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 ۴٢پيشرو شماره 

  ٢٠١٢ مارچ ٠۵

  

  با کتمان جنايات، تاريخ را مسخ کرده نمی توانند
 

ھد وقايع چھار دھۀ اخير را می خوا» تأمين وحدت ملی«وزارت معارف افغانستان اخيراً اعالم داشت که به خاطر 

عنوان شده، اما در واقعيت سرپوش » خيرخواھانه«له با نيت أھر چند اين مس. از کتب درسی مکاتب حذف کند

 است که اکثر مسببين آن ھمين اکنون در داخل دولت کنونی حضور دارند، ئیگذاشتن بر آن جنايات و خيانت ھا

است که توسط پارلمان قبلی » منشور خودبخشی«اين اعالم، تداوم ھمان . دکسانی که بايد به محاکمه کشانيده می شدن

به تصويب رسيد و در آن تمامی کسانی که طی چھار دھۀ گذشته عامل خونريزی و بربادی کشور به شمار می 

  . و ھمچنين مجازات معاف گرديدندئیروند، از تعقيب عدلی و قضا

ين و تصويب قوانين، خود و دوستان خود را در مقابل جناياتی که انجام اگر ھر که به حاکميت برسد، با صدور فرام

داده اند، از مجازات معاف کند، و به زعم خود تاريخ را از حافظۀ مردم پاک کند، کور خوانده است، زيرا 

مانه تاريخ در مورد چنين جنايتکاران و خاينان قضاوت بيرح. ينصورت ديگر تاريخی از گذشته وجود نمی داشتادر

   .خواھد کرد و جنايات و خيانت ھای شان را برمال خواھد ساخت

تاريخ چھار دھۀ اخير که با جنايت ھا، آدم کشی ھا، قتل ھا و خيانت ھا گره خورده است، از حساس ترين، غم انگيز 

  .ترين و سرنوشت سازترين برھۀ تاريخ کشور ما می باشد

خان و ھمياری عمال وابسته به شوروی سابق رنگ ديگری يافت،  خورشيدی که با کودتای داوود ۵٠اوايل دھۀ 

   .خصوص کودتای ثور و در نھايت اشغال افغانستان توسط اتحاد شوروی شده زمينه ساز جنايات بعدی ب

 سياسی حکومت داوود به شوروی سبب شد تا چرخش بعدی اين حکومت به سوی غرب - وابستگی شديد اقتصادی

مرگ مرموز ميراکبر خيبر و دستگيری رھبران خلق و پرچم توسط داوود راه . مل نباشدبرای شوروی ھا قابل تح

   . باز کرد١٣۵٧ ثور ٧را برای کودتای ننگين 

عکس العمل روز افزون مردم در مقابل . کودتای ثور در حقيقت سرآغاز بربادی و تباھی کشور محسوب می شود

دستگيری ھای .  دموکراتيک به سرکوب گستردۀ مردم بپردازد وابسته به شوروی سبب شد تا حزبئیحکومت کودتا
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وسيع و کشتار بيرحمانۀ انسان ھای بی گناه و بی دفاع توسط آنان نتوانست مانع خيزش ھای مردمی در کشور 

  .گردد

را نا توان و حتا رو به سقوط می » دموکراتيک«شوروی ھا که در تحقق اھداف ستراتيژيک خود حکومت حزب 

.  به اشغال افغانستان دست زدند١٣۵٨ جدی ۶ ھزار سرباز از راه ھوا و زمين در ١٣٠ا تھاجم بيش از ديدند، ب

دول غربی و کشورھای عربی جھت تحقق اھداف بعدی خود و فرو بردن شوروی در باتالق جنگ افغانستان، سيلی 

   .خود را ھمراه با ھزاران داوطلب عرب وغيره وارد جنگ افغانستان نمودنداز تسليحات 

 ٨٠ليون کشته و معلول، خرابی بيش از يحاصل ده سال جنگ با شوروی ھا برای مردم افغانستان بيش از دو م

   . تنظيم در ايران و پاکستان بود١۵ليون افغان به کشورھای ھمسايه و ايجاد ي م۵درصد دھات، آوارگی 

درگيری ھای خونين ميان . خروج خفتبار شوروی ھا و سقوط رژيم پوشالی سرآغاز تراژيدی ديگری در کشور بود

 ھزار کابلی را گرفت، شھر کابل به مخروبه ۶۵تنظيم ھای بنيادگرا در کابل بر سر غصب قدرت، جان بيش از 

، چشم ھای مردم را کشيدند، سينه ھای مبدل گرديد، بر زنان و دختران تجاوز شد، بر فرق مردم ميخ کوبيده شد

زنان را بريدند، در دھن قربانيان ادرار کردند، رقص بسمل تماشا کردند، به نام قوم، زبان، سمت و مذھب مردم را 

خالصه آنچه تاريخ بشريت از جنايت به ياد داشت، بر مردم کابل و در مجموع افغانستان تجربه . از دم تيغ کشيدند

   .کردند

 ھای تنظيمی که به صورت عموم ريشه در استخبارات کشورھای بيرونی به خصوص ايران و پاکستان درگيری

پاکستان و ايران با بھره برداری . داشت، با ظھور طالبان و حاکميت پنج سالۀ آنان با درگيری ھای خونين ادامه يافت

  .کشور ما جاری نمودنداز اين وضعيت دست به مداخلۀ گسترده ای زدند و خون ھای زيادی را در 

 طالبان که کارد را به استخوان مردم رسانيد و در زمان حاکميت شان ھزاران نفر کشته ئیحاکميت قرون وسطا

مبر آغاز اين اشغال  ھموار نمود که حادثۀ يازدھم سپتشدند، راه را برای اشغال کشور ما توسط امريکا و متحدان آن

  .بود

ع چھار دھۀ اخير مشاھده می گردد که حوادث فوق الذکر از چه اھميت تاريخی با مرور گذرا و مختصر به وقاي

اگر شاگردان معارف و نسل آيندۀ کشور از چنين وقايع مھم به دور نگه داشته شوند، . برای مردم ما برخوردار است

 نابخشودنی آنانی که تحت ھر عنوانی چنين خطای. معلوم است که چه جفای بزرگی در حق آنان صورت می گيرد

را مرتکب شوند و بخواھند بر جنايات عاملين اين جنگ ھا، بربادی ھا، خيانت ھا و جنايت ھای چھار دھۀ اخير 

   .افغانستان سرپوش بگذارند، از مواخذۀ تاريخ در امان نخواھند ماند

 اقدام می کرد، زيرا دولت کنونی که بدون شک از اين افراد تشکيل شده است، بايد وزارت معارف آن به چنين عملی

 است که ھر کدام به نوبۀ خود تا توانسته کارد را به استخوان مردم رسانيده و تا ئیحامی منافع افراد و تنظيم ھا

اينان بايد تمام تالش خود را به خاطر مسخ . توانسته در حق اين ملت فقير و زحمتکش خيانت و جفا روا داشته است

 کشور ما، بازوان ستبر قربانيان خيانت ھا ئیھند، زيرا می دانند که در فردای رھاتاريخ چھار دھۀ اخير به خرج د

  .  و غداری ھای اينان، بر گردن شان چون حلقۀ دار حلقه خواھد بست

 

 


