان بشریت نام گرفتند .من میگویم برای این سه شاه شجاع( شاه شجاع پدر ،ببرک
کارمل وکرزی)وسه معاونین شان( دوست محمد خان ،داکتر نجیب خان و غنی خان )اگر برای انسان همه راههایی
مردن برویشان بسته می بود ،فقط یک راه آبرومند دردست واحتیار انسان است خود کشتن است .میلیو ن ها بار
افتخار است تا اینکه به لشکر انگلیسها ،ارتش سرخ ولشگر امریکا وناتو برای ازبین مردم خود سرکرسی قدرت
تیکه کردن میباشد "
ملت قهرمان امپراطور شکن افغان! تجاوزات خونین سه ابر قدرت جهانی راکه فجایغ عظیم را برسرزمین مادرحدود
یکقرن وبیشترازان به بار آوردند .هرگز وهرگز فراموش نمیکنند .شاه شجاع ب
انگلیسها درسال ) (وارد میهن ما بالشکرانگلیسهاشدند باکشتار  ۴۰هزار انگلیس وخودش با قربانی ملت ما ده چندان
ان اینخاکرا به ویرانه خون بار مبدل کردند .باده هزار لشکرش ازاین سرزمین شکست خورده وخجالتخورده ،بیرون
شدند .شاه شجاع دوهم ببرک کارمل باطیارات جنگی روس ها باارتش سرخ وارد افغانستان شد ند ،با گشتار یک
ونیم میلیون انسان ،یک ونیم میلیون معلول وده میلیون مهاجر این خاک را ترک گفتند امریکاییان واقمارش ،کرزی
را با  48کشور سرمایداری وناتو دراین خاک تجاوز کردندوآوردند.
6میلیون افغان بامرمی وغیر مرمی مواد مخدر ازبین بردند.
هنوز ازاین خاک تا اگنون نه بر امده اند که چه خونریزیهارا درنهان دارند .من ازتمام افغان ها تمنا میکنم سه شاه
شجاع وسه
معاونین شان را به هیچ وجه ،این پلیدترین وخاین ترین وطنفروش ترین مردم مارا با خیانتهای بزرگشان ،ازکوهای
نفرت یادتان فراموش نکنید.
نه اینان سزوار نام افغان بودنرادارند.
شاه شجاع کثیف برابر خاک افغانستان را به انگلیس ها قباله بی پیسه داد .شرم بر افغانستان است که چنین انسان
هایی ناخلف ر!آفریده است.

د پاڼو شمیره :له  1تر3
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

شاه شجاع اول برابر!مساحت افغانستا ن وحتی بزرگترازاین مساحت خاکرابه انگلیسها وسیکهای هندتحفه
داد واسنادوطن فروشی را رسما امضا نمود.
"من بدین باور هستم اگر حزب خلق درسر لوحه خود می نوشت :دین ما دین مقدس اسالم است .حزب ما حزب خلق
است سجایای ما پرهیز از پرچم وروس است .دست هایی ما ازستم انسان بر انسان دور است راه ماراه مردم است و
احترام به مقام واالیی انسان است".
نفسیکه ازمیان خانه های گلی وقرأ ،مزرغه وفابریکه ،دفاتر وموسسات ،مکاتب ودانشکده ،عسکر ولشکر ،دوکاندار
واهل کسبه ،بر کشید ،اگر از میان مهراب ومسجد ومدرسه وپولیس هم،آوازخود بلند میکرد .تا امروز نه زور فلک به
حزب خلق میرسید ونه دست ملک ازسرش دور میشد.ونه مردم دشمنش میشد ند
.آوازیکه از میان مردم نفس بکشداگر آواز امان هللا خان غازی با شد یا فریاد نی موالنا باشد یا آوازحزب ،گروه
وشخصیت هایی اجتماعی باشند هرگز خاموش نمیشوند وازیاد ها نمی روند .مارتین لوتر گینگ در دهی شصت
وهفتاد وددیگررهبران سیاه پوستان امریکا آوازه ای آزادی وعدالت خواهی سیاهپوستان را برکشیدند.
لوترگنیگ در طی یک سخنرانی درپای مجسمه ابراهام فرانکلن که سدسال پیش اعالن آزادی سیاه پوستان را ازبردگی
سپید پوستان نمود بود .لوترگنیگ در روویای دارم خودگفت  :ای وطن ،ای وطن عزیزمن ،روزی این کشور
آزادمیباشد .عدالت تا ٔمین میگردد .میان سیاه پوست وسپید دیوارهایی بردگی فرو میریزندکه
فرزندان سیاه پوست وسپید پوست دست هارا بهم داده به مدرسه روند بدور یک میز نشسته درس بخوانند وباهم تفریح
نمایند وبا هم مهر ومحبت ورزند در آبادی وشکوفایی میهن خویش وجامعه سهم مشترک بگیرند .....همان بود سال
گذشته بامرگ یک سیاه پوست توسط سپید پوست طی هفتاد سال دوباره ازمیان سیاه پوستان امریکا وجهان
آوازلوترگینگ بلند شد .انگلیسها  125میلیون سرغ پوستان را رمه وار ،زمین ها را جرکشیده توسط تراکتور ها
زنده و مرده رایکجایی زیر خاکها کردند .ملت انگلیسی را درکشور ایاالت متحده وکانادا جای گزین کردند .جای
کارگران ودهقانان سرغ پوستان ازبرده هایی افریقا پرنمودند .چار نسل درامریکا سیاپوستان برده هایی تاپه شده بودند
و درخدمت سپید پوستان بودند.
تمام راه هایی آهن ،پوهنتون ها ،فصر ها ،بیمارستان ها ،کلیساها ،شاهراها  ،مزارع هارا با شمول قصر سپید همین
برده ها اعمار نمودند وآباد کردند .جورج واشنتن وجفرسون روسای معروف نامدار جهانی جمهور ی ایاالت متحده
هرکدام شان  260برده داشتند در هرروز دوازده دالر مصرف داشتند و 260دالر مزدکار داشتنند این پول گذاف را
مفت ورایگان دربانک هایی این دوریسجمهور سرازیر میشدند.
حتی جفرسون قانونی برای بردگان پاس کرد .اگریک برده فرار میکند هرکه این برده فراری را پناه میدهدمحکوم به
اعداماست
باید سخترین جزا داده شود برده بایدبه صاحب!صلی اش مسترد شود از 125میلیون سرغ پوست درایاالت متحده
یک میلیو ن سرغ پوست فعال زنده مانده اند،که در امریکا زندگی میکنند وازهر  323امریکایی یک نفر سرغ پوست
واز  12تن امریکایی یک تن سیاه پوست در امریکا حیات بسر میبرند.
سال پار ازمیان همین گوهایی جنایات وقتل وقتال بی شماری دوامدار سال های سال کشتارها ،کشتن یک سیاه پوست
توسط سپید پوست موجب قیام تمام سیاه پوستان گردید .تمام سیاه پوستان دست به اعتراضات بزرگ در سراسر جهان
زدند .آواز رهبر فقیدشان لوترگینگ ازمیان مردم نفس کشید اطراف قصر سپید رامظاهره کنندگان اشغال نمودندبار
اول بودکه قصر سپید را به لرزه در آوردند .ترامب وقصر نیشنان ازترس به مخفی گاهان قصر سپید پنهان شدند.
کارد جمهوری را درپانزده ایالت امریکا برای امنیت بانگ ها ودارایی های مردم مستقر کردند .تاالحال گارد جمهوری
در ایاالت ازترس سیاه پوستان مستقر میباشد .جنبش سیاه پوستان تااکنون خاموش نشده است .تمام قاتالن پدران خویش
وازسرغ پوستانرا که مجسمه هایی افتخاری سپید پوستان بودند ،همه را به خشم وغضب سرنگون کردند ودردریاها،
توهین آمیز انداختنداین مجسمات قاتلین سیاهپوستان وسرغ پوستان وپدر پدران شان بودند به خون خواهی پدران خود
ازبین بردند ..زمانیکه خلقی ها قیام کردن سلطنت دوصد سال محمدزایی ها را که ،از که ،تامی ،به استثنای امان هللا
خان وداوودخان جاسوسان انگلیسها ازوزیر فتح خان و 20برادرانش وپسران دو عمویش درمکتب قادرو وموهن
لعل انگلیسها تربیت یافته بودند .به نام ،میهن پرستان ومترقیان ر ا بشمول امانی ها سر به نیست کردند .سد بزرگ
ترقی وپیشرفت جامعه شدند.وطن مارا هزار سال ازکاروان مدنیت جهان به
عقب زدند.خیانت اعظم به حق ملت ما کردند.
انقالب ثور این سد فوالدین ضد ترقی وتمدن کشوررا شکستاند وشبح سیاهی  14سده اعراب وحشی خون خوار را
متزلزل ساخت .فیوداالن وروحانیت مرتجع وطبقات خود کامه سیاسی دولتی شانرا سرنگون کردند ..جاده ترقی
اجتماعی را بروی مردم باز نمودند .همان بود ازخطر همین انقالب چه شرق وچه غرب تکان خوردند علیه انقالب
ونفوذش درجهان ومنطقه قیام کردند.زمانیکه نورمحمد تره کی ریس دولت دموکراتیک خلق افغاستان دربیانیه خود
گفت :انقالب ثور انقالب افغانی است تیپ افغانی دارد در انقالب ثور یک دالر امریکایی ویک روبل روسی به
مصرف نرسیده است .ازپیروزی انقالب ثور رهبران کرملین ورهبران قصر سپید انگشت حیرترا بدهن گزیدند.
د پاڼو شمیره :له  2تر3
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

بدی رهبران وجنایت رهبران حزب خلق دراین بود که انقالب ثور را که بگفته رهبرانقالب یک روبل روسی به
مصرفش نرسیده بود .وای وای چرا? مفت ورایگان به روس ها تحفه دادند واختیار خود وانقالب را بدست روس ها
سپردند.
با اعالن انقالب ثور بتاریخ 17ثور وزرای خارجی پیمان ناتو در بلجیم جلسه عاجل را دایر کردند .سرنگونی انقالب
ثور راقوماندان اعالن نمود.
درمقابل پیمان وارسا نیز به چنین عمل مشابه اعالن نشده خطر ناکتر دست یازید .روسها دوپای را دریک موزه
کرده؛ علیه انقالب ثوربه شدید ترین وجه وانواع توطیه ها اقدام کردند .پوزانف رهبری پرچمی ها را بدوش گرفت
تمام پست هایی وزارت خانه ها وپست هایی حزبی را بزور خود باالی خلقی قبوالند .دریک طرف تره کی وامین
بود ودرطرف دیگر پوزانف وببرک کارمل بودند.
زمانی که تره کی بحیث منشی عمومی پشنهاد میشود دربرابرش کارمل معاون منشی هم پسنهاد میگردد اگر خلقیها
نمی پذیرفتند پوزانف ازسفارت امر میکرد اگر خلقیها معاونیت ببرک کارمل رانمی پذیرند اتحاد شوروی انقالب
ثوررا برسمیت نمیشناسد پوزانف تاسه روز گرسیهای دولتی مهم راکه به پرچمی ها نسپارید انقالب ثوررا برسمیت
نشناخت  .این عمل از بزرگترین خیانت رهبری خلقیها به مردم افغانستان وحزب خلق بود ،که انجام دادند روس ها
وامریکایی ها آرام نگرفتند امریکاییها به سرعت خودرا به ایران وپاکستان رساندند .احزاب پانزده گانه را تاسیس
کردند ،سازماندهی وتربیت نظامی
و استخبارتی خویش راشروع کردند .طوریکه دگروال یوسف مسوول جنگ هایی مجاهدین درکتاب تلک خرس قطبی
خود می نویسد .سه بلیون دالر را تنهادوکشور عربستان سعودی وامریکادرجنگ هایی مجاهدین پرداختند .رهبری
مجاهدین را به دوش گرفتند ولی روسها ازداخل افغانستان دست به فعالیت وسیعیتر ازامریکاییها زدند اتحاد شوروی
برای سرنگونی خلقی ها حزب پرچم را علیه انقالب سازماندهی کردند روس ها وپرچمی ها بر ضد انقالب ثور
بیشتر از ازمجاهدین وامریکاییان واقمارش عمل کردند . .تادست به کودتااشغال افغانستان وریشه کن نمودن خلقی
وانقالب ثور زدند درکودتا رهبری کودتارا رسما پوزانف بعهده داشت اردوی نمبر  40شوروی در ازبکستان درحال
تعرض ازراه هوا وزمبن افغانستان اماده قوماندهٔ پوزانف بودند .قادر وزیر دفاع خلقیها به هدایت پوزانف کودتایی
علیه خلقی ها راازطریق اردووقوای مسلحه برای سر نگونیخلقی ها بعمدهداشت.کشمند رهبری کودتاوداکتر اناهیتا
راتب زاد مظاهرات رادرشهرکابل براه می انداخت .ازطریق اردوی  40اسیای میانه روس ها قرارگاهان
هوایی وفرقه ها ازطریق هوامورد بمبا ردمیگرفت وازطریق زمین شهرکابل را اشغال دولت دموکراتیک را سرنگون
میکردند .دراینکودتا ناکام ماندند ولی همین رهبری خاین خلقی ها عمل انقالبی از خود نشان ندادند باید تمام تمام
رهبران کودتارا مانند نجیب وبرادرش به دار میآویختند وسران پرچمی ها باسختترین جزا های علنی دربرابر مردم
افغانستاد محاکمه می کشاندند ورویشان سیاه کرده وارد زندان ها میکردند .سفارت شوروی راحریق میکردند دست
وپای پوزانف را بسته کرده باتمام اعضای سفارت در ظرف چند دقیقه ازافغانستان میکشیدند واستادان پولیتخنیک
ومشاورین نظامی شوروی را! ازخاک افغانستان میکشیدند درتلویزیون وخبر هایی جمعی این جنایت روس ها
وپرچمی هارا برای مرد وجهانیان افشا میکردند در آن صورت نه غرب ومجاهدین اش ونه جهانیان علیه انقالب می
بودند .درحالیکه ترکیه بعداز جنگ دوهم جهان مستعمره امریکا وانگلستان به حساب میرفت دوپایکاهی بزرگ امریکا
تا اکنون در خاک ترکیه مستقرند امریکا مصارف اردوی
سه کشور ترکیه ،پاکستان ومصررا می پردازد ودوقرارگا ٔه نظامی در خاک ترکیه دارد .ترکیه درحدود  30میلیارد
دالر قرضدار امریکا میباشد تمام تجهیزات نظامی شان امریکایی است .کودتا درترکیه شکست خورد دولت ترکیه
تمام کودتاچیان را بدار زد  130هزار سرباز وافسران کودتاچی را به بن زندانها انداخت .سفارت امریکارا بسته
کرد روابط خود با امریکا قطعکرد ازهمان روز تا امروز علیه امریکا درسطح بین المللی موضع استوار دارد این
کودتا با ملت خویش درمیان گذاشتند تمام ترک ها ازاین عمل دولت ترکیه استقبال کردند و پشتیبانی کردند
امریکا وکودتاچیان را درسراسر اروپا وجهان با مظاهرات پر شور وبیرقهایی ترکیه بر افراشته تقبیح نمودند .ریس
جمهور ترکیه ازمقدر ترین ریس جمهورها دراروپا واسیا میباشد.

د پاڼو شمیره :له  3تر3
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

