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 باشد ینم نیلزوماً نظر افغان جرمن آنال سندهیدهٔ نویعق ،باشدیمضمون م ۀسندیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول

 
 ۲۷/۰۴/۲۰۲۱             ناصر روستایی

 

 شوم هشت ثورو هجوم  كودتاى هفت ثور
 دو روز سیاه در سینه تاریخ میهن ما

 

ظلم، ستم، سیه روزی تجربه جدیدی نیست که مردم نگونبخت ما در آن غرق 
هستند، بلکه این ماتم ها و بدبختی ها در طول تاریخ بخصوص از زمان خلق و 
پرچم، تجاوز روس ها، تنظیمی ها، طالبان و دولت دست نشانده امروز که تا گلو 

وز ما اعمال شده است. در فساد، قاچاق مواد مخدر... غرق است، به مردم سیه ر
مردم افغانستان با تمام درد و رنج که از جنگ های گذشته داشتند شاهد دو صفحه 

بودند. جنگ های  ۱۳۷۱و هشت ثور ۱۳۵۷تیره تر و ننگین تر؛ هفت ثور
ثور"، نه "جنگ انقالبی" بود و نه "جهاد". فقط  ۸ثور" و " ۷افغانستان در "

د تا قدرت های بزرگ به خاطر منافع شان مردم افغانستان میدان جنگ قرار داده ش
افغانستان را به ماتم ابدی فرو ببرند. عاملین این دو روز سیاه جنایتهای بی شماری 
را در حق مردم افغانستان مرتکب شده و ویرانگریهای زیادی را برای این 

 هسرزمین به یادگار گذاشتند، هنوز مخروبه های آن باقیست که با دیدن هر خراب
 آن وجدان هر افغان بیدار به لرزه افتیده و هزار بار لعنت به عاملین این دو روز سیاه میفرستند. 

این دو روز سیاه به عنوان سیاه ترین روز مردم افغانستان در سینه تاریخ ثبت است. حوادث ننگین هفت و هشت ثور 
که به عمق  ن ها کاغذ و وجدان بیدار می خواهدو جنایات بعد از آن طالبان و دولت دست نشانده ای امروزی که خرم

فجایا رفته آن را به تصویر کشیده و چهره های عاملین این ویرانی ها را افشا و به خاطر محاکمه آنان اقدام جدی 
نماید. در چنین روزها مردم افغانستان مهاجر و آواره در گوشه و كنار عالم سر گردان و پریشان، میلیون ها نفر 

ها هزار تن معلول و معیوب و وجود میلیونها مین فرش شده در خاك افغانستان هنوز باقي مانده و صد شهید و
هاي وحشتناكي بود كه علیه ها دالر خسارت مالي عاید این سر زمین گردید و سراسر جرم و جنایت و كشتارمیلیارد

چنان ضربه مهلک وارد آمد که لکه های مردم افغانستان صورت گرفت. در این درگیری ها به هست و بود مردم 
 .ننگ آنان تا ابداالبد دامن عاملین تیره روزی مردم افغانستان را رها نخواهد کرد

 
چنین روزها را مشتی از افراد خود فروخته می کوشند تا رویداد مهم تاریخی برای نجات مردم افغانستان جار بزنند. 

 .از این روزها دیده اند یکی را بدتر از دیگری می داننددر حالیکه مردم تیره بختی های که از سرآغ
 

با عزم و با وفا به کشور و مردمش رزمیدند و جانانه جان باختند. صف رزمندگان و مجاهدین  ولی ملت غیورما
واقعی این کشور که اکثریت خلق محروم ما را می سازند از صف رهبران پوشالی، تنظیمی و طالبی جداست، به 

می توان این صف را آشتی داد و از کلمه جهاد سوء استفاده کرد. چون مردم ما می دانند که دولت مزدور هیچ وجه ن
امروزی ادامه حکومت های خون آشام گذشته است. یادی از این روز ها به عنوان سیاه و ننگین به لرزه انداختن 

 در خطر می بینند، درهراسند. گذشته از آنکه مقام شان را  درفش آزادیست که دولت های پوشالی و خود فروختهٔ 
این نگونبختی ها در ذهن هر افغان واقعی و جوانان نخبه کشور هنوز باقیست که درفش پر افتخار شهدا و همدردی 
با باز مانده های هزاران شهید، بیرق راه آزادی را به اهتزاز در آورده و چهره های پر افتخار شان را به تصویر 

 .ربه، مقاومت، خودگذری آنان در راستای یک افغانستان نوین و دموکرات به حد اعظم استفاده کنندکشیده؛ از تج
 

این سیه روزی مردم افغانستان را روز های سفید و نجات مردم جار میزنند، از طرف دیگر  از یک طرف عاملین
که آب را به آسیاب جنایت پیشگان می  مردم می دانند تعداد از روشنفکران فرومایه که این دو روز ننگین را به نفع

ریزند، جرم این شرفباختگان کمتر از عاملین روز های ننگین نیستند. تعداد از آنان می خواهند با توصیف این روز 
 .ها پول درو کنند و عده ای از آنان در رکاب افکار تباهکن قوم پرستانه غرق هستند
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سیاه و ننگین را جشن گرفته و صدها دالر را به بهای خون شهدای  دولت مزدور غنی هم با رقص پایکوبی این روز
هزار شهید بیگناه کابل نیست؟ تجلیل از هشت  ۶۵گمنام به مصرف می رساند. آیا تجلیل از هشت ثور توهین به آن 

بیماری  دایی وثور توهین به صدها هزار بیوه و اطفال یتیم نیست؟ که امروز از فقر تیره روزی به جاده ها افتاده به گ
های گوناگون مبتال هستند؛ تجلیل از هشت ثور توهین به میلیونها افغان مهاجر نیست؟ که در کشور ها با تمام تحقیر 
و توهین شدن ها زندگی را در آن کشور ها ترجیح میدهند؛ تجلیل از هشت ثور، گرامیداشت از رهبران خودفروش 

دست به دست هم داده با یک شعار "ما  یدئو هزار چرای دیگر؟؟؟ پس بیانیست که دستشان به خون مردم آغشته اند؟ 
خواهان به محاکمه کشاندن عاملین این دو روز سیاه هستیم" را سر داده و حسابگیر ویرانه ها، تیره روزی ها و خون 

 .و مردم افغانستان را از یوغ این جانی ها رها سازیم شهدا باشیم

mailto:maqalat@afghan-german.de

