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 Historical تاريخی

  
 دوکتورعبدهللا شيرزاد 
 

 شام سياه شش جدی
 سرآغاز بدبختيھاوآوارگی افغانھا

   
  قسمت اول

  ازکجا آمده اييم و به کجا ميرويم ؟
  ن قايل شد ؟کدام سرحدی رابايد بين انسان وحيوا

  

خورشيد ميچرخد و  دوره اليتناھی ب سرعت ميگذرد، چون زمين ھمواره و شتابان تا بی انتھا وه زمان چقدر ب

اين چرخش شتابان  .ميچرخد و ثانيه روی ثانيه و ثانيه ھای ديگری را انباشته و زمان و زمان زيادی را ميسازد

شب و روز را از بی انتھا تا اليتناھی به گونه طلوع و زمين است که ھمواره سروپای خورشيد را ميبوسد و 

عرضه سخاوتمندانه خورشيد از بام تا به شام و از . غروب به حيه و غير حيه يکسان و بدون تکبرعرضه ميکند

پس اين عرضه زمان و حيات از . گی بخش است که بدون آن حيات و مماتی نيست دختش زمين دايه گونه و زند

     .وده است که به بعدھای دورتر و دورترھا خواھد رسيددورھای دورتر ب

 پس برای تفکيک اين اليه - انباشته و انباشته ھای زيادی ميگردد  برای اينکه زمان روی زمان اليه شده ميرود و

 اين سنه شماريھا از طلوع تا طلوعی و.  سنه شماری را شناساندند و ھا  از زمان ھای دور آنرا به حساب گرفتند

گوشه ای نھان از خورشيد در روی کره  يا در اشعه رايگان خورشيد و که در زير از غروب تا غروبی ھرآنچه را

 .زمين واقع شود ھمه و ھمه را در سينه ميگنجاند و تاريخ نامش مينھد

  چرا ؟ 

 ميسپارد ؟خاطر ه وقوع می پيوندد زمان آنرا به چرا ھمه و ھمه و ھر آنچه را که در ھر کجای روی زمين ب

 خاطر نسپارد ؟ ه مگر نميشود آنرا ب

 ًمگر نميشود اصال سنه شماری نباشد ؟ 

 ش ميشود ؟ اند و تاريخ نامش ميدھد چه حاصلفراخش ميگنجۀ  وقايع و حوادث را در سينۀاگر زمان ھم

 ! بلی 

  ! ست در ميان حيوانات که ناطق نيستند و شعور ندارند و درنده ھستند چنين حساب و کتابی ني
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آنھا ۀ ھم ممات الزم است بر ھرآنچه که برای حيات و و اتمسفر زمين و خورشيد و ارزانی طبيعت ازۀ با آنکه ھم

 اگر.  . . حيوانات از حساب گذشته و آينده شان چيزی نميدانند . به رايگان عرضه ميشودونيز بی تکبر و يکسان 

ديگری را در   جانور–يک جانوری  اگر ميسازند، و ت خودطعمه حيا جانوران درنده وار يکديگرشانرا ميدرند و

خاطر حيوان صفتی اش ه  ب–ميکند و ميراند  ساحه ای از جنگل و يا طبيعت از ساحه و کاشانه اش خشن وار دور

زور تصاحب ه رامش حيوان ديگری بوده بآجنگل را که منبع تغذيه و  درنده اگر يک ساحه سرسبز جانور. است

 مھاجرش ميسازد بدان سبب است که -يا به کلمات ديگر  اولی را از آن مکان خارج ميکند وصاحب ميکند و

که  ھرآنچه را نيست لذا راه ديگری را آشنا نيست و برخوردار درنده متجاوز شعور ندارد و از قدرت تفکر جانور

 به ھمين سبب است که .جھان عينی است آشنايی اش با و ميراند آخرين حد شعور ميکشد و ميدرد و ميکند و

نميشناسند زيرا اين کلمات متبلور منطق و شعوراست . . .  نام  وجدان ، شرف ، ناموس ، ه جانوران سرحدی را ب

    !نام انسان يافته که از مغز تکامل يافته ميتواند تراوش کند و اين مغز تکامل يافته را صرف ميتوان در موجودی ب

، گاو، ی از حيوانات اھلی شدند ھمچون سگتند چون ميدانيم که از دورترين ايام تعدادالبته تمام حيوانات درنده نيس

کلمات و  وبعضی دراھلی شدن ھم قدمی جلوتر رفتند و. . . .  و يا پرندگانی که اھلی شدند مثل کبوتر، . . . االغ 

که به اشاره مربی   چنان اھلی شدنديا و. . . خاطرسپردند بدون آنکه مفھوم آنرا بدانند مانند طوطی ه جمالتی را ب

کنند مثل   بدون آنکه درباره آن فکر خودشان نشان ميدھند نمايشی از اش از سمتی به سمتی ميپرند، ميرقصند و

  !   د نکه از نمايش اجرايی اش ھديه ای نيز دريافت ميکن. . . شادی . دولفين 

ۀ مام انسانھا ھم دارای مغز تکامل يافته نيستند تا ھمھمانطوريکه تمام حيوانات درنده نيستند به ھمين شکل ت

،  وجدان، شرفنام ه سرحدی را ب و گرامی بدارد حريم انسانيت را و منطقی باشد کارکردھايشان شعوری و

  !   رعايت کند. . . ناموس ، 

  فناء که می آيند وميسپارد تا برای ھمگان که درين دايره بقاء و خاطره ب است که زمان وقايع را  خاطربه ھمين

امل يافته که به اسم  که اين حيوان با مغز تک دھد تا باشد ميروند حسابی از وقايع را چون تاريخ مقابل آنھا قرار

درنده خو است تفکيک  مغزی نرسيده و دارای مغز تکامل يافته است از آن حيوانی که به رشد  است واانسان  مسم

  . شود

ھرآن تغييری که در روی زمين خاکی به اسم آفت و  گذشته ھای ھمنوع خودش و گذشته و خاطريست تا ازه ب

     ! از  بديھايش بپرھيزد  از خوبيھايش بياموزد  و .حادثه آفريده شده آگاه گردد

تا تفاوتی  کند جستجو. . . . تغذيه  ضرورت آنست تا انسان با مغزش بينديشد و چاره ای را برای منابع فناپذير لذا

 ،راندن نميداند کشتن و دريدن و چاره ای جز. . .که برای تغذيه  آن حيوان بی شعور ن اين انسان با شعور ورا بي

ش خالصه ھمنوعچاره انديشی برای تغذيه خود و وظيفه اين انسان صرف به نجات ووھکذا که . جسته کند بر

  !  نميشود

 تاثير اطراف ماحولش نيز بر انديشه اش بايد و ا شعورکه ب می آموزد آموخته و تاريخھا به او اين سنه شماريھا و

ه ب. کند گون  زيست انسانی است دگر فش را آنگونه که شايسته انسان و ا طبيعت اطر محيط ماحول و دود  گذار باش

مقابل  مقابل برف کوچ سرسبزسازی جنگالت، در( ضربه ھای ويران کننده حوادث طبيعی بکاھد حدتوان از

را شگوفاتر و ابدی . . .  پذيری تغذيه  ، منابع تجديد. . .) ن سدھا، مقابل زلزله خانه ھای مقاوم سيالبھا ساخت

اساس قانون  بر(حيوانات اھلی و وحشی مداخله کند توازن نباتات و حفظ و خاطر زيبايی کره زمين دره سازد ، ب

توازن حيوانات  تا شوند ندگان شکارپر حيوانات و ساالنه تعداد معينی از تمام کشورھا بايد جنگلداری در
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يکه به اسم و رسم مادی و معنوی ئداشته ھاۀ و خالصه ھم. . .) تعادل باشد  کننده در گوشتخواردرنده و نشخوار

برايش به امانت . . .) فرھنگ و عنعنه . . . مثل خاک ، وطن ، آبادی وطن (از طبيعت و انسان ھمنوع وی 

چون گويند که به امانت نبايد . ه به آيندگان تسليم کند و در آن کسر يا خيانت نکندرسيده شگوفاتر و بارورتر کرد

  !  خيانت کرد

تکامل  اين ھمه توقعات در جامعه انسانی از گذشته ھای دور دور تا آينده ھای دور و دورتر از حيوانی با مغز

ن سرحدی را بين عملکرد جانورصفتانه و يافته که ھمانا انسان است انتظار ميرفته و ميرود ورنه به مشکل ميتوا

  !    انسان مأبانه تفکيک کرد

 - قبل از سنه شماريھا (به ھمين خاطراست که تمام وقايع و حوادث طبيعی و اجتماعی از بدو پيدايش نظام شمس 

ه  آنرا بکه زمان ميشود  ناپذيراءافظه فنتا به امروز ھمه وھمه درج ح) به حساب زمان اندکه فرضھا و تخمينھا 

سپاری زمان در ھمه اليه ھا و در ھر گوشه ای از کره زمين تا ابديت  خاطره اين پروسه ب.  شکل تاريخ ميشناسيم

  . ادامه دارد

  . اين تاريخ است که از دورھای دور تا ابديت ميرسد و ديگر تمام ھرآنچه که تاريخ را ميسازند در تغييراند
فصله چند  ًمثال نباتات يک فصله دو(ييرات درتاريخ سازان متفاوت اندولی تفاوت درين است که مدت زمان تغ

  سال ميرسد يا پرندگان از ٨٠  سال ميرسد يا انسان طور اوسط به  ٢٠٠طور اوسط تا به  ه ساله مثل درخت که ب

 پيدايش و چون از بدو تولد يا) . . .د ن سال ميرس٧٠ که تابه یو حيوانات} زاغ{  سال ميرسد١۵٠يک سال تا به 

تناسب . نمو تا سرحد مرگ ھمه و ھمه حاالت متفاوت تغيير اند که مرگ ھم يکی ازھمين شکل تغيير است

نبات، بين  يا بين انسان و حيوانی، دربين جوامع حيوانی و تغييرات بين خود جوامع انسانی، بين جوامع انسانی و

 نظام شمس و کره انسان و جامعه و يا ھم تغييرات درمجموع تفاوت اين تناسب در تغييرات  يا در نباتات و خود

  : موالنا گويده حضرت چچنان. و تغييرات اند) تناسب(ليونھا سال بيانگر قانون فلسفی نسبيت زمين در طول م

  

  ر زدمـــوان ســحيُ مردم ز اــوزنم    ُاز جمادی مردم و نامی شدم

  ن کم شدمُپس چه گويم چون زمرد    وانی  و آدم شدمـمردم از حي

  شوم آن دــ وھم نايدرـــ کانچهــوآن    بار ديگر از فلک پران شوم

  

 و خاطر ميسپارده پس در ھمه ساحه ھا تغييرات بوده و خواھد بود صرف با تفاوت زمانی که آنھم زمان آنرا ب

گان اختيار ھم در شکل تاريخ گونه و در ھر مقطع زمانی چون آيينه تمام نمايیه  ميکند تا ب)بايگانی (شآرشيف

بدون آنکه ايست آيينه تمام نمايی پس تاريخ  .قرار ميدھد و بدون آنکه رحمی بر ظالم يا قصری بر مظلوم کند

  .  رحمی بر ظالم يا قصری بر مظلوم کند

   آيا ميشود تاريخ را تحريف کرد ؟

انھا و حوادث مخرب طبيعی حوادث و وقايع را از زلزله ھای ويران کننده و طوفۀ  از بی انتھای دور ھمتاريخ 

گرفته تا جنگھای صليبی و کشتارھای بيرحمانه در قالب لشکرکشی ھای کھن و نوين به ھر اسم و رسمی که 

حتی تعصبات و کينه ورزيھای شخصی ، قومی ، . . . عنوان شده تا نسل کشی ھا ، ويران کردنھا و سوزاندنھا 

پيشرفتھا و غناسازيھا که در شگوفانی و باروريھا تاثير مثبتی ۀ با ھمرا  . . .مليتی و فرامليتی ، لسانی ، مذھبی 

گرچه بودند و ھستند و .   را در حافظه اش با حوصله فراخ ثبت ميکند چيزھمهبر طبيعت و جامعه داشته ھمه و 
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ی جوامع خواھند بود شخصی يا اشخاصی و يا گروھی که تالش کرده اند و ميکنند و خواھند کرد تا واقعيتھای عين

وقوع پيوسته و به جنايات ھولناکی تبديل شده که خود مستقيم و يا ه بشری را و ھرآنچه را که به اسمی و رسمی ب

ن سھيم و يا عامل اصلی آن بوده اند تالش دارند آنرا وارونه جلوه دھند و خالف منطق مادر ثبت آغير مستقيم در 

 در تاريخ در جوامع انسانی طفل معيوبی را به زايمان نمی نيشيندماولی آنھا بيخبر ازينکه . تاريخ گام بردارند

گوشه .  ارائه ميدھدثبت و بلکه ھرآنچه را که واقعيت عينی بوده واست ) تاريخ غلط يا وارونه جلوه دادن وقايع(

 و لحظه به فراز و نشيب طبيعت و جامعه انسانی که از بی انتھای دورالی امروز ثانيه به ثانيه ای ازين تاريخ پر

تاريخی که در . نام افغانستان  امروزيسته لحظه آنرا در سينه فراخش تعبيه کرده حکايت گويايی از ويرانه آبادی ب

 ساله اش چنان فراز و نشيب را آزموده که وقايع ھولناک ناگوار و دلخراش آن از سازندگی و  ۵٠٠٠  ھنهپ

وقوع  ه ب ع و حادثاتی مخرب و تکان دھنده ای درين ويرانه آبادباروری آن کرده بيشتر بوده و گاھی ھم چنان وقاي

گوش آرامش نماد  ، جه تاريخضگريه و سنه شماری زمان به گريان فتاده وصدای ضپيوسته که از شدت دردآن نب

  .کرده است  کر را جماد و

 کارد بيرحم با گلوی اله جنايات بيشماری رخ داد ، ھمانا شوخی خشنھ که در یکشتار و ويرانيھای بی حساب 

ًپرنده ناتوان بوده است که وقتا فوقتا سراغ ويرانه آباد ما  ياد آريم ويرانی و کشتار ه ب. می آيد) افغانستان(ً

ياد آريم کشتار شاه عبدالرحمن را و يا به را ،  آريم ويرانی و کشتار لشکر چنگيز دياه الدين جھانسوز را ، بءعال

 و شش ١٣۵٧ون افغان و به خاکستر تبديل کردن افغانستان را در دو روز ھفت ثور  ميليدوياد آريم کشتار ه ب

  ).  گوشه و ادامه آنست١٣٧١البته ھشت ثور  (١٣۵٨ - جدی 

خودکامگی جنون  که ازعقده ھای شخصی و د غنيمت بو د تشنه قدرت و ان کر وير و سوزاند  کشت و الدين ءعال اگر

از تبار بيگانه  خون آشام بی بديلی تبديل شد به ويرانگر بيرحم و سوزاند وکشت  اگرچنگيز - آميز وی شروع شد

کشته ھا پشته ھا ساخت وابسته بيگانه بود  اگر عبدالرحمن کشت و از  و-بود فرھنگ و آيين ديگر با زبان و بود و

کدورت بر منطق و  کينه هعقده جنون آسای قدرت طلبی اش غلبه کرد  و اشارات بيگانه بر اشکه تعصبات مذھبی

.  که کرد ھم آشنايی داشت چنان کرد آنبا  آيين و زبان و فرھنگ ھمين ديار بود و د با آنکه از عقل وی غلبه کر و

   .افغانھا بر آنھا بادا ۀاکنون لعنت و نفرين ابدی تاريخ و ھم

در  شروع و) ١٩٧٨يل اپر (١٣۵٧که از ھفت ثور  ياد آريم سياه ترين روزھای تاريخ معاصرکشور راه بولی    

ه  عصريکه علم و دانش ب-در آخرين ربع قرن بيستم  به اوج خود ميرسد و) ١٩٧٩دسمبر (١٣۵٨شش جدی 

فرھنگ چنگ به دامان   ادب و-  گيتی  در سراسر را تجربه ميکند و انديشه بشر ِسرعت پله ھای صعودی خرد و

ر،  ھمگانی تر و بھتری برای ھمه و ھمه رقم زنند ولی انسانيت ميزند تا جھان را جھانی شگوفات شعور و انسان و

  و نامردترين عاصی ترين، که در سوخته آباد ما افغانستان ويران، سياه ترين تاريخش را توسط شقی ترين اءاسف

  .    تجربه ميکند  ناخلفشفرزندان

دست فرزندان ناخلف ھمين ه  ب در ويرانه آباد مانھولناک که بيشترين اين جنايات اءای وای اسف !  اءولی اسف

  !   سرزمين رقم زده شده است

ی آنعده از اعضاء اين باندھا(يکی ازين دايره شرم و ننگ ھمانا باندھای جنايتکار و وطن فروش روسی بودند 

 که مستقيم و غيرمستقيم در کشتار و ويرانی افغانستان سھيم بودند و ھنور ھم سرسپرده و خود فروخته جنايتکار

 جامعه افغانی را گرد ھم  حاشيه ترين انسانھایرذيلکه نا خلف ترين ، اوباش ترين و  )ن راستا در تقالينددري

  !   آورده تا آنچه را که ھمه اسالف شان جدا جدا بر ويرانه آباد مان تجربه کردند اينھا ھمه را يکجا تجربه کردند
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، کينه ورزيھای شخصی و  جھل، خودخواھی باعقده، تعصب،يک مشت انسانھای خودفروخته پرورش يافته

خاطر ه  ب–شنا بودند آجامعه افغانی رشد کردند و به لسان و فرھنگ مردم گويا ۀ که در حاشي. . . فرھنگ ستيزی 

نبات و دشت  حيوان و از انسان و و قدرت و آب شدن عقده ھايشان جبين برآستان دشمنان قسم خورده ميھن ساييدند

  !   تندف کوه انتقام گر و

که از چنگ يک خونخوار و خون آشام ويرانگر نجات مييابد و ده ھا سال طول ميکشد تا ) افغانستان(سوخته آبادی 

دوباره آرزوی زندگی در شاھرگھای انسانھای خسته و رنجور ملت بدمد و ملت سرکوب شده قد راست کند تا 

 از راه ميرسند و بر سروصورت انسان و حيوان و ويرانه آبادش را دوباره بسازد بازھم سيه دلی و سيه دالنی

  !  نبات و جماد آن ميکوبند و ويرانه آباد را بازھم ويرانتر کرده و به تله خاکستر مبدل ميسازند 

  اين چه شوخی سرد زمان است که بر سروصورت اين ديار ميکوبد ؟  
شتن و يران کردن و بيرحم بودن يکی بر  وطن فروشان خودفروخته که در بستن و ک-  فرزندان ناخلف افغانستان

کام مرگ کشاندند ، ه ليون انسان را ب مدوقسم خورده افغانستان  بيگانه و دشمنان  پشتوانه  با و فتند ديگری سبقت گر

 شيرازه  وبيشتر از يک ميليون انسان را معيوب ساختند، ھفت ميليون انسان را به خارج از افغانستان آواره ساختند

 بيوه و ليون انسان را در داخل افغانسان آواره کردند، صدھا ھزار، سه مزدندبرھم را ار فاميل صدھاھز

ساختار شکننده و . آسمان نيلگون بدبخت و سياه روز ساختند زير را روی زمين سخت و صدھاھزار يتيم ديگر

جا ساختند و در حسرت لحظه کاشانه شان بي ويران اقتصادی را صد سال به عقب کشاندند، يک نسل را از خانه و

شان فرو بردند و نسل  ای اميد به زندگی و اميد جمع بودن يک فاميل حد اقل برای يکبار در غم و اندو عزيزان

 به ًديگر را با وحشت و عقده بی وطنی و نا امنی و سرنوشت نا معلوم به جامعه تقديم کردند و افغانستان را کامال

    !!دند  کر  خاکستر مبدل تل

 باشد و اگر احساسی بر خاسته از ینام انسان باشد، اگر انسانی دارای احساسه اگر وجدانی در ضمير موجودی ب

گريست و در مقابل  حال اين ملت و اين ميھن  خون خواھده جه تاريخ يکجا بضً يقينا ھمراه با گريه و -منطق باشد

  !   اين جنايت لعنت و نفرين خواھند فرستاد نالوت نخواھد بود و ھمواره بر عام اين جنايت بی تفانعامال

  

برای  فغانستان است و طانی تاريخ معاصرا  دوغده سر۵٨ وشش جدی ۵٧ھای سياه ھفت ثور روزکه  بدون شک 

کشتارھا، ۀ  ھماءمنش سر سياھی که علت اساسی و دو روز .ساليان درازی به زخمھای ناسوری بدل شده است

اجتماعی،  ھم پاشی ساختار از  ذلت کشيدن ملت، تفرقه ھای لسانی، مذھبی، قومی وويرانيھا، چپاولگريھا، به

تحت نام ورسم متفاوت، شعله ورساختن جنگ فرسايشی داخلی  کشيھا قالب لشکر زمينه مداخالت پيھم بيگانگان در

 خود رسيد  به اوج١٣۵٨آن شش جدی " مرحله تکاملی" که در١٣۵٧و ھمه وھمه معلول کودتای خونين ھفت ثور

. . . جدان ، ناموس  حد انسانيت ، و خته که با سر و شياد خود فر باش، اراذل و  سط يک مشت او جناياتيکه تو. ميباشد

 آتش نفاق را در بين مردم، KGBکارگرفته شدن توسط ه وطن فروشان اوباش با ب. بيگانه بودند صورت گرفت

ملين به اھداف ناشايست شان  که تجاوزگران کر افروختند تا باشدنيروھای انقالبی و ملی و تنظيمھای اسالمی بر 

     !. برسند

شام تا آنجا که امکان و توان داشتند بر  و خودفروخته ھمراه با باداران روسی شان از بام تا به ه ئیآدمکشان حرف

که در ان انتقام گرفتند و بيج سرملت و ميھن انواع بمبھای ناپالم و کيمياوی و مرمی و آتش ريختند و از جاندار

ًيقينا که دير يا زود به ميز عدالت و دادخواھی کشانيده .  دست فاشيزم را از عقب بستند شانی القلبیسجنايت و ق
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نامھای ه  از طرف محکمه بين المللی الھه دو نفر ازين جنايتکاران وطنفروش ب٢٠٠۶چنانچه در سال (خواھند شد 

     ...). سال حبس محکوم شده اند ٩ حبس و حبيب هللا جالل زی  به  حسام الدين حسام به دوازده سال

مجرم بودن جنايتکاران خلقی و پرچمی موجود است که حرکت  اھد انکار ناپذيری مبنی بر و شسندھزاران  امروز

آنھا در راستای خودفروختگی و وطن فروشی شان يک حرکت آگاھانه بوده که در نسل کشی و جنايات ضد بشری 

اين برھمگان واضح است که تجاوزگران در ھيچ گوشه ای از جھان بدون داشتن نوکران وفادار و . ھيم بوده اندس

يتوانند توجيه نمايند مگر آنکه را ھرگز نم مداخالت و لشکرکشيھای خود. . . و "کمک"فرمان زير نام  ه گوش ب

ی القلب خود فروخته در سقفلھذا جنايتکاران . ًشان قبال تعھد فرمان برداری را به بادار سپرده باشد دورانزم

. کشتار مردم يکی بر ديگری سبقت جستند که نشانه عمق وفاداری و خودفروختگی شان به تجاوزگران روسی بود

 نکردند و غز کشتن و بستن و واسکت دريدن دري اطفال و سالخوردگان رحم نميکردند و ا- آنھا بر زنان و مردان 

  .  جوانمردانه تاختند که علت اصلی دربدری و آوارگی مردم بوده استبر نواميس مردم نا

 ١٣۶۶در سال  )مشھور به نجيب گاو(که خود نجيب احمدزی کشتار بيشمار و ويرانی بی حساب چنان طغيان کرد

برای ( به عوض لباس کفن - عوض خانه قبر ه در جلسه کميته مرکزی باند جنايتکار پرچم و خلق معترف شد که ب

خاک   در دشت و بيابان زيريا و بلکه در قبرھای دسته جمعی زنده به گورشدنده ھا ھزار افغان کفن ھم ميسر نشدد

 که خود معترف بودند ی سيه دالن. و به عوض نان مرمی در شکم داده شده است) يا طعمه حيوانات گشتند شدند و

کوب جنگ آزاديبخش ملی ما از وحشت و پا کرده اند ھمراه با روسھای تجاوزگر در سره چه وحشتی را ب

ه گرفته که جامعه ما را با انواع زجر و شکنجه و حبس و قتل دسته جمعی مواجه ساخته تا ب بربريت بينظير کار

زمانيکه روسھای تجاوزگر متوجه شدند که .   را مطيع اوامر شومشان سازندماد مردم غيورنطريق بتوانھمين 

فغان را چون نوکران پرچمی و خلقی اش مطيع خود سازند از راه مکر و ھيله وارد نميتوانند از راه زور ملت ا

دشمن مکار با اعالن آشتی ملی سالح کھنه انگليس را از نيام بيرون آورد که فشرده ھمان سياست   .ميدان شدند

دست آرد اينک ه دست نياورد و نميتوانست به زور در ميدان جنگ به آنچه ب. کھنه استعماری قرن نزدھم بود

   :ند دولی نخوانده بو.  دست آرنده ميخواست با شيادی رياکارانه و مفت ب

  شـــويـــت آب آمـــد آمد ز سمــــرس سفيـــکی خـــــي

  شـباغ و برزن وکويبلعد خلعت ميھن زطمع  آنکه ه ب

  وی ھمدمـت  را شــ حقيقتوز دانی  ـــــن نغـــر ايــــاگ

  دويشـــھم  ز ھن" دلـــبي" ست  تاــــوش گفــــه خـــچ

  درگلستانی که حرص احرام عشرت بسته است آنجا" 

   "غ از لب جويشـــد دم تيـــرويـــزه ميـــــای سبـجه ب

  !   اين بود که شعار آشتی ملی بين آن ستمگران ددمنش و اين ستمکشان آدم منش را موعظه ميکردند 

  :  پس ھمه ميدانند که 

  -ليون افغان کشته شدند   مدو بيشتر از اگر

  - صدھا ھزار افغان معيوب شدند  اگر

  -ليون انسان از افغانستان آواره و دربدر شدند   م بيشتر از دهاگر

   صدھا ھزار بيوه وصدھاھزار يتيم ديگر آواره و دربدرو بدبخت شدند  واگر
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علت اساسی آن ھمانا تجاوز قوای شوروی و . . . اگر  و. . . افغانستان به تل خاکستر بدل شده است  و اگر اگر

     .فرمانشان بوده استه کشتار بيرحم تجاوزگران و نوکران گوش ب

 و   نبود اين ھمه تنظيمھای وابسته و غارتگر١٣۵٨آن شش جدی " مرحله تکاملی"  و ١٣۵٧اگر ھفت ثور 

  !!   در افغانستان نميبود نام طالبفرھنگ ستيزی به 

 بر سر ملت  و تحقيرشدنھا  نبود  اين ھمه بدبختيھا١٣۵٨آن شش جدی " مرحله تکاملی"و   ١٣۵٧اگر ھفت ثور 

    !! نمی آمد ستانو ميھن افغان

جرم ه  بود که ده ھا ھزار جوان مبارز و وطنپرست و ملی را ب۵٨ و شش جدی ۵٧اين غده سرطانی ھفت ثور

 و ده ھا ھزار ديگر را در گودال ھا زنده زنده دفن ارج نھادن به آزادی و مقام واالی انسانی در دخمه ھا محبوس

 ، دشت چمتله گوردسته جمعی در ھاده  لۀجم دسته جمعی از گور ھاصدشدن  آن پيدا که نمونه بارز کردند

دشت ليلی، در نزديکی واليت بدخشان،  مرکز فيض آباد ناحيه ششم شھر پلچرخی کابل، دشت قروغ واقع در

    . است ... زندان  شبرغان

  

ولی ملت افغانستان ننگ آوارگی را مانند زھر تلخی چشيدند اما لکه غالمی و بردگی روس را مانند وطنفروشان 

که مزدوران روس فراموش کرده بودند که اين جنايتکاران با باداران روسی  ديده ميشد. دفروخته قبول نکردند خو

افغانستان برای جنايتکاران تجاوزگر و نوکران مزدور ملت و ميھن شان از زمين و زمان انتقام گرفتند ، چونکه 

زمانيکه روسھای تجاوزگر و مزدوران زرخريدشان در گرداب کشتارھای بيرحمانه  .آن جبين به خاک نميساييدند

بيانيه داکترنجيب مشھور به نجيب ( دريای خون را جاری ساختند به واقعيتھا چنين اعتراف ميکردند -و ويرانيھا 

ھشت سال  "")١٩٨٧مصالحه ملی " بيروی سياسی حزب وطنفروشان و کميسيون عالی به اصطالح گاو برای

 طی اين مدت ده ھا و صدھا ھزار انسان تلف و زخمی و معيوب -است که جنگ در سرزمين ما جريان دارد 

  ".   گرديده و خسارات ھنگفت به اقتصاد و فرھنگ و مردم وارد شده است

 ندارند اينست که بگويند جنگ و ت نداشتند وأ شد ولی چيزيکه مزدوران روس ھرگز جراين راست است که چنين

    ؟کشتار مسلخ مانند را در افغانستان کی شروع کرد و چرا شروع کرد

  علت اساسی اين ھمه کشتار و بدبختيھا نبود که ۵٨ً  و خصوصا  شش جدی ۵٧مگر کودتای خونين  ھفت ثور 

  ! !غانستان تحميل شد  ؟؟بر ملت محروم و ستمکش اف

  

  پايان قسمت اول                 

                      
  ادامه دارد  

  
 : ضميمه و آنھم يک خواھش کوچک 

ًدوستانی که ميخواھند خرده بگيرند و يا انتقادی دارند و يا ميخواھند ناسزا بگويند لطفا کاپی نوشته شانرا به آدرس ُپسته ارتباطی دوستان عالقمند و آنعده 
 ترسم ازينکه کمبودی وقت و خواندن مطالب الزمی وب سايتھا.   بفرستند تا فرمايشات شانرا به جواب گيرم com.hotmail@sherzadabdام 

  .ه اند آنرا بيابم و به جواب نشينمطرف من نشانه گرفته شده  تا در تراکم بينھايت مضامين وب سايتھا به جمالتی که بندھد مجال آنرا برايم
   ممنون شما                       

  
 
 


