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  ٢٠١۴آکست،٢٧تاریخ:   ماللی موسی نظام نویسنده:ناشر و 
  

  روز ھای سفید و سیاه تاریخ افغانستان
  

ه مینماییم افغان، مشاھدبھ تقریب استقبال از سالگرد استرداد استقالل افغانستان این رویداد تاریخی با ارزش ملت 
و   در شرائط ،رنگ ساختن چنین پدیدۀ افتخار آمیز با دالئل واھیبی کتمان و وجود کھ ھموطنان ملی گرای ما با

آموزنده چون وجیبۀ ملی خود ھا، ھر گوشھ ای از تاریخ آن عصر  دلچسپ و مختلفھ، با نشر مضامیندوره ھای 
مایان میسازند. خوشبختانھ تاریخ شاھد است کھ حوادث و رویداد ھای را ن و روز ھای سفید ملت افغان باشکوه

، بھر نحوی کھ پنھان، کتمان و تیره گردد، روزی چون ھ رویداد ھای تاریخی افغانستان عزیزواقعی ای وابستھ ب
 د.شوآن از پشت ابر ھای تیره نمایان می  مسلم آفتاب تابان، حقیقت

ا بتاریخ وطن کوتاه شکوفان امانی میگذرد، ھر آنچھ را آن دورۀ بسیار  در حالیکھ نزدیک بھ یک قرن از عصر
ارمغان آورد ھمھ و ھمھ برازنده بود و با سنجش یک شاه دلسوز  بھ ملت افغان رایب مشکالت و موانع گوناگون،

زنده و ، آموو تھ بنایی بنیادیھمھ  ساحھ ھای مختلفھ،انکشاف و نو آوری ھا درو مسئول بھ ملت و مملکت در 
آن بھ ھمت شخصیت  معارف، صحیھ و امثالقسمت مترقی بوده است کھ اقدام بھ نھضت زنان و انکشاف آن در 

ً » ملکھ ثریا« برازندۀ تاریخ زن افغان   بینظیر و افتخار آفرین می باشد. کامال
ا در بلندی ھای اجباری رداد ھای تاریخی افغانستان عزیز ھمیشھ بر وفق مراد ملت نبوده و پستی و متأسفانھ روی

ً موجودیت چنان یک عصر باشکوه با مزایای ملی و پیشرفت ھای چشم گیر، بعد  خود مضمر داشتھ است، مثال
از ترک اجباری بانی و پشتی خواه آن در اثر دسائس داخلی و خارجی و اقامت شاه امان هللا در غربت، دورۀ 

ب وی منحیث زمامدار افغانستان، یکی از اوراق سیاه تاریخ تاریک و نھایت شرم آور حبیب هللا کلکانی و نص
  وطن است کھ با تأثر و افسوس ھمراه می باشد.

بھ ارتباط بھ مضامینی کھ در پورتال افغان جرمن آنالین درزمینۀ بزرگداشت از سالگرد استقالل افغانستان منتشر 
زوایای  ءمندی از آن عصر پر افتخار و افشاس و باورگردیده است، باید از قلم بدستان خبرۀ افغان کھ با تمام احسا

» نجیب بارکزی« مختلفۀ آن معلومات گران بھایی ارائھ نموده اند، ممنون بود. در جملۀ نوشتھ ھای آموزنده، داکتر
با نوشتۀ بسیار جالب و نظریات نھایت پسندیده کھ مثل ھمیشھ احساس این ھموطن افغان را بھ مقابل مردم و 

 کھ از قضاء اکثر مضامین ویدادی گذاشت. باید اضافھ نمودان میدھد، اولین قدم را در تجلیل از چنین روطنش نش
پنجمین سال استرداد استقالل افغانستان ذریعۀ اعلیحضرت  ملی و تحقیقی ای کھ در مورد استقبال از سالگرد نود و

ردیدند، طور مثال مضمون پرمحتوی مؤرخ غازی درین پورتال بھ نشر رسید، بھ نحوی الزم و ملزوم واقع گ
در مورد چگونگی مقدمات حرب و تصامیم اقدام بھ تحصیل حریت و آزادی » اعظم سیستانی«خبرۀ افغان محترم 

از جانب شاه متھور و مصمم افغان شاه امان هللا، با تشریح مفصل بیانیھ ھای تاریخ ساز آن نامدار وطن، نھایت 
ھ سراغ ب» کاظمسید عبدهللا «شر گردیده است، در حالیکھ مضمون تحقیقی محترم داکتر جامع و آموزنده تھیھ و ن

گوشۀ دیگری از جریانات تاریخی آن دوران باشکوه رفتھ و رول خردمندانی چون عالمھ محمود طرزی بانی 
 ماعی وی، جھت، را با  اقدامات و نو آوری ھای مفید اجت»ملکھ ثریا«ژورنالیزم در افغانستان، پدر علیاحضرت 

معلومات مفید و قابل آموزش نسل ھای افغان، بیان داشتھ است. باالخره در پھلوی تعداد دیگری از مضامین مفید 
و آموزندۀ آن عصر شگوفان، نوشتۀ نھایت تحقیقی و بسیار آموزنده ای ھم از محترم جناب عزیز هللا کوه گدای 

  صوصمخات برازنده و نھایت آموزندۀ  تاریخی شانرا در صفحۀ بھ نشر رسیده است. این کمینھ تحقیقات و مطالع
سراج «کھ بھ ھمت دانشمند و مطبوعاتی وطن محترم  »درد دل افغان«، دائم در مجلۀ وزین »کورونولوژی« 

دورۀ درخشان را  گوشھ ھایی از منتشر میگردد، مطالعھ و از آن فیض می برم. این مضمون برازنده ھم» وھاج
اعلیحضرت غازی مانند یک پارچۀ تمثیلی نھایت دلچسپ و آموزنده بیان میدارد کھ آفرین بر از ھمان آوان تولد 

  آن.محرر محترم  تحقیق و اھتمام بینظیر 
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با ممنونیت و استقبال از ھمھ قلم بدستان ملی گرای افغان کھ در چنین یک مقطع تاریخ وطن کھ دست ھای ناپاکی 
خریب افتخارات ملی و تحریف صفحات تاریخ وطن میباشند و یا از داخل و خارج دراز گشتھ و در صدد ت

مذبوحانھ دھھ ھا و سال ھای اخیری را کھ ملت با رنج و بدبختی ھای کم نظیری در سرزمین جنگ زدۀ ویران 
 ً و غربت بھ زاری و نا امیدی سپری نموده است، شکل و شمایل دیگری میدھند، افشاء نموده و استناد آنچھ واقعا

  ت افغان گذشتھ است باید بھ صورت متواتر منحیث یک وجیبۀ ملی بر رسی ونشر نمایند.بر مل
سال  ٢٢افغانستان ھمانا کتمان وامحایغیر مسئول  بدون شک یکی از اشتباھات و تصامیم غلط اولیای دولت

تاریخ  معاصر افغانستان از کتب درسی شاگردان مکاتب و پوھنتون ھا بوده است کھ مانند ھر اقدام مذبوحانۀ 
و آثار  داخلی و خارجی و آرشیف ھا دستگاه، نھ تنھا آن روز ھای سیاه و رویداد ھای خون و آتش در کتب

م بھ انتر نت، اشتیاق بیشتر آگاھی بھ آن جامعھ، موجود میباشد، بلکھ دسترسی وسیع مردگوناگون بھ اختیار 
  روزگاران را افزیش میدھد.  

ً چندین مضمون در ھمین پورتال  طور مثال، بھ سلسلۀ روشنی اندازی بھ دوره ھای تاریخی معاصر وطن،  اخیرا
ین ا و» نجیب بارکزی«، داکتر »ولی احمد نوری«افغان جرمن آنالین از جانب قلم بدستان ملی، منجملھ محترم 

اعلیحضرت «  ومــتان عزیز در عصر مرحســلح و سربلندی افغانصن دوراروز ھای سفید  کمینھ، در زمینۀ
متآسفانھ رویداد ھای چھل سال دورۀ سلطنت آن رھبر عادل و  گردید. منتشر» با بای ملت محمد ظاھر شاه

 ً پامال گردید، بلکھ تنظیم ھای مخرب  محبوب مردم افغانستان نھ تنھا توسط وابستگان مزدور خلق و پرچم عمدا
و تشنۀ قدرت جھادی ھم در پھلوی مظالمی کھ بر ملت مظلوم روا داشتند، یکی ھم کتمان و انکار چھار دھھ 
عصر صلح و ثبات عصر شاھی اخیر افغانستان بوده است. بھ صراحت دیده شد کھ در زمان زمامداری خونین 

ت برای نجااکثریت مردم نع حضور شاه سابق منحیث شخصیت ملی ای لح ملل متحد و مپالن ص ربانی، با رد
، یکبار دیگر فرصت برقراری امنیت و آسایش از نزد مردم افغانستان رخت »ربانی و مسعود«ذریعۀ وطن، 

  بربستھ و دور ساختھ شد.
امروز مردم افغانستان و معضلۀ مسخرۀ نتایج انتخابات  حیات پر از بیم و امید با نابسامانی ھای روزافزون

، بزرگداشت آن شخصیت ھای ملی کھ برای رفاه و آسایش ملت سعی و کوشش دایمی بخرج ریاست جمھوری
مید و نسل ھراسان وطن از ضروریات شمرده میشود. حامد کرزی درین آخرین روز اداده اند، برای جوانان نا 

خوب است اقال اسم میدان ھوایی بین المللی خواجھ رواش را بھ نام  ،شیھم گسیختۀ خو ادارۀ ازناکامی و  ھای 
اسم میدان ھوایی قندھار راھم  مسمی نموده، »اعلیحضرت محمد ظاھرشاه« ،ملتمحبوب القلوب آن شاه عادل و 

  و افتخاری کمایی نماید.تغیر داده » غازی امان هللا خان اعلیحضرت«بھ اسم 
یالت وابستۀ دولت جدید افغانستان با حضور وسیع جنایتکاران جنگی و افراد بد سابقھ، علی الرغم متأسفانھ تشک

وابستگی بھ آزادی مطبوعات، بازھم مانع آشنایی و دسترس علنی بھ تاریخ و رویداد ھای سرزمین ما گردد، حتی 
داخل، یا با گروپ ھای قدرتمند ھم گام اند و دستگاه ھا و تشکیالت وابستھ بھ مطبوعات و میدیای افغانی انفرادی در 

یا افشاء صفحات تاریخ معاصر وطن را برای تنویر افکار نسل ھای امروز و فردا وظیفۀ خویش نمیدانند. این دستگاه 
 ھا مگر خوب آموختھ اند کھ چگونھ اصطالحات غیر معمول و بی لزوم اکثرآ جدیداالختراع بی مفھوم دربار آخوند

را جانشین دری زیبا، اصیل، عام فھم وپسندیدۀ مردم افغانستان نمایند کھ جای خجالت و شرمساری است » ییخامنھ «
روز  تجاوز فرھنگیما را با  وع و روز ھای سیاه کلتور و السنۀو البتھ کھ صفحات تاریخ زره ای ازین استقبال نامشر

  نخواھد برد. از یادلسان زیبای ملت افغان بر و عمال وطنی آن  افزون ایران
ً دیده میشود کھ در چنین روز ھای سیاه مردم ما، متأسفانھ در پھلوی صدھا معضلھ و تخریب عمدی جامعۀ   نتیجتا

افغانی، از دست درازی ھای ھمسایگان غدار و ھم دستان وطنی شان، تا حمالت و کشتار روز افزون بیگناھان، عدم 
ال عدالت، فساد روز افزون اداری و صد ھا درد بیدرمان دیگر، کتمان وجود امنیت در سرتاسر افغانستان، فقر و پام

تاریخ و تحریف رویداد ھای واقعی با قھرمان سازی ھا و مارشال سازیھای غیر واقعی، عدم ثبات و تجاوز آشکارا 
  خائنانۀ فرھنگی توسط ایران و عمال جیره خوار وطنی آن دولت، دردیست سخت جانگداز! و

  سیاھی را تجربھ مینماید.  تاریک و ، روز ھایوتابناک بھ آرزوی روز ھای سفیدھنوز ھم  ملت افغان ن، با افسوس فراوا
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