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 هشت ثور و چرند پراگنی ها و مشت و یخن شدن ها
 

خیانت و خون و خاکستر، روز توطئه و تفتین  و توهین و تحقیر، امسال در هشتم ثور، یعنی روز 

که هیوال و همزادش در یک ای روز جرم و جنایت و جنون، روز چور و غارت و تاراج، روز شوم

با وحشت رآمدند و کشور جنگ زده و مردم دربند کشیده شدۀ ما را زد و بند ننگین در عقد همدیگر د

کودتاچیان هشتم ثوری بازهم بی  ، در یک چنان روز شومیتمام از دم تیغ شقاوت خود کشیدند

کنند و آن روز " تجلیل " ، شرمانه تقال کردند تا از آنهمه نامردی و نامردمی، از آنهمه پستی وپلشتی

گیرند و آن سازش پلید را و آن پیوند سخیف را بار " جشن" سیه و آن پیوند شوم هفت و هشت را

 ...جا زنند و" پیروزی انقالب اسالمی " دیگر 

نشستیم  که تجربه به  پیوند هفت و هشت راهمه خوب میدانیم و با گوشت و پوست و استخوان خود  

با شدت  ،"جهادی" در تبانی و سازش با جنایتکاران گویا" دیموکراتیک خلق" حزب منحلۀ چگونه 

 و حدت هرچه تمامتر آتش تفرقه های قومی، لسانی و مذهبی را دامن زدند و دمار از روزگار مردم

کوتاچیان هفتم ثوری در آغوش کودتاچیان هشتم ثوری خزیدند و . مظلوم افغانستان بدر آوردند

جنایتکاران  هفت و هشت دست به هم داده و پهلو به پهلو و  و ادامه یافت ثور همچنان هفتم جنایت

 .در کنار هم در مقابل مردم در بند افغانستان ایستادند

و چشم کشیدن ها و رقص مرده و رقص زنده شروع شد و همان بود که گوش و بینی بریدن ها 

 ...مبدل کردند وهموطنان مظلوم ما  افغانستان را به میدان سالخی 

و اما چون در نبشتۀ قبلی ذرۀ از بسیار و قطره ای از ابحار جنایات کودتاچیان هفتم و هشتم ثوری 

و نامردمی  به منزلۀ مشت نمونۀ خروار ذکر کرده بودم، در این مختصر از ذکر آنهمه نامردی را

صرف نظر کرده و به جفنگ گوئی ها و مشت و لکد کوبیدن های این نطفه های حرام در سالروز 

کودتای ننگین و خفت بار شان که  خاک پاک وطن را به توبره کرده و خون فرزندانش را در جام، 

 : به هموطنان وامیگذاریم انگاهی می اندازیم و قضاوت ر
  

گوید که هشت ثور افتخاری بود که به   اور فرهنگی ریاست اجرایی میفاضل سانچارکی، مش ) ...

 (.شرمساری مبدل شد

ن دقایق نخست و حتی از آغاز فاضل سانچارکی نیک میداند که کودتای نامیمون هشتم ثور از هما

مذاکرات و سازش های شرم آور خنجان، جز شرم ساری تمام، هیچ افتخاری به همرا نداشته است، 

غیرتی لمیده اند و پنبه  اما اینها کجا شهامت به اعتراف دارند و زیر سایۀ همان درخت تنومند بی

 .دانه خواب می بینند

هشت ثور محصول جان فشانی، حماسه سازی : "تسانچارکی در صفحه فیس بوکش، نوشته اس)

وتک آوری نسل خون آشنا وشهادت طلب افغانستان بود که جهانیان را متعجب ساخت و نام جهاد 

 (".افغانستان را با جوهر خون مجاهدان در دل افتخارات تاریخی حک نمود

بلی برادر رفیق سانچارکی هشت ثور مورد نظر شما محصول جانفشانی رهبران تان بود که در یک 

نج پد، بیش از شصت و نزد و بند شرم آور با هفت ثوری ها، یک نسل را با خون آشنا ساخت

و هست و بود شانرا به تاراج از هموطنان ما را تنها و تنها در کابل شهید ساختند  ۰۲۱۱۱هزار

بردند، درست میفرمائید، رهبران و قوماندان شما همه شهادت طلب بودند، اما نه برای خود و اوالد 

و احفاد و فرزندان خود، بلکه برای مردم و فرزندان مردم و همان بود که ماشین مخوف شهید 

به شهید  ۰۷۳۰تین ساعات هشتم ثور عاده به کار انداختند و از نخسال سازی خود را با سرعت خارق



ساختن مردم بی گناه و بی پناه افغانستان جنگ زده و دربند، آغاز کردند و شما خود شاهد آن وحشت 

نزد شما ها کودتاچیان " حماسه" البته  .پار بودید، اما وجدان تان خفته است و شهامت اعتراف ندارید

بزرگتر " حماسه " بیشتر کشتار خلق خدا،  چههر گویا هشتم ثوری به گونۀ دیگری تعبیر می شود و

" فاجعه "و " حماسه" فرق بین  .ها چه جنایاتی نبود که مرتکب نشدیدسازی " حماسه " و اندرین 

 !هنوز ندانسته اید یا خود را به کوچۀ حسن چپ میزنید؟ را

هم مردم دربند کشیده شدۀ افغانستان عمالً در بعد از کودتای هشتم را " تک آوری نسل خون آشنا "

 به تجربه نشستندخود و جگر گوشه های  ثور شما، با چشم و سر دیدند و با خون های پاک فرزندان 

بلی جهانیان را چنان متعجب ساخت که همه باهم و  ".جهانیان را متعجب ساخت "واقعاً هم   که

 :یکصدا فریاد برآوردند

 "انسانی به انسانی نمی دارد روا    آنچه این نامردمان با جان انسان میکنند هیچ" 
 

نام جهاد افغانستان را با جوهر خون مجاهدان در دل  "سانچارکی به جفنگ های خود ادامه میدهد 

 (".افتخارات تاریخی حک نمود

مردم افغانستان با خون های پاک شان در دل افتخارات را " جهاد"نام  !برادر رفیق سانچارکی! نه

افتخارات مبارزات میهنی  تمام و رهبران شما  شما" مجاهدان" کردند، اما ک حتاریخی کشور 

نظری به حال خود بکنید شما اینرا خوب میدانید، د و مردم آزادۀ افغانستان را به دو توت فروختن

 .کافی خواهد بود

ار و یک شرمساری به گفته او، آنچه که پیامد هشت ثور بود، یک تراژدی، یک اندوه فاجعه ب) 

 (.بزرگ برای مجاهدین افغانستان بود

 ،"یک تراژدی" ی هشتم ثور شما هیچ پیامدی به جزاست که خود اعتراف میکنید اینکه کودتاخوب 

برای تمام مردم  "شرمساری بزرگ  یک" ، و "اریک اندوه فاجعه ب" و نه  وه باردیک فاجعۀ ان

پس چگونه توقع دارید که . بسافغانستان بود و است، نه کم و نه زیاد، فقط یک شرمساری بزرگ و 

 !تجلیل بعمل آید؟ "شرمساری بزرگ  یک" ، و "اریک اندوه فاجعه ب" هر سال باید از 

 !آیا فکر میکنید که مردم سرفراز افغانستان همه یک دلقک چون حامد کرزی هستند؟

های  مجاهدین، پس از پیروزی، نتوانستند همطراز جهاد و گستاخی: "آقای سانچارکی گفته است) 

های  های در کمین و شیادی شان، خرد وسیاست ورزی پیشه کنند ودسیسه های یاغی دالورانه وجرئت

 ( " شیاطین را کشف وخنثی سازند

جفنگ گوئی های سانچارکی همچنان ادامه دارد و خود را به هر در و دیواری میزند تا باشد جنایت 

ا و وحشتناک را که کودتاچیان هشتم ثوری در تبانی ب یمظجا بزند، اما آن جنایات ع" اشتباه" را 

کودتاچیان هفتم ثوری در کشور زیبای ما رقم زدند و جهنمی در روی زمین ایجاد کردند، چنان 

یر نداشت و سانکچارکی ها تقالی ظوحشت انگیز و خونبار بود که در تاریخ افغانستان هرگز ن

" اهدمج"و" جهاد" شما هرگز به هیچ پیروزی نرسیدند، بلکه از نیمه راه" مجاهدین. " بیهوده میکنند

 .سودا کردنددینار و درهم و کلدار و تومان را به 

تا با استفاده از ادبیات مخصوص به خودش، آنهمه سانچارکی تالش کرده است و اما دیده می شود 

های  های دالورانه وجرئت گستاخی" ولی ما دانسته نشدیم که  ،نامردی و نامردمی را پرده پوشی کند

 !یعنی چه؟" شان یاغی

جمالت بی ربط و بی جاه، سانچارکی اعتراف کرده است که  در حقیقت میتوان گفت که با این

، و این است ...و" خرد" و فارغ از  " یاغی" بوده اند و "  گستاخ"  آنهامی یبرادران و رفقای تنظ

 .، مشت نمونۀ خروار"مشاور فرهنگی ریاست اجرایی"



گوید که هشت ثور یک افتخار بود و هست اگر چه که  نگی ریاست اجرایی، میمشاور فره) 

 (.پیامدهای آن، به گفته او، با دست خون فروشان جهاد به شرمساری تبدیل شد

باید کرد و نیز شهامت آنرا ندارد تا " افتخار" ثورهشتم کودتای  در کجایکه و اما او نگفته است  

کی ها بودند و خریداران آن خونها کی ها بودند،  " خون فروشان جهاد " صاف و پوست کنده بگوید

ن یک دهه است که نام های ننگین شااز هرچند مردم افغانستان همه را به خوبی می شناسند و بیشتر 

کوی و برزن و کوچه و بازار فریاد میکنند و لیست آن جانیان قرن ثبت اوراق تاریخ  هر را در

 ".آش مردها دیر پخته می شود. " نیدرا فراموش نک محکمۀ ملتپاسخ در   .است
 

ها " جهادی" فحاشی یکی دیگر از این  شاهدهمه  از جفنگ های تهوع آور سانچارکی که بگذریم، 

ر که با زر و افغانستان بودیم، کسی بنام حفیظ منصودر تاالر شورای ملی کشور و یا همان پارلمان 

وارد پارلمان شده است و اما هنوز هم فکر میکند در کوچه و بازار است ویا در دفتر  ویرززور و ت

در مورد این فرد کوچه و بازاری ضرور نیست حتی سطری نوشت، فقط کافیست به . تنظیمی خود

 https://www.youtube.com/watch?v=BfdWwiawtug  :کنید این لینک یک کلیک 

و در برنامۀ زندۀ  و دشنام هم بسنده نکرده داواست، به  گسترآن دیگری که از همین جمع جنایت و 

بازهم به این . د میزندگیخن میشود و مشت و ل دست وو به طرف مقابل فحش  میدهد  تلویزیونی 

 :یک فشار دهید و خود ببینید که اینها از کدام قماش افراد اندذیل  لینک 
https://www.youtube.com/watch?v=EkejCPVlY5U 

چه  چنگالدر ضاوت به هموطنان، بخوانید، ببینید و بشنوید که این ملت درد رسیده و صبور حال ق

د زدن و توهین و گاسیر اند که به جز چرند گفتن و فحش و دشنام دادن و مشت و لجنس افرادی 

فریاد های  توپ و راکت و هاوانگلوله و  دیروز با . تحقیر و تهدید مردم، چیزی برای گفتن ندارند

مردم را در گلو میبریدند و از کشته ها پشته ها ساختند و امروز که سالح از آنها گرفته شده، از 

پارلمان را دارند و و سنگ و چوب و بوتل آب و قطی نسوار استفاده میکنند و نه پاس  مشت و لگد

 جعۀ خونین و ننگین نه از برنامه های زندۀ تلویزیونی را و چون سنگی زیر دندان شان آمد، فا

 .اینها همه هنوز هم تشنۀ خون اند. سر و سامان میدهندرا " دوشمشیره"

 

  !!!ننگ تان باد
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