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بدين بوم وبر زنده يک تن مــــبادـــاد       ـچو کشور نباشـد تن من مبـــ  
  تن به کشتن دهيم        از آن به که کشور به دشمن دهيم به سره سرهم 
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 Political سياسی

  
  دپلوم انجنير خليل اهللا معروفی

   ٢٠١٠ م جوالیه د برلين ــ
  
  
  

  هفت و هشت نيسان
     و

  نسلی در گروِ  نسيان
  

يل  اپر٢٨ميگذرد، بتاريخ " افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان"پورتال آنچه درينجا از نظر خوانندۀ ارجمند هستۀ 
که اينک . خاکه و خامکوک مانددر دالئلی ه  ب و درج کمپيوتر گرديدشهـ ١٣٨٩هشتم ثور به ، مطابق ٢٠١٠

  :فرصتی دست داده است، به آرايش و پيرايشش ميپردازم
تجاوزات . متجاوز و شيطانی بوده استقدرتهای نظر  مطمحهميشه نسبت موقعيت خاص جغرافيائی خود، افغانستان 

استعمار انگليس در قرن نزدهم، تجاوز سوسيال امپرياليزم در قرن بيستم و اينک تجاوز امپرياليزم بسرکردگی 
ايستادگی مردم ما در برابر تجاوزات و . اتازونی و ناتو، بحيث نمونه های بارز در روزگار ما، شاهد مدعاست

 افغانان در راه صيانت از استقالل و حراست از حريم  پاک اين خاک نيز نه تنها شهرۀ آفاق است، بلکه از مبارزات
را " نيالوده"از همين سبب اين خاک پاک و . مميزات ملی مردم و شاخصهای گرانبهای تاريخ ما شمرده ميشود

مپراتور و امپراتوری، گور خود را در همين يعنی چه؟؟؟ يعنی که دهها ا.  مسمی ساخته اند"گورستان امپراتوريها"
  . ارجناک، کنده انداک و در همين محوطۀ جغرافيائیِ خاک پ

ر که از جرايد معتب Berliner Tagesspiegel" تاگس شپيگل برلين"روزی در يکی از شماره های روزنامۀ 
ديده ميشد که با " بارک اوباما"و در آن را نقش کرده بودند  گويا و نافذ ياربس پايتخت المان شمرده ميشود، کارتونی

 "درۀ گورستان"ی روان است که در دره ا" چوچه جارج بوشِ "سر  از پشت ،ترالغرمراتب  ب اسپی  براندام الغر و
 .نماياندر آن ، "اتحاد شوروی"تا " برتانيه"و ... و " فارسها"و " يراسکندر کب"است و الواح قبور و لوحه سنگهای 

بس  آموزنده و ، عبرت آميزيکاتورين روزنامه که به تحقيق از تاريخ افغانستان آگاه بوده است، اين کارست اتونيکار
 و عبرت و  کجا، اما امپرياليزم و استعمار.  بود گذاشته"اصحاب بصيرت" و "اهل عبرت"پند دهنده  را پيش روی 

  : که اند مردم ما، فرمودهچه خوشو . نتوانند کردغير ازين  سود و سرمايه اند و ِ "زندانی" ايشان  کجا؟؟؟؟؟بصيرت
  

  !!!!!!" استه خورد را سرمايهِ ودی که سرای بسا س"
       

  .روز هشتم ثور است، و ياد دو روز مشؤوم و منحوس تاريخی اين ماه، سر زبانهای ما افغانهاست
 مرحلۀ اجراء درآمده و منجر به بهروس کودتای هفت ثور سرآغاز فاجعه ايست، که به ريژی سوسيال امپرياليزم 

بقيۀ داستان را همه ميدانيم و ميدانيم که دامنۀ اين فاجعه تا به .  گرديد١٩٧٩ دسمبر ٢٧اشغال نظامی وطن ما بتاريخ 
تمام ماجراهای تباهکن بعدی شمرده می شود؛ و افق فاجعه " علة العلل"امروز کشيده ميشود و در واقع همين فاجعه 

  !!!!!هنوز ناپيداست
 ياد کرد، که نه تنها باعث روفتن و رشادتهای بی نظير افغانها، بايد از پايمردی  مردم مابحيث عکس العمل برحق

و شکست سوسيال امپرياليزم گرديد، بلکه صفحۀ جديدی در تاريخ آزاديخواهی جهان " خلق ــ پرچم"رژيم منحوس 
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ِ  همين مبارزات و رشادتهای بی همتا بود، که بسا "خيرات سر"از برکت و بگفتۀ شيرين و نافذ کابلی، از . نيز کشود
  . رسيدند،يوغ سوسيال امپرياليزم رهيدند و به استقالل و خود اراديتکشورهای اروپائی و آسيائی از 

، چون در همين روز سلطۀ سوسيال "دشمن شکنانه"در دو وجهه قابل مطالعه است، يکی وجهۀ " هشتم ثور"
هشتم . "اين روز است "مردمی"و ش از سرزمين ما برچيده شد و اين وجهۀ سخت نيکو و انقالبی امپرياليزم و عمال

، چون در همين روز "ضد مردمی" و مگر متأسفانه وجهۀ ديگری هم دارد، وجهۀ سخت زشت و ويرانگر" ثور
وردند که آوردند، و آ آن ملک و ملترا بدست گرفتند و بر زمام  " اسالمی"ی به اصطالح اسالم سياسی و تنظيمها

و تداوم فاجعه " هفت ثور"ازين نگاه، امتداد بالفصل بليۀ توانفرسای " هشت ثور"بلی . کنون رنج ميبريمهمه از آن تا
و و دست تطاول مستقيم همسايگان الشخور، شووينيست و بی آزرم را بر پيکر مجروح " اسالم سياسی"بود، که 
تا زمينۀ يک  ،"آورده شدند"يا بهتر بگوئيم رويدادها طوری پشت سرهم آمدند، . وطن و مردم ما آزاد ساختزخمديدۀ 

  .تجاوز ديگر و اين بار تجاوز امپرياليزم جنايت گستر، ميسر گرديد
درهيچ صورت روا نباشد، که در . را بايد با دو ديد کامًال متفاوت و متضاد ازهم تفريق کرد" هشتم ثور"پس 

  .گرفته شودموضوع از يکجانبه گری کار 
و تنظيمها مرتبط اند و " اسالم سياسی"اين روز ميپردازند، يا مستقيمًا به عمال و تبجيل ه به تکريم کسانی که يکطرف

ولی آنانی که محض به تخريب و تخطئۀ يکجانبۀ . يا اينکه از جنبۀ تخريبی اين روز خود را بی خبر می اندازند
از همينجا . برامده اند" هفت ثور"ِ  روز منحوس "توجيه"و " تبرئه"ر صدد ميپردازند، در واقع عمًال د" هشتم ثور"

اينان گرچه ظاهرًا و !!!! علم ميکنند" هفتم ثور"از " سياهتر"را " هشتم ثور"به نيت سوء آنانی پی ميبريم، که 
سفيد "در صدد ) ١(اعرًابرنمی خيزند، اما در واقع عالمًا، عامدًا و ش" هفت ثور"به تبرئه و توجيه " مستقيم"بصورت 

  .ميباشند" هفت ثور" سياهروز ِ  رویِ "کردن
. منماي، بسيار گفته و نوشته اند و درين مختصر بر آن نيستم، که مکررات را تکرار در شرح و بيان اين دو روز

بدل " یبديه "حتیو  "لــّمَسُم" اصل گذارم، که متأسفانه کم است به يک ضمن اين سطور بر نکته ای انگشت می
چه با وجودی که در طول .  وجدان جمعی جامعۀ ما"نسيانگری"و " فراموشکاری"اين نکته اشارتی دارد بر . گردد

ــ شاهد تباهيها و قربانيهای ) ٢"(به تناسبهای کامًال متفاوت"هردو فاجعه به تناسبهای متفاوت ــ به تأکيد ميگويم 
سف می بينيم که مردم ما اين همه فجايع و جنايات و خيانتها را سنگين و بی مثال در کشور خود ميباشيم، با تأ

از کجا ريشه ميگيرد؟ " نسيانگری"چيست و اين " فراموشکاری"دليل اين . ميخواهند آهسته آهسته فراموش کنند
  :ضمن اين مختصر اندکی در زمينه روشنی انداخته ميشود

 استفاده "انيسن"از کلمۀ " ثور"چرا درعوض   شرح ميدهم کهکرده و نوان مقاله شروع تبيين تعيين عبدين منظور از
  :    شده است؟

  
معادل اين دو در زبان ". ثور"گويند و بحساب عربی " اردی بهشت"ماه دوم سال شمسی را بحساب زرُدشتی 

 "ثور" چرا در عنوان بجای اينکه. است که از راه زبان عربی، وارد دری هم گرديده است" نيسان"کلمۀ " ُسريانی"
  : استفاده کرده ام، دليلی دارد، که ميخواهم شگافته شود"نيسان"از کلمۀ 

بر تاريخ " ماه"هائی که در هفتم و هشتم همين "گاوزوری"را گويند و نظر به " نرگاو"يا " گاو نر"در عربی " ثور"
 مگر بخاطر تجانس شکلی و لفظيی که بين من. با موضوع سخت همخوانی دارد" ثور"ما صورت گرفته است، کلمۀ 

و " عربی" کلمه "نسيان"چنانکه ميدانيم،  . برگزيدم"ثور" را بجای "نيسان" موجود است، "نسيان"و " نيسان"کلمات 
  .ست"فراموشی"و " فراموش کردن"در معنای 

هموطن .  بسپارند و به باد نسيانوش کنند را فرام ناگوارشم ما اين دو فاجعه و مآثردر باال گفته شد، که کم است مرد
عزيز من حتمًا،  علت اين فراموشکاری و نسيانگری را حدس خواهد زد، مگر اگر نظر اين کمين را بپرسند، خواهم 

  :گفت
  :من ميگويم که

 "ًا متناسبستقيمم" را بار می آورد و گويا اين دو باهم از نگاه رياضی "فراموشی"در ذات خود  ،"گذشت زمان"ــ 
جنايتکاران با استفاده از .  ميکشد"التيام" از  رويش پرده ای ساتر"زمان گذرِ " هر قدر عميق هم باشد، "زخم". دان

 خود را از مخمصه و از دم تيغ  داد و دادگر و "دفع الوقت"همين اصل ثابت طبيعی، بهر وسيلۀ ممکن ميکوشند، تا 
های مختلف در زمينه استمداد مينمايند و درين مسير فکتورهائی  از تکتيکطبعًا جنايتکاران.  قضاء، برهانندمحکمه و

  :   ؛ از جملهمدد شان ميرسده هم ب
  . گروههاتمام طيفها و و تشريک مساعی جنايتکاران ، تساندــ دست بدست هم دادن

. بردن سود عالی افراهم آورده اند، حدبرايشان ناتو و از مصونيتی که متجاوزان ــ در خدمت اشغالگران در آمدن 
جنايتگران  .ندرا در خدمت خويش می گمارخود  مستعمرات بی وجدان ترين و پليد ترين عناصر اشغالگران معموًال

استفاده کرده نيست، " عطيۀ امپرياليزم" که چيزی ديگر غير از ،"خداداد"ظاهرَا رنگارنگ با استفاده از همين وديعۀ 
 بزنند، کرغالگر چسايۀ قوای اشچتر و در زير  اين اطمينان که تا ايشان ند، باه امدبست در خدمت ايشان  دراو در 
 پيشگان و عناصر پليد و نيست که جنايت بيجهت. ديرسخواهد شان ندامانه و دادرس و دادگستر بيچ دادخوادست ه

ايشان شب . ند ام و ممالک اشغالگر درامدهيزدر خدمت امپريالو بدون استثناء ، همه يکسره خوانخوارۀ جامعۀ افغانی
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اليزم را از سر به هوا دارند، که خداوند سايۀ امپريکنند و بام تا شام دست  را همی اشغالگران ِ "دعای سر"و روز 
 از داد و دادرس و دادگستر، درين خاک اند،ميدانند، که تا اشغالگران و به تحقيق ينه  ايشان هرآ!!!!!شان کم نکند

  !!!!!! نيستباک
ی گردند، جنايتگران را از  خود پيشگام حقخواهی و عدالت طلبو عناصری که بايد،" عناصر ملی"اق ــ نفاق و افتر

  !!!!!!!! دور نگهميدارددادگسترتيررس محکمه و دادگر و 
که ربۀ ديگريست ح، يها، زبانگرائيها، منطقه گرائيهاقومگرائيها، مذهبگرائگرايشهای ضد ملی، مثل  دامن زدنِ ــ 

با دو ديده و به  . ميسازدمسدودرسيدن حق به حقدار را راه ته و  گرفتن جنايات جنايتگران را مهيا ساخناديدهزمينۀ 
، خود را بر گوشه ای از جامعه تحميل بدر آوردهاز همين کمينگاه سر تکاران رنگارنگ چشم سر می ببينيم که جناي

 سياف و ربانی و خليلی و تنی و دوستم وشهنواز ومی و خبيثی از قبيل عل و پليدبود، افراد  و اگر چنين نمی. کرده اند
 جايگاه به چطور ميتوانستند، معطاء نور و غيرهقانونی و و محقق و ، "مسعوداحمد شاه "خائن ملی  فهيم و برادران 

  برسند؟؟؟؟؟؟؟؟کنونی و پايگاه 
ران اجنايتک" استخالص "انه ترين ترفنِدخائناوج و معراج ترفند باال و ، " طرح تجزيۀ افغانستان"ميدان انداختن ــ  ب
  :چون. که در انتظار ايشان دقيقه شماری ميکنداست، جازات و عقوبتی سخت سنگين ُماز 

   و می بينندترفندهای ديگر آهسته آهسته رنگ ميبازندــ می بينند، که 
 آنند، تا خود و قوای مهاجم گر ايشان در شرف شکست قطعی قرار گرفته و آهسته آهسته در فکرلکه باداران اشغا ــ

  .نجات بدهند امل،ک و تباهیِ و متجاوز خود را از مخمصه 
دادخواهی و  و می دانند که مردم افغانستان سرانجام زمام امور کشور خود را بدست پرتوان خويش گرفته و روز ــ
  !!!!!!زود، فراميرسد بزودیِ عن قريب و  و برپاگشتنِ  محاکم و دادگاههای مردمی و دادگستری رسی داد

وطن  خود، "استخالص"و " رهائی"در بدل ميخواهند ه و  بهترين عالج تشخيص دادرا" درد دندان، کندن"اينست که 
  :مگر !!!!!!!!!!دهندو کشور را قربانی ب

  

  :بدانند کههرآئينه اگر نميدانند، اينها 
شريف و  مردم اين خاک پاک و اين سرزمين ارجناک،و حافظ ضامن و حامی و حارس 

 کشور اند، همان ايشان که صاحبان و مالکان اصلی اين. ندتوده های مليونی و مظلوم آن
 اين خطۀ مبارک و مقدس را حفظ کرده اند، در آينده نيز قسمی که در طول هزاران سال

 و تا مردم ما نگهدار و نگهبان اين خاکند، .ضامن بقاء و تماميت ارضی آن خواهند بود
  :!!!!!!!های جنايتکاران باکی نيستاز ترفند

  

  د کشتی آنجا که خواهد خداَرَب
  داـُد ناخَرر تن َدبر جامه ـــوگ

  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

  :توضيحات
" شاعر"نشستن تنوين در آخر . است" آگاه"و " باشعور"و در معنای " شعور"لغتًا اسم فاعل از مصدر " شاعر" ــ ١

) بر وزن موفق و مربع و مسدس و مسمط"(منون" يا "تنوين دار"از آن قيدی ميسازد، که در زبان دری بحيث قيد 
و از " صرف عربی"ختۀ زمان ماست و در واقع بر اثر نفوذ زبانهای فرنگی، به کمک اين نوع قيد سا. ياد ميگردد

 "مشکالت امالئی در زبان دری" در يکی از بحثهای اول سلسلۀ. ده استو عناصر زبان عربی، وضع ش" مواد خام"
گر معنای آن را  در زبان دری و فارسی، مود نوع قيرواج فراوان اين. ل گپ زده امدر زمينه بيشتر و به تفصي

در آينده ای نزديک، ضمن مقاله ای مستقل، ان شاء اهللا . عين شکل رايج اندکه اين قيود در بين اعراب نيز بندارد، 
  . ، بيشتر و مبسوط ، سخن خواهم گفت"غير عربی بودنِ  کلمات عربی در زبان دری و فارسی" زير عنوان 

به مراتب بزرگتر " هفت ثور"خ مايند، با اين تفاوت که عمق فاجعۀ  ــ هفت و هشت ثور هردو، روزهای  سياه تاري٢
جلوه می دهند و يا که حتی " سياه"کسانی که اين دو روز را به يک اندازه . است" هشت ثور"و ويرانگر تر از 

هروز سيا در پی سفيد کردن رویِ " ناخودآگاه"يا " آگاهانه"ايانند، نم می" هفت ثور"را سياهتر از " هشت ثور"
  !!!!!!!و نوعی تبرئۀ اين روز منحوس، ميباشند" هفت ثور"

  


