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هاشم انوری

هفت ثور شروع بحران ،هشت ثور ادامۀ بحران
(برادران دوگانه)
آیا بازیگران فلم های فاجعه بار هفت و هشت ثور که بدبختانه در قید حیات هستند از نقش های جالد گونۀ خود در
حق مردم افغانستان نادم هستند؟
مردم عزیزما در این روزها یکبار دیگر منتظر دو روز سیاه تاریخی  ۲ثور  ۰۵۳۲و  ۸ثور  ۰۵۲۰هستند ،روز
هائیکه قلب میلیون ها افغان را در اثر از دست دادن عزیزان شان جریحه دار ساخته و به روز سیاه نشانده است ،و
از صمیم قلب خواهان تقبیح هر دو روز اند اما با تأسف که تجلیل از  ۸ثور جبرأ باالی مردم ما تحمیل می گردد،
روزهای نامیمون ایکه هر افغان درد دیده را بفکر  ۵دهه قبل می اندازد و خاطرات تلخ گذشتۀ شانرا از این دوره
های ترور و اختناق تازه می سازد .ایکاش روشنائی صبحگاهان هرگز درین دو روز تاریک نمی تابید ،تا میلیون
ها انسان وطن ما شهید ،معیوب و مهاجر و سرگردان ملک های اغیار نمی گردید .البته داستان و تاریخچۀ آغاز
این دو روز فالکتبار سال هاست که از طرف اکثریت مردم اصیل و وطندوست افغانستان توسط نوشتن مقاالت،
میزهای مدور ،گردهمآئی ها ،فلم های مستند و غیرقابل انکار بدسترس مردم قرار داده شده است ،و جهانیان هم از
این فجایع و واقعات دلخراش اواخر سدۀ  ۷۴درحق مردم بینوای افغانستان مطلع هستند ،اما بازهم جا دارد که از
این دو روز سیاه بطور دائم علیرغم عقیدۀ وزیر معارف افغانستان فاروق وردک یادآوری بعمل بیآید ،تا مردم
افغانستان و مخصوصأ نسل جوان این سازنده های تاریخ سالهای بعدی کشور ما افغانستان عزیز در جریان باشند ،و
بدانند که کی ها بودند که سرنوشت شانرا در این  3دهه به این جا کشانده و زندگی خوش ،آرام و آبرومند شانرا با
یک اقدام عجوالنه ونا سنجش که منجر به سرنگونی دولت با اعتبار محمد داود خان شهید گردید (اولین بنیانگذار
نظام جمهوری در افغانستان که از اعتبار جهانی و منطقوی برخوردار بود) و بجایش رژیم کمونیستی طرفدار و
نوکر شوروی را به مداخله و حمایت شوروی در  ۷۲اپریل سال ۰۷۲۸مستقر ساختند.
خلقی ها و پرچمی ها بدون در نظرداشت شرایط عینی و ذهنی کشور بیک سلسله اقداماتی عجوالنه و ناسنجش که
کامأل خالف مقدسات دینی ،مذهبی ،فرهنگی و عنعنات دیرینۀ ملی و تاریخی مردم ما بود و هست ،متوسل گشتند،
این نوکران حلقه بگوش کرملین از هیچ نوع ظلم و کشتار بیرحمانه و ناحق در حق مردم افغانستان دریغ نورزیدند.
اینها مردم بیگناه ما را جوقه جوقه به گورهای دسته جمعی فرستادند ،طبق احصائیۀ کمسیون حقوق بشر سازمان
ملل متحد در سال ( )۷۴۴۷به تعداد  ۰۸۴گور دسته جمعی در نقاط مختلف کشور کشف و شناسائی گردید که در
هر کدام بصد ها و صد ها جسد زن و مرد و پیر و جوان افغان موجود بود .طبق احصائیه های دیگر ،رژیم
کمونیستی در مدت  ۰۰سال حیات ننگین خود با حمایۀ اتحاد جماهیر شوروی به تعداد اضافه از  ۷ملیون انسان
بیگناه کشور ما را صرف به تقصیر کمونیست نبودن معیوب و شهید و اضافه از  ۳ملیون را به مهاجرت های
اجباری وادار ساختند ،اتحاد جماهیر شوروی هم از این کاروان بدبختی محروم نگشت و به تعداد  ۰۰،۰۷۲عسکر
و به تعداد  ۳۲۵عضو استخباراتی (ک .ج .ب ).وغیره پرسونل ملکی خود را که ارقام شان روشن نیست از دست
داد.
همان بود که جنگها ی داخلی در افغانستان و جنگ سرد بین زبر قدرتهای بالک های شرق و غرب به خاطر تحقق
اهداف شان در منطقه و جهان اوج گرفت و جنگ سرد روز به روز جنبۀ عملی بخود می گرفت زیرا بالک غرب
و طرفداران عربی شان در منطقه به کمک و پشتیبانی مقاومت ملی و مجاهدین بر حق و سربه کف افغانستان (که
امروز در بین ما نیستند و خداوند بهشت را جای شان بگرداند) ،پرداخت و میلیارد ها دالر را از طریق همسایگان
نا اهل ما چون ایران آخوندی و پاکستان نا پاک در اختیارهمین سران تنظیم های مجاهدین که از راه صداقت و حب
وطن نگذشته بودند قرار دادند که تا امروز مصروف سرقت دارایی های مردم و عیش و نوش هستند و زندگی اوالد
ها و نواده های خویش را در داخل و خارج کشور تأمین و قباله رهبری افغانستان را هم در بغل جیب واسکت های
چرکین خود قید و مردم افغانستان را گروگان گرفته اند.
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کمک و مساعدت دول غربی در راس اضالع متحدۀ امریکا ،کشورهای عربی و کوشش های مغرضانۀ ایران و
پاکستان و دستگاه جاسوسی آی .اس.آی .بود که هفتگانه و هشتگانه را به مسند قدرت رساندند و با انداختن تخم نفاق
در بین ایشان به نامهای پشتون و تاجک و هزاره ،شیعه و سنی و دری زیان و پشتو زبان وغیره منافقت ها آب را
گل آلود نموده وماهی مطلوب را گرفتند که در طول نیم دهه حکومت "مجاهدین" افغانستان و بالخصوص شهر
زیبای کابل به یک مخروبه مبدل شد .و این رهبران خیانتکار و نابکار نتوانستند به یک موافقه برسند تا بتوانند به
حیث افغانان مت حد ،با غیرت ،با ناموس و وطن پرست بدون مداخله کشورهای همجوار به آبادانی وعرفان کشور
خود دست بهم میدادند که ندادند .برعکس این هفتگانه و هشتگانه پس از معامله و توافق باالی کابل با مزدوران
روس قسمیکه در فوق ذکر نمودم کدام برنامه و ارمغان خوب جز کشتار وغارت برای این ملت نداشتند.
هفتگانه و هشتگانه ،ایندو گروه قسم خورده و معاش خوران پاکستان و ایران بمجرد رسیدن به قدرت به روز شوم ۸
ثور۷۸( ۰۵۲۰اپریل ) ۰۷۷۷مانند کمونیست های بیوطن و بیدین از هیچگونه ظلم و تعدی ،چور و چپاول و
تجاوزات جنسی وهزاران فجایع دیگر باالی مردم بیدفاع افغانستان و اقوام مختلف باشندۀ این سرزمین دریغ ننمودند.
حال سوال اینجاست که آیا این برادران دوگانه (۲ثوریان و  ۸ثوریان) که دستهای کثیف اکثریت شان به خون های
پاک مردم بیگناه افغانستان آلوده و امروز هم در نظام نابکار و فاسد حامد خان کرزی زیر یک سقف با هم شیرین
و شربت نشسته و از کرسی های بلند این رژیم بیکفایت برخوردار اند ،گاهی هم از گذشته های خود اظهار ندامت و
پشیمانی کرده اند؟
آیا این قاتلین مردم افغانستان زمانیکه با نزدیکان و فامیل های خود مجلس می کنند از گذشته های که وجدان شانرا
ناراحت می سازد یاددهانی می کنند؟ البته اگر وجدانی داشته باشند !!
اگر جوابات در این زمینه ها مثبت است ،پس بیآیند مردانه وار در محضر عام در مقابل رسانه های خبری داخلی و
خارجی منحیث یک انسان ،مسلمان و افغان به جنایاتی که مرتکب شده اند اعتراف نمایند تا کینه های دیرینه ایکه
در طی اضافه از  ۵دهه در میان اقوام مختلف افغانستان بمیان آمده از قلب های مردم ما پاک شود ،و مهمتر از همه
که خود این اشخاص از نگاه وجدانی که خواب آرام ندارند ،و هر لحظه درهر کجایی که هستند و درهر مقامی که
قرار دارند جسمأ و روحأ آرام نیستند ،می توانند به خاطر آرام در ساختمان وطن عقب ماندۀ خود سهیم شوند ،آنگاه
قضاوت و داوری در اختیار مردم ما خواهد بود که چه فیصله ای اتخاذ می دارند و من مطمئن هستم که مردم
مسلمان ،غیور و سخاوتمند ما با در نظرداشت گذشته هایشان عفو و بخشش را از همه چیز واال می شمارند و
خداوند هم کریم است که ملت افغان باز بیک مشت آهنین مبدل شوند تا بتوانند ضربۀ محکمی بدهان دشمنان خود
حواله نمایند.
به امید یک افغانستان آزاد ،آباد ،متحد و مستقل.
پایان
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