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و شميره   ٣ تر ١  له:دپا

ينگه کله موږ سره اړ په دغه پته.  ت همکارۍ ته رابولينـتاسو په درافغان جرمن آنالين   de.german-afghan@maqalat ئيکه 
ت  ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : ياد ير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئهيله من يو خپله ليکنه له رالي

  

              
 ٢٠٠٩ دسمبر، ٢۶         ماللی موسی نظام                                                                                               

 

 را فراموش نميکنيم١٣۵٨فاجعۀ ششم جدی 
 ظفر نمون برگشت ناپذيرثور» *«هدف اصلی انقالب

 
جاوز بيشرمانه و فجيع ابر قدرت وقت، يعنی سوسيال امپرياليزم روس بر خاك وطن  سال از ت٣٠در آستانۀ گذشت 

عزيز ما و تقبيح اين حرآت غير بشری بر يك ملت مظلوم آه اثرات مخرب آن تا امروز گريبان مردم افغانستان جنگزده 
 ياد آور گرديده و بر اوشان لعنت را رها نمينمايد، در پهلوی مذمت دولت متجاوز بايد ازان فرزندان ناخلفی هم به تلخی

اين فرزندان جزء باند وطن فروشان . فرستاد آه با دسائس شوم خويش مادر وطن را با دو دست به دشمن تسليم نمودند
 .خلق و پرچم يا به عبارۀ ديگر حزب فروخته شدۀ ديموآراتيك خلق ميباشد

كترين شكی سرآغاز تمام بدبختی های خانمان سوز  سال از آودتای منحوس ثور آه بدون آوچ٣٠حال با سپری شدن 
ملت افغانستان و انگيزۀ بربادی و انهدام بنيادی وطن ما ميباشد، به سبب فقدان عدالت اجتماعی و سياست مصالحه با 
جنايتكاران حكومت آقای آرزی، همان عمال سرسپردۀ خلقی و پرچمی آه در خوان خيراتی ای ممالك غربی پناه برده و 

. ترس بازخواست، در عمق پناه گاهای خويش پنهان گشته بودند، به تدريج دوباره به مملكت ويران سرازير گرديده انداز 
امروز افغانستان يگانه مملكت جهان است آه جنايتكاران جنگی درآن چون بهشت موعود نه تنها آزادانه و راحت غنوده 

خطرناآترين هايشان به باال ترين مقام در پارلمان و حكومت و اند بلكه از برآت امكانات مساعد و چانس درخشان، 
   .قضاء اخذ موقع نموده و با گارد و تجمل و دبدبه، بر حال زار ملت ميخندند

باری ششم جدی مصادف است با روز سياه اشغال رسمی افغانستان توسط قوای هوائی و زمينی اتحاد شوروی وقت و 
همانطور آه به همۀ مردم ما . كست موقتی شاخۀ ديگری از وطن  فروشان بنام خلقحكمروائی پوشالی گروه پرچم با ش

معلوم است، اين جنايتكاران حرفوی آه خود از بين گروپ های پرعقده و تشنۀ قدرت، در حاليکه با خفت و خود 
آمده بودند، فروختگی به عمال سفارت شوروی در کابل در مدت زمان دو دهه، در جمع خدمتگاران جيره خوار در 

  . هيچگونه بستگی ای قلبی به ملت مظلوم افغانستان نداشتند
 
سپری گرديد، ترآی ای خائن، استاد بی نظير » انقالب ظفر نمون برگشت ناپذير« نتيجتَا، بعد از مدت چند ماه آه ازين  

 وی ثبت تاريخ ميباشد، با خلق، توسط شاگرد وفادارخويش، حفيظ اهللا امين آه فيصله جات غير انسانی و غير اخالقی
اين سلسله ادا مه يافت و آمی بعد تر، حفيظ اهللا امين، شاگرد وفادارخلق، . گذاشتن بالشت بر دهن استاد، به قتل رسيد

 .همچنان با زهر مسموم گرديده و مقرش در داراالمان را باداران روس وی به ماشيندار بستند
فروشان پرچم، شاه شجاع وارو، از ماورای سرحدات به افغانستان صادر  درينوقت، ببرك آارمل سردمدار گروه وطن 

بر تانك روسی به جمع تيم قاتالن و نسل آشان افغانی هم مسلك خويش مغرورانه  به امر امرای » افتخار« گرديده و با 
 .مسکوی خويش پيوست

 هجری ١٣۵٨ به تاريخ ششم جدی ورود ببرك آارمل مقارن است با تجاوز وحشيانه و غير انسانی اتحاد شوروی 
 ميالدی آه در اثر اين اقدام سفاکانه،  آخرين نمونه های تخنيكی ماشين جنگی و ١٩٧٩ دسمبر ٢٧شمسی مطابق به 

اسلحۀ مخرب ساخت فابريكه جات روسی به آمك همين اعضای حزب ديموآراتيك خلق، مدت بيشتر ازيك دهه به 
  .اه و شريف افغان از راه هوا و زمين، استعمال گرديدصورت سرتاسری،  بر ملت مظلوم، بی پن

ببرك آارمل آه عمًال با ود آای روسی حيات بسر ميبرد واآثرًا مست و ال يعقل ميبود، شاهد و ناظر همه جنايات غير 
وی  آه سال ها در ولسی جرگه .  به پهنای مملكت بر ملت افغان صورت ميگرفت١٣۵٨بشری ای بود آه ازششم جدی 

چرا » *«ميزد، هرگز از خود نپرسيد آه اين انقالب ظفر نمون برگشت ناپذير» !«  اجتماعات داد از حكومت مردمو
مليون هااز اهالی مملكت را وادار به فرار از سرزمين آبايی خود شان مينمايد؟ چرا ميك های روسی و هيليكوپترهايی 

ی زمينی  سر تاسر مملكت را با مردم بی دفاع آن ، به مرگ و آه بمب های خوشه يی حمل مينمودند با مليون ها مين ها
 فنا سوق ميدهد؟

ديديم که ببرك آارمل هم خوشبختانه به دنبال استاد بينظير و شاگرد وفادار خلق در حبس دور از وطن شكنجه گرديد و 
 .به خواری و خفت، با مرض سرطان در يك آانتينر در حرارت صد درجه به جهنم واصل گرديد

دوران نجيب اهللا هم علی الرغم تالش ممتد و مسلمان شدن ها و به ممبر رفتن های وی دراغفال ملت،  مردم رنجور ما 
 .فريب وی را نخوردند و نتيجتَا، او هم چنان از قدرت برآنار گرديد و بعدَا به دست طالبان راهی ديار عدم شد
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يزم روس در افغانستان آه دامنۀ آن منجر به ازهم پاشی خود بعد از شكست خجالت آور قوای متجاوز سوسيال امپريال
رژيم وخفت يك ابر قدرت جهانی گرديد، مجاهدين برحق افغان مملكت را ازسلطۀ خيانتكاران حزب وطن فروشان 

ليحاتی، مسابقات تس اينكه از بخت بد ملت افغان، آمران تنظيم های جهادی با. ديموآراتيك خلق و باداران آنها نجات دادند
  .قدر مبارزۀ مجاهدين واقعی وشهدای با شهامت و سر به آف را ندانستند، داستان غم انگيز ديگری است

فاجعۀ افغانستان جنگ زده آه سر آغاز بربادی آنرا نور محمد ترآی و ببرك آارمل به همكاری تيم جنايتكار خود ها رقم 
افسانۀ .  بربادی و آوارگی يك ملت در روی آرۀ ارض شمرده ميشودزدند، يكی از تاريكترين و طوالنی ترين دورۀ فنا و

قريۀ افغانستان آه در »  ١٧٠٠«تلخ مليون ها مهاجردرممالك همسايه های غدار، داستان رقت بار بمباردمان شهر ها و 
ه فروش رسيدند اثر بمباردمان های مهلك ازروی نقشۀ جهان ناپديد گرديد، هزاران طفل افغان آه در ماورای سرحدات ب

و صد ها هزار ديگر در داخل با بازی، با آنچه در آشت زار های وطن از هوا می ريخت، هالك شدند، مليون ها 
هموطن مظلوم ما آه با مين و راآت و بم ، اعضای سالم وجود خويش را از دست داده اند و بی حساب قصه و داستان  

آشف تعداد زيادی از گور های دسته جمعی و با  .اه وخونبار ميسازدهای ديگری آه تاريخ سه دهۀ مارا هم چنان سي
حالتی آه اين مظلومين بی دفاع با لباس، دست بسته، خاموشانه زنده به گور گرديده اند، پاسخ  هزاران فاميل دردمندی 

  .داده ميشود آه تا هنوز انتظار بازگشت عزيزان ناپديد شدۀ خود هارا داشتند
 
 پوره است به محفوظ ترين دستانشانن شد وابستگان جنايتكار خلقی و پرچمی آه هنوز هم فعاليتی ازهمانطوريكه بيا 

 سرازير گرديده و به تدريج ،مملكت جهان از نقطۀ نظر پناه دادن به مجرمين جنگی و خيانتكاران، يعنی افغانستان امروز
يكی ازين چهره ها آه اينسو و آنسو . لوم قرار ميگيرنددر لباسی نو برای فريب و استفاده های ناجائز در جوار مردم مظ

 از سرسپردگان قين و تمرين  نموده و می آزمايد،افغانستان تليش را در اذهان مردم و نسل امروزاسم منحوس خو
ورده شدن آودتای منحوس ثور، خواهرمحمد رفيع از سردمداران پرچم و دست راست اناهيتای راتب زاد است آه در برآ

اين زن همان ثريا پارليكای معروف است آه مثل همتای سرسپردۀ . اميال آن زن سفاك،  نقش بزرگ و مخوفی داشت
زنان باند پرچم و خلق پابپای مردان، . خويش آه جميله پلوشه باشد، خواب را بر چشم مردم بيگناه آابل حرام نموده بود

تن هزاران هزار از هموطنان بيگناه افغانستان به فعاليت و تخريب اين در آشتار، وطن فروشی، جاسوسی و ناپديد گش
 .سرزمين اشتغال داشتند، آه مرگ بر همۀ آنان باد

خشونت بر زنان و يا استقبال از اعالميۀ ارزشمند حقوق بشر و امثال چنين روز هايی، می شنويم آه منع اخيرًا در روز
قاحت و از حقوق زنان بينوای افغان را با کمال » !«ته صدا و علم مدافعه ثريا پارليكا، اين زن مار خورده و اژدهار گش

جمهوری  و قضای  وزارت عدليۀ اوليایبايد از. زنان افغان مينامد» ؟«باال نموده و خويشتن را رئيس انجمن سرتاسری 
 اينهمه گور دسته جمعی اسالمی افغانستان پرسيد آه مگر دفاع ازحقوق زن مظلوم افغان را ميتوان به دست عمالی آه

 بوده و قاتلين يك ونيم مليون شهيد راه آزادی  بی دريغ در جامعهآفريده اند و بدون شک بنياد گزاران خشونت و ظلم
  ؟! ميباشند، سپرد همافغانستان

داهللا  چنين زنانی نظری به قسمتی از آتاب ارزشمند ومستند محترم داآتر سيد عب اعمالبرای پرده برداشتن از روی 
 و تحقيقی را به  اثر عالیدرحاليكه خواندن اين. می اندازيم» زنان افغان زير فشار عنعنه و تجدد« آاظم تحت عنوان 

 : ميپردازيم آه چنين مينويسد٣٤٦همه هموطنان عزيز توصيه مينمائيم،  به قسمتی از متن  آتاب در صفحۀ 
 تازه را بخود گرفت و وزارت جديدی در آابينۀ خلق و پرچمی بنام نحوۀ اجرات رژيم بر مبنای ايديولوژيكی مسير.......

او مرآز اين وزارت را در عمارت ميرمنو . تشكيل شد آه اناهيتا راتب زاد در راس آن مقرر گرديد» امور اجتماعی« 
 ثريا پارليكا .مسماء آرد» سازمان دموآراتيك زنان افغانستان« جاگزين ساخت و موسسه را به » موسسۀ نسوان« تولنه 

آمتر از اناهيتا نبود، به حيث رئيسۀ آن » جناح پرچم« ـ يكی از زنان حزبی ديگر آه سابقۀ آارش در خدمت حزب 
. به اين اساس وزارت امور اجتماعی و ميرمنو تولنه جمعًا به اولين پايگاه حزبی برای زنان تبديل گرديد. مقرر شد

اختن زنان  به رهبری داآتر اناهيتا و ثريا پرليكا بطور عموم در سه نكتۀ ذيل پاليسی اساسی رژيم در رابطه با حزبی س
 :خالصه ميگردد

 .ـ انتقاد شديد بر پروگرام های زنان در رژيم های گذشته١
ـ نصب شعار های انقالبی، براه انداختن مظاهرات نمايشی و تدوير محافل سخنرانی به منظور جلوه گر ساختن ٢

 .ژيمهمبستگی زنان با ر
   .ـ تالش برای جلب و جذب تعداد بيشتر زنان در خدمت حزب و شمول ٱنها در سازمانهای مربوطه٣
 

اينكه جنايتكاران خلقی و پرچمی به عوض تحويل دهی آنان به محاآم ملی و بين المللی، با وقاحت و جرائت در مادر 
گله مند بود و از » عفو عمومی ای بی موجب « اطروطن به خاك خفته آزادانه جوالن دارند، بايد از آقای مجددی به خ

آه موجوديت شان در افغانستان عزيز چنين نتائج اندوهباری » عفو جنايتكاران جنگی و خائنين ملی« آقای آرزی به دليل
  !  را سبب گرديده است
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 گروهی ازهم وطنان اين ها بود شمۀ از حقايق تلخ تر اززهر تاريخ  يك ملت آه بازيچۀ اهداف شوم وغير انسانی
و پود ملت رنج ديده  امروز آه آثار و جای پای آن روزگاران سياه هنوز هم تار. خيانتكار و فرزندان ناخلف گرديده است

و محنت آشيدۀ افغان را ميلرزاند، ديده ميشود آه بقايای شناخته شدۀ جنايتكاران آودتای منحوس ثور، بازهم درحال 
ی قدرت يابی و حزب سازی اند، غافل از آنكه اين ملت آه راه درازی را در تحمل وکالت، وزارت و مناسب باال

مصائب وارد شده از آنان پيموده اند، با شعور اجتماعی ای آه زادۀ همين تجربۀ تلخ است،  کامًال قادر به تشخيص 
  .دوست از دشمن هستند

بيشرمانۀ اتحاد شوروی سابق توسط سرسپردگان افغان، در پايان اين داستان غم انگيز بايد افزود آه علی الرغم شكست 
هنوز هم همگامان و پيروان آنان آه با قيافه و لباس ديگری با آنها در ارتباط دائمی هستند، مجادله و تالش مذبوحانه ای 

. ست، دارند بليون دالر تخمين نموده ا۴۵بالغ بر »  بانك جهانی« در بخشيدن غرامات جنگی افغانستان آه تلفات آنرا 
پرداخت غرامات جنگی آه نظر به قوانين بين المللی و نمونه های پرداخته شدۀ آن در جهان، حق مشروع مللی است آه 
به عنف مورد تجاوز قرار گرفته و به جنگ سوق داده ميشوند، به اصرار برهان الدين ربانی، بدون داشتن صالحيت 

ربانی آه بر خالف قانون و نورم های حقوقی ای بين المللی، . ه شده بودقانونی به جمهوريت فيدرالی روسيه وعده داد
برين وعده اصرار ميورزيد،  هرگز نتوانست دالئلی را به ملت مظلوم افغان ارائه نمايد آه تجاوز اتحاد شوروی سابق 

دليل بايد ناديده گرفته بر خاك پاك وطن وی و خسارات بنيادی ای مادی و معنوی و تلفات  بشری ای ناشی از آن به چه 
  !شده و بخشيده گردد؟

 
ملت افغان در سر تاسر گيتی، خاطرات جانكاه بازهم » ١٩٧٩ دسمبر ٢٧« ١٣۵٨سال از ششم جدی  ٣٠با گذشت 

تجاوز بيشرمانه و غير بشری سوسيال امپرياليزم روسيه را به آمك فروخته شدگان وطنی، بياد آورده و بر روح پر 
  .هدين واقعی ای اين خطۀ پاك درود و تهنيت ميفرستندفتوح شهداء و مجا

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

 
 هجری شمسی به آارروايی حزب ديموآراتيك خلق ١٣۵٧تغير حالت سياسی آه درهفت ثور سال   «*»: نوت

ه يا قيام  افغانستان و آمك اتحاد شوروی وقت در افغانستان رو نماگشت، صرف يك آودتا بود آه تعريف آن توطئ
در حاليكه مفهوم انقالب آامال . ناگهانی عدۀ از سپاهيان يك آشور برای بر انداختن حكومت يا تغير دادن رژيم ميباشد

وسيع و متفاوت است آه در اثر انقالب غالبَا اآثريت مردم ناراض يك مملكت قيام عمومی نموده و در صدد بر انداختن 
. د،  انقالب آبير فرانسه نمونۀ بارزی از ين حرآت ملی همگانی محسوب ميگرددحكومت و اآثرَا تغير رژيم ميگردن

آودتای ثور صرف در اثر دسيسۀ اتحاد شوروی و به آمك يك اقليت فروخته شدۀ خلق و پرچم و همراهان آنان در اردو 
 .به رهبری سفارت شوروی در آابل به وقوع پيوست

 
  


