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 ، میالدی(197۸هجری شمسی )دسمبر 13۵۸دی ـششم ج

 .ستافغانستان ا ریخ حماسی کشور ماأن روز در تـریـه تـیـس

کشور  در این روز نحس قشون متجاوز و خونریز شوروی بر سرزمین زیبای ما هجوم آورد و شیرازۀ هستی یک

ریخ مناسبات دوستانه أکه در طول ت و صلح دوست را وحشیانه برهم ریخت، کشوری (نگاه وسعت خاک از) کوچک

وجود ه " شورا ها" داشته و هیچگاهی مشکلی برای همسایۀ  "بزرگ" شمالی خود ب و حسنه با کشور به اصطالح

اص نت خو عضویت هیچ پکت نظامی را نداشت و با متا ورده بود، کشوری که عضو کشورهای غیر منسلک بود انی

 .خود با کشورهای جهان و همسایه ها مناسبات نیک و دوستانه داشت

 جنایتکارانی که تجاوز و تهاجم شوروی را در افغانستان سبب شدند
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متجاوزین ددمنش روسی که هرگز پاس هیچ دوستی را نداشته اند، کشور باستانی ما را از زمین و آسمان مورد حمله 

 دندان مسلح قشون سرخ خود قرار دادند و با رهنمائی و همکاری تنگاتنگ باند هایو تاخت و تاز عساکر تا به 

 .، دمار از روزگار مردم افغانستان بدر آورند(پرچم –خلق )منفور

نام گذاشتند  13۵۷" نوین" کودتای ننگین و خونین هفتم ثور ، مرحلۀ(پرچم –خلق )ششم جدی را جنایتکاران 

ل و کشتار و غارت و به خاک و خون کشیدن کشور محبوب ما افغانستان و جنایت و خیانت و وحشت، قت

 .عزیز، وارد مرحلۀ ننگین تر و خونین تر گردید

از آغاز کودتای منحوس هفتم ثور تا مرحلۀ ننگین آن و از نخستین روز تجاوز وحشیانه و خونبار روس ها 

دهه است که در کشور محبوب ما خون هموطنان ما می چهار بر افغانستان، تا همین دقایق، یعنی بیشتر از 

ریزد و خانه و کاشانۀ شان تخریب و به آتش کشیده می شود و هست و بود شان به یغما برده شده و دار و 

بیشتر  بائی ما،آرود. تجاوز بی شرمانۀ روس ها بر سرزمین رفته و هنوز هم می ندار شان به غارت می 

ها هزار بیوه ه د آواره و مهاجر، صدها هزار معیوب و معلول، حدود پنج میلیون از یک و نیم میلیون شهید،

 هریخی افغانستان را در بر داشت و یک کشور آباد و آزاد را بأو یتیم و یثیر و به غارت بردن اکثر آثار ت

و نه پرچمی"  -اما هرگز و هرگز نه کودتاچیان بی آزرم "خلقی  یک مخروبه ای وحشتناک مبدل ساخت. 

هم اربابان تجاوزگر روسی شان، شهامت آنرا نیافته اند که حتی یک معذرت خشک و خالی هم از ملت 

سرافراز افغانستان بخواهند و اعتراف کنند که یک "اشتباه" نابخشودنی و یک جنایت عظیم و فراموش ناشدنی 

 .را مرتکب شده اند

 

 از شور وی هب کابل آورده شدکارغل با این اتنک اهی ات دندان مسلح    ببرک   
را شدیداً محکوم می کنیم، به تجاوزگران روسی و غالمان گوش به  13۵۸که تجاوز ششم جدی  ما در حالی

و یاد شهداء و جان باختگان راه آزادی و عدالت  دل نفرین می فرستیم  ه  شان از ت پرچمی"  –"خلقی   فرمان

  ی خواهیمرا گرامی داشته، روح پرفتوح شان را شاد م
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کاران  ننگ و نفرین ابدی باد رب کوداتچیان ثوری  "!!!وین آنو عاملین " مرحلۀ ن ، هم
 

 ودبنحس قشون سرخ اتحاد جماهیر شوروی سابق به کشور ما افغانستان  سالگرد تجاوزسی و نهمین  قبل روز دو 

 :که بدبختی های آتی را برای مردم افغانستان باعث گردید

 افغانستان؛ قریه ها در سراسر کشور ما ویرانی شهر ها و  

 کشور؛ ویرانی مزارع زراعتی و سیستیم های آبیاری  

 ؛شتار های بی رحمانۀ بیش از یک ملیون انسان وطن، اعم از زنان، مردان و اطفال معصومک 

 ؛افغانستانآزادمنش صب یک رژیم دیکتاتوری کمونیست و سوداگر وطن بر شانه های مردم ن 

  ؛چپاول معادن گاز طبیعی در شمال افغانستانسرقت و 

 ؛مهاجرت بیش از چهار میلیون افغان از آشیانه و کاشانه شان به اقصای کشور های جهان 

 ؛  ...ترویج فحشاء و انواع مختلف بد اخالقی های اجتماعی و ... و ... و 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

حیوان و انسان می کشد، حتی شرافت  (201۸)و مخصوصاً فرش ملیون ها ماین در سراسر افغانستان که تا امروز 

نقشه های مناطق ماین فرش شده را که نزد خود دارند، به مقامات افغانی بسپارند تا از کشتار  این را هم نداشتند که

 .بیشتر مردم مظلوم افغانستان جلوگیری بیشتر شده بتواند

آگاه و وطنپرست تقاضا می شود قلم بردارند و این جنایت خلق و شعراء و نویسندگان از همه افغان های قلم بدست، 

 وکشور ریخ أشورا ها" ؟؟؟!!! را افشاء، تقبیح و محکوم نموده هر چه در سر و در قلم دارند برای تپرچم و کشور "

 . نسل های آینده ثبت نمایند
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 تعدادی از همکاران کودتاچیان هفت ثوری و مسببین ویرانی افغانستان 

 (1و بربادی مردم آن)

  نیدکهای فردا های کشور معرفی رنچ دیدۀ افغانستان و نسلائید و بمردم اسایی نمشن لطفاً اینها را (1)

 ا عززیان!!شمو سروده اهی هب انتظار وصول مطالب انب و مقاالت تحلیلی 
 ولی احمد نوری   تهیه  و نشر : 

 

 

 روز شوم تجاوز نظامی شوروی به افغانستان  شش جدی
aao_shash_jadi_roz_tahajom_shorawi_ba_afghjanistan.pdf  


