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   م2007ل اپري        کانديدای اکادميسين سيستانی 

 
    ثور٧ تر از اهي  ثور س٨

  
فتخاربرانگيز دارد، که با فرارسيدن آن دلها مملو از لذت هر کشوری در تاريخ خود روزهای ميمون وخوشنام وا

وخوشحالی ميگردد وتمام اقشارمردم از خورد و بزرگ برای فرارسيدن و بزرگداشت آن روزشماری ميکنند تا هرچه 
نی پرشکوه تر آن روزها را گرامی بدارند و ازآنها به عنوان روزهای ملی ويا به عنوان اعياد مذهبی با سرور وشادما

تکريم وتجليل کنند، اما برعکس در تاريخ هرکشوری روزهای سياه وبدشگون وناميمونی نيز وجود دارد که با آمدن آن 
پدر، مادر، برادر، خواهر، فرزند، : روزها دلها ازغم وغصه به درد می آيند وخاطرات از دست دادن وابستگانی چون

اس نفرت شديد وجود آدمی را فراميگيرد، پس هيچکس نميخواهد واقارب ودوستان دوباره دراذهان تداعی ميشود واحس
 ثور ٨ و٧روزهای های . تا چنين روز وروزگاری باز بسراغش بيايد ويا آنرا به خاطر بياورد و لذا ازآن بيزاراست

آنها درتاريخ کشورما از جمله روزهای خونين وفاجعه بارو پرازنحوست ومصيبت اند وهمه مردم ما بدرجات متفاوت از
چونکه هر دو روز برای ملت ما جز مصيبت و بدبختی ودرد بيکران از دست دادن همه دار و ندارشخصی . نفرت دارند

شکی نيست که هنوز معدود کسانی وجود دارند که بابهره گيری از هرج . وملی چيز ديگری به ارمغان نداشته است
 افتخار از اين روزها ياد دهانی ميکنند و باد درغبغب می در فرايند اين دوروز، با نوعی» بگير وببند وبکش«ومرج 

  . اندازند،بدون ترديد تعداد اين افراد از يک درصد کل مردم افغانستان تجاوز نخواهد کرد
است وديگری ) موردحمايت شوروی سابق(اين دو سياه روز تاريخی، يکی متعلق به رژيم حزب دموکراتيک خلق

  .است)  مورد حمايت پاکستان ،عربستان سعودی واخوان المسلمين مصر(مربوط به تنظيمهای اسالمی 
رهبران حزب دموکراتيک خلق، براثر خود خواهی ها و قدرت طلبی های خود که شوروی آنرا پکه ميزد با راه 

دند  ثور، يک نظام قانونی را که بطور نورمال به حرکت خود بسوی انکشاف ادامه ميداد، سرنگون کر٧اندازی کودتای 
وچون ديدند . و سپس هر کسی را که تصور ميشد باراه و روش حکومت داری آنها مخالف است، سر به نيست مينمودند

از دست » انقالب؟«به بهانه نجات  مردم با زور و با بگيرو بکش، حاضر به تبعيت از دساتير رژيم برسرقدرت نيستند،
قشون بيگانه را براى تجاوز   حاضر شدند،گروهى خودو شخصی امپرياليزم جهانخوار، ولی درواقع بخاطرحفظ قدرت 

بدون ترديد اگر قشون سرخ بر .  تا خود چند صباحی زير چتر بيگانه بر افغانستان حکومت کنندکشور فرا بخواننده ب
يشد و افغانستان تجاوز نميکرد، مجاهدی هم ظهور نمی نمود و تنظيم های بنيادگرای اسالمی نيز به رسميت شناخته نم

برای مقابله با کمونيزم به کشور گسيل نميگرديد، و کشورما به ميدان جنگ مبدل و به النۀ بنيادگرائی وتروزيزم القاعده  
  .و بن الدن و طالب مبدل نميشد

 سال ميگذرد، هرکس ١۵، ١٩٩٢ ثور ٨ سال و ازآغاز ويرانی کابل در ٢٨، ١٣۵٧امروز که از کودتای ثور 
 ثور به ٨ و٧مدهای آن دو روز شوم را بر سرنوشت کشور بسنجد و نتايج آنرا با دوران قبل و بعد ازبخوبی ميتواند پيا

 حزب دموکراتيک خلقرهبران عملکرد ميتواند ب احزا هر افغان غير وابسته به آن .مقايسه بگيرد وقضاوت کند
 بگويد که  دريک کالمقرار بدهد و نقد و بررسیمورد  در دوران حاکميت شان راوعملکرد رهبران تنظيمهای جهادی 

های ايديولوژيک، هيچگونه حقوق اساسی مردم که در اعالميه جهانی حقوق بشر سازمان ملل تسجيل شده، در آن رژيم
گروه های سياسی مخالف و بيان و آزادی مطبوعات و آزادی های مدنی از قبيل تشکل احزاب آزادى احترام نميشد و 

   . بشراز بسياری جهات نقض و پايمال ميشد حقوقوجود نداشت ودولت 
 يک شهر سالم دو ميليون جمعيتی بود براثر راکت باری تنظيم های جهادی  تا آن زمانشهرکابل که،  ثور٨واما در

خيابانی شديدی را متحمل شد که بر اثر آن، شهريان کابل در  مدت سه روز جنگ  بخون نشست وبر مواضع يکـديگر
 از معاون رئيس درحالی قدرت دولتی را) ١٣٧١ثور٨(روزحضرت مجددی . ت داده خويش نشستندماتم عزيزان از دس

همان روز و ا . خيابانی درکوچه های شهر کابل جريان داشتهای تسليم گرفت که جنگجمهور سابق آقای داکتر سرابی
، امافضای نا امنی برشهر شدهای متخاصم نافذ  بس ميان گروه  آتشدو روز بعد   وهياتی را برای صلح موظف ساخت

  .حکفرما بود
های سرگشاده در حالی که دست  ها، در موترهای پيکپ جاپانی و تويوتا و جيپ مجاهدين مسلح هنگام عبور از جاده
ها را عبور  ئی خود گرفته و آنرا بطرف مردم شهر متوجه ساخته بودند، جاده  باالی ماشه ماشنيدار يا راکت سرشانه

  .سان ترس و رعب در دل ساکنان شهر ايجاد ميکردند  ينميکردند و بد
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هر يک از افراد مسلح . ونيتی درهر قدم و هرکوچه و هر راهرو، در روز و شب حکمفرما بودؤمص  بینا امنی و 
پول و ساعت و . تالشی نمايد. پکول دار که خود را مجاهد ميناميد، ميتوانست در هر قدم رهگذران را متوقف سازد

مرجع شکايت وجود نداشت و مقامی که امرش بر .  و موتر شخصی افراد را بدون چون و چرا تصاحب نمايدبايسکل
 غارت اموال و دارايی ،قتل، ترور، دزدی، جنايت و تجاوز بر ناموس مردم. مجاهدين ساری و جاری باشد، سراغ نميشد

نستند آن را به عنوان داليل ضعف و ناتوانی گوشه و کنار شهر شيوع داشت و فقط مردم ميتوا ديگران هر شب در هر
 .قصه کنند و برتری نسبی رژيم گذشته را بر آن برشمارندخودبرای همديگر اسالمی حکومت 

و ) ئی  سرشانه( راکت ميانه شنيکوف و ماشيندار ثقيل و خفيف و بعضًا ليونها مرمی کاليهر شب هزاران و شايد م
ها انسان در منازل خويش مجروح و يا تلف   هوا فير ميگرديد که بر اثر آن، دهاز داخل محالت مسکونی شهر به وتوپ 

های متعددی مبنی بر منع فيرهای  عامه و گارنيزون شهری از طريق راديو و تلويزيون ابالغيه ميشدند و وزارت صحت
 شنيد و بدان عمل ميکرد؟   ولی کجا بود گوش شنوايی که آنرا می،هوايی پخش مينمودند

. های جهادی مبدل شدند  تنظيمۀهای نظامی و محل قوماند ها مسدود گرديد و به قرارگاه تب، مدارس، پوهنتونمکا
مامورين و کارمندان کمتر به وظايف خويش حاضر ميشدند و اگر به وظيفه ميرفتند چون دفتر و ميز و چوکی برای 

انگيز خود به همديگر دوباره   های شگفت و شنيدنیها   ديدنیۀنشستن نداشتند، بناچار پس از امضای حاضری و تبادل
   .های خويش بر ميگشتند بخانه

اذيت وآزار رهگذران،خالی کردن جيب عابرين، فروش اجباری اموال دزديده شده بررهروان، غارت وچپاول 
ال ماشين زيربنائی وانتق منازل ودارائی مردم،تصاحب دارائيهای دولتی وتخريب وسايط زرهی وموسسات توليدی و

طاف افراد ثروتمند هرشب در محالت مختلف شهر صورت تريکات به پاکستان وفروش آن به نرخ آهن پاره واخبآالت فا
 .وفرزندان خود را ميخريدندخود گان حيات  بدل پرداخت پول هنگفت اختطاف شدميگرفت ودر

.  بودیمجددی آنچنانکه ديده شد، آدم رک و راستگوي.  حکومت حضرت مجددی گذشتۀ دو ماهۀبدينسان دور
د که از اين لحاظ نموی مردم توسط مجاهدين را محکوم ميکرد و بصراحت اعتراف ميئها و چپاول دارا ها، غارت جنگ

 شهر کابل به گردن امنيتی را در  نظمی و بی  درعين حال آن همه بی. او خجالت ميکشد که خود را مجاهد بشمارد
حکومت  او بارها از ناتوانی. انداخت  می،بودعهده دار آن دومقام شاه مسعود  احمد ووزارت دفاع که گارنيزون کابل

و عدم تامين امنيت در شهر کابل بوسيله موظفين امنيتی اعتراف کرد و از آنهايی که دارايی و هستی خود و اسالمی 
چه کارهای که نشد واهللا اگر روس اين «:ودند با اظهار تاسف معذرت خواست و گفتوابستگان خود را از دست داده ب

. ها کرده باشند يا هيچکس ديگر، واهللا ما خجالت ميکشيم که نام مجاهد را بگيريم کارها را کرده باشد واهللا اگر کمونيست
  » .عزتی را که خداوند به مجاهد داده بود بزمين زده شد

راکت پرانی وشليک . ، اوضاع بدتر از پيشتر گرديدلدين ربانی بجای صبغت اهللا مجددین ابا بقدرت نشستن برها
ازسوی ،توپ وبمباران مناطق زير سلطۀ گلبدين حکمتيار به استقامت چهلستون و داراالمان و باالحصار وکارتۀ نو

ثقيله از ساحه متعلق به  وپرتاب راکت وتوپ وسالح های ،نيروهای دولتی تحت قومانده احمدشاه مسعود ازيکسو
ر از خود، بدترين خشونتبامجاهدين با نشان دادن سيمای بس .  روزگار مردم برآوردازحکمتيار برمرکز شهرکابل، دمار

آنانی که برای سقوط رژيم گذشته دعا ميخواندند،  ت دادند و مردم وائهای رژيم گذشته را بر ترين حزبی  و نابخشودنی
زيرا ميديدند که مجاهدين جز . آفرين افغان ترجيح ميدادند  را بر مجاهدين جنگ افروز و مرگهای رژيم قبلی  بدترين

دار و ندار وطن، بفکر حکومت کردن و   افروزی و ويران کردن شهر وهمه کشتن و چپاول و غارت و راکت زدن و آتش
  .آرامی اوضاع و امنيت  مردم نبودند و نيستند

وپنج شصت بيش از نگ های تباهکن قدرت طلبی، مذهبی و قومی  وزبانی، براثر ج ١٩٩٦-١٩٩٢سالهاى  طى
. از ساختمانهای شهر کابل به ويرانه مبدل شدند% ٧٠در کابل کشته و بيش ازغير نظامى   مردمانسان بيگناه ازهزار 

اسالم،   و پاسدارى از تر از اين عمل رهبران تنظيم هاى افراطى باشد که در جامه دينجنايت بارکدام عملکرد ميتواند  
برزنان گروه هاى مخاف خود تجاوز  مردم مسلمان تحت ساحه تنظيم مخالف خود را به توپ و راکت و بمباران بستند،

بر سر مسلمانان منسوب به گروه يا قوم ديگر ميخهاى  بريدند و پستان زنان مسلمان گروه مخالف را. دسته جمعى نمودند
 ند و نعش مخالفان را از چنگگ قصابى آويختند و زنان شوهردار را بزور به نکاحدريد شش انچه کوبيدند و شکم

چراحيثيت و آبروى وِعرض  فرماندهان خود در آوردند؟ مگر در قرآن خدا مسلمانان برادر هم گفته نشده است؟  پس
 منابع اقتصادى و توليدى عامه بدست غارت سپرده شد و يا مسلمانان و مال و دارائى هاى شخصى مسلمانان و دارائيهاى

 گرديد و موترهاى ملى بس و تانک هاى محاربوى و سرمايه هاى ملى آن به پاکستان انتقال بنيان نابود کشور از بيخ و
  داده شد و به نرخ آهن پاره به فروش رسيد؟

اين در . ى استندادهمردم کابل شاهد صدها و هزاران ناروائى هاى شرم آور گروه هاى مسلح وابسته به تنظيمهاى ج
خانه و  حالى بود که روزانه از زمين و هوا باران مسلسل توپ و راکت و بمب هاى تباهکن بر سر مردم مى باريد و

مراکز قدرت متعدد بود و هيچ قوماندانى از هيچ مرجعى دستور نمى پذيرفت و به .  شان را به ويرانى ميکشانيدۀکاشان
دار مورد اختطاف گروه هاى جهادى قرار ميگرفتند، مرجعى که به شکايات همين علت وقتى دختران و زنان شوهر

مردم رسيدگى کند، و جلو اين هرج و مرج و انارشى را بگيرد، وجود نداشت و تنها پرداخت مبالغ هنگفت پول 
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ظام برين بسيارى از مردم پايتخت و شهرهاى بزرگ کشور با رويکار آمدن ن وبنا. ميتوانست حالل مشکالت باشد
يا در  تاجکستان و يا روسيه و اسالمى مجاهدين، مجبور به ترک خانه و کاشانه خود شدند و به پاکستان و يا ايران و
تا ال اقل جان خود را از چنگ  داخل کشور به مزارشريف يا جالل آباد که از امنيت بيشتر برخوردار بود، فرار کردند

  . عدالت اسالمى تنظيمها نجات داده باشند
م معنوی مقاومت تاريخی ا در واقع تذليل از مقبا صرف ميليونها افغانی به منزلۀ يک جشن عمومی ، ثور،٨جليل از ت

تجليل از افتخارات جهاد  ثور، به معنی ٨تجليل از. شوروی سابق استاتحادملت افغانستان در مقابل تجاوز ابرقدرت 
رجناح پرچم حزب اکه شوروی بوسيله دست پروردگان خود دی نيست ، زيروومقاومت مردم ما در برابر ابرقدرت شور

يک کودتای درون حزبی عليه داکتر نجيب، پروسۀ صلح سازمان ملل متحد را سبوتاژ نمود وسپس دموکراتيک خلق،با
با برکشيدن گروه های مورد حمايت خود بر سرير قدرت و مشتعل ساختن جنگ داخلی ، بقول دانشمند معاصر وطن 

با . محروم ساخته شدند»  افغانها از افتخارات جهاد و پيروزی شان برقوای سرخ«:  ميرعبدالرحيم عزيزجناب داکتر
حاالنکه اگر .  ثور در حقيقت ياد آوری ازيک ماتم ملی ويک سوگواری عمومی است٨قبول چنين واقعيتی، تجليل از 

 می بايستین روز،وازآن تجليل بعمل آورد، آ شوروی برگزيد قرارباشد روزی را به عنوان روز نجات کشور از تجاوز
 ثور که جز بدبختی، ٨روزی باشد که مردم سايه شوم هرچه تفنگ وتفنگداراست از سر خود بدور ديده باشند، ونه روز

های اسالمی م از تنظيی فقط گروه. جز ويرانگری وجز آواره گی ورنج بيکران برای مردم ما چيزی دربر نداشته است
که ازغارت دارائی های عامه صاحب ثروت بيکران شده اند، به اين روز رای نظار وجمعيت اسالمی ومخصوصًا شو

دلبستگی دارند و به آن می بالند، درحالی که اکثريت مردم افغانستان که سهم فعالی در جهاد برضد شوروی داشته اند، از 
خم های جانکاه مردم کابل و کسانی است که شاهد نمک پاشيدن برزن دارند و تجليل از آن به مثابۀ خوپراين روز دل 

 حزب وحدت مزاری، حزب اسالمی شورای نظاروخودکامه گی و زورگوئی واجحاف لجام گسيختۀ جمعيت اسالمی،
 بوده اند و به نحوی از انحاء ضربت جانکاه حاکميت رژيم ١٩٩٦-١٩٩٢حکمتيار وديگرافراطيون مذهبی، طی سالهای 

دولت وظيفه مبرم . رمت را برهستی و دارائی خود و خويشاوندان و وابستگان خود ديده اندغارت و تجاوز وهتک ح
 ثور که در واقع روز تذليل مردم کابل وسراسر افغانستان است، صرف نظرکند و ٨افغانستان است تا از تجليل روز 

 اسد به ٢٨زيند واز آن مانند روز بجای آن روز ديگری را که آحاد افراد ملت خود را در خوشی آن سهيم بدانند، برگ
  . يدجليل بعمل آعنوان روز نجات افغانستان تکريم وت
 مصارف گزاف اين ) افغانیوالبته ميليونها(افغانیايکاش آقای کرزی صد ها هزار«وبقول يک هموطن مهاجر ما

صد  الی بدست می آورد ، باکشور های جهانگی و آبرو ريزی از جيب با هزار تقاضا و بيچار نمايشات بی محتوا را که
ی اهزاران قربانی . ثور ميباشند  ها و هزار ها خانواده فقيری تقسيم ميکرد که قربانيان حقيقی روز های هفت و هشت

  ».بينوای خويش را در اختيار ندارند  که همين اکنون قوت اليموت شباروزی خود و يتيمان
  پايان،١٣٨۶ثور ۶

 


