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  :ياد داشت اداره 
  

 روز بدبختی ملت مظلوم درين دو. ند با لکۀ سياه در تاريخ کشورماا جدی روزهای ۶ ثور و ٧روزهای منحوس 
 افعانها ديگر در روی نقشۀ جهان ديده نميشود و عمال خلقی و  مقاومتسط اتحاد شوروی که از برکتافغان تو

شش جدی روز تجاوز شوروی بر کشور . نددستپاچه هست با آن هم مردم ما پرچمی اش شروع و تا امروز هنوز
دانی از مجاهدين و بپاس قدر آزادی و استقالل افغنستان ماست که درين روز بياد شهدای راه بر.عزيزما می باشد

 و به ی دفاع از ننگ و ناموس مادر وطن گذاشتند، به تفکر فرو رويمهرادررين خود رايراستين که جان های ش
  !روح جانبازان راه آزادی شاد باد. ن درود بفرستيمارواح پاک شا

  
  آنالين –  جرمن–افغان 

  
******  

  نادرغالم محمد  : از   نوشته
 

 مقاومت تجاوز و
   سياه روز ششم جدیۀدرحاشي

 
ت  طبيعبا آرام نياسود که در جدال وستيزۀ، لحظۀ تاريخ پا به عرصۀ هستی گذاشتآوانيکه انسان اين سازنداز    

سان با خودش يعنی با همنوعش که  ، پيکار انرسيد معينی از تکاملش ۀدرجه  که اين جدال بیقرار گرفت وبمحض
در نبرد باهم رشد  اين دو در کنار هم و. ، نيز آغاز گشتبودگشته " گرگ انسان"دربندش کشيده و ميکرد و بيعدالتی

  . بخود گرفته استگونه گونهاشکال کامال   انواع ونمودند که با گذشت زمان اين نبرد
.  با هم جريان يافته استتا کنون دردو بعد مرتبط، ودش، يعنی باهمنوع متجاوزش انسان با خۀ    شورش وستيز

قبيله  فرو دستان يک قوم و ملت ها وکشور های جدا از هم وزمان ديگر بين فرا دستان و، گروهها، اقوامين زمانی ب
 را بوجود آورد که با دگرگونی اوضاع و ويژگی های کامال بغرنجی اين نبرددرد درتکامل خو  انسان.وملت واحد
  پيشرفت ول آنشک در مضمون و ته و را نيز دگرگونه ساخستيزه ، اشکال اين جدال وشياگيزه هان علل و شرايط و

 محکوم بين حاکم و(ست  بغرنج انسانيهای پيکار اين در فراز وفرود. گشترا بدينجا رهنمون   تا ماتکامل ايجاد کرد
فت و ترقی اجتماعی دست به نردبان پيشر  تکامل به باال خزيده ویکه جوامع انسانی از پله ها) وانسان وطبيعت

  .يازيده است
قلت مواد  فرت و ، و نامساعد جغرافيائی، عوامل مساعد و تکامل اجتماعی ومحيطی    شرايط متفاوت رشد توليد و

همه  همه ودستبرد به منابع ديگران ،  فرهنگی- ارتباطات اجتماعی ۀ درجضعف و، شدت  طبيعتۀارزانی شد
را ضعيف  ملل زورمند و تا اينکه کشورها و. زون جوامع مختلف را فراهم نمودندمو  رشد ناۀعواملی بودند که زمين

را براه   برانداز، جنگهای غارتگرانه وهستی نتيجه کشورهای زورمند وپيروزمند در. گيتی پديد آوردندۀدرعرص
  . خون کشيدندانسان را بخاک و مليونها اندختند و

  وصلح"رپناه به  اصطالح در تکامل امروزين خود د برهنه و عريان واين جنگهای تجاوزی در اوايل بطور    
 شرفته و پيناتامکا با استفاده از"موکراسیي ديا  و سوسياليسماع ازدف"و " ايجاد تمدن"، "ترقی وپيشرفت" ، "برادری
هان کنونی براه انداخته خواهد جادگرگونی بنيادين  ت براه انداخته شده و  انبرای غارت ديگرنظامی  مالی و ۀگسترد

  . شد
 بهره کشی کشورش مورد ستم و قبيله و عصيانگر در زادگاه و و" دوزخی"ن اين حرکت است که انسان     در مت

نبرد انسان زحمتکش با ظالم . نسان نيز در دو جهت جريان مييابدنسان با اواز همينجا است که نبرد ا. قرار ميگيرد
بند با  انسان درنبرد  ۀبيجا نيست تا در زمين.  بيگانهگر متجاوز ومنبرد انسان مورد تجاوز با ست وستمگر خودی و

ا داشته شده صحبتی روتجاوزاتی که براو  دربند خود و درين رابطه از ملت مظلوم و ستمگر بيگانه مکث نمائيم و
   .بميان آوريم

پر افتخارش حماسه های خونينی را در مبارزه بر ضد تجاوزگران  درخشان و     ملت قهرمان افغانستان در تاريخ
 زندگی شتافته هر باريکه مورد تجاوز اجنبی قرار گرفته به دفاع از هويت خويش به آوردگاه مرگ و ثبت نموده و

  . است
اعجاب انگيز مقاومت پيشينييان ما که بگذريم حماسه های جاودان پيکار نجات بخش ضد زاسطوره های     ا

مردم که  ميدهد  اين تاريخ گواهی. خارائين تاريخ گرديده استۀمتجاوزان روسی رزم نامه ايست که با خون ثبت کتيب
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خرين نشيب ها تا آ  وفراز مد و رغم جذر و العلی ، شان در درازای تاريخۀ در تمام نبردهای آزادی خواهاندلير ما
  :  ميدانند که ۀآنها مثل هرآزاد. نپذيرفته اندنگ اسارت را ن رمق رزميده اند و

  
   عفريت استعمار ننگ استۀزندگی در پنج"

  "استبداد جنگ است آزادگان با ظلم و ۀشيو
  

 و يرنفرت آشتی ناپذ کينه وهمان نخستين روز تجاوز  ملت ما در اين است که هربارازۀدويژگی برازن!     آری 
 ش در نوع ١٣۵٨ششم جدی سيه روزبدون توجه به چنين تاريخی اما . را عليه متجاوزين بيان داشته استبرحقش 

، طن فروشاناز بازار و خودش تازه آزمونی بود که ارتش اشغالگر تزاران نوين در پيش پای ملت ما قرار داد و
از ميان تانک جهانگشائی اش گرفته برتخت نشانيد "  مسلمانتازه"  و  "موکرات وملیيد"ببرک حقير را بنام 

   : وهمه ديديم که . را مهمان اين حقير رسوا خواند وصدهزار تجاوزگر مسلح
  

  زغالمان حلقه گوش  درگاه روس را   حزب فريبکار وگروهی وطن فروش       
  ت ما   پشت   پا  زدندنام سبکبار کرده  دوش          بر آبروی  مل از بار ننگ و

   زدند ملت صالۀگانه را به خانبي
  

نقاط  بسا در واز آبروی خويش مردانه دفاع کرد . ب اين تجاوز را نيکو ميدانست ما جواۀاست ليکن ملت بپا خ
فرياد   و تجاوزگران از آنها استقبال نمودهۀ بر سين شليک گلوله های آتشينزش باباکشوربه همراهی فرزندان پاک

  :رآورد که ب
  روسها از ملک ما بيرون شويد

  !ورنه غرق رودبار خون شويد 
  

ه فداکاری اش را در راه آزادی ب  جان نثاری وانگيزظرفيت شگفت درين نبرد نابرابر افغانستان    ملت قهرمان 
  . نمايش گذاشت

يم تا با پاره کردن آن نگ فرو رفتآزاديخواه در شکم نه  بشريت مترقی وۀما افغانها در راه آرمان جاودان! "   آری 
استعمارگران روسی . ر گنجانديممقاومت خود باورنکردنی را به باو نثاری ون با جا و. " تاريخ خود باشيمۀيونس گون

به شيوه های مختلف کوشيدند  و.  ويرانی دست زدندکشتار و و پرچمی شان نيز به بينظيرترين توحش -عمال خلقی و
رتجاوزکاران به اين ملت را منقاد خود سازند ؛ ولی مثل ساي  ملت ما بياويزند وۀا برگردن افراشت بردگی شانرۀتا حلق

،  مقاومتن تجاوزوخارجی اي عوامل داخلی و علل و ارزيابی  تحليل و. حاصل نکردندتوفيقش را، اين سرزمين
اجتماعی کاريست بسيار  گی و، فرهن سياسی، اقتصادی- ساحات نظامی د های آن درپيام جوانب مختلف اثرات و

برای يادآوری جنايات اين نوشتار کوتاه . دمتخصصين به آن بپردازن ضروری که بايد صاحبنظران و بزرگ و
سل امروزی مابدانند ن تاآن اشارتی ميکند  اسیي س-از مسايل نظامی ۀبه گوش پرچمی شان –عمال خلقی  متجاوزين و
  .  بيش نيستۀ پرچميها فريب دغلبازان-بشردوستی امروزی خلقی واهی و، وطنخيموکراسی گوئی، دکه زاهدنمائی

  
 را اسير خود  کوشيدند عقابان تسليم ناپذير سرزمين ماامکانات نظامی  عمال شان با تمام قوا و وتجاوزگران روسی   

ی آنچه گفتنی است ول. متجاوزين روسی را بخاک يکسان کرددليری مردم ما اين آرزوی شوم  اما مقاومت و و .سازند
روسها ، مثل کشتمند، پنجشيری، توخی وغيرهدروغگويی  و آدمکهای ديده درای ۀخالف ادعاهای مزوراناينست که 

 در تهديد و شوم خود  مقصدبرعکس در برآورده شدن.  به مردم ما رحم نکردندهرگز پرچمی شان –عمال خلقی  و
 ، به زندان افگندنها و روستاها، ويرانی شهرها ورهای دسته جمعیکشتا. نداددهرچه ميتوانستند انجام کشتار مردم 

جنايات شان   از ۀآن عاردارد گوش قلم ازبيان هزاران جنايت ديگرکه...  و یاعدامهای بيشمار، نقض تمام حقوق انسان
  :  شمردر کلی ميتوان آنراچنين برعوض کردند که بطونظامی ژی يسترات چندين بار آنها درين راستا. است

  
ژی يعنی يسترات فکر ميکردند که با پياده کردن اينوعمال شان در آغاز روسها  : ژی زمين های سوختهي استرات-١

  ، بسوزانند ما به تلی از خاکستر ميتوانند به اصطالح چشم مردم راۀکاشان   خانه و،، کشتزاربا تبديل کردن قريه، شهر
در پيامد اين شکست مردم است که به به تصور آنها . در برابر خود بشکنندومت مردم را مقا  شان غلبه کنند وۀبر اراد

شرکت  وباراه نشان دادن  که به مشوره و ستراتيژی بود اجرای همين با. د خواهند رسيدرويا های امپرياليستی خو
خالصه هست  کاشانه و  خانه و، کشت وزراعت،باغ وتاک، قتل عام شدندروستائيان بيگناه ما دستجمعی  حزبی ها

 توان شگفت اما که ظرفيت مبارزاتی و و. به خاکسترمبدل شد مردم مظلوم وغريب ما به آتش کشيده شده و وبود
ژی ياولين سترات ژيک تجاوزگران را بهم ريخت ويسترات ، کليه محاسبات جامعه شناسانه وانگيز مقاومت مردم ما

رياليسم جنايتکار امپ. به شکست ننگين مواجه گشتوحشت دوسال بعد از "  های سوختهزمين"نظامی استعماری 
  . ژی ديگری شديسترات وارد عمالش  برای تحميل اغراض شوم خود وروس
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رکوب سريع ژی زمينهای سوخته به سيوقتی روسها نتوانستند از طريق سترات: ژی جنگ فرسايشی يسترات -٢
ژی يسترات" به تدوين  ژی تن به جنگ فرسايشی دادند ويت، ناگزير با پذيريش شکست آن سترامقاومت مردم دست يابند

و ناتوانی "  های سوختهزمين"ژیيژی در واقع اعتراف به شکست ستراتياين سترات. پرداختند" جنگ فرسايشی
ژی جنگ يروسها همپای سترات. در سرکوب سريع مقاومت بود پرچمی اش –وعمال خلقی سوسيال امپرياليسم روس 

موکراتيک خلق يحزب داليعقل  مست وی هم رهبران ئاز سو فشار نيز روی آوردند و  تطميع وفرسايشی به سياست
جلو مقاومت مردم را  تکايا واداشتند تا ازين طريق به اغوای مردم دست زنند و توبه در مساجد و را به نماز و

 ۀجبه"نانکه درمورد به اصطالح به مسخره گرفتند چ نرامردم آ ولی اين مضحکه بازی ها نيز کارساز نشد و .بگيرند
  : ببرک ميگفتند "پدروطن

  
  ببرک عجب از وطن سخن ميگويد     بيهوده سخن به مکرو فن ميگويد

  ميگويد "پدر وطن"زکدامين پدر است     کزبی پدری اين بچه حرامی 
  

آنجاکه مجبور  تا. مردم قرار ميگرفتندروز تا روز زير ضربات محکمتر مقاومت ونوکران بومی شان روسها      
  .تبديل کردند" جنگ استحکاماتژی يسترات"ژی شانرا به يسترات استحکامات شان پناه ببرند و ها وهشدند به قرارگا

ازضربت به پايگاههای  برای فراردرين مرحله بود که امپرياليسم حيله گر روس  : ژی جنگ استحکاماتيسترات – ٣
 از به ۀبا عددرعين زمان . الحهای ثقيله بيشتراستفاده ميکردس شيانه وازبمباردمانهای وح استحکاماتی خزيد و

 مقطع گويا روسها درين. ای ضربه زدن ديگران کارميگرفتاز آنها بر  وارد معامله شد ويناصطالح مجاهد
من ن گروهی نيروهای جهادی دابه اختالفات درو. نيز استفاده کردند" فشار وجذب"و يا " نوازش مشت و"ازسياست 

 حتی اختالفات مذهبی را دامن زده و  وۀ، منطقاختالفات قومی اين به اصطالح انترناسيوناليستهای آتييست. زدند
کاذب انقالبيون .  امثالش امتياز دادند مانند مسعود وۀبه عد فشار گرفتند و  را زير ضربت وۀعد .تشديد کردند

 تا فئوداالن را به قانون اصالحات ارضی را تعديل کردند ،را دورانداخته بارجعت به اصل خودنقاب ريا کودتاچی 
ی ها چل ها وبه مال ها پيشی گرفتند ود سازی از بنيادگراترين بنيادگرامسج در اسالم نمائی و. خود جذب کنند

هارا  اين رسوايی ۀهم  پرچميها-هاخلقي.  اغوای مردم شوندۀوسيل تا فوق العاده  قايل شدند امتيازات های بلند ومعاش
ه ما به چيزی کمتر از آزادی با اين حال مردم آزاديخوا. ميهن فروشی وغالمی دستبردارنشدندپذيرفتند ولی از

مزدوران  ونتيجه اينکه روسها   .مقاومت نکشيدنددست از ای اشغالگر راضی نميشدند وخروج کامل قو  شان وکشور
 رغم ويرانگری ها و الکشتار، علی يجاد وحشت وا ژی نظامی ويبا اعمال هيچگونه سترات پرچمی شان –خلقی 

ن به يژی های نظامی شا ستراتۀهم .ا درهم شکنندسوختاندن هستی مادی مردم ما نتوانستند مقاومت مردم غيور مار
رنج ميبردند تداوم چنين جنگ ... ، اجتماعی و فشارتوانفرسای اقتصادی، سياسیکه ازروسها . شکست روبرو شد
، قاتل  از دهان خون آلود نجيبپناه بردند و" آشتی ملی صلح و"  به  حيله گرانهن ممکن نبود لذا پرمصرفی برای شا

تید خاديست ایس  .سر دادند" آشتی ملی"  کريه ۀ، نغم را سربه نيست کردکه بدست خود بهترين فرزندان ما س
 -ب مثل سايررهبران خلقینجي .ادعای سفسطه گران امروزين طرح نجيب وحزبش نبود برخالف" آشتی ملی"طرح 

را قتل   بهترين فرزندان سرزمين ماۀرياست خادش مانند يک آدمکش حرف پرچمی نوکرگوش به فرمانی بود که در
 را اين جالدواماکه مردم ما  .سرداد" آشتی ملی"کريه  ۀبعدازشکست رسوای اربابانش بيشرمانه نغم عام کرد و

  بمصداقميشناختند و 
   

  شته را کی بود آشتیکين کاشتی              پدر ُکتخم  شتی وپدر ُک
  

  . دان شان تن ندادندفرزن هرگز به ننگ آشتی با قاتلين پدران و
   

 اين مردم غلبه کنند تا ۀشتی جوئی نيز قادر نشدند بر ارادصلح گوئی وآ رنگ های اسالم نمائی وني روسها با حيله و
با دادن   ود مدرن خود تن به ذلت دادنۀ اسلحباداشتن هزار نفری وار بيش از صد اينکه سرانجام با ارتش خونخو

در .  م به ترک کشور ما مجبور شدند١٩٨٩ فبروری ١۵مفتضحی در  پذيرش ننگ شکست بشکل رسوا و  وتلفات
 ازپرچم بشکل خفتباری   خلق وهایباند و فرو رفت سوسيال امپرياليستی به زباله دان تاريخ اتحاد شوروی همپيامد آن
.  تقال برآمدند ارباب ديگری بهۀ در پی بدست آوردن قالدهارهبران اين باند  قدرت پوشالی بزير کشيده شدند وۀاريک

 پرچمی شان که بايد –نوکران خلقی   ش  برای متجاوزين روسی و١٣۵٨ شرم آور تجاوز ششم جدی ۀاين بود نتيج
باز  که ميخواهند عوامل بومیهمچنان  را در اشغال دارند  و متجاوزينی که هم اکنون افغانستان ۀدرسی باشد به کلي

   .برسند"  جاللیجاه و قدرت و" بدست اجانب به 
 که جانب رترين جنگهای تاريخ بودخونبا ، همه جانبه ترين و جنگ در ذات خود يکی از بزرگترين    واما اين
 از طفل نزاده ازبطن مادر تا پير زن و  است وم قربانيانش فوق العادهرق.  افغانستان استۀت بال کشيدبرحقش مل

  .يرمرد در حال نزع را احتوا ميکندپ
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، ازستيغ کوهپايه دکان کوۀ قربانگاهش از ميدان نبرد تا صحن مدرسۀپهن! پر افتخار گفتا که چه خونين است و     ش
 در پرخروش دشمن سوز  ويزگرسنگرهای ستزپهن ، ااران نيازمند امداد در بيمارستانانگيز تا بستر بيمهای غرور

کشتزار دهقان رنجبر تا فابريک محل تجمع  ، از تسليمگاه انسان به عبادتدشتهای سوزان تا محراب هميشه آرام و
را در دوران اعدام شدگان  وزندانيان سياسی  الترين شمار پناهنده گان و با. دامن گسترده است... کارگر ستمکش و

   ...خويش عرضه کرده است
، ۀپش ،بلوچ ،هزاره ،ازبک ، تاجيک،اعم از پشتون -رکه افتخارش به ملت افغانستان  جنگی بود بينظي،  سخن کوتاه  

خلقی و وطنفروش مزدوران بی آزرم   روسی وۀلجام گسيخت  داغ سياه ننگش به آدمکشان–ننگش   ميرسد و...هندو و
  . ل تاريخ گيتی تا ابد حک خواهد شد پرچمی شان در د–
 ش يکی از عوامل مهم دست ١٣۵٨ آن سياه روز ششم جدی ها ودر تداوم پرچمي–ثور خلقی ٧ کودتای منحوس    

ايجاد باند ، که درين ارتباط منطقه در کشور ما بحساب ميآيدارتجاع  درازی های امپرياليزم جهانی برهبری امريکا و
بنابرين . ز دست آوردهای شوم آن استيز يکی اطالبان ن بنام تنظيم های جهادی ومسلح های بنيادگرای تروريست 

ريست که اساس  ذلتباۀ کنون نيز بنحوی تداوم همان پروس پرچمی ها تا–حوادث خونبار پس از سقوط حاکميت خلقی 
  .  ثور وششم جدی جست٧کودتای اثرات  آنرا ميتوان در
 مشقات نتوانست ۀپذيرش هم  اين قربانی ها وۀهمآور ميشويم که ملت قهرمان ما با دادن   سوگمندانه ياد    با اين حال
اين همه قربانی را اجانب خونخوار ديگر مثل امپرياليسم  ۀنتيج.  سالم وسازنده بگيردۀاش بهرنظامی از پيروزی 
 ۀوسيله ديگران ب ، چين و اعم از پاکستان، عربستان سعودی، ايران- ارتجاع منطقه،  متحدين اروپايی اشامريکا و
اينک يک  و. به يغما بردندپس ازآن طالبان  وايتکار فوندامنتاليست اسالمی شان در قالب تنظيم های جهادی عمال جن

مورد تجاوز ديگری توسط اين  "موکراسیياستقرار د"زيرنام بار ديگر ملت مظلوم ما هنوز نفس تازه نکرده 
به قول معروف پای در  نگرفتند وا در نظر تاريخ ما ر ما و، درين تجاوز نيز تجاوزگران. رفتجنايتکاران قرار گ

  . وندن فروتر ميرالقی گذاشتند که با هر حرکت خود در آبات
 اين مختصر ۀ مفصلی را ميکند که از حوصلۀتجزي     بحث روی عوامل اين تجاوز جديد وعواقب آن ايجاب تحليل و

 . در باتالق افغانستان شاهد هستيممتحدين شانرا رفتن متجاوزين امريکائی وروف ۀنشانما از هم اکنون  و. بيرون است
  : وآنچه وضاحت دارد اينست که 

   سال ها  زد  بر دم  شمشير  بوس ملت  ما  زير  چرخ   آبنوس           "
  "نفرين به روس نشنود گيتی زما جز اين  صدا            مرگ برامريکه و 

  
  پايان

**********  


