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 ننگین تا  ،زمین مطبوعات و روزاز روز 

 به مناسبت تقبیح کودتای ننگین و نامیمون ثور

دور و زمانه ایست، عجب چشم سفیدی و دیده درائی است این، عجب خیال باطل و عجب  عجب

و بی عار، تالش دارند تا با استفادۀ ناجائز عقل زائل است این که تعداد انگشت شمار و تعداد بیمار 

و شب  و بار و بی بندها از روزی های بین المللی، روز ها و شب های خونبار و دریوزه گری 

خونچکان و خونین و خون آلودۀ کودتای بدفرجام، ننگین و نفرت باِر هفتم ثور  های سیه و تاریک و

ششم  شوروی وقت را در سیۀرا و مرحلۀ ننگین آن، تجاوز ددمنشانه و جنایتکارانۀ  رو  1357

جرم و  ی نموده و به زعم و خیال باطل، باالی آنهمه ظلم و شقاوت و آنهمه، پرده پوش1358جدی 

آنهمه  ر و ببند و بُکش و آنهمه خونریزی و ددمنشی و بی آزرمی ویجنایت و آنهمه کشتار و بگ

، آنهمه جفا و شقاوتسیاهی و تباهی و ظلمت و وحشت و دهشت، آنهمه خطا و خون و خیانت و 

.، به خیال باطل خود خاک ویرانی و تباهی و سیه روزی و..جاسوسی و پستی و پلشتی، آنهمه 

...، به فراموشی ننگین وسیه و خونین و آن شب های تار و اناندازند تا مگر آن روز و روزگار

حافظۀ تاریخی خود را از دست  سپرده شوند و هموطنان ما در گیر و دار آن روز های بین المللی،

آنان که زمین را به آتش کشیدند و سیاست بدهند و فراموش کنند، آنچه نباید هرگز فراموش شود.

زمین های سوخته را سر لوح کار های ننگین خود ساختند، امروز، روز زمین را تجلیل میکنند و 

در غل و زنجیر کشیده و سر هر چهار از آن بزرگداشت به عمل می آورند. آنانیکه مطبوعات را 

راه به دار آویختند و خونهای پاک هزاران هزار نویسنده و شاعر و مطبوعاتی را شب و روز ، پگاه 
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و بیگاه، هفته و چهارشنبه بی محابا ریختند و سایۀ مطبوعات و مطبوعاتی را به تیر کین و عداوت 

مطبوعاتی، پشته ها ساختند و...، امروز از روز  بستند و از کشته های نویسنده و شاعر و محقق و

 .و خمی هم بر ابرو نمی آورند آوردهمطبوعات تجلیل به عمل 

خوب است و هیچ مشکلی نیست تا از روز های بین المللی یادی و تجلیل و یادی از چنان روز ها 

بزرگداشتی صدرت گیرد، اما هرگز نباید روزها و شب های تار و ظلمانی افغانستاِن در خون خفته 

و عدالت طلبی را به اصطالح پشت گوش کرد و تالش نمود تا آفتاب آزادی خواهی و وطن دوستی 

میهن و مردم دادن ها را در ایجاد چنین جو سر درُگمی ها، با دو  و سر در راه عقیده و ایمان و

، فرو کرد، به گمان اینکه من که دیگران را نمی بینمریگ سر در انگشت پنهان کرد و مانند کبک 

دیگران نیز مرا نمی بینند و با این ترفند ها، کودتای ننگین هفتم ثور و تجاوز سخت ننگین تر از آن 

را در غباری از توهم و سردرُگمی پیچیده و گویا به دست فراموشی سپرده و نان بی غیرتی و خود 

روز   و در البالی روز مطبوعات و روز زمین و هو میهن فروشی را به نرخ روز زهرمار کرد

 تعدادی را به بی راهه سوق داد. ، و چنان چنین آسمان و

، امروز چهل و اندی سال میگذرد، اما کودتاچیان بی 1357از کودتای ننگین و خونین هفتم ثور

لۀ ییا آن طوی غیرتی را در این خونهای پاک هموطنان ما تجارت کرده و نان ب اآزرم هنوز هم ب

و توطئه هستند و چپ و راست مضمون و مقاله  بیگانه نشخوار میکنند و مشغول تفرقه اندازی، تفتین

موسیچه های بی گناه می درآیند که تو گوئی از پدر پدر  و تحلیل و تفسیر می نویسند و چنان در جلد

 ز چندین پشت دیموکرات و قانونمدارا ، افراد و اشخاص پاک و صادق بوده وو اجداد و از جد و آبا

 ونمند و قانون دستور و نمایندگان قانون بوده اند.و قانون پوه و قان

همان گونه که در چهل و چند سال پسین نگذاشتیم آن لکه های ننگ و آن جرسومه های فساد و 

خیانت و آن جنایتکاران خلقی و پرچمی و دنباله روان بی مقدار شان به فراموشی سپرده شوند، همان 

 ن سلسله ادامه می داشته باشد.گونه نیز تا یک نفر افغان در روی کرۀ ارض باقیست، ای
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یکی از این نوع جفنگ نویساِن زیردارگریختگی به نام"میرزاده" در تحلیل جدید و متحدالمال و پرله 

ما  ثبات ساختن افغانستان و منطقه به کشور  امریکا بمنظور بی  پسی خود چنین نگاشته است:"... 

و کیها و کدام  " این جناب اما نمی نویسد و طفره میرود که افغانستاِن باثبات را کی  .. .لشکر کشید 

- })َگلگل میری  آنهمه بی ثباتی و به اصطالح گل  یا دالئل   کشور خارجی بی ثبات ساخت و نیز از دلیل 

و   ( ِری-ِمی-َگل ملوک  هرج  )لفظاً  کامل  نظمی  بی  زده،  آشوب  و  ثبات  بی  حالت  همگانی،  مرج 

الطوایفی یا وضعیت ناهنجاری که هر میر بنحو جداگانه در آرامش و یگانگی مردم اخالل وارد  

 Hazragi Dictionary  کند(۔

تذکری نمی دهد و خود را به کوچۀ حسن چپ میزند. او نمی گوید و نمی نویسد که کشور محبوب  

و به تعقیب آن تجاوز نظامی عساکر سرخ    1357، مدت ها قبل به دنبال کودتای شوم هفتم ثور  ام

قرار    روسی به سرزمین آبائی ما، سخت بی ثبات گریده و مورد تهاجم بی شرمانۀ تجاوزگران روسی 

و اعمال ضد بشری، ضد افغانی و ضد اسالمی یک مشت خلقی و پرچمی از خود و خدا  گرفته  

افروختۀ آنان شب و روز و بالوقفه می سوخت که تاریخ نظیر آنرا کمتر به  بیخبر، چنان در آتش  

 دارد.  خاطر

  سیۀ اما از این جنس افراد فروخته شده و شرف باخته و وجدان مرده، توقع اینکه تجاوز نظامی رو 

تذکر  کنند و یا الاقل    ح را تقبی  1357محکوم کرده و یا هم کودتای ننگین هفتم ثور  شوروی وقت را  

، یک اشتباه بزرگ سیاسی بود، و این وابستگان آن  1357ثور    دهند که آن کودتای ننگین و خونین 

برابر کرده    و خاکستر  کودتا، در حق ملت و مردم و میهن جفا کرده اند و کشوری را با خاک و خون 

اند و...، یک توقع سخت بی جا است و درست به آن تواند ماند که از یک کور مادرزاد، توقع داشته  

 ه ترا از یک رودخانۀ سرمست و خروشان عبور داده و سالمت به سرمنزل مقصود رساند. باشی ک
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پرچمی ها و خلقی ها، حتی انتظار یک معذرت خواهی    مردم دربند کشیده شدۀ افغانستان از این 

شم  چُخشک و خالی را هم ندارند، اما به آنها هرگز اجازه نمی دهند تا سیه را سپید جلوه داده و به  

خاک بپاشند و اکت های دایه های مهربان تر از مادر را باالی مردم تمرین نمایند. به این دسته    مردم

 می باید به اصطالح شیرین ایرانی ها گفته شود که چافراد و اشخاص زیردارگریختگی خلقی و پر

 !!! " خر خودتی" 

"میرزاده" پرچمی و سرسپردۀ نجیب گاو، در تازه ترین نشخوار خود که از یک سایت ایرانی  همین

اوز نظامی رو  جصوص تهدف شوم خود را که دفاع ار تجاوزگران روسی و بخکاپی کرده است،  

ه قرار می دهد که دیده های بینا و بصیرت  د ن، به وضاحت به معرض دیده خواناوکراین است   به    سیه 

پنبه و پندانه یکیست، دقتی در مورد به  آنانیکه به اصطالح برای آنان متوجه آن می شوند، اما    زیبا

 و نان به نرخ روز می خورند.   ج نمی دهند خر

 اند، باید گفته آید که: قرآن قلم و قانون و به این قلم به دستان که در حقیقت دشمنان قسم خوردۀ  

 

 گمان منصور بر داری بود ب       چون قلم در دست غداری بود 

 

 

                                 

ثور  د کو هفتم  تجاز    امروز  1357تاچیان  حالی  در  تمام  روز زمین  که  نمایند  یادآوری می  و  لیل 

 مبدل ساختند. هموطنان ما  ستان را به گورستان  سرزمین زیبای افغان

!!!ها  مام خلقی ها و پرچمیننگ و نفرین ابدی باد بر ت

 


