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  سيدموسی عثمان ھستی

 ٢٠١٣ دسمبر ٢٨

  

   روسۀواقعيت ھای آغازجنگ باروس ودولت دست نشاند
 

 روس گشتیه مراکشتی ونوکرب

 تیـنماندغيرت افغانی دوس گش

 يوس گشتیأم آخرکه تو چه شد

 گشتی توبی ناموس  ام ـجـسران

 شاعربيوزن وبی ترازو

لشکر کشی روس ھرسال دراين  اگراز که زخم خون چکان تاريخ معاصرافغانستان ھستند  روسھا،ۀروزھجوم آگاھان

س داخل قوۀ  مليت ھای نجيب افغانستان جملۀسخن به ميان می آوريم درنوشته ھای خودبه خاطر آگاھی نسل آيند روزھا

 .فرارروس را برجسته می سازد با خط درشت بنويسم که داخل قوس روزھجوم و زير را

غال افغانستان توسط انجام اش و  روزھای آغاز١٩٨٩وچھاردھم فبروری ) ١٩٨٠ دسمبر٢٧(١٣٥٨ششم جدی (

  ) استبی غبارتاريخ به نام روزسياه روزی آمدهو  روشن ۀينئآدر روسھاست که 

حزب دموکراتيک  که رذالت ھای روس و يک فاجعۀ تکان دھنده بودو  دلخراش ۀيک حادث تنھااين ھجوم احمقانه نه 

يک و افغانستان است   تا، چهسازيم  روس محدودۀدولت دست نشاند  روس وۀبه سالھای حمل نمی توانيم تنھارا خلق 

 می کند يحروس را تقب ۀافغان است اين ھجوم ولشکر کشی روس وجنايت روس ودولت دست نشاند

 تخم کين کاشتیو پدر کشتی 

 تیــته راکی بُود آشــدرکشــپ

 شکست روس ودولت دست ، ھيچ يک تاريخ تصوير سازی شده نه روس ونه حزب دموکراتيک خلقۀينئآنچه که درآ

ی تاکه کود چنانچه رھبران حزب دموکراتيک خلق اين جمله رابارھا نشخوار می کردند پيش بينی نکرده بودند نشانده را

که جنگ ھای  ازجنگ دوم جھانی يک ببربود روس بعد و تاريخ به عقب برنمی گردد ثورانقالب برگشت ناپذيراست و

ء که اتکا کودن بودند رھبران کودن حزب دموکراتيک خلق ھم آن قدراحمق و و افغانستان آن رابه ببرکاغذی تبديل کرد

دوری روس داشتند چنانچه ببرک شياد تاريخ زده طعمۀ ماھی ھای به مز اعتماد. به مليت ھای نجيب افغانستان نداشتند

پيش ببرداخالق را  يک افغان است که سياست روس ۀکسی شايست(رانی ھای خودگفته بودکه بارھا درسخن دريای آمو
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به خاطرپيروی ازروس افتخارمی  حزب ما و روس پشتی بان مااست ما  دولت روس باشدۀسرسپرد روسی داشته باشد

 اين نوع حرفھا سالھانشخوار ببرک سرآخورمزدوری روس بود -  نفل به مضمون- )مکني

تنھامردم مسلمان افغانستان به خاطر دين  که فکرمی کردند  روس اين بودۀدولت دست نشاند بزرگترين اشتباه روس و 

که بقايای  لیچون موضوع آيديا لوژی دراين جنگ دخيل نيست درحا سرانجام خسته می شوند واسالم می جنگند

 بعداً  بودند  روس که زمانی دريک سنگرۀيکه با حزب ودولت دست نشاندئمارکسيست ھا ی چپ مقدس ومارکسيت ھا

 .آغازکردندرا  روس درپنجشير جنگ ۀدولت دست نشاند آگاھانه عليه دولت سوسيال امپرياليست روس و انشعاب کردند

 از مسلمان بی خبر وچند فکرپنجشيری روشن ندچطاھربدخشی و باعث، حفيظ دره، داکترفيض، ن مجيد،داياه پيروان زند

 روس ۀ جنگ عليه روس ودولت دست نشاندۀومارکسيستان واقعی چپ مقدس نقش آغازکردندرا جنگ  در پنجشيرخود

 .آگاھانه می جنگيدند به خاطرآزادی وطن ومليت ھای باشرف افغانستان و می کشيدند

 که زمانی با جنبش انقالبی پيوند تا م داکترعبدالرحمن مغزمتفکرجمعيت وشورای نظاربه نا ل احمدضطورمثال داکترف

 روس نقش رھبری داشت که نه روس ۀازبين رفتن دولت دست نشاند آخر برآمدن روس وتا آخرين روزھایداشت، الی 

 از داکتردل خوش داشت نه دولت دست نشانده روس نه مجاھد

 و سخت گرفته بودند  ھاه ئیکه باشعل نبودند آن قدرسخت گير بااخوانی ھاايل و روس دراۀدولت دست نشاند روس و

که چپ   روزمی دانستنندۀدولت دست نشاند چون روس و کردند نابود و  محوه ئیرابه نام شعل حتی ديگردشمنان خود

 آيند وکوتاه نم نمی روندآنھازيربارخاينين رھبران چپ مقدس وپيروان  م شان آنھارا شناخته اندامقدس ازخر

درزندان  کسيستی نداشتندآنھارايمان ما و شکل طفيلی بودنده که دربين بقايای چپ مقدس ب نا آگاه ومرتد وعناصربزدل ،

دولت کرزی باقی واينک با باشورای نظار يک تعدادشان تاآخر و ھابه جاسوسان حزب دموکراتيک خلق تبديل شدند

 نده ادمان

که آيدياليست بودند احمدشاه  نه کسانی رجنگ بگويم ياجھاد بگويم مارکسيست ھابودندروح مطلب اين است که آغازگ

 کسيست ھاربه پنجشيرتوسط ما اشتباه مارکسيست ھا و مسعود ھم توسط چپ مقدس ازليزنورستان به اساس خواھش آنھا

 پنجشير داس، تبروبيل ازبه نام جاسوس آی اس آی توسط مردم پنجشيربا که درزمان حکومت داوود درحالی آورده شد

ديگر جای  درپاکستان تحت نظر آی اس آی تمرين وطن فروشی وجنگ می کردندو به مانند ھمقطارانش . رانده شده بود

سيزده يارجاسوس  و احمدشاه مسعود تا مرتکب اين اشتباه مارکيست ھا شدند اعتراف کرد بايد پای دربين توده ھانداشتند

 .ند وسرانجام نوکرروسآن به مارآستين تبديل شد

  به دشمنه ایتودست نوکری که درازکرد

 ازوطن  که تيرشوی ازخاک وه ایپل بست

 نــ از يمـاتـود حـخ ارـمـاه ازاقـآوردی سپ

 چمن کوه و و ريزی کنی درشھرـونـخ اـت

 شاعربيوزن وبی ترازو

 افتخار نام پامير و به پيکار روس نبايدان وکرنام پاميرمقدس است ن و پيکار ال بردندؤس پاميرزيررا وبه نام پيکارغرور

 .بگذارند نام »پل دوستی« می بايد بر خود رابا روسھاارتباط زنجيری خود نمايند در عوض به اساس

  يمن بودۀوقتيکه روس به افغانستان حمله کرد يک قسمت يمن دولت دست نشاند: نوت 

 


