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  ٢از  ١ :داد صفحاتتع

 لطفًا  به آدرس ذيل با ما تماس بگيريد. افغان جرمن آنالين شما را صميمانه به همکاری دعوت می نمايد
 maqalat@afghan-german.de 

                                م٢٧/٠٤/٢٠٠٩                       عبدالقادر شاکری  
                                                

  

  سر چپه ی هفت، هشت ميشود
  

، و این بار این شوخی را تاریخ با »هفت را سرچپه کنی هشت می شود« می گفتند که       بچه های مکتب به شوخی 
هفت ثوری ها مسند وطن فروشانۀ شان را تحویل هشت ثوری ها نمودند و هفت ثور هشت ثور شد و . مردم ما کرد

  :بی جهت نيست که مردم ما ميگویند. روز سياه مردم ما سياه تر
  .                                                                                                                            »ثورسياه تر از هفت ثور ، هشت «

     من از نجوم و ستاره شناسی ذره ای هم نميدانم و به گفتۀ عوام بویی هم نميبرم، اما باور دارم که ماه ثور به خاطر 
. شاید هم ازلی سياه.  سياه تر، منحوس تر،  خون خور تر و جبار تر از سایر ماهای سال بوده باشداین دو روز خود

در دو روز این ماه سرنوشت  وطن و مردم وطن به گونۀ رقم خورد که تاریخ کشور ما نظير این چنين وطن فروشی 
.                                        و ناموس را مشاهده نکرده استها،  قتلها، غارتها، ویرانيها، زندانها، شکنجه ها، اعدامها و هتک حرمت

نمی آمد کردند و با هر عمل  وطن » وهم« آنچه که اندر» نان، لباس، خانه «      هفت ثوری ها با شعار های 
نيمه های شب چون دارۀ از . لشویک ها هورا می گفتندفروشانه، ضد انسانی و شيطانی خود با تقليد بوزینه وار از ب

دزدان به خانه های مردم ميریختند و با غير انسانی ترین برخورد، تحقير و توهين شکار خود را در برابر چشمان 
وقتی زندانی بد بخت . خواب آلود و از حدقه برامدۀ خانم و اطفال شان، کشان کشان با خود برده و هورا می کشيدند

وقتی در پوليگون ها گورهای بزرگی را که . ر شکنجه از حال ميرفت، کشته ميشد و یا تسليم ميشد، هورا ميکشيدندزی
 جسد را در خود جای دهند، حفر ميکردند، و به این تعداد را از زندان و یا شکنجه گاه های  ٥٠ – ٢٠می توانستند 

وقتی در قراء و .  جان زیر خاک ميکردند، هورا ميکشيدندتحقيق، با چشمان و دستان بسته کشيده، کشته و یا نيمه
قصبات دهقان زحمتکش و از دنيا بيخبر را یکجا با قلبه گاوش با شليک ماشيندار از هلکوپتر از پا در می آوردند، 

به و قتی دهکده ای را با همه ساکنينش و حيوانات اهلی و غير اهلی اش با بمباردمان های هوایی . هورا ميکشيدند
وقتی تانک های خود را بروی اجساد انسانها، خانه های . خون کشيده و به خاک یکسان می کردند، هورا مکشيدند

وقتی به روی  دخترکان مکتبی که به منظور اعترض از لشکرکشی . سوخته و کشتزار ها می راندند، هورا ميکشيدند
وقتی . ، هورا ميکشيدندنقش زمين ميکردند وجيهه ها را بيگانه گان به خيابان ها ریختند، آتش کشيده و ناهيد ها و

...                                                         را به خاک یکسان کردند، هورا ميکشيدند... باالحصار کابل، چنداول، حوت کابل و هرات
.  چنان هشت ثوری ها هم هر عمل شيطانی ، استبدادی، غيرانسانی خود را با نعرۀ اهللا اکبر انجام می دادند       هم

سوختاندن مکاتب، کلنيک های . آنها قبل از حاکميت و بعد ازآن آغاز کردند به ویرانی پل و پلچک با نعرۀ اهللا اکبر
 کشتن معلم، چپراسی، ترور، اختطاف و یا بنداز *. اکبرصحی، تاسيسات و عمارات دولتی و عام المنفعه با نعرۀ اهللا

دراندن شکم یکدیگر در . بند بریدن افراد روشن بين و ترقی پسند در جنبش مقاومت ضد روسی با نعرۀ اهللا اکبر
 هردم به راکت، هاوان و توب بستن خانه های شهریان به ویژه کابليان. منازعات ذات البينی خود شان با نعرۀ اهللا اکبر

. سوختاندن انسانها به جرم هم تبار نبودن با آنها در کانتينر با نعرۀ اهللا اکبر. شهيد و ویران نمودن کابل با نعرۀ اهللا اکبر
. ذبح، دارزدن، سنگسار، بریدن دست و یا پای و دره زدن انسان مظلوم این وطن در مالی عام با نعرۀ اهللا اکبر

 انچ بر فرق باشنده گان کابل ، بریدن سينۀ زنانيکه در چنگال وحوش خواهر و تماشای رقص مرده، کوبيدن ميخ شش
به تماشا نشستن حالت زایمان زن مظلومی در برابر چشمان وحشت زدۀ . مادر نشناس افتيده اند، با نعرۀ اهللا اکبر

در مقابل چشمان شان آه که یکی از چهار زنهای دایمی و یا هم یکی از زنهای بی حساب موقتی شان (شوهربدبختش
شرکت در جشن کتاب سوزی و به نظاره نشستن سوختن کتاب ها  با شور . با نعرۀ اهللا اکبر) به چنين روز دچار ميشد

  ....                                            و شوق ذایدالوصفی با نعره اهللا اکبر
بسته بودند امروز به » ک گ ب«اگر روزی به . ميکنند      هفت و هشت ثوری ها به بسيار زودی هم بادار عوض 

.                                       ویا برعکس آخور بدل ميکنند» موساد« و حتی» وا واک«، »آی اس آی« ،» سی آی ای«بسيار آسانی به 
نزاع هفت و هشت ثوری ها بين . ن ها همدیگر را دریدند وهشت ثوری ها با برادر گفتن هاهفت ثوری ها با رفيق گفت

اما هشت ثور وطن . هم با همۀ زدوبند های پنهان و اشکار و معامله گری های شان نيز الی هشت ثور  جریان داشت
 ثوری را جای امنی برای زیرا مفسدین هفت ثوری  ها دامان منحوس هشت. فروشی و جنایات را به توان دو ساخت

خود تشخيص داده یک جا با هشت ثوری ها دود از دماغ هموطنان ما کشيدند و وطن را به هزار و یک استخبارات 
دران تنی همدیگر اند، آنهم ااگر روزی یکدیگررا اشرار، ملحد، و وطن فروش می ناميدند، امروز بر. بيگانه فروختند

اتحاد مضحک و رنگارنگ عاملين این دو روز منحوس اظهر من . انۀ مردم عدالت خواهیدر برابر خواسته ها



 
 

 
  ٢از  ٢ :تعداد صفحات

 لطفًا  به آدرس ذيل با ما تماس بگيريد. افغان جرمن آنالين شما را صميمانه به همکاری دعوت می نمايد
 maqalat@afghan-german.de 

از . کشمند با مزاری...اتحاد های شهنواز تنی با گلبدین، مسعود و ربانی با محمود بریالی، عظيمی،. السمش است
 گفتن ميارزد چبهۀ ملی از بی آبروترین اتحاد های آنهاست که فقظ و فقط به لعنت. مليشه های رهزن دوستم که نپرس

اسالم « و نه هم» نان، لباس، خانه« نکته گردیدند که نه دیگر شعار های  فریبندۀ نآنها زمانی متوجه ای. و بس
ميتواند کششی داشته باشد، عبا و قبای تباری، مذهبی و منطقوی را بر تن کرده و پشتون ، تاجيک، » درخطر است

 و منطقوی پرداختند به منظور سرباز ی زدن به اختالفات قومی ، مذهبو به دامن. هزاره ، ازبک،  سنی و شيعه شدند
به ویژه عدۀ از تحصيلکردگانی را به قلم .  از بين هم تباران خود پرداختند که انصافًا تا حدی موفق هم بودندیگير

لم زنانی داشتند که با و خود نيزق. زنان مفت و بی مقدار خود مبدل کردند که در گذشته ها قلم و دستان پرخون نداشتند
  .                                                                     بيحيایی تمام در خدمت آنها قرار داشته و د ارند

      ما که در آستانۀ تقبيح این دو روز قيرگون قرار داریم، وظيفه داریم که بر عالوۀ افشای چهره های ننگين شان 
. ه های شان را نيز به مردم استبداد زده و در بند خود توضيح نموده آنها را با بادران شان رسوا سازیمئدسایس و توط

زیرا مردم .به همه نيروهای ملی، ترقی خواه و استقالل طلب الزم است که خود را به مبارزۀ دشوار آینده آماده سازند
  .و وطن اشغال شدۀ ما این دین را بر گردن ما گذاشته اند

  
  پایان

       

  
اش بود، عازم هرات شده و متوجه گردید که پل ! تورن اسمعيل بعد تصاحب وزارت آب وبرق که مطابق تخصص* 

از قضا کارگر مظلوم ساختمانی به چنگش می افتد و به وی بعد از لت و کوب مفصل . هوایی در حالت ساختمان است
. ما با چک چک پل اعمار ميکنيد ما با اهللا اکبر ویرانش ميکنيمبه آمرینت بگو که اگر ش: تا سطح کوما می گوید که

واقعًا هم که هشت ثوری ها کابل را با همۀ بزرگی و عظمتش با اهللا اکبر ویران کردند، یک پل چه است که مال  
  اسمعيل با اهللا اکبر ویرانش کرده نتواند؟                          

  
   

          
  


