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 اهفت و هشت ثور، روزهای آغاز و دوام رنج ه
 

 تجلیل مجاهدين پیروزی خاطره ب را ثور هشت دارد تصمیم افغانستان دولت که يافتم آگاهی ها رسانه طريق از
 قلم وجدان حکم به .نمايند تائید را تلخ حقیقت اين یتعداد و آزرده ام نوشته اين از ای عده ممکن دانم می نمايند
 داده انجام را عادالنه قضاوت امیدوارم ساختم شريک شما با و  نوشتم چیزی ثور هشتم و ثور هفتم باره در گرفتم
 در بار مصیبت رويداد دو زمان، درعین و متقابل رويداد دو ،12۱1 سال ثور هشتم و12۳۱ سال ثور هفتم باشم،

 . ندارد تفاوتي رويداد دو هر های  جنگ گان،ديد  آسیب و قربانیان براي پیامد، نظر از اما. است افغانستان ريختأ
 

 شود، می پنداشته آن کمال ديگری است، فاجعه آغاز يکی اگر اما دارد، را خود مدافعین هنوز رويداد دو اين هرچند
 مورد در ثور هشت حامیان با اگر. گذاشتند میراث به فاجعه، و بحران مصیبت، و  رنج ما ملت برای دو هر

 هیچ چون. داد نخواهم در تن هرگز اسالمی جهاد پیامد بنام اما باشم موافق ملی افتخار منحیث ها روس شکست
 و دور کشورهای نفع به اسالم و جهاد نام از و نرسید ما ملت بدست اسالم، ارشادات با مطابقت در شايسته نتیجۀ

 .گرفتند قربانی ما ملت از نزديک
 

 و خونريزی آغاز خان، داوود جمهوري علیه خلق موکراتیکيد حزب کودتای با مصادف ثور هفتم میدانند، همه
. بود کشور داخل در های تنظیم های جهادی گروه پیروزي سالروز ثور، هشتم و   اجتماعی مناسبات نظمی بی آغاز

 که افغانستان دولت سوي از ثور هشت که باوجودي. شود  می خوانده ثور هفت تداوم ثور، هشت ها برخی باور به
 پیروزی روز عنوان به تشريفاتی طور و شده گرفته گرو به شود، مي رهبری جهادی رهبران و قومندانان توسط

 روز اين و  .ندارد وجود رويداد دو اين میان فرقي افغانستان ملت و قربانیان نظر از اما شود؛  مي تجلیل مجاهدين
ه ب توان مي را رويداد هردو از ناشی نتايج چنانچه. دانند نمی افتخار و  تجلیل شايستۀ صورت هیچ به ما مردم را

 :گرفت مقايسه به ذيل طور
 و روحانی متنفذ، شرف و آبرو حريم بر و شدند خورد استبداد های چکمه زير ما مردم ثور، هفت از بعد  --

 را وقت آن مردان حکومت افتخار ها، زندان در جمعی دسته های قتل و گرفت صورت تجاوز ما، سیاستمدار
 اين مدارس، و مکاتب بستن و ها خانه ساختن ويران و کابل شهر کشیدن آتش به با هم ثور هشت. داد مي تشکیل
 شهزاده سرای چپاول و چور برق های کیبل دزدی گیبیو يتیمی، ،فرار ،مهاجرت ديگر بار دارد، ادامه سناريو
 تحمیل ملت اين به ثور هشت آوران پیام طرف از که بود ديگری ارمغان جنسی تجاوزات ها بستن و ها کشتن
 .گرديد

 نیافتۀ التیام های زخم بر پاکستان کمک به و طالبان ريختأ ماقبل و متحجر گروه که بود نیافته التیام زخم اين هنوز --
 کوچ و کردن گور به زنده آويختن، دار به و کشتن بازهم تراژدی، همان ادامه باز و پاشید ديگری نمک مردم اين

 بر حاالت سختترين و بدترين ،"اسالمی ناب" حکومت نام زير تمام سال پنج . يافت ادامه ها کردن تجاوز و اجباری
 .کشیدند تصوير به ديگری بشکل را اسالم سیمای و شد تحمیل مردم سر
 به توهین  ثور، هفت و ثور هشت تجلیل. کنند می تجلیل را ثور هشت إحساس، کدام با و شعور کدام با دانم نمی --

 بیوه هزار صدها به توهین ثور، هشت از تجلیل. است کشور ديگر واليات و  کابل مفقود و معلول و شهید هزاران
 دنبال به کابل های سرک در و مبتال گوناگون های بیماری و تغذيه سوء به فقر از امروز که است يتیم اطفال و

 ها میلیون به توهین ثور هفت و هشت از تجلیل . زنند می پرسه رويپه يک خاطره ب رهبران ُمدل آخرين های موتر
 گیزند ها شدن توهین و تحقیر تمام با جهان، تمام و پاکستان و  ايران کشورهای در که است افغانستان مهاجر مردم

 . ندارند را خود کشوره ب برگشتن جرأت اما و دهند می ترجیح ها کشور آن در را
 شکستن و سوختن بستن، کشتن، از داشت گرامی درندگی، و خشونت از تجلیل ثور، هفت و هشت از تجلیل --

 هفت و هشت از تجلیل جای به بیائید. است محمدی غّرای شريعت به توهین ثور، هفت و هشت از تجلیل و . است
 در ديگريست کربالی حادثۀ و ريختأ ريخ،تأ دو اين که چرا  باشیم؛ عزادار و  کنیم برتن سیاه پیراهن ثور،

 .رويم رژه ايتام روی پیش از و بگیرم بحساب را کشور شهدای تمام روز درين بیائید . افغانستان بنام سرزمینی
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 ترين ارزش ُپر و باالترين بلی . است ملت از خواهی عذر و گناه به اعتراف های روز ثور، هشتم و هفتم --
 متراکم های گناه به ريخیتأ روز دو اين در کشور نامیمون حادثۀ دو اين جلوداران و عاملین تا است اين شهامت
 برای افغانستان عزت و  مردم خون قیمت به همه . کنند خواهی عذر افغانستان مظلوم ملت از و اعتراف خويش

 درمى چنان نمايیم، توجه ها بحران و انقالبات و تحوالت تمام هاى انگیزه و عوامل به اگر. کردند خدمت بیگانگان
 گرديده آبیارى و شده افشانى  بذر مشكالت و مصايب ،سرحدات وراى از و داشته كشور بیرون در ريشه كه يابیم
 به مختلف هاى گونه به سرزمین دراين و  آفريده تشنج و بحران كشور اين در مدام كه بوده اجنبى دستان اين و است

 خود، فكرى و نظامى اقتصادى، سیاسى، منافع بخاطر و  كرده ابزارى استفادۀ ها افغان ما از و اند پرداخته جوالن
 .دريابید توانید مي ما دربدری از را ها همسايه تکبر و شکوه شما . اند نموده استعمال را ما
 

 امنیتى، هاى دشوارى و مشكالت گناه، بى مردم كشتار كشور، ويرانى ما ديده های ديگر كه باشیم خواسته اگر
 مرموز خطاهاى و اشتباهات از و  گذشته هاى رويداد و حوادث از نكنند، مشاهده را فرهنگى و  سیاسى اقتصادى،

 همت کمر خود کشور و جامعه اعمار برای متعهدانه و متحدانه و بگیريم عبرت و درس ،گذشته هاى كارى غلط و
 کشور در بیگانگان حضور از ديگر و شود کوتاه ها خارجی نظامی و مالی منابع از ما گدائی دست و  کنیم بسته
 از ما حس و شعور نباشد، ها خارجى لیفاتتأ و ها ديكته گند به آگنده ما انديشه و فكر . کنیم حاصل فراغت خود
 بیدار كشور اين مردان سیاست وجود در جويى اراديت خود طلبى، استقالل حس و يابد رهايى گرايى بیگانه گرو
 در ملى و جمعى منافع تحقق منظور به سمتى و قومى حزبى، و شخصى منافع از گذشت و ايثار روحیه و گردد
  . گردد زنده ملت اين فرد هر وجود

 .است بیکران های رنج تداوم و ملت و میهن به خیانت بار، مصیبت های روز از تجلیل که کنیم اعتراف حقه ب بايد
 

 پايان


