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  م٢٠٠٨ شـ هـ ، جوالی ١٣٨٧                          سرطان        ديپلوم انجينيرکريم عطائی
  
 
 

  از نشرات راديو افغانستان،ه يی خاطر
  هـ ش١٣۵۵ماه حوت سال  

 
  
 

و بعد آن هم طبق معمولی پروگرام  در زمان جمهوريت وقتيکه من ِسمت رياست راديو افغانستان را عهده دار بودم
عمدۀ سياسی در هفته زير عنوان يادداشت هفته   قبل از ظهر خلص واقعۀ١١يو، در روز های جمعه ساعت های راد

 هـ ش در هفتۀ که جلسات نخستين لويه ١٣۵۵به اين روش دريکی از روزهای جمعۀ ماه حوت . به نشر می رسيد
يت برای شش سال ديگر جرگۀ جمهوريت به غرض تصويب قانون اساسی به پايان رسيده بود و زعامت جمهور

الکن اين يادداشت هفته نسبت به يادداشت های قبلی فرق کلی . انتخاب گرديده بود، يادداشت هفته نيز به نشر رسيد
اين مرتبه يادداشت هفته يک نوشتۀ تاريخی بود که در آن کلمات مانند مرواريد ُسچه کنار هم قرار دارند، . داشت

 برای يک افغانستان مستقل و آزاد، يک افغانستان مرفه و باشکوه که بيرقش در آرزو ها و تفکر دولت جمهوری را
کلمات يادداشت در نوشته و بيان آن از دل می خيزد و بر دل می . قطار دول جهان به اهتزاز باشد، تفهيم می کند

ش را دوست می دارد افغانستان آينده را در پناه يک جمهوريت باعزت و سرفراز ترسيم و قلب هرکسی ميهن. نشيند
استعمار سرخ و وابستگان خاين شان که مهر خيانت ملی را . در ديدار همچو يک وطن پر افتخار به تپش وا می دارد

تاريخ زمان برای ابد بر جبين شان تاپه زده است، نگذاشتند جمهوريت نو تاسيس افغانستان، به بلوغ و از آن به بهره 
وريت را با آرزو هايش به گور نيستی نقل دادند و خود را ملعون دايمی تاريخ اين ها جمه. برداری قدم بگذارد

  .ساختند
را خفه ميکند و اشک تأثر وقتی جاری می شود که   قدر کلمات مندرج اين يادداشت هفته تکان دهنده تر است، گلو

  .   دامن می زندافکار متوجه بدبختی های دامنگير کشور، تسلط بيگانه و عدم نجات از آن، مايوسی را
  

نويسندۀ اين يادداشت و گويندۀ آن دکتور اکرم عثمان است و جای دارد تا همه ساله بر سبيل ياد و بود از جمهوريت 
  . سرطان از طرف نشريه های خير انديش افغانستان و مليگراه تکرارًا به نشر برسد٢۶

  
به لينک آتی، آواز ثبت شده را " کليک"  با يک  انندمتن ياد داشت هفته در ذيل تقديم است و کمپيوتر داران می تو

  :نيزبشنوند
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  ياد داشت هفته

  
قدرت های  .ن نوزدهم برای ملت ما قرن مرگ و زندگی و قرن سرنوشت ساز بودچنان که هميشه گفته ايم قر

استعماری از دو سويی می کوشيدند درها و دريچه های قالی فوالدين هندوکش را  بگشايند ولی ملت های و در صدر 
د مقاومت کرد و همه، ملت ما در مقابل سيستم روابط استعماری بين المللی که در هيچ جای منتج به شکست نشده بو

در عرصۀ نبرد های مقاومت داغ  و انقالبی و از پشت سنگرها به متجاوز آموختند که هميشه و هيچگاه زور حق 
نيست و از طريق اعمال فشار و جبر غير مشروع هيچ حادثه و عملی قابل توجيه حقوقی و قانونی نمی باشد؛ بنا 

ت تاريخی  برآمده و حقيقت موجوديت ما را پديدۀ ميکانيکی انگاشته براين همين که قدرت در صدد انکار از اين واقعي
است،  چنان درس های عبرت آميز از ما فرا گرفته که بر ستراتيژی اش تجديد نظر کرده و بطالن هدف های نهائی 
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زء عشق بيکران مردم ما به آزادی، به حق به يگانگی و به کرامت و شرافت انسانی ج. اش را باور نموده است
مواريخ معنوی و فرهنگ غنی و ريشه دار ملت ماست که اکنون پايۀ اصلی سنت ها و رسالت های تاريخی ما را 

  .تشکيل می دهد
بامداد آن شب تاريخی سکاندار .  تمام اين رويا ها و ارمان ها را شکل داد و به کرسی نشاند١٣۵٢ سرطان ٢۶شب   

  :ن گفتندآن نهضت تاريخی خطاب به ملت افغانستان چني
ليت هاى مختلف درخدمت وطنم هميشه درجستجوى هدفى بودم آه براى مردم افغانستان، مسؤوبنده در طول مدت « 

، و گرددمخصوصًا طبقۀ محروم و نسل جوان مملكت ما يك محيط مثبت و واقعى نشو و نماى مادى و معنوى ميسر 
يت ؤولو احساس مسگرفته الى و عمران وطن خود سهم ن همه افراد وطن ما  بدون تبعيض و امتياز در راه تعآدر 
د تا عواملی را که نظر به تجارب به شکل های مختلف مانع رسيدن آمپری شد و مساعی زياد بعمل مدت ها س .نمايند

 از بين برداريم و مخصوصًا در مملكت امنيت قابل اعتبارى قايم سازيم آه تحول به چنين هدفی می شدند، تدريجًا
به نسل جوان احساس مصونيت بخشد و از نشو و نماى . مثبت اقتصادى و اجتماعى را بصورت سالم اجازه دهد

فحۀ جديدی پس از طی اين مراحل، ديگرعلتی سراغ  نداشتم که در وطن ما ص. گيری نمايدخرافى و ارتجاعى  جلو
من برای سعادت وطن خود جز قايم ساختن يک ديموکراسی واقعی و معقول . بغرض رسيدن به هدف فوق بازنگردد

به نظر بنده تهداب . که اساس آن بر خدمت به  اکثريت مردم افغانستان برقرار باشد، راه ديگری سراغ نداشتم  و ندارم
 و اعتراف کامل به اصل حاکميت ملی است که نبايد به دو اصل مين کامل حقوق مردم أاصلی چنين وضع اجتماعی ت

  ».فوق ظاهر و يا پوشيده خللی وارد شود
  

 را در بيان تاريخی ١٣۵٢ سرطان ٢۶زعامت دلير و خبير انقالب افغانستان روح ايديولوژی ملی و مترقی انقالب 
گفتند که  انقالب عمليۀ تغيير، اصالح و خطاب به نمايندگان نخستين لويه جرگۀ دوران جمهوری تشريح کردند و 

تحول در اوضاع اجتماعی، اقتصادی و سياسی جامعه است به نحوی که منافع اکثريت مردم را به شيوه های مثبت و 
  . مترقی آن مطابق به شرايط و قانون تکامل جامعه علمًا و عمًال تأمين نمايد

  
افغانستان از جملۀ کشورهای غير منسلک «: مهوری توضيح کردندهمين سان اشاره به ابعاد جهان بينی وسيع دولت ج

و منصوب به جهان سوم می باشد، جهانی که ساليان دراز تحت تأثر استعمار و امپرياليزم جهانی صدمات و  
احتياج مبرم و حتمی اين جهان به غرض . خسارات بزرگ را متحمل شده بود، امروز از خواب غفلت بيدار شده است

 انکشاف آنها را به جنبش و حرکت جديد ديناميکی واداشته  که در اين عصر نمی توان آنرا بی تأثير و ناديده تحول و
  » .تلقی کرد و شکی نيست که اين مرحلۀ مهم تاريخ است

  
نتايج تاريخی و دورانساز اين هدف های شريف در فردای هرچه نزديک آشکار خواهد شد و ملت ما ثمرۀ قرن ها 

ا به منظور تأمين عدالت اجتماعی و ايجاد کشور نمونه و سرشار از نعم و خوشبختی به چشم سر خواهد پيکارش ر
قانون اساسی جمهوری افغانستان  که در پرتو اين خطوط اصولی به تصويب رسيد ضامن صديق نورم ها و . ديد

ديموکراسی . ی تربيت و بيدار می شوداحکام انقالب افغانستان خواهد بود، چه درشرايط استقرار قانون، وجدان عموم
با محتوای اقتصادی اش از شهرها به روستا ها راه می گشايد و رشته های همبستگی ملی به منظورتحکيم هر چه 
بيشتر عاليق تاريخی استوارتر می گردد وازميان اين همه امکانات انسانی، ملِت سربلند، پر افتخار و هوشيار قد 

 را در مقياس قضاوِت تاريخ می سنجد و هر واقعيتی را  با ژرف نگری چشمان زمانه راست می کند که هرچيزی
  .ارزيابی می کند

ممکن نيست که ديدگان بصير تاريخ از نور بينائی بی بهره شود و هر کی دستخوش بال افشانی خفاش استعمار و 
 دلير جمهوری ما و به ياری و جانب ديموکراسی ملی و مترقی درکشور ما به همت زعامت رزمنده و. استبداد گردد

داری قاطبۀ نو طلبان و وطن پرستان از هرگزند و آسيبی در امان خواهد بود و راهش را بسوی دره های دوردست و 
انتخاب زعامت انقالب افغانستان توسط لويه جرگه بحيث رئيس . دهکده های پشت دشت ها و کوه ها باز خواهد کرد

ثۀ تاريخی است، يک حادثۀ مهم و دوران ساز که حکايت از فراست و خبره گی ملت جمهور درکشور ما يک حاد
ما اين حادثۀ بزرگ را به نسل های امروز و فردا مبارک باد می گويم  و با دل های لبريز از شوق . افغانستان می کند

  .و شور و ستايش فردای آفتابی اين وطن بر می خيزيم
  

   ای پردۀ دلفريب رويا رنگمی خوانم و می ستايمت پر شور،
  گگلگون، ای فردا، ای اميد بی نيرنمی بو سمت ای سپيدۀ 

  دنی و بر لب تو صد لبخيمی آ
  ی و در دل تو صد اميد  يمی آ
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  ی و از فروغ شادی ها تابنده بدامان تو صد خورشيديمی آ
  در سينۀ گرم توست، ای فردا

  فرداارمان اميد های غم فرسود در دامان پاک توست، ای 
  !!!!پايان زمانه های غم آلود، ای فردا، ای اميد بی نيرنگ 

  
  پايان

  
************  

  
 

 
 


