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 روز سیاه و شوم در تاری    خ افغانستان 
 

با کودتا منحوس هفت ثور   افغانستان عزیز  با اشغال قشون سرخ    1357بربادی  شروع گردید و 

 امروز ادامه پیدا نمود. تا  صورت گرفت، میالدی  1979دسامبر  مشوروی که به تاریخ بیست هفت 

مواجه    مردم غیور و سلحشور   سر تاسری  قیام  در سال اول کودتا با  خلقی ها و پرچمی ها  هنگامیکه  

دست به دامان  پرچم    حزب نا دیموکراتیک خلق و   ،  است دوام شان غیر ممکن    و دانستند که   گردیدند 

  الحال بادار خود انداختند و وطن را دو دسته به شوروی ها تسلیم نمودند، که جنگ و خون ریزی تا  

   دار شد.  دوام

بزرگ را مرتکب    حاال به بسیار دیده درایی به عوض این که از اعمال خود و این که چه خیانت 

وبسایت   آن  از  و  این وبسایت  از  استفاده کرده  موقع  از  دیده می شود هر روز  باشند،  نادم  شدند 

بلکه مانند موش توسط  ،  رباز ببرک لعین که نه مانند ب نوحه سرایی    به  مضامین نشر می کنند و گاهی

تمجید می    ، می پردازند و گاهی هم از قصاب کابل خود به قدرت رسید   ن نشی   تانک باداران کرملین 

 . نند و در مرگش نوحه سرائی میکنند ک

همه مردم افغانستان از شمال تا جنوب، از شرق تا غرب رو  قیام عکس العمل و افغانستان با اشغال 

با دادن خون دو ملیون شهید و از بین رفتن تمام زیر بنا ها و و جهاد و    ،یرانی هابرو گردید و 

 مقاومت موفق شد. 

گردان  تبدیل گردیده، الکن از فتنه و فساد رو  سیهشوروی شکست خورد و پارچه پارچه شد و به رو  

،  وغیره وغیره  ها   ، اتمر ها  ، عظیمی ها  ی نبوده و توانست به کمک نوکران سر سپرده خود مانند علوم

در بین مقاومت نفوذ نمایند و باغ سبز و سرخ را برای جمعیتی ها و شورای نظاری ها نشان بدهد  
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دامنگیر مردم افغانستان  امروز بربادی و خون ریزی  و مقاومت افغانستان را به بیراهه بکشاند، که تا  

 است.

مراتیک  یایه آن حزب ناد ی بلند پبرخی از پرچمی ها و خلقی ها که اقرار هم می کنند که از اعضا

سویۀ هئیت رئیسۀ شورای انقالبی، برای این که در بین افغان ها درز بیندازند و به  بودند حتی تا  

اصطالح آب را ِگل آلود کنند و ماهی بگیرند توسط مضامین و یا در دریچۀ نظریات وبسایت های  

و به این ترتیب هرج و مرج را برپا  معلوم الحال شروع کرده اند به ارزیابی نمودن دوران شاهان، 

نموده تا افکار نخبگان را متأسفانه مغشوش سازند و از اوضاع وطن که امروز در اثر خیانت همین  

 دور نگهداشته شوند. بار رسیده است   کودتاچیان به حالت فالکت 

نظر به اقتضاء زمان مانند تاریخ    یا جمهوری   چیزیکه واضح و معلومدار است که در هر دورۀ شاهی

، به هیچ صورت گفته نمی توانیم که در  می باشد خوبی ها و بدی ها  دارای  مام کشور های جهان  ت

رسایی ها  دوران این شاهان که اخیراً مورد مناقشه قرار گرفته اند، فقط یکی از بین کامالً مبرا از نا

اگر کودتای    همه این شاهان اخیر در توسعه و پیشرفت افغانستان سهم بارز داشتند، کهاست.    هبود 

کمونیست ها و اشغال وطن عزیز صورت نمی گرفت و اوضاع طبق مرام پیش می رفت، این همه  

    بدبختی، دربدری، جنایت و خیانت را شاهد نمی بودیم.   

به ببرک روباه، و نجیب گاو چون دیگر اندیش  بعضی خلقی ها و پرچمی ها اخطار می دهند که  

به مجرد  که    بودند   شاناین دیگر اندی  زیراد باالی چشم شان ابرو است.  بودند کس حق ندارد که بگوی

اعم    ، نخبگان  ،اهل خبره  کشتار به    به قدرت رسیدن و  مستقر ساختن یک رژیم کمونیستی دیکتاتوری 

ند. از ظلم و جنایت و وحشت ایکه به راه انداخته شد توسط این دیگر اندیشان  خت از زنان و مردان پردا

  از   یا  و  ند کسانیکه مانند آن ها فکر نمی کرد ، زیرا  لیون ها افغان مجبور به مهاجرت گردید یم به  

 می شدند. برده   از بین اباء می ورزید همه شان باید حزب نا دیموکراتیک   یت عضو 

فتنۀ اندازی دیگر اندیشان خلقی و پرچمی که شدیداً در بین شان  از    تا خواهشمندم که نخبگان بکوشند  

ه است بپرهیزند و بگذارند تا تاریخ قضاوت خودش را در این باره بکند. هیچ وقت آفتاب  رخنه نمود 

لین محترم وبسایت ها میدان را برای تاخت و تاز  سؤنخواهد شد. امیدوارم که م  نهانبا دو انگشت پ 

از چهل    بیشتر ، زیرا همه کمونیست های خلقی و پرچمی در بحران ایکه  کمونیست ها آزاد نگذارند 

 .  را می سوزاند مقصر هستند و سه سال کشور عزیز و مردم آن

 

 


