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 اعالمیه
 کشورفاجعه بار در تاریخ معاصر روز هشت ثور، دو هفت و

2۲/۴۰/2۴1۲ 

 برهیچکس پوشیده نیست. برخی از هموطنان ما شاهد 1۲11هشت ثور و 1۲31بودن هفت ثور فاجعه بار سیاهی و

 مصیبتبار این دو روز سیاه سوخته اند ومیسوزند.  عینی ایندو فاجعه بوده ولی همه افغانها درآتش پیامدهای خونین و

 حزب و ،که تحت قوماندۀ روسها نیم ملیون معیوب افغانستان، باشندگان پنچهزار قریۀ لیون شهید وخانواده های دوم

حکومت دست نشاندۀ شان بخاک یکسان شد، صدهاهزاردهقان، کارگر، روحانی، متنفذ، دوکاندار، مامورپائین رتبه، 

اکسا، کام، خاد  ها هزار زندانی شکنجه شده در نا پدید شدند، ده و سایرافراد که دستگیر متعلم، معلم، محصل، استاد و

باالخره  نه میلیون افغان که مجبور به  موکراتیک خلق" جان بسالمت بردند ویباستیل حزب "دواد که با تن بیمار از  و

اختناق قبول درد هجرت شدند، هرگز نمیتوانند خونریزیها، بمباردمانها، شکنجه های وحشیانه،  ترک کشورشان و

موکراتیک خلق" را یحزب "د عزت شان در دوران حاکمیت انواع تجاوز به جان، مال و بیدادگریها، مظالم، وهیتلری، 

برهم خوردن  موکراتیک خلق" را که برای جلوگیری ازیتاریخ افغانستان این حرکت حزب "د و فراموش کنند. مردم 

با این عمل خویش وطن  دست به کودتای نطامی زده وصطالح "اردوگاه صلح وسوسیالیزم" موازنۀ قوا به ضرر به ا

ای متعاقب آن مبدل ساختند، یک خیانت بزرگ ملی میدانند. مردم افغانستان همه جنگه افغانها را به میدان جنگ سرد و

 و موکراتیک خلق" را فراموش نخواهند کرد که با اصراریهرگز این حرکت ضدملی حکومت تحت رهبری حزب "د

سرکوب مردم افغانستان به این کشور لشکرکشی کند.  تضرع از روسها خواست تا برای حفظ حکومت کودتائی و

سوخت را به حکومت سراپا وابستۀ نجیب هللا قطع کرد،  رهبران  حتی مواد ه یلتسین شریانهای پول، تسلیحات ووقتیک

موکراتیک خلق" )حزب وطن( سراسیمه شده خود را به تنظیمهای گوناگون فروختند.  ناکام ساختن یدرهای حزب "دک و

به تنطیم قوم خود، آخرین  مدهی قدرتتسلی خطوط قومی و پروسۀ صلح تحت رهبری ملل متحد با تقسیم شدن در

 مردم آن در دوران حاکمیت این حزب بود. موکراتیک خلق" به افغانستان ویدرهای حزب "دک زرگ رهبران وبخیانت 

برخی  وزارت داخله و جمعیت و و امنیت دولتی توسط جناح کارمل به شورای نظار بدینترتیب وزارتهای دفاع و
بقایای جناح خلق به حزب اسالمی گلبدین راکتیارتسلیم داده شد. گلیم نجیب  وقطعات اطراف، توسط طرفداران نجیب 

هللا که بنام قصاب افغانستان شهرت داشت، حین فرارش به سوی هندوستان ازظرف ملیشه های که سالها به امر کارمل 
جمع شد. حکومت ناموس مرد م والیات مختلف افغانستان فرستاده میشدند،  نجیب هللا برای چپاول جان، مال و و

روز انتقال رسمی قدرت به این  تنظیمی ساخت اسالم آباد برای اشغال قدرت دولتی به کابل فرستاده شد. هشت ثور
حکومت بود. صبغت هللا مجددی بحیث نخستین رئیس دولت تنظیمی هیچگاه این حقیقت را پنهان نکرد که درعمل 

این موقعیت مسعود برای رقیبش گلبدین قابل قبول نبود. گلبدین که همیشه نازدانۀ شخص اول مملکت آمرمسعود بود. 
ISI تقدیم نموده بودند. حزب وحدت مزاری که به کمک مالی ایران و بود، مدعی نقشی بود که کارملی ها به مسعود 

قانع نبوده همچون دولت تنظیمی داشت،  به اشغال غرب کابل شده بود، به سهمی که در اسلحۀ کندکهای قومی قادر
خانواده های  بخشی از وشرکا )ربانی، سیاف، فهیم. قانونی و تقسیم مجدد قدرت بود. مسعود حزب اسالمی خواستار

انتقال رسمی قدرت  گیالنی ( مصمم به حفظ وضع موجود به هر قیمت بودند. جنگ میان این نیروها قبل از مجددی و
تا دندان مسلح را داشت و از طرف صبغت هللا مجددی  خونخوار یافته بود. دوستم که رهبری یک فوج ملیشیۀ آغاز

وسیعی در اختیاردارد. جئگ  جنگ قدرت ساحۀ مانور که دردریافت نموده بود، متوجه شد  را نیز کبیبر لقب مجاهد
 ،آنباشندۀ  03۴۴۴شامل آنها بود، منجربه تخریب کامل شهر کابل، کشته شدن داخلی قدرت بین تنظیمها که دوستم نیز
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 پولیس و فروش همه دارائیهای دولتی، انحالل اردو و ایران،  چپاول و لیون افغان به پاکستان وونیم ممهاجرشدن یک 
ناموس شهریان  به مال و تجاوز کت بریدنها، رقص مرده ها وسچپاول اسلحۀ شان توسط تنظیمها، سینه بریدنها، وا
نت به منافع ملیست که حکومت تنظیمی هشت ثوری خیا بشریت و کابل شد. آنچه در فوق ذکرشد، شمۀ از جنایات ضد

آخرین داشته صلب انهدام آبادیهای باقیمانده و  بمنظوربه  ISI سالهای قدرت خود مرتکب شده است. درین دوران  در
 اسلحه و از درین مرکزهمه چیزل شده مبدل ساخت. اری اشیاه چپاوافغانها بازار کارخانو را به مرکزخردارید از ها

ائی آریانا که لیون دالری شرکت هوده ها خریده میشد. یک طیارۀ ده ماستخوان مر ته تا ریشه های تاک وفلزات گرف
دالربه یک شرکت ایرانی  0۴۴.۴۴۴امکان نداشت،  بعدها به امربرهان الدین ربانی به قیمت  هفروش آن در کارخان

در تاریخ  را بیک روزسیاه وفاجعه بار که حکام هشت ثوری انجام دادند، هشت ثور فروخته شد. اعمال شرم آور
خیانت ملی  بشریت و دولت افغانستان به معنی تأئید جنایات ضد توسط  معاصرافغانستان مبدل ساخت. تجلیل ازین روز

 محسوب میگردد. باید از یک عمل شرم آور قوماندانان فعال در رژیم هشت ثوری بوده و انجام شده توسط سران و
  . وهین به قربانیان فجایع آن دوران است،  جدأ جلوگیری شوداین حرکت شرم آور که ت تکرار
 

 )کمیتۀ حقوق بشرفارو(

 
 


