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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Political  سياسی

  
  سيدھاشم سديد

  ٢٠١۶ می ٠٢
  

  نکاتی چند پيرامون رويدادھای ھفت و ھشت ثور
  :نکتۀ اول

آور است که دفاع از روز نفرت   دفاع از روز سياه ھشت ثور از نظر اخالقی، سياسی و ملی به ھمان اندازه شرم 

  . انگيز ھفت ثور

ابعاد جناياتی که به وجود آورندگان روز ھفت ثور بر کشور روا داشتند، به ھيچ وجه از ابعاد جناياتی که به ھستی 

  . آورندگان روز ھشت ثور بر مردم تحميل کردند، کمتر نيست

 که ھم از نظر سياست، ھم از نظر بر خورد ھای غير ھر دو روز، روز ھا و ماه و سال ھائی را به دنبال داشتند

اخالقی، ھم از نظر جنگ و کشت و کشتار و تباھی و ويرانی، و ھم از نظر خيانت به ملک و ملت ھيچ گونه تفاوتی 

  .ازھم نداشته اند

ھای ضد ملی ميليون ھا ھموطنی که ھنوز جامۀ حيات به تن دارند و شاھد استبداد و شرارت ھای عريان و زد و بند 

 آنچه را که بر اين ۀگروه ھای خلق ـ پرچم و گروھک ھای مسلمان نمای به اصطالح مجاھد با بيگانگان بودند، ھم

جانيان سرخ و سبز شايد گذشته . کشور و بر مرمان آن طی سی و ھشت سال گذشته رفته است، ھنوز ھم به ياد  دارند

اما مردم به ھيچ وجه نمی توانند آن روزھای خونين، نفرت انگيز، ھای چرکين و خيانتبار خويش را فراموش کنند، 

  . ناگوار و مملو از جنايات را از ياد ببرند

در زمان خلق ـ پرچم، گذشته از اين که ھزاران انسان طوری ناپديد شدند که نه مردۀ آن ھا پيدا شد و نه زندۀ شان، 

ً دسيسه، آشکار و پنھان، غالبا تنھا به جرم اين که مسلمان بودند صدھا ھزار انسان بی گناه در سراسر کشور با توطئه و

و نماز می خواندند و به مسجد می رفتند يا ريش داشتند يا چون به سياست عالقه نداشتند نمی خواستند به حزب خلق ـ 

وانۀ زندان ھا شدند و پرچم بپيوندند و يا نمی خواستند به ميتينگ ھا، جشن ھا و راه پيمائی ھای حزبی اشتراک کنند، ر

سال ھا را، اگر شانس می آوردند و زنده می ماندند، با شرايط بسيار دشوار و بعد از تحمل شکنجه ھا و آزارھای سخت 

  . و دشوار در زندان ھا می ماندند

ن زد، ًمجموع کشته شدگان تقريبا سيزده سال حاکميت خلق ـ پرچم و حاميان خارجی شان را نمی توان به درستی تخمي

  . ولی بی گمان به يک و نيم ميليون نفر خواھد رسيد
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ميليون ھا کودکی که پدران شان در دوران خلق ـ پرچم کشته شدند، يا سال ھای متمادی را در زندان ھا به سر بردند، 

اعاشۀ فاميل چون متکفلی نداشتند، از رفتن به مکتب بازماندند و در سنين کودکی و نوجوانی مجبور بدان شدند تا برای 

تن به کارھای شاقه بدھند؛ يا زنانی که نان آوری نداشتند برای سير کردن شکم خود و اطفال شان به کار ھای ديگری 

  . مجبور شدند

ده ھا ھزار کودک و نوجوانی را که دارای ھيکل بزرگتر و قوی تر بودند، دستگير نموده به ميدان ھای جنگ روان می 

 مجاھدين در زمان به اصطالح جھاد درمحالت تحت تصرف شان در داخل کشور، يا در شھر کردند؛ ھمان کاری را که

ًبا نوجوانان و جوانان، حتی با مردان فاميل دار با تھديد و کاربرد انواع شکنجه ھا ـ بعضا غير ... ھای پشاور و کويته و

  .اخالقی ـ می نمودند

پاداش شان، اگر زنده برمی . ه به جبھات جنگ فرستاده می شدنددر زمان خلق ـ پرچم جوانان از صنوف ھشت و نه و د

گشتند، اين بود که سند فراغت دورۀ بکلوريا برای شان داده می شد؛ اگر محصل می بودند سند دورۀ تحصيلی شان، 

 را بدون اين که دوران تحصيل را به سر رسانيده باشند، برای شان تفويض می گرديد و به اين ترتيب جوانان کشور

  .ًعمدا از سواد الزم بی بھره می ساختند

حکومت نام نھاد مجاھدين از اين ھا ھم يک قدم پيشتر گذاشته دروازه ھای مکاتب را برای خيلی از نو باوه گان کشور، 

  .وی دختران به کلی مسدود کردندرخصوص بره ب

ند ارگ کابل، به وسيلۀ نيروھای نظامی اگر در زمان خلق ـ پرچم روستا ھا با خاک يک سان شدند، چون شھرھا، مان

يدند و می نامند شھر زيبای کابل امشوروی حفاظت می شد، در زمان حاکميت مسلمان نمايانی که خود را مجاھد می ن

طوری در اثر جنگ ھای ميان تنظيمی برای دست يافتن به قدرت سياسی تخريب شد که به احتمال زياد از تمام تخريبات 

  .م در روستا ھای کشور کمتر نبودزمان خلق ـ پرچ

از آن طرف اگر خلق ـ پرچم روابط چاکر منشانه با شوروی بر قرار کرد و برای حمايت خويش نيروھای اين کشور و 

ھمپيمانان آن را به افغانستان دعوت نمود، در اين طرف گروه ھائی به اصطالح مجاھدين مشاوران و عساکر و افسران 

اکستانی و عرب را به کشور دعوت نموده تا در امر حمايت از آن ھا چه در امور سياسی و چه نظامی و استخباراتی پ

  .در مسائل نظامی و استخباراتی کمک کنند

اگر يکی شوروی را در امر حکومت و سياست خارجی و جنگ . در وابستگی به بيگانه، ھيچ کدام از ديگری عقب نماند

مطلق داد، ديگری ھمين اختيار را به پاکستان و عربستان، و به گونۀ غيرمستقيم، و کشتار مردم و ويرانی کشور اختيار 

  . به امريکا واگذار شد

. ھيچ کدام در بيگانه پرستی و چاکری بی قيد و شرط و کامل به اجانب، يکی به شمال و ديگری به جنوب، کوتاھی نکرد

ر طبق اخالص، يکی به شوروی و ديگری به پاکستان، ھر دو با بی شرمی و سرسپردگی بی مانندی استقالل کشور را د

  .عرضه کردند و با اين کار شان ننگی برای ابد برای خود و احزاب شان کمائی کردند

، و نه کسان ديگری از اين دسته يا آن دسته، ھيچ کدام، حق ندارند به روزھای ھفت "ارغنديوال" و "قانونی"بنابراين نه 

 برآمده به دفاع از اين دو روز شرم آور و ننگين که زمينه ساز تمام بدبختی ھای بعدی تا يا ھشت ثور بر روی ستيژ

  .امروز برای ما شده اند، بپردازند

بدبختی ھای امروزما، اگر مقداری در فرھنگ و بی تفاوتی ھا نسبت به سرنوشت مردم و آيندۀ کشور در گذشته ھای 

 و مداوم خانوادگی برای رسيدن به پادشاھی بعد از مرگ تيمورشاه درانی، دورتر بستگی دارد، يا در رقابت ھای مستمر

به اندازۀ بسيار زيادی به پندار و رفتار خالف ارزش ھای انسانی و منافع ملی خلق ـ پرچم و گروه ھای به اصطالح 
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 وحدت اسالمی ،"سياف"، اتحاد اسالمی "شورای نظار"، "جمعيت اسالمی"، "حکمتيار"مجاھد، مانند حزب اسالمی 

 و سائر دستياران گونه گون "محسنی" و "دوستم" و "گيالنی" و "مجددی" و دسته ھای مربوط به "خليلی" و "مزاری"

  . شان تعلق می گيرد

، دليل روشنی است برای دست داشتن گروھک ھای "آفتاب آمد دليل آفتاب"شرايط خونبارموجود کشورخود به مصداق 

کرزی و قانونی و عبدهللا و فھيم و اسماعيل و ارغنديوال و قدير و مجيد و نور "ی در آن؛ که به اصطالح اسالمی ـ جھاد

 و امثالھم از "و دوستم و وردک و مجددی و حکمتيار و ربانی و محقق و خليلی و محسنی و  گيالنی و انوری و چکری

کارمل و امين و زيری و رفيع و قادر و " گرفته تا "تره کی"آن ھا نمايندگی می کنند؛ و گروه ھای خلق ـ پرچم از 

 و "من و بابه جان و نجيب و وکيل و سروری و اليقؤگالب زوی و غوربندی و وطنجار و مزدوريار و علومی و م

  .نااليق و  صد ھا تای ديگر

وه ھای رچند گرھخالصۀ کالم اين که، ھر دو روز در تاريخ معاصر کشور از سياه ترين روز ھا به شمار می روند که 

خلق ـ پرچم و مجاھدين دروغين ھر آن به دفاع از آن ھا می پردازند، نبايد از خاطره ھا محو گردند، و نبايد از نوشتن 

پيرامون جنايات و وقايعی که در اين دو روز به وقوع پيوسته است، يا جنايات و مصيبت ھائی که به دنبال اين دو روز 

  ت ـدر کشور ما رخ داده است، دست برداش

   : به عنوان نکتۀ دوم

زيرا يادآوری از ايام نکبتبار، . رين تاريخ کشور ما، ولو اندک، نيستميمن ھيچگاه مخالف يادآوری گذشته ھای تلخ و ش

به خصوص، خاطره ھای آن روز ھای اندوھبار را در اذھان مردم کشور، در اذھان نسل ھائی که شاھد چنين ايام 

 زنده نگه می دارد و اين، بدون شک و ترديد به نفع مردم و کشور ه نبودند، برای ھميشدردآور و خونين و نفرتباری

  ! است

 عبرتی باشد ھم  درسن ظھور پی آمد ھای دردآور اين دو روز، نفرت مردم از عامال تداوماين امر می تواند عالوه بر

ل خويش بر ديگران از راه زور و تشدد يمبرای عامۀ مردم و ھم برای ھر انسان و ھر گروھی که در آينده به فکر تح

  .فتند امی

ًپيشنھاد من اين است که مقامات مسؤول، آنانی که واقعا در فکر مردم و در فکر خاک ھستند، و می خواھند تاريخ را به 

انی عنوان مشعل فروزان برای روشن ساختن راه بھتر به سوی آيندۀ تابناک و آموزنده زنده و روشن نگه دارند، ھر زم

  .کنند" موزيم ھفت و ھشت ثور"که سررشتۀ امور را به دست گرفتند، اقدام به احداث موزيمی به نام 

در اين موزيم بايد حداقل يک کتاب خانه، يک گالری برای تصاوير و يک تاالر که در آن شھرت تمام قربانيان دوران 

 و يک تاالر برای معرفی سردمداران و  قيد شده باشد) قبل و بعد از رژيم طالبی(حاکميت خلق ـ پرچم و دوران مجاھد 

  . معاونان و فعاالن جنايت پيشۀ اين دو حرکت منفور و ضد ملی و حاميان خارجی شان موجود باشد

 ۀنگھداری کتاب ھای الزم در خصوص اين دو روز و پی آمد ھای آن، در کتاب خانۀ اين موزيم، تصاوير و شھرت ھم

وردن اين دو روز و استمرار جنايات و ويرانگری ھای آن ھا دست داشته اند، ھمراه با کسانی که در به وجود آ

و لستی از قربانيان، ھمان گونه که در شھر ... تصاويری از ويرانی ھای شھر ھا و روستا ھا و راه ھای مواصالتی و

ه ھای تلخ و جان گداز وقايع ھا و کشور ھای مختلف اروپا مراکز جنايات نازی ھا را برای زنده نگه داشتن خاطر

دوران جنگ عمومی دوم نگه داری می کنند، يکی از کار ھای ضروری و الزمی است که به ھيچ وجه نبايد از آن چشم 

  .پوشی کرد
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و سوم اين که تاريخ نويسی تنھا شرح واقعيات و رويداد ھا يا معرفی اشخاص خوب و بد و خادم و خائن يک کشور 

ھدف از تاريخ نويسی عبرت آموزی و بيدار . تاريخ با سرگذشت نوع انسان سرو کار دارد ":ولتر می گفت. نيست

ًبناء به نظر من بھتر خواھد بود که عالوه بر يادآوری از تأثيرات منفی و غمين روز ھای ھفت و ." است] انسان[ساختن 

ی ھم به عوامل و مفکوره ھای ديگری رد و بزرگ آن، اگر کمتمام عامالن خھشت ثور و صدور حکم دادخواھانه عليه 

  . که سبب بروز اين دو روز منحوس و نکبتبار شده اند پرداخته شود، بد نخواھد بود

تا جائی که ديده می شود، ھيچ يک از مقاله نويسان يا نويسندگان ما، خواه مؤرخ و خواه سياستمدار، به عامل فرھنگی ـ 

ن پرداختن به اين دو روز، نپرداخته اند؛ درحالی که اين مسائل لوازمی ھستند حي) مردم عوام(اقتصادی ـ روانی توده ھا 

  !بسيار ضروری و غير قابل اغماض برای ارزيابی ھر دگرگونيی، چه مثبت و چه منفی، در يک کشور

01.05.2016 

  

    

  

 

 

 
 


