
 

 

 

 

 

 ۶۲۶۲اپریل  ۶۲یکشنبه                                                             فریده نوری              

 شمسی ۷۵۳۱ی ننگین هفتم ثور سال کودتا

 روز سیاه در تاریخ افغانستان

مانند یک  که، نگذارند که این روز سیاه و منفور تاریخ معاصر افغانستان عزیزها افغان  همهتا آخرین رمق حیات 

 .فراموش شود، خلق و پرچم چسپیده است اچیانتننگ بر دامن کود ۀلک

به کمک و شمسی که به تعقیب آن اشغال افغانستان توسط قشون سرخ شوروی  ۷۵۳۱کودتای هفتم ثور سال 

عواقب  کهجبران ناپذیری است خلق و پرچم به وقوع پیوست، فاجعۀ  نوکران کرملین، یعنی حزب نادیمکراتیک

ملت افغان قیمت  و نستان عزیزافغا ،تا امروز که چهل و دو سال از آن می گذرد داشت، کهخود وخیم به دنبال 

 .بسیار گزاف می پردازند

آیا این وابستگان سر سپردۀ کرملن گاهی هم متوجه اعمال شان که به سرنوشت یک مملکت و ملت مظلوم اما 

 سربلند و با افتخار بازی کردند، خواهند شد؟

زیرا دیده می شود که از . وندخود ش اعمال زشت هروزی متوجبان انسان، او قص من شک دارم که این بی ننگان

منحصر به یک  آزادی افغانستان عزیز راراه هر موقع استفاده نمود و قیام پرافتخار مردم سرفراز و قهرمانان 

، ۷۵۳۱هفتم ثور  یبعد از کودتادر حالی که مقاومت فوراً . که گویا اخوانی ها بوده باشند، می دانندتعداد محدود 

نیست شدن ها، اهانت به دین و اعتقادات مردم  هسر ب ،به دلیل کشتار های دسته جمعی در سر تا سر افغانستان

شون سرخ شوروی قیام مردمی قشروع شد، و لرزه بر اندام این وطن فروشان انداخت، زیرا قبل از سرازیر شدن 

 .سرنگونی رژیم کمونیستی خلق و پرچم روان بودسوی به 

با تانک و توپ بادارانش در خاک پاک وطن ظاهر گشت، و بدون هیچ نوع  همان بود که چهرۀ منفور شدۀ ببرک

ودکا معامله کردند، و مردمش را به اشکال مختلف غیر انسانی که تاریخ نظیرش را کم  اشرم و خجالت وطن را ب

 .ندساخت اندیار بیگانگ مجبور به ترک وطن نموده و راهیرا   دیگر قتل رساندند، و ملیون ها وطنداردیده است به 

اکثریت مطلق  رویی، مقاومتخائن و وطن فروش می کوشند با پر جای تأسف است که هنوز هم عناصر این رژیم

 .بان کابل مانند نجیب معروف به قصاب کابل قهرمان بسازندادیده بگیرند، و از قصنا زمین پر افتخار راآن سر
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مردم افغانستان را پامال نموده و  جهاد مقدس ،تشنۀ قدرتتأسف برای فرد فرد ملت افغان در این است که چند فرد 

با آن ها توافقات و  ،آن ها نمودن هبه عوض محاکم خائنین خلق و پرچم، با به دست آوردن جاه و جالل به خاطر

یکی از دالیل عمده و بزرگ که بعد از چهل و دو سال هنوز هم از پیکر آن سر زمین . معاهدات به امضاء رساندند

 .، همین ائتالف با خائنین می باشد ، خون جاری استجایگاه قهرمانان گمنام است هک

به جزای اعمال شان نرسند و عناصر فروخته شدۀ ممالک دور و نزدیک از بین نروند،  یننتا وقتی که همه خائ

  .افغانستان و ملت افغان به صلح و آرامی نخواهد رسید

هفتم ثور نزدیک می شویم، مضامین تخریش کنندۀ تحت عنوان روابط  در این روز ها که به کودتای منفور

 .دهد، به نشر می رسدیافغانستان ـ شوروی که باالی زخم های مردم نمک پاش م

نویسنده در مضمون متذکرۀ خود از روابط حسنه، معاهدات و کمک های اتحاد شوروی و با نقل قول های متعدد از 

بسیار  ،افسوس که عاقبت این دوستی. تذکراتی ارائه نموده استمسالمت آمیز  گی و همزیستییروابط نیک همسا

 . و غیر صادقانه بود ، خونین و خجالت آورناگواردردانگیز، 

  ی گفته شده است که باید خاطر نشان شود، کهئحرف ها افغانستان عریز همچنین از غربت و عقب ماندگی

که نمی گذاشت افغانستان از ذخایر خود مستفید  ،شمالی بود ۀمسایههمزیستی مسالمت آمیز و روابط نیک همین 

از طرف دیگر کمک های شوروی به هیچ صورت خیرات دادن به ملت افغان نبود، تمام دار و ندار ما را   .شود

مو شوروی ها قبضه نموده بودند، از یکی آن به طور مثال یاد می کنیم که میتر گاز افغانستان به آن طرف دریای آ

 .شدتمام افغانستان بسیار به زیان  مسالمت آمیز دوستی این نتیجۀ و. تحت کنترول اتحاد شوروی بود

 .تا یک نفر افغان ست، زنده افغانستان است: الکن به این هم معتقد هستم، که

 زنده یاد محترمجناب یک قطعه شعر از شاعر بلند مرتبت و پر احساس،  به نوشتن این روز منحوس جهت تقبیح

  . که روح شان شاد و یاد شان گرامی باد، اکتفاء می نمایم« مهاجر»عزیز احمد 

 

 رگ کرملینگ  

 لنـرمکان ـرورده از نـشدی پ  ه دامان کرملنـبرک بـتو ای ب

 نـکرمل و خواناگسترده  خونز   زمانه ست که شدادبریژنف آن 

 نـران کرملـگی هـاچـان پـگـس  ادر سگـفیظ و غـتا، حـاهیـان

 نـریزه خواران کرمل ازهمه   تره کی، نجیب و دیگران نیز

 نلـود پاالن کرمـش بـبه دوش  کی جی بی جاسوس بود، جاللر

 نـردم به فرمان کرملـق مـح  و پستی قبضه کردندرمی شبه بی



 نـدان کرملـقشون سرخ و می  است رنگ خون بینوایان سرخز 

 نـبود رنگین چو دامان کرمل  اگر از خون دهقان عجب َنُبود

 نـرملـوبان کـک ینهـشعار س  اندـن بـبه نام کار گر دارد ای

 نـکرمل در شانشرافت نیست   او بود خدا و حقچو منکر از 

 کرملنخوان نا ـوده ثـهمی ب  وطن با روبل و ودکا می فروشند

 دامان کرملنناه بردی به ـپ  افتاد چهرۀ منحوستنقاب از 

 طان کرملنیتویی شاگرد ش  ت بادتلعن خلقی و پرچمتو ای 

 دامان کرملن ـدبه کف گیری  شما دزدان ناموسید، تا چند

 کرملن دزدانشرمند  یچه ب  ربودند حق آزادی ز افغان

 شکسته پوز و دندان کرملن  در کمینش، افغان چو شیری ولی

 به ایوان کرملنشکست آمد   خلق از نعرۀ اوبه لرزه گشت 

 ندوزد دیده بر خوان کرملن  هرگز که یار است با قومی خدا

 ریزه خواران کرملن خواریبه   بینم کاش روزیبمن،  «عزیز»

 کرملن دزدان این دارهسِر   ت، آریـملتقام ـانه دار ـب

 نـرملـک انـرگـگلقوم حد ندر  لومظم که ملت های چه زود است آن

 


