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محمد رسول راهد

درامهٔ خونین هفت ثور
کودتای خونین هفت ثور که چهل وسه سال قبل بوقوع پیوست ،حیثیت مادر تمام بد بختی های چهار ده ٔه اخیر را دارد.
اگر چه اکثریت عاملین اصلی کودتا بدون محاکمه با پشتارهُ جنایت وخیانت راهی دیار عدم شده اند ،اما عده دیگر به
گفته خودشان در ممالک امپریالیستی پناه برده وبرای ایستادن در صف اول در مساجد رقابت دارند .اینها که به ضعف
حافظه وآلزهایمر سیاسی دچارشده اند ،به همان رجزخوانی تهوع آور در پروگرامهای رادیویی وتلویزیونی خارج وداخل
کشور از مجریان بی تجربه و فاقد معلومات تاریخی  -سیاسی سوء استفاده کرده بر زخم فامیل های شهدا نمک می
پاشند.
کودتای که با کشتار خونین ارگ شروع شد ،به زودی دشمنان خود را به این گفت ٔه "نابغه شرق" نور محمد تره کی " هغه
څوک چه په تیاره کی زموږ په ضد توطئه کوی باید په تیاره کی له منزه یوړل سی" نشانه گرفت .این گفتهٔ ترکی
صالحیت کشتار را برای هر حزبی داد وشعار "هرکه با ما نیست دشمن ماست" در دستور کار شان قرار گرفت .جای
پدران ،برادران ،شوهران خالی وزندانها پر شدند.
پرد ٔه اول این درامهٔ خونین با خفه ساختن استاد نابغه توسط شاگرد وفادارش حفیظ هللا امین وانتشار لست دوازده هزار
شهید به پایان رسید .
پردهٔ دوم نیز خونین تر وخشن تر از قبل به نمایش گذاشته شد ،حتی رفقای خودشان که از حمایت ک،ج ،ب
برخوردارنبودند نیز ازخشم انقالبی محروم نماندند .آنانیکه فکر می کردند به یکی ازین نامهای بی مسمی مثل :فیودال،
اشرافی ،ناسیونالیست های تنگ نظر ،افراطیون چپ ،مرتجع ،نماینده امپریالیسم  . . .منسوب خواهند شد به کاروان
مهاجرین پیوستند.
پرد ٔه سوم با قربانی کردن ستاره سرخ انقالب(حفیظ هللا امین) در پای فرشته های نجات روسی آغازشد .در پهلوی عسکر،
تانک و طیاره های جنگی ،تحایف یک بار مصرف شده را نیز با خود آورده بودند ،سفرای مخلوع ،ببرک کارمل،
محمود بریالی ،اناهیتا راتب زاد ،داکتر نجیب ،وکیل ونوراحمد نور که بعد از غارت سفارتخانه ها زیر چتر برادر بزرگ
زندگی می کردند از جملهٔ تحایف بودند.
بادیدن عساکر روسی در جاده های افغانستان خون مردم به جوش آمده با صدای هللا اکبر نفرت وانزجار خودرا نشان
دادند که از طرف خادیست ها به خاک وخون کشیده شدند .آنانیکه امروز از آزادی حرف میزنند همان هائی اند که به
روی دختران مکاتب که جز با قلم وکتابچه چیزی دردست نداشتند وسالح شان تنها آواز شان بود ،شلیک کردند.
در سه پردهُ این تیاتر خونین ،سه دستگاه مخوف جاسوسی نقش عمده داشتند :اگسا (اسدهللا سروری ) واد (عزیز اکبری)
وخاد(نجیب).
پردهٔ چهارم نیز مثل پردهٔ اول با قد برافراشتن شاگرد وفا دار (داکتر نجیب ) درمقابل استاد والگویش (ببرک کارمل )
روی صحنه آمد ،به تفاوت اینکه عوض کشته شدن به روسیه تبعید شد .استحاله کردن از سوویتسم به اسالم واز
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انترناسیونالسم به قوم گرایی مانور های جدید شان بود وهنوز هم ادامه دارد .به همین اساس پیوستن خلقی ها به حکمتیار،
پرچمی ها به جمعیت وحزب وحدت نیز بر مبنای قومی صورت گرفته است.
زمانیکه تازه به دوران رسیدگان جهادی به خاطر پوشاندن کشتار ،ویرانگری ،چپاول وغصب زمین وجایداد مردم از
عدالت انتقالی گذشته وعفوه عمومی اعالن کردند ،اعضای حزب دیموکراتیک نیز ازآن استفاده برده با خزیدن ورشد
کردن در زیر ریش جهادیون درامهٔ دیگری را روی صحنه آوردند.
آنها دوباره ،وزیر ،وکیل ،سفیر،والی
وکارشناس شدند .ریس جمهور به عیادت
سلیمان الیق تشریف برد  ،حمدهللا محب
برای دعای حاجت بر قبر نجیب زانو زد
ومیت جنرال عظیمی با مراسم خاص
عسکری به خاک سپرده شد وو.و
به خاطر یاد بود شهدای شهر غزنی به
انتشار چند قطعه عکس ولست شهدای
دیگر نظر به شناخت خودم ونام های
منتشره هالند که در اختیارم بود پرداخته و
یاد آن عزیزان را گرامی میداریم .روح
شان شاد
ازدوستان عزیز خواهشمندم که با ارسال عکس ها وبیوگرافی
عزیزان شان ما را در این امر یاری دهند.
از چپ به راست قطار اول :شهید عبدالحمید ولد حاجی عبدهللا،
و شهید داود ولد غالم سخی ،شهید استاد عمر پرواک ولد استاد
سراج الدین پرواک
قطار دوم :شهید قاری حفیظ هللا ولد حاجی حبیب هللا محمد، ،
شهید فضل احمد محمایی ولد مفتی محمد اسحاق ، ،شهید ارکان
حرب غالم حضرت فضلی ولد حاجی غالم سخی اولین شهید
قطار سوم :شهید تورن جنرال محمد یونس خان  ،شهید دگرمن
حیات هللا ولد حاجی عبدهللا
قطار چارم ، :شهید بهاالدین ژړان ولد کپتان طاووس  .شهید شهید

جگړن محمد اسلم فیضی ولد حاجی احمد علی خان
و لوحه اسامی استادان لیسه سنایی برگرفته از صفح ٔه فقیری
مال اسحاق محمایی ،عبدالوهاب محمایی ولد محمد هاشم (معلم) ،عبدالمتین محمایی ولد محمد هاشم(معلم)
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عبدهللا ولد میرزا خیر محمد(گدامدار ) ،شیر احمد ولد محمد سرور (محصل طب وشاعر ) ،عبدالرزاق ولدغالم محی
الدین (آمر مجادله مالریا) ،انجنیر عبدالوهاب ولدعبدهللا ( انجنیر ریاست سروی جیولوژی ) ،فدا محمد فدایی شاعر ومعلم

کتیبه ٔ اسمای متعلمین ،معلمین وفارغان شهید لیسه ٔ سنائی در محوطه ٔ آن لیسه
دری ،سرور خان معلم بیولوژی ،رازق خان معلم ریاضی ،معلم غالم فاروق ،معلم قدیر خطاط و رادیوساز،عبدالقادر
آخوند زاده ولد حاجی عبدهللا(معلم) ،صفی هللا ولد حاجی عبدهللا ،بنوسی معلم از قریهٔ آرزو ،فتح محمد از قریه موشک،
معلم محمد اکبر از قلعه آهنگران ،محمد اسماعیل ولد غالم علی (اجیر اطفایه) ،سید عبدالجلیل ولدسید نادر شاه ساعت
ساز ،عبالمنان ولدغالم صدیق مال امام ،غالم جیالنی ولد غالم دستگیر (ساتنمن پولبس) ،دولت خان ولد غالم ظاهر
محصل تخنیک ،محمد ظاهر شاه ولد عبدالوهاب مامور نشرات رادیو ،عبدالحکیم ولد نورالحق محصل صنف سوم
ادبیات ،غالم سخی ولد محمد نبی محصل طب ،ضیاالدین ولد میر رجب جگړن ،میر احمد ولدعبدالرزاق محصل
پولیتخنیک ،حضرت نور ولد شاه محمد دریم بریدمن ،محمد علم ولد قربان علی محصل پولیتخنیک ،فضل الحق ولد اختر
محمد ،عبدالحمید ولد علیجان مامور کلوپ عسکری ،نقیب احمد ولد جیالنی خیاط ،غالم حضرت ولد غالم نبی از قلعه قدم و و و
...
بدون پایان
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برای مطالب بیشتر ازین نویسنده ،باالی عکس کلیک نمائید
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