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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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 ۴٧نشريه پيشرو شماره 

  ٢٠١٣ اپريل ٢۶

  !را » ھشت«را می بخشيم، نه » ھفت«نه 
ه است و يا ھم روزھای سياه تاريخ افغانستان مانند ھر کشور ديگری  يا با روزھای حماسه آفرين و درخشان رقم خورد

. و تاريک را تجربه کرده که خاطرات تلخ و آسيب ھای وارده از آن تا سالھای متمادی ملت ما را به تباھی کشانده است

 محسوب ئیھا  که مصادف با کودتای ننگين حزب دموکراتيک خلق بود، سرآغاز تمامی بدبختی١٣۵٧ھفتم ثور 

  .را با گوشت و پوست خود لمس می کنند ات آنشود که مردم ما تا اکنون صدم می

 سال حاکميت ١۴ھفت ثوری ھا که با کمک مستقيم باداران روسی خود و کودتای نظامی بر اريکۀ قدرت نشستند، طی 

سوسيال . را جبران کنند ھا و صدمات آن شان چنان دمار از روزگار مردم افغانستان کشيدند که بايد چندين نسل خرابی

اش به کرسی قدرت  م شوروی که دست پروردگان خود را يکی پی ديگری و بنا به اقتضای منافع سياسیامپرياليز

  . زمام امور را کامالً در دست گرفت١٣۵٨نشاند، با اشغال افغانستان در شش جدی  می

کردند با  ر میھفت ثوری ھا که با رفتار ناشيانه و جنايات بی شمار خود ملت ما را در مقابل خود قرار دادند، تصو

ھرکه با ما نيست، «آنان تحت شعار . قساوت و استبداد خواھند توانست اين ملت آزاده و سربلند را مطيع خود سازند

ليون انسان اين سرزمين را به کام مرگ فرستاده و صدھا ھزار تن ديگر را يا ي، بيش از يک و نيم م»دشمن ماست

ای مخوف به بند کشيدند؛ ھشتاد درصد روستاھا را تخريب و يک پنجم معلول و معيوب ساختند و يا ھم در زندانھ

  .جمعيت کشور را مجبور به ترک ديار خود و آوارۀ کشورھای ھمسايه کردند

آميز دختران مکاتب را با توپ و  جنايتکاران ھفت ثوری کوچکترين آوازی را در گلو خفه نموده و حتا تظاھرات صلح

 ئیرگ ديگر ھفت ثوری ھا دامن زدن به اختالفات قومی با ايجاد غندھای قومی و مليشاخيانت بز. تانک سرکوب کردند

بود و مھمتر از ھمه صاف کردن جاده برای نيروھای سياه عقبگرا بود که مردم افغانستان قبالً ھرگز آمادۀ پذيرش آنان 

حزب «.  چيز ديگری نيستھمانطوری که سرنوشت ھر رژيم پوشالی و وابسته جز سرنگونی و اضمحالل. نبودند

  .مبدل ساختند، راھی جز اين نداشت» حزب وطن«را به  نيز که بعدھا پاالنش را بدل کرد و آن» دموکراتيک خلق

مردم افغانستان که بعد از اين ھمه قربانی و ايثارگری در مقابل اشغالگران روسی و عمال دست نشاندۀ آنان انتظار 

 که مصادف ١٣٧١ند شده و حداقل به آسايش نسبی دست يابند، اما تاريخ در ھشت ثور م داشتند تا از نعمت آزادی بھره

با سقوط رژيم پوشالی نجيب بود، به شکل سياھتری ورق خورد و اين بار قلب کشور آسيب ديده آماج حمالت کين 

.  قرار گرفت که حاضر بودند به خاطر رسيدن به قدرت، خون تمامی ساکنين شھر کابل را بريزندئیتوزانۀ نيروھا

ھای بنيادگرا تمامی نقاط کابل را به سنگر جنگ قدرت ميان خود تبديل کرده و حتا بعضی از رھبران اين  تنظيم
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را  ريب شھر بايد تا عمق يک متر خاک آنھا فتوا دادند تا به خاطر تطھير شھر از وجود گناھکاران، عالوه بر تخ تنظيم

  .نيز برداشت و دور ريخت

 از پايتخت، ئیھا ھشت ثوری ھا که جنايات شان تا آن زمان در تاريخ کشور بی سابقه بود، با تسلط ھر يکی بر بخش

ف قرار ديگر را با ھزاران راکت و موشک ھد آنان مناطق يک. جنگ خونين را بر سر فتح مناطق ديگری آغاز کردند

  .نمودند داده، به خاک يکسان می

ھای خود  ديگر لذت می بردند بلکه خون مردم مظلومی را که در خانه ھشت ثوری ھا نه تنھا از ريختاندن خون يک

نيروھای . محصور مانده بودند پشيزی ارزش نداده و ھر آنچه در توان داشتند برای آزار و اذيت آنان انجام دادند

بستند که حتا در ھيچ کشور ديگر دنيا و  ھای مظلوم به کار می ھای جديدی را برای کشتن انسان وش تنظيمی رئیمليشا

رقص مرده، ميخ به سر کوبيدن، زايمان در محضر عام، پستان بريدن، چشم . توسط ھيچ جنايتکاری تجربه نشده بود

ز بر زنان، مردان و کودکان و ده ھا نوع کشيدن، گوش و بينی بريدن، گوشت انسانی را بر انسان ديگر خوراندن، تجاو

  .جنايت ديگر در حق انسانھای مظلومی صورت گرفت که جرم شان نداشتن توان فرار از پايتخت بود

دادند؛ فتوای جھاد را  تنظيم ھا که ھر کدام پيشوند و پسوند اسالمی داشتند و ھر روز ائتالف و جبھۀ جديدی تشکيل می

اما اين مردم ناچار و فقير پايتخت بودند که . شدند ر کرده و با مخالفين قبلی جان و جگر میعليه دوستان قبلی خود صاد

  .پرداختند ھا را می ھا و انفصال  خود تاوان اين ائتالفئیبايد به قيمت خون، عزت و دارا

ھای عامه،  ئیا شخصی مردم رحم نشد، تمامی دارئیکه به جان و دارا در زمان حاکميت ھشت ثوری ھا عالوه بر اين

ھا که با ھزار و يک رشته با حلقات مختلف  ھشت ثوری. آثار باستانی و دار و ندار کشور نيز به غارت برده شد

ھای بزگ جھان وابسته بودند، برای تحقق اھداف بيگانگان و  ھای استخباراتی کشورھای ھمسايه، منطقه و قدرت شبکه

  .ام دادند آنچه در توان داشتند انج،تخريب کشور خود

ھای جديد ميان  ھای مظلوم و بيگناه، اينک نوبت به ائتالف اکنون بعد از اين ھمه جنايت، غارت و ريختن خون انسان

ھای جديد خود رنگ سمتی، زبانی  کنند تا اينبار به ائتالف اينان تالش می. ھا رسيده است ھا و ھشت ثوری ھفت ثوری

 دست يابند و از جانب ديگر بتوانند حاميان خارجی شان را در غارت کشور و قومی دھند تا از يکطرف به اھداف خود

  . ھر دو در تالش اند تا در فروختن خود به بيگانگان، گوی سبقت را از ديگری بربايد. ما راضی نگه دارند

 

 


