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 گذشته میخکوب باقی خواهیم ماند؟ ما تا چه وقت درحوادث  

ملت ها درتاریخ  خود حوادث  تلخ وشیرین را بسیار می آزمایند وازآن برای حال وآینده  خود درس میگیرند. دو حادثه 

ذهن  مردم تخم خاطرات که به فاصله  چندسال دردوروز  پیهم رخ داد حوادث هفتم وهشتم  ثور است که هردو در

ً هیچ کس درکشور  ما پیدا نمی شود که به نوعی ازانواع وبه شکلی ازاشکال  بسیارتلخ وغم انگیزرا کاشت وتقریبا

ازاین دو حادثه رنج نبُرده باشد. حادثه  هفتم ثور که دفاع ازآن پای تجاوز  اتحاد  شوروی آن روزگار را درکشور  ما 

که ده سال  دراز برضد  روسها برزمند وباالخره آنان را وادار سازند که با تن  افگار  بازکرد ومردم مارا واداشت

ووجدان  شرمسارگلیم  تجاوز خودرا برچینند وبروند. واما سردمداران  مجاهدانی که درکابل فرو ریختند مشغول  جنگ 

ن به وجود بیاورند ؛عدالت راتأمین درمیان  خود شدند ونتوانستند که یک دولت  قوی وفارغ ازمداخله های همسایگا

کنند وحق را به حقدار برسانند. چنگ های داخلیی آنان خاک درکاسه  همان مردم افگند که شب وروز برای پیروزی 

اینان دست  دعا برافراشته بودند. باز انسان ها درنقاط مختلف  شهر کابل به هر قوم وتباری که تعلق داشتند ُکشته 

ن ومحل کسب وکارشان ویران شد وملیشه های جنگیی که ُجزخود تابع امر  هیچ کس نبودند دار شدند؛خانه های شا

 وندار  مردم را نیزچور کردند وبه نام غنیمت  جنگی بُردند.

آن کسان که محور های اصلیی کودتای ثور بودند امروز روی درنقاب  خاک نهفته اندودیگر وجود ندارند وبرای 

شان میسر است ونه حتی انتقام گیری شخصی ازآنان ممکن است ودلچسپ است که به غیرداکتر  امروزیان نه محاکمه  

نجیب هللا که گرفتارحس  انتقام جویی طالبان شد دوتای دیگر دربرخورد های حزبی ُکشته شدند وببرک نیز با محرومیت 

 از قدرت درُغربت  حیرتان جان باخت.

رکس بودند یا ازآنچه رخ داده است خود پشیمان استند که آنان هم نمیخواستند آنان که به اصطالح بقیة السیف آن چها

چنین َشَودویا گرفتاران  بیمار ایدیولوژی خود استند که نومیدانه می گویندکٌ ما بازبخیر انقالب می کنیم.ٌ یعنی ُشتُر 

اتیک خلق درمحضر  قاضی نیز اگر اعضای حزب دموکردرخواب بیند پنبه دانه++ گهی قپ قپ خوَرد گه دانه دانه 

سوگند یاد کنند من باور نمیکنم که آنان کودتا را بدون مشوره با حزب کمونیست شوروی انجام داده باشند.که آنان 

اگرُجرأت عمل  باالستقالل میداشتند صبح  فردای کودتازمین وزمان  وزارت خانه هارامشاوران روسی نمی گرفت. 

داودخان همانند  رهبران  خلق عنُصر گوش به فرمان آنان نمی شود وحتی روایت شده روس هاهنگامی که دیدندمحمد 

ِ  بریژنف بیرون شد وبه عنوان خدا حافظی با او دست نداد و آنان که می پندشتند  است که داودخان با خشم از مجلس 

دی رفت وبه اصطالح متمایل به داودخان چندان اعتقاد  راسخ به خدا ندارد دیدند که اوبرای مراسم حج عربستان  سعو

غرب گردید؛ روس ها تصمیم به کودتا گرفتند وبازروایت شده است که میراکبرخیبر را نیز روس ها ترور کردندتا 
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بهانه  قیام را به خلقی ها بدهند وآنان نیز به قدری قدرت نمایی کردند که داودخان را واداشتند که سران  شان را زندانی 

ما امروز دست پاک  عمل خارجیان گردیده ایم درآن روزگار نیز بودیم تنها با این تفاوت که آن روز  کند؛یعنی چنانکه

درگوش  ما افسانه  منفعت  پرولتاریای بین المللی را میخواندند وامروز افسانه  انقالب اسالمی واحیای خالفت حضرت 

 عمرفاروق)رض( را میخوانند.

معتقدان  هفتم ثور وهشتم ثور هردواگر افتخاری داشتند که ما مردم  عادی ازآن  به هر صورت مقصود را درازنکنم که

خبرنداریم آن افتخارهارا به نجاست آلوده اند. چیزی که با نجاست آلوده شد نمی توان باالی سرش نشست وآنرا با 

وان کرد همین است که چوبک شوردادن گرفت وازبوی آن دماغ  خود ودماغ  دیگران را آُزرد. یگانه کاری که میت

آن نجات داد.  دوسه بیل خاک باالیش انداخت وخودرا از شر 

دست برقضا که به فریاد  رهبران  عمده  مجاهدین نیز عزرائیل رسیده است. موالنا ربانی؛ موالنا خالص وموالنا محمد 

دارند هفتاد وهشتاد سال نبی محمدی وموالنا علی مزاری امروز درمیان ما نیستند وآنان که هستند یعنی وجود 

ازعمرهای شان گذشته است که دیگر حوصله  سروکله زدن با سیاست  ُمرداراین روزگاررا ندارند که به خاطریک 

 قدرت زودگذربرای ده بیست تای خدای کاذب باید بندگی کرد.

رتکوین آن دخالت هم نداشته آیا وقت  آن نرسیده است که ما نیز براین نجاست های تاریخ که چندان اراده واختیارما د

است یک دوبیل خاک بریزیم ودرحال  حاضرآن مسائل  متنازع را ازمیان ببریم که مانع آن گردیده است تا ما به عنوان 

یک ملت ونه به عنوان قبیله ها بتوانیم یک شیوه  سالم  انتقال  قدرت  سیاسی ایجاد کنیم وخودرا ازخارهای که به دامن  

الن درجه یک این دو ماجرا بوده اند ازُدنیا رفته اند ودیگر اتحاد  ملیی م ا چسپیده است رهایی بخشیم. آنان که مسوو 

کاری به کار  نسل امروز ندارند. حیف است که نسل  امروز سعادت  فردای خودرا قُربان  اشتباهات  دیروز ودیروزیان 

ا صلواة بگوییم؟ نمی گوییم کسی را محاکمه نکنید بلکه کند! آیا به مصلحت  جامعه  ما نیست که به اصطالح گذشته ر

می گوییم نُُخست یک نظام عادالنه  قضائی به وجود بیاورید که بتواند حق رابه حقدار برساند. وهللا اعلم بالصواب روز 

 رم نگارگـمنگهـاپریل بر 28پنجشنبه 

 

 

 

 


