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 افغانستان  ر ششم جدی، تجاوز وحشیانۀ روس ب

 ""پرچمی های واماندهبگفتۀ 
 

افغانستان تحت تجاوز وحشیانۀ اردوی  1358ششم جدی سال   ، سیه روزی بود که کشور مستقل 

به ویرانه مبدل نموده و    را  سرخ روسی قرار گرفت و خاک پاکش را به توبره کردند و کشوری 

 ساختند.  مرز و بوم مردمی را غرقه در خون فرزندان آن

چهل و سه سال قبل در چنین روز شوم و فالکتباری، تجاوزگران بی آزرم روسی سرحدات وطن  

و  آ پلید  و فرد  دادند  نظامی قرار  ما را مورد تجاوز وحشیانۀ  پاک  درنوردیده و خاک  بائی ما را 

فرومایه و جاسوس کارکشتۀ قدیمی خود را به نام نامی ببرک، مشهور به "کارمل" باالی میله های  

نک های غولپیکر روسی به کابل آوردند و رژیم کودتا را وارد مرحلۀ ننگین تر آن که همانا تجاوز  تا

ددمنشانۀ ششم جدی بود، ساختند و به غالمان پرچمی خود دستور دادند که تجاوز عریان عساکر  

عمل  ددمنش روسی به افغانستان را "مرحلۀ نوین انقالب برگشت ناپذیر ثور" عنوان کنند و از آن  

ردن های خم عساکر متجاوز روسی، امیل های  گاوزگرانه، تجلیل به عمل آورند و بر  جو ت  ن ننگی 

گل های کاغذی بیآویزند و به نوکر خانه زاد شان ببرک مشهور به "کارمل" دستور دادند تا گلو پاره  

؟ چگونه بايد  رفقا! بايد به رصاحت به شما خاطر نشان بسازم: یک کيستکرده و فریاد بر آورد:"...  

، افغان نوين کيست؟  ن کیس که وفادار به  شناخت؟ افغان وطن پرست کيست؟ وطن پرست آتشي 

 ".. اين مالک عمل است شوروی باشد -دوستی افغان 

چنان در نوکری و چاکری روس غرق گردیده بود که بدون اجازۀ    این دلقِک دایم الخمِر بی همه چیز 

 مشاورین روسی، حتی نفس کشیده هم نمی توانست. 

بعد ها تجاوزگران روسی با چشم و سر مشاهده کردند که او حتی در داخل همان حزب منفور د.خ  

روز به روز غرق  نیز چهار پیرو صادق نداشت و همه مردم افغانستان از او شدیداً متنفر بودند و  
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و بی خود و بی    هغرق در نشه بود   و از صبح تا شام   در مشروب خوارگی میگردید و از بام تا کام 

خبر و بی شرف و بی هنر و بی همه چیز است و به پشیزی هم نمی ارزد، همان بود که او را به  

تکاری  زیرنظر داشته باشند و فرد وحشی و ددمنش و جانی و جنای روسیه تبعید کردند تا از نزدیک  

 را به نام نجیب مشهور به "گاو" را به جای وی نصب کردند و... 

نجیب را که "هللا" را از پسوند نام خود زدوده بود، مردم افغانستان "گاو" میگفتند، فقط از لحاظ  

جسامت"گاو" مانند او بود، ورنه "گاو" به ذات خود یک حیوان اهلی به درد بخور برای انسانها است  

مقابل"نجیب" قرار دارد. "گاو" شیر میدهد، از گوشت و پوست و استخوان گاو انسانها  که درست در  

بصورت وسیع استفاده میکنند، حتی از مواد فضلۀ آن نیز دهقانان به اهداف مختلفی سود میبرند، اما  

و   پلشتی  و  پستی  و  جاسوسی  و  و شکنجه  کشتار  و  قتل  و  جنایت  و  ظلم  از  غیر  به  نجیب"گاو" 

و ددمنشی، به هیچ دردی برای مردم مظلوم افغانستان نخورد و نمی خورد و دربست در  خونریزی 

خدمت اربابان روسی خود قرار داشت و عاقبت هم به جزای اعمال کثیف خود رسید و حزب د .خ  

 آنان نیز به زباله دانی تاریخ سپرده شد. 

ز ددمنشانۀ عساکر سرخ روسی به  زمانی که از حزب منحلۀ د.خ یاد میکنیم و به یاد می آوریم تجاو

پنجشیری    را، نباید نام های تره کی ملعون و اناهیتای بدکاره و  1358کشور آبائی ما را و ششم جدس  

و جنراالن ماشینی چون، جنرال "بابه جان" و جنرال"عظیمی" و    و...، ،جاسوس و به جهنم پیوسته

جنرال "دوستم" و جنرال"بی خدا" و یک مشت بی آب و آبروی دیگر را که به ساز تجاوزگران  

، چپ و راست، مستانه میرقصیدند و به آنها تلقین نموده بودند که"انقالب ثور برگشت ناپذیر  روسی

وطن پرست   ،افغان وطن پرستشوری"است و "...    -است" و" معیار وطن پرستی، دوستی افغان 

، افغان نوين ن  " . شوروی باشد -که وفادار به دوستی افغان   است کیس ،آتشي 

قلقله میکنند و عربده می کشند  از ورای سایت های انترنتی مختلف،  آنچه امروز وامانده های ح.د.خ،  

که به غیر    و فریاد بر می آورند، درست بر اساس همان دروس کی جی بی آن زمان روسی است 

و ترور و...، هیچ ماهیت وطنی و ملی ندارند  ض  از ایجاد تفرقه و تعصب و توطئه و ترفند و تبعی

 و فقط و فقط به منزلۀ پیچیدن بمب های دستی در کاغذ های رنگی است و دیگر هیچ. 

 مصطفی دانش خبرنگار ایرانی از آخرین دیدار خود با "ببرک" چنین میگوید: 

موقع خداحافظی بالحنی خسته و دردآلود، از تنها حاصل عمر خود چنین یاد کرد: "بزرگترین    "... ]  

تواند به اتکای نیروی خارجی به آزادی و   درسی که در زندگی گرفتم این بود که هیچ کشوری نمی
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هر    استقالل و پیشرفت دست یابد. باید به اراده مردم احترام گذاشت و از استقالل کشور دفاع کرد. 

 ".ملتی باید روی پای خود بایستد 

اش خورده    آیا این درس برای کسی که از صحنه سیاسی رانده شده، مهر "مزدور و خائن" بر پیشانی 

 [ "ای داشته باشد؟ توانست فایده و حاال در آستانه مرگ قرار گرفته بود، می 

چون پایش به لب گور رسید، آنرا  " در آخرین روز های زندگی ننگین او بود که ببرک " این سخنان  

درک کرد، اما خیلی ها دیر بود. کاش الاقل همین درس را وامانده های حزب از رهبر به جهنم  

و... ، احتراز میکردند  و تبعیض  پیوستۀ خود میگرفتند و از اینهمه توطئه و تفتین و ترفند و تفرقه  

ننگی  لحظات زندگی  واپسین  در  نکردند و  بود که  نخواهد  آنها  بالین  در  هم  نفر  ،  ن شان حتی یک 

ر  همانگونه که در بالین ببرک و تره کی و امین و نجیب و پنجشیری و...، بنی بشر پر نمی زد و د 

و بعد از اینکه به جهنم هم پیوستند، خلق هللا یک نفرین از تۀ دل نثار   انزوای کامل به جهنم پیوستند 

 شان میکنند. 

، بیشتر از شش میلیون افغان مظلوم و بی دفاع و بی گناه، آواره و در به در و  در بعد از ششم جدی

، ششصد هزار نفر در زندانهای متعدد مرکز و والیات  ند بی خانمان و کشته و زخمی و معیوب گردید 

و کشور محبوب ما هنوز هم در همان   شکنجه و توهین و تحقیر شده و عاقبت هم زنده به گور شدند 

  انسان   ۀد و هنوز هم از میهن ما بوی گوشت سوخت آتشی که کودتاچین هفتم ثوری افروختند، می سوز

باال است خون و خاکستر  بوی  و    به هوا میرود  و هزار و یک مرض و    از آن خطۀ پاک هنوز 

و مسؤل مستقیم اینهمه بدبختی و آوارگی و   آن کشور باستانی را در خود پیچیده است مصیبت دیگر 

و تجاوز،    چور و غارت و ظلم و تعدی خیانت و  خون و  کشتار وکشت و    و   نابه سامانی   در به دری و 

  آنان  مۀ  ه  که لعنت خلق خدا بر    هستند فقط و فقط کودتاچیان بی ننگ و بی خاصیت و ددمنش ح.د.خ  

 ! و اوالد و احفاد شان باد 

   
 ویسیلی آرخیپوف، معاون شورای وزیران شوروی با نورمحمد تره کی و حفیظ هللا امین در کابل

 


