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 سيدھاشم سديد

  ٢٠١٢ اپريل ٢٩

  

  کالبد شکافی جنايات ھفت و ھشت ثور

  !به کار بيشتر نياز دارد
  

نام يک انديشۀ واال و ه لق و پرچم بسی و سه سال تخت از روزی می گذرد که سيه دالن دغلکار و عوام فريب خ

 بدل می کنند از طريق کودتای خونينی که   بر روی زمينه ای،که کشور ما را به بھشت يگان نام اينه انسانی، و ب

  . دست گرفتنده آن را وقيحانه انقالب خواندند  قدرت سياسی را ب

قبل بر اين کشورھای ديگری .  دغلکار نبودتصور بھشت سازی بر روی زمين البته تصور منحصر به اين سيه دالن

نام اين که با خدا در ساختن بھشت رقابت خواھند کرد، دست به کودتا ھا و انقالباتی زده ه نام اين انديشه، و به ھم ب

و با اين کار شان اين انديشه را که تنھا بر . بودند و آنچه را خود سوسياليزم می پنداشتند، به محک تجربه آزمودند

  !ه يا چھار اصل ثابت و متباقی اصول تغييرپذير و تابع زمان بنأ يافته است، بدنام کردندس

چھارده سال پس از اين روز سياه و ننگين، سيه دالن فريبکار ديگری به نام مجاھد سر از آخور ديگری برآوردند تا 

ير ساطور خلق و پرچم جان به سالمت جنايات و کشتارھای نا تمام سلفی ھای شان را تمام کنند و اگر ذيروحی از ز

  ! يالنه و وحشيانه بردندذبرده باشد، اين ھا آن ھا را به زير ساطور ببرند؛  که بردند و چه ر

ن و ايادی بدنام اين دو روز المناک آنچنان روشن است که اگرـ بدون مبالغه ـ ماھيت و پليدی خود، و اعمال عامال

ر از نوشتن در مورد سياھکاری ھا و در مورد زندان و شکنجه و تحقير و عمری بنشينيم و ھيچ کار ديگری غي

دست اين جالدان سيه رو و سيه ه توھين و تجاوز و کشتارھای وحشيانۀ صدھا ھزار انسان شريف و بی گناه ب

ن ھا کردار، و در بارۀ روسپی گری ھای سياسی و خيانت ھا و وطن فروشی ھای آنھا بنويسيم، شايد برگی از ميليو

  . برگ يک دفتر آن ھم تمام نشود

اين کار، با کار نوشتن سرگذشت ھر لحظۀ يک يک از انسان ھائی که قربانی بانيان اين دو سيستم جنايت پيشه و 

افراط گرائی کور شده اند، و نوشتن يک يک از مظالم اين درنده خويان، علی الخصوص زمانی که صد ھا ھزار 

تحکم و استبداد با ميليون ھا خاطره و قصه و گفتنی، در دوران حاکميت اين دو نظام و انسان آزاده و ضد اسارت و 
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دست دژخيمان خلقی ـ پرچمی و  زمامداران به اصطالح مسلمان و مجاھد از بين می روند، به يقين به نھايت ه ب

  . دشوار است

ونگی ھمه جنايات اين نسل کشان دشوار است، چون قسمت زيادی از اين خاطره ھای جانسوز که پرده ازروی چگ

بی وجدان برمی داشت ھمراه با ھمۀ کسانی که زندگی شان را در دوره ھای شوم بعد از ھفت و ھشت ثور در 

از دست دادند به زير ... پلچرخی ھا، در پوليگون ھا، در باران ھای راکت بر کابل و در جنگ ھای افشارھا و

  . خروار ھا خروار خاک و سنگ مدفون شد

  . دسترسی به منابع اوليۀ اين خاطره ھای تلخ سوگمندانه محال است، و نوشتن در آن زمينه ھا محال تر از آن

پس چه بايد کرد؟ آيا ھمانگونه که وزير معارف حاکميت کرزی در مورد حذف بخشی از تاريخ سی و اند سال 

 بخشی از تاريخ به اين طرف خيزی برداشت گذشته در کتاب ھای درسی معارف پيشنھاد کرده بود، بايد از روی اين

  !و سکوت کرد؟

پوشاندن جنايات و پرده انداختن بر روی ناروائی ھا و سکوت در برابر فجايع فاجعه آفرينان خلق ـ پرچم و تنظيم 

ھای اسالمی و طالب نه تنھا کار درست نيست، که خود از زير بار مسؤوليت ھای انسانی و ملی فرار کردن و 

  .نايت استنوعی ج

خوشبختانه طوری که ديده می شود ده ھا نويسندۀ دردمند و مسؤول طی مقاالت بسيار محققانه، خوب و روشنگرانۀ 

خود ھمه ساله گوشه ھائی از اين غمنامه را بيان می کنند، ولی آيا ھمۀ آن مصيبت ھائی که بر مردم طی اين ھمه 

  سال رفته است، در اين نوشته ھا بازتاب يافته اند، يا بازتاب می يابند؟ 

که خود مورد ستم و بيداد عريان اين بيدادگران قرار گرفته اند، يا آنانی که  چرا ديگران خاموش اند؟ چرا آنھائی

ينھا بوده اند، خاموشی خود يا نزديکان و بستگان و خويشاوندان و دوستان و آشنايان شان شاھد اعمال غيرانسانی ا

  اختيار کرده اند و چيزی نمی گويند و نمی نويسند؟

به يقين که خاطره ھای ھر انسانی دفتر قطوری خواھد بود که گوشه ھای از زندگی و مرگ صد ھا ھزار انسان بی 

ز کردن و ی از ربودن و بستن و توھين و شکنجه و تجاوئگناه و حماسه ھای قھرمانان را از يک سو و صحنه ھا

  .  را در سوی ديگر به نمايش خواھد گذاشت... کشتن و 

خصوص در روزھای مقارن با اين دو زمان به ه فراموش نکنيم که آنچه نويسندگان شريف و باوجدان ما تا امروز، ب

 عنوان سر آغاز دوران شرمساری جنايت پيشگان ھفت و ھشت ثور، نوشته می کنند ـ که در جای خود در خور قدر

و ستايش است ـ و اين دو روز ھولناک و حوادث و پی آمد ھای قابل رؤيت و غيرقابل رؤيت آنھا را با قوت و 

ن اين دو روز ابراز می دارند، برای تنفر خويش را ازعامال) درجه ھای (صداقت تمام تقبيح و محکوم نموده مراتب

  .شود، کافی نيست ديده میطالب، آنگونه که + کالبد شناسی ھمه جنايت ھای اين دو دسته 

خصوص اين بخشی مملو از داد و درد و اشک و خون و غم و ظلم و مظلوميت، بايد تا حد ه ھر بخشی از تاريخ، ب

شناخت ھر بخشی از تاريخ برای شناخت دقيق و کامل تاريخ کشور از اھميت خاصی  چرا؟ چون. توان روشن گردد

  . برخوردار است

از تاريخ ياد می گيريم که پارسايان و فرزانگان در پی چه چيزھا : "  تاريخ می گويدگيری ازدلوتر در خصوص يا

بودند و از چه دوری می جستند و چگونه می زيستند و روزگار بر آنان چه سان می گذشت يا به چه پاداشی 

ر ايشان رانده ی بئسر بردند و چه کيفرھاعکس، بدکاران و اصرار ورزان بر جھل چگونه عمر به ه رسيدند، و ب

  ." شد
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بنابراين، خواھش اين قلم، طوری که قبالً ھم بار، بار اين خواھش را نموده است، برای گرفتن انتباه از تاريخ، ادای 

  :دين جانباختگاِن فرزانۀ ضد استبداد و ظلمت پرستی اين است

 ـ پرچم و مجاھد ـ طالب بوده  شاھد حوادث يا متأثر از جنايات خلقه ایگونه خصوص کسانی که خود به ـ ھمه، ب

  !بنويسند؛ اگر مقارن با ھفت و ھشت ثور بود، يا نبود! پشت زمان و وقت نگردند. اند، بايد بنويسند

  . ـ در بيان اين بخشی از تاريخ طالب و جنايات وی را نبايد فراموش کرد

 علل به قدرت رسيدن آن ھا نيز بيان ، بايد علل بروز وندـ ھمراه با نوشتن فجايعی که اين سه دسته مرتکب شده ا

  . شود

  :طورمثاله ب

  .ـ غفلت و ميدان دادن مردم به اين ھا تا امروز از قلم افتاده است

  .ـ عقب افتادگی سياسی ـ اقتصادی و فرھنگی مردم و تأثيرات آن بر تحوالت مثبت و منفی در کشور

سمت آبادی ملک و باال بردن سطح زندگی و سطح ، شاھان و سردمداران کشور در قاءـ سستی و بی عالقگی امر

  . آگاھی و دانش مردم

نام مجاھد و طالب از طرف ديگر ه انتخاب گزينه ھای نامطلوب مانند خلق و پرچم از يک طرف و اسالم نمايانی ب

ح مردمی که سط. شاھدی بر سطح پائين آگاھی عام، و دانش اجتماعی ـ سياسی ـ فرھنگی ـ علمی مردم می باشد

  !آگاھی و دانش شان کم باشد زود اغفال می شوند و زود فريب می خورند

 یاصل تاريخ نويسی ذکرعلل وقايع و حوادث است که در نوشتن آن درجوامع! تاريخ، تنھا نوشتن حوادث نيست

 به ھر که بعضاً مشکل و دردسرآفرين است؛ ولی دليل اينه شايد ب.  ما تا حدودی زياد غفلت شده استۀمانند جامع

  !!   حال، و باالخره تاريخ بايد ھمانگونه که تاريخ نويسی در جوامع پيشرفته رواج دارد، نوشته شود

 ٢٨/٠۴/٢٠١٢  

  

 

 


