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 م٢٠٠۶ديپلوم انجينير کريم عطائی                                                                                  اپريل،             

 
  ثور خجالت آور است٨تجليل از 

 
در بسا از کشور های جهان يکی از روزهای تاريخی که مردم بياد و بود از آن افتخار می کنند، تجليل 

چو يک روز يا کشور از تسلط بيگانه نجات يافته و يا هم واقعه ای رخ داده است که در تاريخ   در هم. ميگردد

همان کشور بخط جلی نوشته شده است و مردم باشادی و سرور آن روز را بزرگداشت و نسل های آينده نيز 

ر در کابل جشن هـ ش برای چهاردهمين با١٣٨۵ ثور که در سال جاری ٨و اما تاريخ . آنرا گرامی ميدارند

 گرفته شد، برای ما ملت افغان چه ارمغانِ  به بار آور ده است؟
 

قبل بر اين . هـ ش تنظيم های بنياد گذاشته شدۀ آی، ِاس، آی پاکستان بکابل سوق يافتند١٣٧١ ثور ٨در روز 

ز تنظيميان که دران پرچميان با يک عده ا) م١٩٩٢قيام افسران در شهر حيرتان (توطئِه براه انداخته شد 

دست بهم دادند و با يک کودتا، پالن ملل متحد را که طی آن می توانست قدرت از کمونست ها بصورت 

آی، ِاس، آی پاکستان با سرگروپان تنظيم های . صلح آميز بيک حکومت ملی اتنقال يابد، به نا کامی کشانيدند

ه خواسته های پاکستان را بر آورده ساختِه خود در پشاور برای کابل مصروف تشکيل يک حکومتی بود ک

 ثور ٨و اين چند هفته قبل از ) م١٩٩٢ اپريل ٨(درين ضمن توطئه گران بکابل سرازير گرديده بودند . سازد

 .بود)  اپريل ميالدی٢٨مطابق ( هـ ش ١٣٧١سال 

و مصادف با اغلی مجددی با گروهی از پيروان تنظيمها به کابل اختياری بوده تعيين اين روز برای آمدن 

و اگر چنين هم ميبود آيا بازهم  . سقوط حکومت دکتور نجيب اهللا و ختم رژيم کمونيستی نيست که بايد می بود

تجليل از آن روز که کشور ما درآن از يک قهقرا به قهقرای ديگری افتيد، کنجايش دارد؟ تاريخ شاهد و   

 !يدبازگوی حقيقی وقايع است و نمی توان آنرا بکام خويش چرخان
 

 :يکبار ببينيم که سوق يافتن گروهای تنظيمی بکابل چه بدبختی ها را با خود همراه داشت

از همان مرحلۀ اول تنظيم ها، هر کدام بنوبه خود، در پی آن شدند تا هريک برای نفع خود آنچه ميسر گردد  

گروه های . ازآن دريغ نکندو يا بقوت تفنگ بدست آورده شده بتواند، ولو بقيمت جان و مال مردم تمام شود، 

تنظيمی هر کدام از طرف همسايگان افغانستان بشمول دولت روسيه با پول و اسلحه برای برآورده شدن   

منافع شان و پايمال نمودن منافع ملی افغانستان استخدام گرديدند، چنانکه آنها همه يکی بجان ديگر و همه 

. تان که بخون جان شان تمام شده بود، فروخته و بدنام گرديدجهاد مردم افغانس. بجان مردم بی چاره افتيدند

شيرازۀ يک حکومت مرکزی ازهم پاشيد، اردو و قوای پوليس تخريب گرديد، شهر کابل بجوی خون و   

ويرانه تبديل، جان، مال و ناموس مردم مورد تجاوز قرار گرفت و خزينه دولت يعنی دارائی عامه بتاراج 

بدبختی های مردم هيچ يک از گروه های تنظيمی از ديگری دست کم نداشت و درين فراهم آوری . رفت

در نتيجه افغانستان بمرکز تروريستی بين المللی و مرکز قاچاق . هريک از ديگری تا حد توان سبقت ميجست 
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باال خير باعث آن گرديد تا قوای نظامی جمعی از کشورهای غربی، به . مواد مخدر شهرت جهانی يافت

اگر امروز غرش طياره .  دوستان ما، بملک ما بيايند تا برای ما در وطن خود ما صلح را ايجاد کننداصطالح

پس کدام  .  امريکائی در فضای افغانستان طنين انداز نباشد، بازهم همان آش است و همان کاسه۵٢های بی 

  ثور که مردم آنرا بايد جشن بگيرند؟٨است آن افتخار روز 
 

 ٨هـ ش که در تاريخ کشور ما بحيث تاريکترين روز درج ميباشد و ادامۀ آن در روز ١٣۵٧ ثور ٧در روز 

هـ ش پيداست، دار و دسته خلق و پرچم بگماشتگی از اتحاد شوروی سابق قدرت را غصب و ١٣٧١ثور 

 راه برای . افغانستان را که تاره در شاهراهی ترقی و انکشاف پا گذاشته بود، به تسلط روسها سوق کردند

تعرض لشکر سرخ بکشور ما گشوده شد و در نتيجه استقالل ما پايمال، کلتور و معارف ما بيگانه، همبستگی 

اقوام و عشاير از بنياد تخريب و طبقه منور ما که سرمايۀ معنوی و کم از کم حا صل دو نسل کشور ما را 

 . تشکيل می داد باميليون نفر ديگر نيست و نابود گرديد
 

 ثور است بنام روز ماتم ملی و روزيکه سر آغاز همه  ٧ ثور را که معلول علل  ٨د اگر روز بجا خواهد بو

بدبختی ها در کشور ما ميباشد، درج تاريخ کشور خود داشته باشيم تا مردم درين روز بياد و بود شهدای راه    

 کفن نيافته اند، به   آزادی افغانستان و آن کسانيکه در راه حرص و آز گروه های تنظيمی جان داده و گور و

ولی تجليل از روزيکه سرازير شدن تنظيم های پرورده شدۀ دست . تفکر فرو روند تا پندی برای آينده باشد

 .آی، ِاس، آی را بکابل عالمه گذاری ميکند، کاری است شرم آور 
 

 :در تاريخ افغانستان دو روِز قابل بزرگداشت سراغ ميگردد
 

 استرداد استقالل افغانستان جشن گرفته ميشود و آن خاطره را گرامی  جوزا که معموًال روز۶تاريخ  -١

 و ١٨۴٢ تا ١٨٣٨مطابق ( هـ ش  ١٢۵٩ تا ١٢۵٧ و ١٢٢١تا ١٢١٧ميدارد که مردم ما در سالهای 

 ١٩١٩مطابق ( هـ ش  ١٢٩٨در برابر انگليسها بجهاد پرداختند و در )  ميالدی١٨٨٠ تا ١٨٧٨

ندن خون خود و رهبری فرزندان نيکوی کشور، نگذاشتند خاک شان در  يک بار ديگر با ريختا) ميالدی

.  تجليل ازين روز باعث افتخار ملت افغان و نسلهای آينده کشور ما است. تسلط بيگانه قرار داشته باشد

معاهده برسميت شناختن استقالل )   ميالدی١٩١٩ اگست ١٩مطابق (هـ ش  ١٢٩٨ اسد ٢٨بتاريخ 

 .يتانيا به امضا رسيدافغانستان با دولت بر

که دراين روز آخرين نظامی اردوی   ) ميالدی١٩٨٩ اپريل ١۵مطابق ( هـ ش ١٣۶٨ حمل ٢۶تاريخ  -٢

سرخ خاک مارا ترک ميگويند و آن خاطره را گرامی ميپندارد که مردم افغانستان با شجاعت تمام اين  

بزرگداشت ازين روز که مؤفقيت  . قوای غول پبکر را بزانو دراورده و سر افگنده از کشور خود راندند

 .جهاد ملت مارا ثبت تاريخ ميکند، باعث افتخار ما است
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مبارزين راه آزادی افغانستان در هردو زمان مردم کشور ما است و هيچ کس نمی تواند آنرا باين اسم و يا آن  

 فرد افغان، چه خورد و  تجليل ازين دو روز که باعث افتخار هر . اسم، به اين گروه و يا آن گروه، نسبت دهد 

 .چه بزرگ، چه زن و چه مرد، است، مارا سر فراز و خوشنود می گرداند
 

 شاد باد ار واح جميع شهدای راه آزادی افغانستان
 

مبارزين حقيقی راه آزادی کشورکسانی اند و بودند که بعد ازبسر رسيدن آن اسلحه را بزمين گذاشتند وراه  

 .  مردم را در پيش نگرفتندچور و چپاول دارائی های عامه

 
 پايان

   
  


