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   تورديقل ميمنگی :نويسنده
  داکتر شيرزاد: فرستنده

 ٢٠١۴ اپريل ٢٩
          

 کودتای ھفتم ثورسرآغازی برای تمامی فجايع تاريخی کشور و

 ھشتم ثورپديد آورندۀ واقعی فاجعۀ 
                            

درين بيشۀ پرھياھوی جھان که، ابرغارتگران عالم با کينۀ تمام نامش را افغانستان  دانم تراژدی ھای پيھم تاريخ ،  نمی 

دھد، وھيچ تکانه  يعنی مھد شوروغوغا ناميده اند، ريشه درکدامين کابوسی دارد ، که مجال ھيچ نجاتی را به مردم نمی

 !ی ھم درخت پر بيخ فاجعه را، از بيخ وبن بر نمی اندازدا

مگراين سرزمين وسرنوشت نفرين شدۀ باشندگان آن زادۀ کدامين خشم خدای ومولود کدامين گناه نابخشودنی اين  

مغضوبين درعرصۀ عالم است که، تاريخ اين خطه راسال اندرسال، ماه اندر ماه وروز اندر روزجزسنگينی بيشتراز 

 !! ناپيدائیوراه رھا! بارفاجعه وفساد نشان ديگری پيدا نيستپيش 

چه درد آور است، برای مردمی خسته ونا اميد که، درد ورنج تاريخی وآرزو ھای پاک انسانی ايشان به افزار اسارت 

 ئیيد رھا، اماً که دايم! ومزدوران اجنبیسياه اسارتگران  يا وآذين بند بيرق ھای سرخ وسبزو خود آنھا مبدل شود، 

 .کشند وعدالت را، با زنجيره ھای اسارت، از نوع ديگری به بند می

خون خفته وبيمار، روزھای سياه فراوان اند، وھيچ دوری ازحيات باشندگان آن ه ھرچندی که در تاريخ اين سرزمين ب

 .عاری از غبار بيداد وستم نبوده و نيست

خود اختصاص داده اند که کالم از تعريف آنھا ه  را بئیر، جايگاه ھاولی اين دوروز سياه در تاريخ جنايات وفجايع کشو

   .عاجز، وتمامی قالبھای نفرين عالم، جھت نفرين نمودن به اين دو روز سياه وعاملين سيه روی آنھا ناکافی است

 که، بزرگترين جنايات انجام يافته توسط چپاولگران باورواعتقاد مردم، درين دو دور سياه بربريت، با عمق وحشت و

دشمنی آنھا، باعدالتخواھان صاحب انديشه وباور، ومردم بيگناه به جرم داشتن باورھا واعتقادات متداول انسانی در سرتا 

 .باشد تعريف می سر کشور بود، دور ازتصورو

 فاشيستی، وژيکلئويداتوان، آغازی برای کشتار ھای سياسی وعقيدتی، با درونمايه ھای  ت امرھفتم ثوررا میيدر واقع 

وھشتم ثور را بنيادی برای ويرانگری تمامی اعتقادات دينی، باورھای مدنی، ھمبستگی محکومين، وحدت مظلومين، 

 .وسرآغازی برای نسل کشی ھا واحيای باورھای برتری جويانۀ فاشيستی، عنوان کرد
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يکرزخمی و بيمار جامعۀ افغانستان است جا مانده از اين دوره ھای سياه، زخم ھای خونچکانی درپه ت ھای تلخ بيواقع

ن سياسی وعقيدتی گيرد، ريشه درکارکردھای عامال که، تا ھمين امروزھم، ھر جنايتی که درين کشور صورت می

کودتای ثور، وبازيگران مزدوروخون آشام ھشتم ثوروجنايت پيشگان فاشيستی مذھبی طالبان دارد که، آن يکی اميد 

فقر وعقب ماندگی، واين ديگری باورھا واعتقادات دينی توده ھارا با خاک يکسان ساخت،  مردم را از زنجير ئیرھا

 . واين ديگرتمامی اميد ھای دينی ودنيوی نجات مردم را

ت امر، خنجری بود از پشت به نھضت تحول طلبی وترقی خواھی مردم افغانستان که، مجريان يکودتای ھفتم ثوردرواقع

طلبانه و پيروی بی چون وچراازپيشوايان بين المللی خود، بی ھيچ تأملی کشتارھای آن با تبعيت ازغرايزقدرت 

جا با محتويات قومی ونژادی درسرتاسرجامعۀ افغانستان راه اندازی، وھزاران انسان درد مند   را، يکايدئولوژيک

ويا آن قوم، روانۀ شکنجه گاه ھا، جرم داشتن تفاوت عقيده وبينش، ويا ھم مرتبط بودن با اين ه ومشتاق عدالت را صرفاً ب

زندانھاوکشتارگاه ھا نموده، وطی چھارده سال تمام، درمزرعۀ خونين حاکميت خود، زمينۀ استيالی ھيوالی ھشتم ثوررا 

با خون ھای پاک ھزاران انسان بيگناه پرورش، وحوالۀ تقدير شوم مردم افغانستان تا ھمين امروزوفرداھای نا معين 

 .نمودند

ور با پيآمد ھای خونين وننگينی که با خود به ارمغان آورد، وآدمکشان طالب ثمرۀ شوم جنايات ومقاربت ھشتم ث

ت امر محصول يآيد، در واقع حساب میه با استخبارات پاکستان وديگر کشورھای جنايت پرورجھان ب گردانندگان آن 

 .رود شمار مین آن به تای ثور وعملکردھای جنايتبارعامالمستقيم وبال واسطۀ کود

ن کودتا وقبضۀ حاکميت سياسی کشورتوسط ايشان، ھولناکترين آغازی شد برای کشتارھای سازمانيافتۀ پيروزی عامال

 !!!نيروھای مترقی وتحول طلب، وامحای اعتقادات آزاد انديشی، باارزشھای اعتقادی ومعنوی جامعه در سرتاسر کشور

 .ای پابر جای انسانی ساقط نمودکه قدسيت را از تمامی مفاھيم مقدس وارزشھ

شعارھای فريبنده ودروغين خانه، لباس، نان، آزادی، عدالت، برابری، ترقی وغيره که، از زبان کودتاچيان شب وروز 

شد، برای مردم، ھيچ ارمغانی جزکشتار، زندان، تحقير، تعدی به باورھا، توھين به اعتقادات دينی، زير پا  شنيده می

 .الی انسانی، آواره سازی اجباری مردم، ترويج تعصبات قومی درسرتاسر کشور، باخود نداشتنمودن ارزشھای وا

حصر جنايات ايشان، ديگربه ھيچ گفتۀ ايشان  لفعل اعمال روزمرۀ کودتاچيان و تحمل بی حد ومردم با مشاھدۀ با

برابری، آزادی وعدالت، ترقی شب روزصرفاً به نجات، ازقيد اسارت اين مناديان دروغين برادری و باورنداشتند و

کردند وازعمق دل آرزوداشتند که روزی سايۀ شوم اشغالگران روسی، ودلقک ھای دست پروردۀ آنان  ورفاه فکر می

دست ه دورشود، وآنھا بتوانند برماتم عزيزان وآرزوھای از دست رفتۀ يک ملت مجال گريستن به از اين سرزمين ب

 .آرند

پرولتاريای جھان باھم متحد « از ئیشور، به صلح می انديشيدند، صلحی که در آن نه صدامردم خسته ودرماندۀ اين ک

درجھت سوختاندن  »نعره ھای تکبيرزبان سوزوعقل ستيز«طنين انداز باشد ونه ھم بدانگونه که بعداً تجربه شد »شويد 

 !!!.ا وجود داشت ونه تھلکۀ وجدانويران نمودن وکشتن که ھيچ بازخواست گری از آن در ميان نبود، نه ترس از خد و

که مزۀ تلخ بيداد وستمگاری را در چھرۀ آدمکشان بی  درحالی! انسان سرزمين من وتو به صلح می انديشيد وعافيت

 ۀرحم امين وترکی ، ووطن فروشی مذبوحانه را با گونۀ ديگری از قتل وغارت بادست اجانب سرخ ونوکران بی عاطف

تاب حاکميت ابرحامی ايشان يعنی اتحاد جماھير شوروی ابدی وفنا ناپذيرخواھد بود، با نمودند آف آن که تصور می

عام در پوليگون ھای قوای چھار زرھدار ودانشگاه حربی، زندان پلچرخی، تھکاوی ھای شفاخانۀ ھای يادگاری ازقتل 

،  ھای باالحصار کابلصد بستر، تھکاوی ھای انيستيتوت پوليتخنيک، سلول ھای مخوف صدارت، کشتار گاهرچھا
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دوران رسيدۀ حزب حاکم، با القيدی تمام خويشتن را مالک جان ه خره سرتاسر کشور که ھرعضوتازه بششدرک، وباال

 . با خود داشتند،دانست ومال وناموس ھمۀ باشندگان اين کشور می

ود که ، فرد منسوب از کليه يکی از احزاب وجريانات ماقبل کودتا، کافی به در آن روزگارداشتن کوچکترين نسبتی ب

 .امتيازات زندگی حتی حق حيات بی ھيچ باز پرسی محروم گردد

اصطالحات وواژه ھای طبقه، دشمن طبقاتی، مرتجع، دشمن انقالب، سکتاريست، مائوئيست، اخوانی، مالک، سرمايه 

بيگناه از آن سود برده، دار، وغيره عجيب سالح ھای وحشتناکی بودند که، کودتا چيان در جھت قلع وقمع مردم 

 . وسرتاسر کشور را به کشتارگاه وزندان مبدل نموده بودند

در چنين اوضاعی، مردم درمانده وخسته ازجنايات چھارده ساله درانتظاربازيگران مزدور ديگری، تحت نام مجاھدين 

يشان عدالت الھی جاری نمودند که با آمدن ا وتصور می!! از آن طرف مرز ھای شرقی، غربی وجنوبی کشور بودند

 .خواھد گشت وزخم ھای ايشان التيام خواھد يافت

اين نام جديد ! مراتب وحشتناکتر از آن روی ديگر آن است، وجھادی ھاه که اين روی ديگر سکه ب ولی غافل از اين

چه تصور ! ودندنم برای چپاولگران عجيب انتخابی بود که مردم ايشان را تا آن روز گار رزمندگان راه حق تصور می

 !!!! . باطلی

 با نام ھای فراوانی از بدترين وبی رحم ترين آدمکشان با القاب  مردم در طی دوران زمامداری نوکران اجنبی سرخ

! مختلفی چون ليونی، بيخدا، قصاب وغيره آشنا بودند ودر توالی آن بودند که خدا از شر اين ستمگاران نجات شان دھد

 ! اما چه نجاتی

اين معانی جديدآنھا رابا ! خره مجاھد  کش، چرسی، سگ ، گرگ، راکتی وباالارندگان القاب جديدی چون نافولی د

 !!گز در تصور خود نداشتند، که يکباره گرفتار آنھا شدندھر

دانستند که اين چگونه  واين تقدير زدگان نمی! سوی بد بختی مضاعف که راه عافيت مفقود بوده نجاتی ازبدبختی ب

 .ازکدام نوعی از دام رستن است که نصيب ايشان گرديده  اب شدن دعا ومستج

 ! پديدار شودئیمگر دعای نجات به اين مفھوم بوده که ماری رود واژدھا

پسران جوان،  برند و خانه ھا ھجوم میه تا آن روزگار باشندگان کابل زمين فقط ديده بودند که چگونه نيمه شب ھا ب

جرم ھای نا شناختۀ، داشتن اعتقاد ديگری غيراز اعتقادات کودتا ه ن دانش آموز، ومردان نان آور خانواده ھارا بدخترا

معنی ه سازند، وتحقيق ب گران ونوکران اجنبی سرخ راھی زندان ھا ، وکشتار گاه ھای بدون محاکمه وتحقيق می

 ! ھم کشتن ونابود ساختناً بعد. بس که باشد وه ایآعتراف گرفتن از متھم است با توسل بھر وسيل

توانستند بدتر آز ان را پيش خود مجسم کنند که، مواضع جنگ تا دھن دروازۀ خانه ھای ايشان انکشاف  ولی ھر گز نمی

خره ھر بلندی اطراف وداخل اين شھر به سنگر ھای دار وباال تپۀ رائیيابد وتپه ھای تلويزيون، بی بی مھرو، آسما

که ديگر برای کشتن ضرورت به بردن از خانه واعتراف !! واضع بدترين سالح ھای کشتار انسانھاجنگی مبدل شود وم

خانۀ ھر باشندۀ اين شھر ه گيری با ناخن کشيدن، قين وفانه نمودن وجود نداشته باشد، وکشتارگاه ھا از جا ھای قبلی ب

 .انتقال يابد

ه گرديد، وکافی بود که يکی از اعضای خانواده متھم ب شامل میحاال ديگرمجرم فرد نه بلکه خانواده ھای متھمين راھم 

، پشتون، )ھزاره (، قلفک چپات )ازبيک(جرم ھای از قبل اعالن شدۀ برادرھا چون حزبی، کارمند دولت، گلم جمع

 .تاجيک وغيره اتھامات باشد تا ريختاندن خون تمام اعضای فاميل مباح شمرده شود

 عکس هتوانست عاليم جرمی ويا ب خودی خود میه ليت، قوم، مذھب، شغل، اعتقاد وغيره بالبته زبان، منطقه، نژاد، م

 !حساب آيده آن امتيازی ب
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مسلماً جنايات دوران امارت، گروه ھای فاشيستی مذھبی طالبان راکه خود محصولی از جنايات و مقاربت تنظيم ھای 

که تا ھمين امروزھم چون يک غدۀ ! تواند بيان کند نوانی نمی پاکستان بود، ھيچ قلمی با ھيچ ع. آی.س ا.با آی جھادی،

تمامی دشمنان داخلی وخارجی مردم  سرطانی در قلب مردم ما قرارداشته، وافزار شومی است در دست پاکستانی ھا و

 !! ما وميھن ما

 چنداول وغيره در درھمين مقاطع شوم تاريخ است که مادر زمان بعداز والدت فجايع ھرات، بدخشان، باميان، کنر،

 چھارده سال گذشته، حوادث شوم ديگری چون افشار، شمالی، بلخ، قيصار، وغيره را از تجاوز نا مرد ترين انسانھا

طلبد که اين فرياد ھای مظلومانۀ توده ھای بيگناه وگرفتار  کند واز تاريخ باوران می تاريخ عرضه میه برحريم عفتش ب

 ودر مراحل بعدی ھم ورور وبرادر  م ونشان را که گاھی ھمديگررا رفيق، وملگریخشم وحشيانۀ اين آدمکشان با نا

 ! فراموشی نبايد سپرده کردند، تا روزحشرب خطاب می

باميان، کوھدامن، بلخ ، قزل آباد، بادام باغ، چاه آھو، افشار وھزاران نام پيوست با بيداد گری  قيصار، المار، چنداول،

 ه ھای آن دوران است که بايدش بخاطر داشت؟مگراين يگانه فاجع!!! ھا 

 !!!البته که نه 

 قادربه بيان نخواھد بود، مگر خود آن فرياد ھا ه ای خام ابعاد فجايع آن برھۀ تاريخ را با ضمايم ماضی وحال آن، ھيچ

 !!.که ھنوز ھم در گلو خفته اند، وآن نابکاران جنايت پيشه درعرصۀ قدرت

د، اولتر از ھمه جنايت ئيپا خيزيد، وجنايت را با تمامی ابعاد آن تعريف نماه  اين جنايت ھا بخواھيد که عليه پس اگر می

 !!گز فراموش تاريخ نگرددکه خواھان عدالت اند، ھرجھان معرفی داريد، تا آرزوی آن شھدای مظلوم ه پيشگان را ب

جبھات ه سران نوخط خودرا از ترس اعزام بم که چگونه پدران ومادران، پيخاطر داره ما ھمه آن روز گاران را نيک ب

جنگ کوتاه از پنھان نمودن بودند وھزاران پدر ومادر سرگردان يافتن فرزندان خود که از راه مدرسه ويا از سر کار 

 .گشتند خانه ھا برنمیه دوباره ب

 !!ءه بودند تپۀ شھدا بر پا بود ، که ھمه مملو ازگور ھای جوانان نامراد که نامش را گذاشته ایدرھر شھری تپ 

  گوری راھم از فرزندان سردمداران رژيم ھا پيدا خواھيد کرد؟ ءمگر در آن تپه ھای شھدا 

 کنند ءخاطر ھوا وھوس زمامداران بايد است عزيز ترين داشته ھای خودرا فداه زيرا اين مردم اند که ب! البته که نه 

 !!ونپرسند که برای چی

دموکراسی قالبی با حقوق بشر قالبی وبی آبرو سازی زن تحت نام دفاع  خود در جريان وحال نيز جنايت در حد کمال  

از حقوق وآزادی ھای برباد رفتۀ زنان در اوج معراج خود قرار دارد وفساد را درين خطه چنان برزيگری نموده اند که 

که مردم  اص خواھد داد وحيف از اينخود اختصه تکامل آميبی آن چندين دھۀ ديگر از حيات باشندگان اين سرزمين را ب

 . بارد الت میذ ولی از زمين وآسمان ر خواھند عدالت می

وزمانی ھم در تحت لوای سبز اسالم وامروزھم با !!!!! گاھی درجلوه ھای اھريمنی انقالب بر گشت ناپذير ھفتم ثور

 !!!!جلوه ھای شيطانی دموکراسی وآزادی

 که نابکاران ھميشه آنھا »حقيقت واژه ھا ومقوالت بس شريف است « واست، فقط ولی آن چيزی که ھميشه مفقود بوده 

 !!!!را ترور واختطاف نموده اند

اسمای شومی اند که اسارت اندر پشت  ھفت ثور وھشت ثور، شش جدی، بيست وشش سرطان، دو ھزار ويک ارقام و 

 !!!!ا از مردم ما به يغما برده اندبار آورده و آرزو ھای انسان بودن وانسانی زيستن ره اسارت را ب
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شمول عقل وايمان ايشان، از آنھا ه ب که، درتالطم ھمين دوره ھای سياه، ھمه چيز مردم را اھريمن صفتانی پديدار شدند 

دزديدند، و ھمه نيازھای انسانی ايشان را ازنان، لباس، مدرسه ، تحصيل، تفريح، درمان ودانش تا طاعت، عبادت، 

 .د، ھمه وھمه با خون وآتش پوشش دادنداعتقاد ومسج

بعداز چھارده سال تجربۀ ناکام به آخر رسيده بود، وآن ديگری با عربده ! اين يکی را قلقلۀ افيونی نان لباس ومسکنش

رسيد وھرآن کسی را که اين چھارده سال تمام را  تازه از راه می!! ھای يک درندۀ خون آشام، با دشنام ھای ملحد وکافر

 سر برده وه  که بتواند نفسی به راحت کشيده وازسيطرۀ اجانب نجات پيدا کند، درين خاک ب زوی رسيدن روزی،به آر

حتی مسجدی را که اين تيره بختان درآن نماز !!! دانست قابل مجازات مرگش می نمود و قربانی داده بود، تکفيرش می

 متر خاک برداری را صادر نمودند تا چه رسد به ديگر گزاريده وجبين برزمين نيايش سوده بودند فتوای تخريب وھفت

 !داشته ھای انسانی

که بايد تقدير خود خويشتن بنويسند تا ديگر بازيچۀ  يا اين! خواھند  واين می آيا مردم ما از راقم تقدير مگر اين خواسته

 !!!دست اين اھريمنان جھان نباشند

 باشند، ھماناشناخت و معرفت از  ما نيازمند جدی آن بودند ومیآنچه که درين مقطع ودرتمامی مقاطع تاريخ مردم 

مکلفيت ھای انسانی خويشتن با تمامی داشته ھای انسانی مان است، که بد بختانه ما تا ھنوز ھم  خويش اجتماعی و

 رو ايشان ن تکليف مارا کنند ومامطيع ودنبالهيوھمی خواھيم که ديگران تعي! پيچ رسيدن بدانيم سرگردان اولين خم و

 . باشيم

 !اين است اوج نگون بختی که بايدش در خود چاره جست 

   

  :يادداشت

را ارسال » ميمنگی« که مطلب زيبا و پر مفھوم جناب » شيرزاد«با ابراز امتنان خدمت ھمکار عزيز ما آقای داکتر 

رف نگری بيشتری برخورد صورت  می بايد در آن باره با ژ نکته از نوشتۀ جنابشان که از نظر مايکداشته اند، بر 

  :گيرد، مکث کوتاھی می نمائيم

ابرغارتگران عالم با کينۀ تمام نامش را افغانستان يعنی مھد « براز می داريم که با جملۀ اما به صراحت کامل 

ات تاريخی  عقايد و نظر در تقابل با آنکه در آغاز مطلب آمده است نه تنھا موافق نيستيم، بلکه» شوروغوغا ناميده اند

 اقوام پشتون در  در ھمين پورتال نگاشته ايم، نظراتی که در آن به عالوۀ آن که قدمت اقامتمقالهما را ضمن ده ھا 

مقالۀ متصدی و ھمکار ( بر می گرددافغانستان، به استناد شاھنامۀ فردوسی به دوران اساطيری باشندگان اين خطه 

، بلکه در )در آرشيف ايشان در پورتال» یفغان، افغانستان و افغانستانا« زير عنوان»معروفی«گرامی پورتال آقای 

 و کاربرد کلمۀ افغان و افغانستان در بستر زمان در نوشته ھای متصدی و زمينۀ نامگذاری اين کشور به افغانستان

 ساير ه ھایو نوشت» ، باز تولد يک کشور کھن١٧۴٧« به خصوص نوشتۀ » موسوی«ھمکار گرامی ديگر ما آقای 

  .ھمکاران، انعکاس يافته است

مطرح گرديده اند بدون مقاله ھای نامبرده، با آن که اين بحث برای ما خاتمه يافته تلقی می گردد، چون مستنداتی که در 

 قبل از صدور حکم نخست به آن مستندات  عالقه مند به ادامۀ آن باشند، می توانند،پاسخ مانده اند، باز ھم ھرگاه دوستان

 .خورد نمايند، تا امکان ادامۀ بحث از جانب نيز فراھم بگرددبر

  به اميد ھمکاری ھای بيشتر تان

 AA-AA ادارۀ پورتال

  


