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 Political  سياسی

  
  )بڼوال(پيکان 
  ٢٠١٧ اپريل ٢٩

  

  پيامد ھای آن  ھفتم ثور وۀفاجع
  

ا که گاھی انسانھ کند، تداعی می ھفت ثوربيگمان درذھن ھرھموطن ما ياد آوربدترين وغم انگيزترين روزرا

جا برای ايکاش ١٣۵٧ثور  ٧ مگر سياه روز شد، میچنين وياچنان ن.....ايکاش گويند، شوندباخود می دچارمصيبتی می

  . شوم ونفرت انگيزی که اتفاق افتاد فردفردوطنداران مارامتأثر ساختۀندارد، حادث

وھرکه اگرقصه ای  به راه می افتد،ًھرگاه چندنفرافغان دورھم جمع شوند وبنشينند حتما جروبحث سياسی پيرامون کشور

شود؛ ايکاش  واينجاست که گفته می آخربه يکجا می رسند، آه که چقدرعذاب وزحمت ديديم ، از گذشته وحال دارد،

  .مردم ما ازاين رنج متدوام رھائی يابند

 ز چنگيز وتيمورکه ا ويران کردن وسوزاندن، ھمان قصه ای شود به کشتن  داستان چھل سال اخير کشورما خالصه می

  . ميراث شوم آنھاستۀ مزدوران روس و امريکا ادامۀسلط. ساير مستبدان به ارث مانده و

  :مد ھای نحس آناپي واما نظری به فاجعه ثور و

ًنااميدشده بودند، خاصتا پس ازسفری که به کشورھای عربی داشت ) محمدداوود("  سرخۀشھزاد"روسھا که از 

به روسھا داده ) وفادار( ازطريق پاچاگل "داوود" جلساتکه البته تمام اطالعات  ت کرد،ووعدھای کمک ازآنھا درياف

  .روسھا درصدد شدند تا افغانستان را ازبند آنھا درآورند ودر يد خود بگيرند می شد،

دند، بھانه  آماده کر"داوود"زمينه را برای سقوط أله به تعقيب اين مس باآشتی دادن دوجناح آغازگرديد، برنامه ريزی ،

ی باز ند،دبه قتل رسان١٣۵٧ حمل ٢٨خورد واورا به تاريخ ) خيبر(خواست که فال به نام ميراکبر يک بزبالگردان می

راه برای  راه انداختند ، که با دستگيری سران باند ھاه اعضای ھردو جناح باھم مراسم خاکسپاری ب کاميابی بود ،

  .ازھمان روز بدبختی وتباھی مردم وکشورما آغاز گرديد. نداختندراه اه برا روسھا باز شد، وکودتای سياه 

قتل  زيرا  قتل اوراتعقيب کردند،ۀنه دوسي نشد،) خيبر(درطول سالھای حکومت مزدوران روس يادی ھم ازميراکبر 

  ..شد ل میتوسط روسھا داده شده بود که مطابق آن بايد عمً سناريو قبال. برای سياه روز ھفتم ثور خيبر زمينه ای شد

را  ويران کردند وکشور که بردوش مردم ماسوار بودند فقط کشتند،  باند خلق به قدرت رسيدند، درتمام مدتیۀدارودست 

صادرکرده )تره کی(ی راکه ئتمام فرمانھا. فکران جامعه را به زندانھا افگندند وگروه گروه اعدام کردندآتش زدند، روشن

ببرک از درک وآگاھی خود اينکار ر ا نکرد، بلکه دستوراربابش  ببرک لغو کرد، چون ھمه ذھنی وديکته شده بود، بود،

  .چنين بود
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ارگاه تببند وجوقه جوقه جوانان را به کش دوران حکومت مزدوران روس برای مردم ما روزگار سختی بود، بگير و

يتيمان بود، صبح ھرکسی که  زنان و خواھران،  برای مادران،فرستادن، اگر ازلحاظ عاطفی نظر کنيم چه سوز عظيمی

  .چشمھا نگران ودلھا در ھراس رفت اميد باز گشت نبود، ازخانه بيرون می

که جايگزين مناسبی داشته باشند، تخريب  فرھنگی را منھدم کردند بی آن سياسی و ًتقريبا تمام ساختارھای اقتصادی،

 سک دست روسھا،وبازار عر ما نوکران استعمار سرخ ويران کردند تا نابود کنند،بايد برای نوسازی صورت بگيرد، ا

منظور دولت پوشالی دودسته تقديم کردن افغانستان به .  دست روسھا وفرھنگ مردم ما آله دست روسھاۀسياست بازيچ

  .تزاران روس بود

 پښتون، ھزاره، اد غندھای قومی تاجيک،با ايج  ملی اقوام ومليتھای کشور را درمقابل ھمديگر قراردادند،ۀدرعرص

ُوجود آوردند که نتايج خيانتھای باند خلق وگروھک پرچم راتا ھم اکنون مردم ما ه ازبک و سايراقوام نفاق قومی را ب

  .کشند باالی شانه ھای خود می

با جنايت آغازيدند وتا  گذاشتند یکه پا  روس ، ظھور باندھای چپاولگر اسالمی بود، ازلحظه ایۀزوال دولت دست نشاند

پاليسی امپرياليستھا . حاال مشغول ويرانی وکشتاراند، دست پروده ھای امپرياليزم غرب در رأس امريکای جنايتگستر

  .ُطوريست که بکش، ويران کن؛ پول وقدرت بگير

دوان واجيران ًکشور که قبال تقسيم قومی شده بود باھمان ساختار به اضافه تقسيم زبانی ومذھبی محصول کار پا 

ايران مزاری  امپرياليزم امريکا وشرکاست، البته ھمسايه ھا وعربھا سھم خودرا دارند، پاکستان اگرگلبدين وربانی داد،

  .را آورد وعربستان سعودی سياف را وارد کارزار کرد

ی ئجای ماند ، اشکھا شصت وپنج ھزار کشته به بيشتر ازکابل را به شھر ارواح تبديل کرد و  نود ،ۀجنگھای داخلی دھ

که دست شان به خون  شد، پاسخگو کيست؟ تمام کسانی شد يک دريا می  مییکه ريخته شده اگر دريک مسير جار

) مزاری وگبدين(گيرند وخون آشامانی ی لقب قھرمان شھيد مئدرصدر بوده وھستند، قاتالن حرفه  مردم آلوده است ،

  ًواقعا جواب ده کيست؟. وبابا راگرفته وديگرش مجاھد کبير لقب شھيد

 ھفت ثور وھشت ثور دو روی يک سکه اند، استعمار سرخ و سياه ندارد، خصلت دارد، که روس ديروز وامريکا

  .خواھند و چگونه مردم ما خود تعيين کنند که چه می اميد روزی... امروز به نمايش گذاشته اند

  ! راه آزادیزاندرود برروان جانبا

 

 


