
AFGHAN GERMAN 

ONLINE  

http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de 

 

 مسؤولیت محتوی، استعمال کلمات و جمالت درین نوشته بدوش  نویسندۀ مطلب میباشد
 

 

 3تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 ۹۱۰۲دسمبر، ۹۲      موسی نظام یماللنویسنده  و ناشر: 
 

 نیستدرمانی و اشغال افغانستان را جانسوز هفت ثور درد 
 ملت افغان در گرو وطنفروشان حزب دیموکراتیک خلق

 

تجاوز » خونین ملت افغان یعنی و ادامۀ آن، تراژیدیثور  ۷آتش افروزهرسالی که از رویداد خون آلود و 
لت درد مگذرد، به عوض اینکه وشان وطنی میاتحاد شوروی سابق، البته به کمک خائنین و خاکفر «سفاکانۀ

آن  هافغان به مرور زمان تخفیف یابد و قسماً به فراموشی سپرده شود، هنوز که هنوز است سوز و تلخی جانکا
تا مغز استخوان را می خراشد. گرچه ما مهاجرین عیسوی نیستیم و تولد مسیح را جشن نمی گیریم، ولی چون 
در عین زمان روح تازه ای درین ایام در رگ و پی شهر ها میدمد و مردم مهاجر از هر ملیتی هم به استقبال 

کس برع کهید ها میگیرند، باور بفرمایید رخصتی ها و شر و شور محیط، سهمی در برگذاری محافل و دید و واد
در چنین ایامی از سال واقع شده است، حالتی مانند سوگواری مزمن که با حملۀ « اشغال افغانستان عزیز»چون 

ناجوانمردانه ای از خفا زخم ناسوری را بار آورده باشد، بر روح انسان مستولی میگردد. علت بزرگ این درد 
ت وسیع گروهی از همان فرزندان منحرف خود این خاک مقدس می باشد که با خفت به یقین اشتراک و عملیا

 خانۀ خویش را تسلیم آدم کشان قهاری چون اتحاد شوروی سفاک آزمون شده نمودند.  
درینکه فراموشی و اغماض چنان جنایات بشری مهلک بر ملتی که ما هم جزء الیتجزای آن بوده اییم، هرگز 

بدون شک همانطور که اشاره گردید علل دیگری هم در تازه نگهداشتن این درد جانکاه و  توقع نمی رود، ولی
 روزافزون مؤثر می باشد، مختصری روشنی می اندازیم:

علت عمدۀ رنج اشغال افغانستان بیشتر همراهی و فراهم آوری زمینۀ کودتای منحوس ثور و ادامۀ خونین آن  -

مقدس کشور ما ذریعۀ وطن فروشان خلقی و پرچمی که همه افغان و زادۀ یعنی تجاوز مسلحانۀ شوروی بر خاک 
این سرزمین بودند، می باشد. به اتکاء به بیت پر معنی حضرت حافظ که دهه هاست که خاطرم را می آزارد، 

 حقیقت عریان و جانکاه این است:
 

 آن آشنا کردرگز ننالم                   که با من هرچه کرد ــگان هــمن از بیگان

البته با موجودیت ملیون ها فامیل داغداری که عزیزان خویش را زنده و یا شهید از دست داده اند و هیچ  -

سال به صدای در گلو خفتۀ آنان پاسخی نداده است، در حالیکه در  ۵۳عدالتی، بازخواستی و محکمه ای درین 
ای دادخواهی را دولت های بعدی بلند نموده اند. حاالت مشابه به نحوی از انحاء در سرزمین های دیگر، صد

مجرمین آلمان نازی تا هنوز علی الرغم کهولت سن، از اقصی نقاط عالم تسلیم محاکم و پنجۀ عدالت میگردند! 
اگر به عللی خود دول از تعقیب جنایتکاران جنگی و خائنین ملی عاجز باشد، به محاکم بین المللی صالحیت 

ین شناخته شده را تفویض مینماید تا عدالت اجراء گردد، در حالیکه کوشش مؤسسات خیریۀ تعقیب قانونی مجرم
 بین المللی درین راه هم بجایی نرسیده است.

در چنین یک حالت استثنایی بی عدالتی وسیع، افغانستان شاید یگانه مملکت در روی جهان باشد که از بخت  -

تنها به بازخواست مواجه نگردیده اند، بلکه با عزت و قدر و منزلت  بد تابعین مظلوم آن، جنایتکاران جنگی نه
به مقامات و کرسی های دولتی هم در مملکت، عز تقرر حاصل نموده اند. اگر در سالگرۀ خونین تجاوز سفاکانۀ 
اتحاد شوروی، هرسال غم تازه ای بر قلب ما انبار میگردد، یکی از علل آن همین موجودیت عمال و قاتلین 
بالفطره ای است که هنوز هم با جرأت و آسایش خاطر بدون دغدغه از دادخواهی، در خاک پاک افغانستان رندانه 

 به حشمت و جاه رسیده اند!

با انکشاف مطبوعات و وسائل ارتباط جمعی در جهان، ما مهاجرین افغان هم به آئینه های جهان نمایی چون  -

دست یافته اییم، که در پهلوی مزایای فراوان آنها، شاهد و ناظر جریانات دستگاهای تلویزیونی و صفحات انترنتی 

mailto:maqalat@afghan-german.de


  

 

 

 3تر 2 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

تلخی که بدون شک روح را میخراشد و قلب را بدرد می آورد هم چنان میباشیم. روزی نیست که یکی از دو 
 سیکی از عاملین و دست اندرکاران فعال کودتای منحو «طلوع و آریانا»تلویزیون مقتدر و جهانی افغانستان 

!« »ثور را که در قید حیات بوده و بر ملیون ها داغدار و مظلوم وطن نیشخند میزنند، برای مصاحبه و قدردانی
دعوت ننمایند و هجویات و دروغ های آنان را با تائید به چشم و گوش مردم بینوا نرسانند. در خیانت و 

ه وی بدون کدام ترس و وخجالت در هیچ شکی نمی تواند موجود گردد، در حالیک «شهنواز تنی»جنایتکاری
د، مثالً که یکنداد سخن می دهد و ادعا م»!« صفحات تلویزیون ظاهر میگردد و از شاهکار های انسانی و ملی 

 فعاالنه داشته است. بسیار مفتخرانه در سه کودتا نقش
به  پروگرام داشت «آریانای کابل»یک ماه قبل در حالیکه مشغول نوشتن بودم، در اطاق پهلویی که تلویزیون  

ظاهراً با یک دانشمند افغانی هم گوش میدادم، باور کنید که آنچه را  «قدیر میزرایی»قسمتی از مصاحبۀ آقای 
میشنیدم احترام و تحسین فوق العادۀ مرا به مقابل مصاحبه شونده که گویا شخص مسنی بود، سبب گردید و خود 

قابل تلویزیون رفتم. بلی هموطنان دردمند، این شخص شاعر و برای دیدن بقیۀ پروگرام و معرفت با وی به م
د بود.....کسی که ص« سلیمان الیق»نویسندۀ مشهور و یکی از اعضای سرسپرده و فعال حزب دیموکراتیک خلق

ها جوان بیخبر و ساده دل را با شستشوی مغزی به دنیای کثیف رژیم مسکوی لینن کشانید و درین مصاحبه که 
احت لم داده بود، از لیاقت و تحصیالت عالی فرزندان خویش داد سخن میداد که  گویا در وطن و بر یک کوچ ر

ممالک غربی به آسایش حیات بسر میبردند، در حالیکه صدها هزار مادر و پدر داغدار با انتخاب راه غلط وی 
ز ا از شخصیت و اهلیت یکی ار «قدیر میرزایی»و امثال او بی فرزند شدند! یقین عزتمندی و تقدیر شایان آقای

 سردمداران حزب مخوف پرچم، هموطنان درین مصاحبه دیده و شنیده باشند.
عاملین کودتای منحوس ثور و زمینه سازان اشغال افغانستان و خاک مقدس آنرا صادقانه زمانیکه پس می بینیم 

تقبیح می نماییم، آیا دقیقاً میدانیم که چنین خیانت کاران و جنایتکاران مثالً کی ها هستند و کجا زندگی میکنند؟ 
تعدادی هم  در امنیت کامل بدون شک درحالیکه بیشترین شان در ممالک غربی آسوده خاطر زندگی می نمایند، 

اسد و عدم وجود وجدان راحت از فیض دولت ف آسودهبا خاطر  ،در مادر وطن ملیون ها شهید، آواره و معیوب
 د.میباشن ، مشغول استراحت و تفریحعدالت و بازخواست

افغانان  پایتخت اطریش پروگرامی و مجلسی برای همکاری «ویانا»دسمبر امسال گویا در شهر  ۰۲بتاریخ  -

تشکیل گردیده بود که در آن تعدادی از هموطنان ما از داخل افغانستان و  «حکومت وحدت ملی»مقیم خارج با 
نقاط مختلفۀ دنیای مهاجرت اشتراک نموده بود. عجیب است که در آستانۀ  سالگرۀ خونین سی و پنجمین سال 

ونین وطن هم با گروه ها و گروپ های مختلفه عده ای از اعضاء و عاملین آن جریانات خ «اشغال افغانستان»
نقش افغانهای مقیم »تحت عنوان  «غوث جانباز»عجین گردیده بودند. لطف نموده  نظری به مضمون محترم

در همین پورتال بیندازید و خود صادقانه قضاوت »*« دسمبر ۹۲مؤرخۀ« خارج در استحکام حکومت وحدت ملی
ست. بلی در پهلوی تعدادی از چهره های وابسته به اعضای به اصطالح فرمایید. به یقین ازماست که برما

 «یقسلیمان ال»وطن  «شهیر»دیموکراتیک خلق که از گوشه و کنار تشریف آورده بودند، همان شاعر و نویسندۀ 
با حکومت وحدت ملی که هنوز تقرر « ؟»!هم برای صلح و پیشرفت سالم امور در افغانستان عزیز و همکاری

 تشریف فرما گردیده بود. ی کابینۀ آن به جایی نرسیده، در صدر چنین مجلسیاعضا
و هجوم تنظیم های جهادی به شهر کابل، در ابتـدای  «داکتر نجیب»البته که آشکار است که بعد از سقوط 

 ۰۱۱۱به اهتمام احمد شاه مسعود و توصیۀ اتحاد شوروی وقت در حدود «برهان الدین ربانی»عصـرناکام و خونین
ه ار داشتند، تهیه گردید کجلد پاسپورت خروجی افغانی به بزرگان پرچم که زیر خطرات احتمالی بازخواست قر

گردیدند و البته « جذب»در عوض فرار به روسیه، به ممالک آلمان و هالند و خوان خیرات مردم آنجا ها اکثراً 
که امروز طوریکه شاهد هستیم با داشتن امنیت کامل در خارج و داخل دوباره فعال شده و عده ای هم در 

 تشریف فرما گردیده اند!  «کنفرانس ویانا»

در زمینۀ قدرتمندی وابستگان خلق و پرچم در افغانستان امروز، جمیله پلوشه از زنان سر سپردۀ پرچم و یکی  -

هم علی الرغم سابقۀ آشکارا و قدرت در رژیم  «اناهیتای راتب زاد»مراه، همگام و عقیده مند سر سخت از دو ه
 «اتحادیۀ سرتاسری زنان افغان»دوزخی پرچم، امروز با شتارت و جرأت در قلب مملکت زیر لقب پوشالی ای 

 «ن دیموکراتیک زنان افغانسازما»تحت عنوان «اناهیتا»که قالبی از همان اسم بی مفهومیست که استاد وی 
تشکیل نموده بود، فعال میباشد. چه در آن عصر خون و آتش زا و چه در شرائط اغماض گری امروزی، این 
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القاب و بنیان گزاران فریب کار آن کوچکترین گرهی از کار فرو ماندۀ زنان بیدفاع و مظلوم افغان و حیات 
نین شخصیت های کاذبی که با مظالم آشکارا در عصر خونین تجاوز خشونت بار آن بینوایان، نگشوده اند. البته چ

شوروی بر افغانستان عزیز، اساسات حقوق بشر را در افغانستان پامال جفای باداران روسی و خود ها نمودند، 
 به منزلۀ گرگانی در لباس میش، هرگز مورد اعتماد و قبول مردم افغانستان قرار نمی گیرند.

ی که ما ملت آزرده و رنجور و بی وسیله شاهد و ناظر اعمال و فعالیت های روز افزون آن متأسفانه همانطور
فرزندان ناخلف وطن و قدرتمندی آنان هستیم، عدم وجود عدالت و بازخواست سبب اصلی جریاناتیست که هر 

ور افغان ملت رنج روز مسببین کودتای آتش افروز و خونین ثور و اشغال افغانستان عزیز را با جرأت بیشتر بر
 در خارج و داخل مملکت تحمیل مینماید. 

 

، لطف نموده و نظری هم به تبصره های هموطنان «غوث جانباز»در پهلوی مطالعۀ مضمون محترم »*« نوت: 
افغانان مقیم اطریش در ستون  «دوست محمد خاکریز، داکتر ک. غروال و حفیظ هللا خالد»ما چون محترمان 
 دایر گردید، انداخته ممنون سازید.  «ویانا»افغان جرمن آنالین در مورد مجلسی که در  نظر سنجی پورتال
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