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 ٢٠١٠می، دومم�لی موسی نظام                                                                                                      

 

 نظر خواھی افغان جرمن آن�ين، اع�ميۀ فارو وماه خونين ثور
 

 ٨ثور و  ٧ريانات و حوادث خونين خوانندگان محترم در قسمت نظر خواھی اين پورتال نظريات شان را در مورد ج
ثور متاسفانه از جانب اوليای امور دولت  ٨و  ٧روز ھای خونين. ثور، از سر تاسر گيتی بيان ميدارند ٩ثور و 

افغانستان غير مستقيم و مستقيم ھمه ساله با مصارف كمر شكن بيشتر از پار، تجليل ميگردد كه بدون شك باعث تاثر و 
ثور كام�ً در بوتۀ فراموشی  ٩داخل و حلقه ھای مھاجرين افغان سبب ميگردد و روز پر افتخار افسوس مردم مارا در 

ضمناً از . درين نوشته درد دلی را به ارتباط ھمان موضوع نظر خواھی به ھموطنان با درد تقديم مينمايم. سپرده ميشود
را ھم بمناسبت » فارو« ناھندگان افغان در اروپا يا ادارۀ محترم افغان جرمن آن�ين تمنا ميرود تا اع�ميۀ فدراسيون پ

 .روز ھای المناک ثور، شامل نظر خواھی نمايند تا بيشتر ھموطنان از مواد ارزشمند و حقايق جامع آن مستفيد گردند

ت ثور بر ملت مظلوم افغان رونما گرديد، بدون شبھه اثرات شوم آن اعم از شھاد ٧باری آنچه بعد از كودتای منحوس 
آنچه را تنظيم ھای . مليون مھاجر در بدر، تا بحال دامن گير مردم بينوای ما است٩يكونيم مليون افغان، مليون ھا معيوب 

تشنۀ قدرت و خونخوار غير ملی وابسته به پاكستان، ايران و روسيه بر اين خاك پاك و باشندگان بيگناه و جنگ ديدۀ  آن 
روا » مجاھدين« راھالی بی وسيله و بی پناه  شھر كابل زير نام مقدس و منزۀ با شتارت و جاه طلبی، علی الخصوص  ب

ھزار اھالی بی وسيلۀ شھر و انھدام بنيادی  اين پايتخت تاريخی گرديد، در  ۶۵داشتند که منجر به شھادت و قتل عام  
ت خصوصی منجمله بعصی از ولی اينكه دولت فعلی و عده ای از موسسا. نوع خود در تاريخ جھان مثل و مانند ندارد

ثور بصورت باشكوه و علنی تجليل به عمل می آورند، جای  ٨ثوربصورت غير مستقيم و از  ٧تشكي�ت مطبوعاتی از 
  .بسی افسوس، تاثر و نا باوری است

ديد و درين مختصر xزم نيست كه بگوئيم كه بر مردم افغانستان از كودتای فروخته شدگان ثور  به اينطرف چه واقع گر
تا امروز به دنبالۀ آن حادثۀ شوم چه واقع ميگردد، چونكه تجربۀ خود ملت و صفحات تاريخ بی چون و چرا شاھد 

ولی اينكه چنين روز ھای سياه و مصيبت باری از جانب اوليای امور و موسسات طرفدار آن ھمه ساله با . ميباشند
بيشتر طرفداری و تجليل ميگردند، نمكيست سخت سوزناك بر مصرف مليون ھا پول ملت فقير و بيت المال آن، ھر چه 

 !زخم يك ملت، ملت رنجور افغان

پيشه نمايند و روز ھای ارزشمند ملی را » صداقت« اگر در افغانستان مثل ديگر ممالک جھان ولسی جرگه و حكومت 
ئی است كه به حكم تاريخ ھرگز روز ھا. بخاطر اھميت واقعی آنھا در تاريخ افغانستان،  پايدار و جاودانی سازند

  :فراموش نگردد ونسل ھای امروز و فردای افغانستان ھمه به استقبال ازآنھا راضی و معتقد باشند مانند
 

« ، ١٣٩٨اسد  ٢٨روز جشن استرداد استق�ل افغانستان که شاه امان هللا غازی و مجاھدين سر به کف بتاريخ  :اول 

از دولت جھانخوار بريتانيای وقت كمائی نمودند و ريكارد و نمونۀ بی  وطن رامي�دی تماميت ارضی مادر » ١٩١٩
  .سابقه ای را در عصر امپراطوری چنان  ابر قدرت جھانی شكستند

در مملكت ، با معذرت » ؟«دالر سرازير شده برای باز سازی و صلح» مليارد ھا« دولت افغانستان علی الرغم مليون ھا
نمودن جشن پر افتخار عنعنوی استق�ل افغانستان در ماه سنبله اباء ميورزد، ولی فقط چند از برپا » !«كسر بودجوی

روز بعد تر مراسم ھرچه باشكوه تر قتل احمد شاه مسعود يكی از قوماندان جھادی از جبھۀ پنجشير را با مصارف 
  ؟!كسر بودجوی! ھنگفت بر گزار مينمايد

 

دلو به مناسبت شكست و سر افگندگی ابرقدرت دومی بنام اتحاد شوروی  ٢۶ جشن بزرگی بايد ھمه ساله بتاريخ :دوم 
ھجری ١٣۶٨شوروی مضمحل گشته، از خاك افغانستان بسال  ۴٠آمر قوای نمبر » گروموف« وقت با خروج جنرال 

انستان اين رويداد درخشان جھانی كه با شھادت يكنيم مليون مجاھد سر به كف افغ. برپا گردد» مي�دی ١٩٨٩«شمسی،
صفحات تاريخ دنيا را چراغان نمود،  سبب بی آبروئی و اضمح�ل كامل شوروی سابق گرديد چنانچه به استناد بر 
تاريخ ديديم كه با اقدام آزدی خواھی در ھنگری و سقوط ديوار برلين، ممالك تحت الحمايه و اقمار شوروی سابق يكی به 

  .گرديدند دنبال ديگر به آزادی و استق�ل خود ھا نائل

ولی متاسفانه موجوديت  گروه  بازماندگان  منفور پرچم در قلمر و دولت موجودۀ افغانستان و ادغام بی چون و چرای 
شورای نظار به حكم شوروی وقت و روسيۀ امروزی به آن، با مسامحۀ غير عادxنۀ دولت غير مسئول افغانستان و 

، طرفداری »!؟«ائی مانند  تشكيل كمونيست ـ اخوانی جبھۀ نام نھاد ملیپارلمان وابسته، در حقيقت با موجوديت گروه ھ
بی چون و چرای يونس قانونی رئيس ولسی جرگه از منسوبين فعال شورای نظار و اشتراك وطرفداری علنی گروه 
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» ٢«ا شكوه، بدبختانه از اين روز ب»محمود بريالی« ائت�ف شمال از پرچم در روز دفن خائن ووطن فروش قھاری بنام 

تجليلی به عمل نمی آيد و صرف ميديای داخلی عكس ھا و مضامين مربوط به آن را ھم كام�ً به گروپ معلوم الحال 
اقليت تنظيم ھای پاكستانی، روسی و ايرانی منوط  دانسته و با سفسطه سرائی ھای افغان فريبانه ياد اندكی ازان روز 

  .باشكوه مينمايند
 

مي�دی افغانستان از ھمان  ٧٠با ھزار افسوس مشاھده می نمائيم كه از اخير دھۀ  : ن شھداء روزافتخار آفري: سوم
ثور تا ايندم، يگانه مملكت جھان است كه متصل و به ارتــباط حوادث مختلفۀ خونين  ٧آغاز كودتای ھميشه منحوس 

ھر . در نوع خود بينظــراستثنائی ميباشدتاريخی، كشته و شھيد به جھان عرضه ميدارد و با تعداد روز افزون كشتگان، 
خون ناحق افغانی كه در جريانات رقــت بار غير بشری ازكودتای خونــين ثــور تا تا ايندم  ريخته شده است، ارزش 
واxی خود را دارد، چنانچه که خون ھيچ بيگناه افغان درين ورطه از خون  كس يا کسان ديگر امتياز، رجحان و برتری 

  .نميباشد»  ٣«و ھرگز متفاوتنداشته 

بنابران وابستگان دولت موجودۀ افغانستان مكلف ھستند كه برای بزرگداشت ھمه آنانی كه جان ھای شرين را به نحوی  
،  برای عزای »شھداء« روزی را رسماً بنام »  ياھنوز ھم غير عادxنه ميبازند« در جريانات جنگ ھای وطن باخته اند 

ر تاسر افغانستان تعين و اع�م بدارد كه چه در زمان موجوده و چه در آينده تغيری دران رونما عمومی و ملی در س
در  ١٣۵٧ثور  ٧اين روز ملی ميتواند يكی از روز ھائی باشد كه كشتار و قتل عام ھای غير بشری ای بعد از . نگردد

که منجر به  ١٣۵٧ر كابل در روز سوم حوت  از آنجمله قيام چنداول د. مملكت  بصورت گوناگون به وقوع پيوسته است
ھزار وطن  ٢۵کشته شدن ھزاران مبارز راه آزادی در پايتخت گرديد، قيام مردم ھرات که منجر به شھادت بيشتر از 

كشتۀ آن توسط احمد  ۴٠٠٠که با بيشتر از» قتل عام افشار« و يا  ١٣۵٩ثور   ٩ناھيد ھا در « پرست سر بکف شد، قيام 
چونكه  اينھا روز ھائی ھستند كه  .ھجری واقع شد و ثبت تاريخ گرديد١٣٧٢ـ دلو  مي�دی١٩٩٣در فروری  شاه مسعود

چه اوليای امور دولت افغانستان بخواھد و چه نخواھد،  ملت افغان بدون برباد نمودن مليون ھا پول اين ملت فقير، به ياد 
  .و عزای شھدای راه حق وآزادی وطن به ماتم می نشينند

  

گذاف با مصارف » روز شھداء« اينكه وابستگان دولت افغانستان روزقتل احمد شاه مسعود يكی از آمران تنظيمی را بنام 
در كابل به » ١«يتيم و بی بضاعت در سر تاسر گيتی تجليل مينمايند و مطبوعات وابسته منجمله آريانای افغانستانپول 

پروگرام ھای استثنائی ايرا بدون استناد بر تاريخ و شھادت و » مكلفيت بدون مجبوريت و« حيث يك تشكيل غير وابسته، 
چشم ديد ھموطنان عرضه ميدارند، موجبات تاثر وتالم وابستگان چندين مليون شھيد و در مجموع اكثريت ملت افغانرا 

ين بزرگداشتی را روز ديگری كه اعتراضات مطبوعات و  مردم و اوراق تاريخ انگشت انتقاد بر چن. فراھم مينمايند
نام گزاری مينمايند نه روز ديگری را كه ھزاران كشته و شھيد »  !؟«روز را بنام  روز شھداء » ھمان « گذاشت، بعد 

مردم افغانستان اكثراً بی سواد ھستند ولی جنگ ديده، مصيبت رسيده و از شعور اجتماعی و . را از خود بجا گذاشته است
  .و آگاھی تاريخی ای اين بيشتر از سه دھه رامنحيث شاھدان عينی دارا ميباشندقضاوت  کامل برخوردار بوده 

  

كه فرزندان دلير و سر بكف معارف را به مقابل سلطه و تجاوز سفاكان  ١٣۵٩ثور سال  ٩روز تاريخی جانبازان 
وطن  خمی شدن آنسوسيال امپرياليزم شوروی و عمال وطن فروش خلقی و پرچمی رو برو نمود و منجر به كشتار و ز

ن دلير، منجمله ناھيد قھرمان و سجيه دختران دلير افغان گرديد، اص�ً نزد دولت و موسسات طرفدار آن مطرح پرستا
نميگردد ولی خون ھای پاك آنان كه اوراق تاريخ را برای ھميشه گلگون ساخته است، نان نامی شان راپر افتخار و 

 .جاودانه ميسازد

لوی صد ھا مشكل ملت مظلوم و بی وسيلۀ افغان، بايد با تحريف و پامال كردن تاريخ و مسامحه ھزار افسوس كه در پھ
   .در مورد  شھداء وجانبازان واقعی ای راه  حق و آزادی و نجات افغانستان عزيز را ھم به تلخی تحمل نمائيم

  

  

 : نوت

اندان جھادی، نوشتم كه روز شھدا بايد يكی از ـ اينقلم بمناسبت تجليل باشكوه و پر مصرف قتل احمد شاه مسعود قوم١
« روز ھائی باشد كه ملت قھرمان افغان قربانی دسته جمعی ای در راه وطن داده اند مث�ً کشتار اھــــالی پايتــخت 

و حادثات مانند آنکه بيشمار ھموطنان ما که جانھای عزيز شان فدای رقابت غير انسانی قدرتمندان » ١٩٩٣ـ١٩٩٢
خبر نگار تلوزيون آريانای افغانستان، وكيل نائبی كه تا بحال فعال آن تلوزيون ميباشد و گويا از . گرديده است تنظيمی

سرسپردگان شورای نظاراست به ھمين مناسبت، يك تنه به نمايندگی ازآن موسسه، اين قلم را در يكی از سيت ھای 
  .و افغانی و مطبوعاتی قرار داداينترنتی، مورد تقبيح بيشرمانه و دور از اخ�ق انسانی 
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تلفات انسانی و شھادت بی سابقۀ ملت افغان از آغاز كودتای منحوس ثور تا بحال، جوی ھای خون را به پھنای  :٢
. ولی دردا كه رنگ اين خون ھا با خون يكی دوتا از شناختگان مبرھن تاريخ فرق داشته است. مملكت جاری نموده است

ز شھدا در افغانستان ربطی به تاريخ كشتار مليون ھا تا از جانبازان و مظلومين افغانی كه با چنانچه ميبينيم كه رو
  .حم�ت زورمندان روس، تنظيم ھا، طالب و قوای بين المللی شھيد گشته و  ميگردند، ندارد

  

متاسفانه صرف با كه الحق بايد به حيث روز استق�ل ثانی تجليل گردد، »  ١٩٨٩« ١٣٨٨دلو  ٢۶روز پر افتخار  ـ٣
و جنرال گروموف از روی دريای آمو، از جانب اوليای امور  اتحاد شوروی سابق ۴٠نشان دادن اخراج قوای نمبر 

 !افغانستان ياد آوری ميگردد و افتخار اين شكست بزرگ ھم به چند تنظيمی معلوم الحال راجع ميگردد و بس

 


