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 de.german-afghan@maqalat ئله موږ سره اړيکه ټينگه کړ په دغه پته.  ښت همکارۍ ته رابولينـتاسو په درافغان جرمن آنالين 
  ئهيله من يو خپله ليکنه له راليږلو مخکې په ځير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې بڼې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادښت 

  

   27/ 04/ 2010                                                                                                                    انوریميد ح  
  

  تا کودنکودکا                                                          
بدنيا آمده باشند ، بلکه منظور از دتا ها وته کودکانی نيست که بعد از کباز کودکان کودتا ، المنظور در اين مختصر ،  

 و زشتی چند کودک ، پاک و منزه از همه بدی هاهر. کودکانيست ،که کودتا کردند، يعنی کودک بودند و کودتا زائيدند
 سرشت پليد و خونريز دارند و زره زرۀ وجود بی مقدار شان غرق در گناه و ، برعکس  ،ست، اما کودکان کودتاها

  .معصيت بوده و با خون آدمی زاد تغذيه گرديده و نمو ميکنند، مگر هرگز به بالغت نمی رسند
                                                                                                               چرا به بالغت نمی رسند؟

  :ميتواند دالئل بيشمار و متفاوت از هم داشته باشد، اما دو دليل آن عمده می نمايد و آن هم اينکه
  . کودتا ها بصورت عموم کودکان خود را ميخورند-1
  .ا ها همديگر خود را می خورندکودتن  کودکا-2

       .        و بدين گونه است که کودکان کودتا هيچ گاهی بالغ نمی شوند و همچنان تا قاف قيامت نابالغ باقی می مانند
  .ی پسين در افغانستان می اندازيم و کودکان آن کودتا ها را از نظر ميگذرانيم دو کودتايک نگاه گذرا به

  : 1357هفتم ثورکودتای   -1
 اين کودتا خونين که در اتحاد شوروی وقت طرح ريزی شده بود، توسط يک مشت ضابت و خورد ضابت اردوی 

اما قبل از کودتا ، کودتاچيان يا همان کودکان .افغانستان که از شير روسی تغذيه شده بودند ، به اجرا گذاشته شد
س کودکان کودتا ، مير اکبر خيبر را قربان کردند و ربانی ميدادند تا زمينۀ کودتا آماده ميشد، پقکودتا بايد يک 

کودکان کودتا ، قبل از آن آغاز شوم ،همديگر را دريدند و اولين قربانی همان مير اکبر خيبر بود که سد راه ببرک 
 در همان نخستين ماه  نخستين کودکان کودتاو اما بعد از آن کودتای شوم و ننگين،. کارمل ، کودک ديگر کودتا بود

  . گرفتندهای کودتا ، همديگر خود را بلعيدن
عبدالقادر کودتاچی ، اولين کودک کودتا بود که طعمۀ کودتا شدو  از آن زمان دريدن و خوردن کودکان کودتا آغاز 

تعدادی را کودتا خورد و عدۀ بيشمار ديگری از کودکان کودتا ، با اشتهای سيری ناپذير همديگر خود را . گرديد
دتا چيان هفتم ثوری به دو قسمت تقسيم شده بودند، يکی خلقی و آن ديگری پرچمی ، و هر دو قسمت هم کو. خوردند

اين کودکان باوحشت و دهشت نه تنها بجان مردم . به دسته ها و گروپ های خورد و ريزۀ ديگر منقسم شده بودند
خوردن فرزندان مردم سخت مشغول بودند ، کشور افتاده بودند و نه تنها مردم را تکه و پاره نموده و به دريدن و 

کودتا همين است وحاصلش نيز بجز . که بجان همديگر نيز در افتاده و همديگر خود را می دريدند و می خوردندبل
 ، به خوردن ستی از کودکان کودتا ترتيب دهيم که چگونه کودکان کودتای منحوس هفتم ثورلاگر . نتواند بوداين 

اسم های آن کودکان کودتا چه بود، طوماری ميشود طويل که به هيچ دردی هم نخواهد خورد و همديگر پرداختند و 
هيچ دردی را هم دوا نخواهد کرد ، اما جهت عبرت آنانی که به کودتا خو کرده اند و هر آن منتظر فرصتی هستند تا 

يگر را دريده و خورده اند و يا هم کودتا زهر خود را بريزند، از چند چهرۀ منفور کودکان کودتا نام ميبريم که يا همد
  :،کودکان خود را بلعيده است

را حفيظ اهللا امين خورد، حفيظ اهللا امين و تعداد کثيری از خويشان و رفقا و همراهان را ببرک  نور محمد تره کی 
نجيب اهللا و . لو گير شدکارمل زنده زنده خورد، ببرک کارمل را نجيب اهللا خورد که آخرين تفالۀ او ، نجيب اهللا را گ

  . کودکان خود را بلعيد1357برادر او  را کودکان کودتا خوردند و به همين گونه کودتای هفتم ثور 
 و اما دريغا و دردا که يک درجن کودک معيوب از خود بجای گذاشت که تا امروز بين خلق خدا زهر تفرقه و 

 زمانيکه مادر 57اين کودکان کودتای شوم ثور . دريغ ندارندينتبعيض می پاشند و از هيچ نوع توطئه و تذوير و تفت
مرده شدند، زره زره گرديده و در سرتا سر کرۀ ارض  پراگنده شدند و هرکدام به نحوی مشغول زهر پاشی بوده و 

هر روز سازمانک و حزبکی می سازند و هر روز . می خواهند نان جوين مردم را با خون خود مردم ، تر کنند
يکی از واشنگتن گز می کند و .  کودتا می بينند و هر روز يکی از آسمان ميگويند و يکی هم از ريسمانخواب

 و  و ديگری در کابل و هالند و جرمنی و پاريس ، به قد و اندام نا بالغ همديگر لباس قدرت ميُبرندديگری از لندن
د که سر همديگر را خوردند و همان کودتای  ، غافل از اينکه همين کودکان کودتای هفتم ثوری بودنمی دوزند

منحوس هفتم ثور بود که سر همۀ شانرا خورد و دريای از خون و خيانت و دود و خاکستر از خود بجای گذاشت و 
نيز يک درجن کودک معيوب و مريض و بی سرپرست که در آخرين روز های سقوط و مضمحل شدن کودتا  و 

با يک مشت ناقص العقل و مفلوک ديگر ،  سخيف زده و  دست به يک توطئۀ،" برگشت ناپذير " برگشت کودتای 
کودکان کودتای منحوس هفتم ثوری ، درست . مسما شد" کودتای هشتم ثور " دست به يک کودتای ديگر زدند که به 

در اين کودتا . يک روز بعد از يتيم شدن، پدر اندر ديگری دست و پا کرده و کودتای هشتم ثور را سر وسامان دادند
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دتا چيان هفتم ثوری و هشتم ثوری بجان هم افتادند ، کودکان کودتای هفتم ثور باهمديگر در ، برعالوۀ آنکه کو
ه خوردن کودکان خود کرد و نيز بافتادند و کودتاچيان هشتم ثور با همديگر مصاف دادند و هر دو کودتا شروع 

ه چگونه کودتا سر کودکان کودکان هر دو کودتای منحوس به خوردن همديگر آغاز کردند و بازهم شاهد بوديم ک
همان بود که حمام خون براه افتيد و در اين هنگامۀ خوردن . خود را می خورد و کودکان کودتا سر همديگر را

 و در گرفت و دود اش به هوا رفت و يک مشت خاکستر باقی ماند و مردم نا مردانه خوردن بود که مملکت سوخت
داد و فغان و فرياد مردم به عرش معلی . خدا در جوی ها جاری شدو نهايت وحشيانه قصابی شدند و خون خلق 

رسيد اما گوش شنوائی در زمين نيافت  و کودتا چيان همچنان بجان همديگر و بجان مردم افتاده بودند و مردم را 
رقص مرده و رقص زنده ، . يارای جمع آوری توته های بدن عزيزان شان از در و ديوار و کوچه و درخت نبود

کودکان کودتای هشتم ثوری را يک فرق با . وسيلۀ تفريح و خوشگذرانی  کودکان کودتای شوم هشتم ثور شده بود
کودکان کودتای منحوس هفتم ثوری بود که نبايد نا گفته گذاشت و آن اينکه اگر آن کودکان معيوب و مريض و به 

 و هيچ نشانی از آدم بودن  بودند نيزاينها ، وحشیسيده بودند، کودکان کودتای هشتم ثور اما بر عالوۀ نه ربالغت 
خوفناک ای می ماندی که هفت سر داشت و هر سر آن را هزار ويک نيش بودی  بيشتر به هيوالی. در آنها پيدا نبود

و چهار پای داشتی که در موقع ضرورت به هشت پا و يا بيشتر از آن تبديل می شد و صد ها دست داشتی که هر 
نگال های تيز و وحشت ناک بودی و در يک لحظه صد ها و هزاران انسان را به کام خويش فرو دست آن را چ

  ........بردی و
  :1371 کودتای هشتم ثور-2

 که به کمک مستقيم و غير مستقيم کودکان کودتای منحوس 1371 شوم هشتم ثور  کودتای در مورد کودتا و کودکان
 و رفاقت داخته شد و از ماهيت پليد اين کودتا و تبانی هر دو کودتا   صورت گرفت، اندک روشنی ان57هفتم ثور

کودکان هفتم ثوری و هشتم ثوری هم چيز چيزی گفته آمد ، و اما برگرديم به اينکه کودتای هشتم ثور چگونه 
  .ندکودکان خود را خورد و چگونه کودکان کودتای هشت ثور همديگر را گلو بريدند و دريدند و جويدند و بلعيد

، گلبدين سر مولوی منصور را خورد ،منصور ، سر )گلبدين يک مردۀ متحرک است  ( ربانی ، سر گلبدين راخورد
نفر از قومندانان خود را خورد ، فهيم 36حزب خود را خورد، سياف،  سر مزاری را خورد، مسعود، سربيشتر از 

 ، سر کودکان خود را خورد و کودکان کودتای ، کودتای هشتم ثور تا اشتها داشت...... ، سر مسعود راخورد،و
و اما قرارايکه گفته آمد کودکان هر دو کودتا بعد .  که نظيرش کمتر ديده شده استهشتم ثور همديگر را چنان دريدند

آن کودکان کودتای . از يک تبانی شرم آور، بجان همديگر نيز افتادند و از کشته های همديگر نيز پشته ها ساختند
ور که دست اندر کاران کودتای شوم هشتم ثور نيز بودند و فکر ميکردند از يتيمی نجات يافته اند و در همان هفتم ث

نا بالغی سياسی و همان معيوبيت سياسی خود، پدر اندری برای خود دست و پا کرده اندو از مرگ حتمی نجات يافته 
د و در فرجام هم کودتا نماند و هم کودتاچی و هم کودکان ، چنان کشتار شدند که هرگز انتظار آنرا نداشتن.......اندو

  . کودتای ثور را چنان بجان همديگر انداخت که نگو و نپرس
کودکان ناقص الخلقه و معيوب و مريض کودتا های هفتم ثوری و هشتم ثوری در يک  چه درد آور است که اين 

وی همديگر قرار  گرفته و همديگر را به آغوش   شان در پهلقومیمقطع از زمان جهت منافع شخصی و گروپی و 
انقالب  "  را وسيله قرار داده و روز کودتای خونين و شوم هشتم ثور را، "حامد کرزی " ميکشند و دلقکی بنام 

 نه هرگز انقالب بود و نه هم هرگز به 1371گفته به تجليل می نشينند، در حاليکه خوب ميدانند، هشتم ثور " اسالمی
سيد، بلکه يک توطئه خائنانه و يک سازش شرم آور بود که حاصل جانفشانی ها و از خود گذری های بی پيروزی ر

دريغ مردم افغانستان را يک شبه بر باد داد و دشت و دمن و کوی وبرزن و کوچه و خيابان و گذر و شهر و روستا 
کودکان ناقص الخلقۀ کودتا های هفتم و ار نفر دزد و کاله بردار و يک درجن هبخون فرزندان مردم رنگين شد و چ

هشتم ثور ، هست و بود مردم را به تاراج بردند و خون های پاک برومند ترين فرزندان اين مرزو بوم را که در 
پای نهال آزادی ريخته بودند، نامردانه و بی شرمانه پا مال نمودند، تا مگر چند صباح ديگر به زندگی ننگين شان 

 از ماسکو ز همان ناخلفان و همان ناقص الخلقه ها گاهی از واشنگتن و گاهی از لندن و زمانی هم امرو. ادامه دهند
 و در بين خلق خدا به زهر پاشی و تفرقه اندازی  پرداخته  و  سربرآوردهو تاجکستان و ازبکستان و هالند و جرمنی

  .خود به اصطالح در غندی خير نشسته و کنجاره خواب می بينند
 کودتا و کودتا بازی ها ديگر سپری شده است و کودکان ناقص الخلقۀ کودتا ها هم به زباله دانی تاريخ    زمان

  . سپرده شده اند
  ننگ باد بر کودتا چيان هفتم و هشتم ثور                           


