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  م١٧/٠٧/٢٠١٠                                    نجيب داوری
  

 جمهوری افغانستان سی وهفت ساله شد
  خاطره ای از سومين جشن جمهوريت و يادی ازيک دوران

  
ی يرژيم های زورگو خاطرات دورۀ برای مردم ما يادآوری.  هفت ثورگذشتاز کودتایدو بهار و اندی  درست سی و

و مـتأثرکننده؛  نسل  امروزی بجز از يکی دو  و ويرانی کشور سخت درد آور است  م راستی، بدبختی مرد و چپی 
ن سال اخير، ديگر تقريباً  هيچ خاطره ای ناشی از خوشی که با احساسات ملی عجي مورد محدود آنهم طی يکی دو

برند گاهی با   از آن به سرمیيا باالتر و که حاال در پايان سنين چهل، سنين پنجاه ی نسل هاي. شده باشد بخاطر ندارد
نچه در اينجا قابل آ .و روان شانرا شاد می سازند باز گويی خاطرات خوش قبل از کودتای ثور، روح  و ياد آوری 

ً  خوب زيربنايی  قبل از کودتای ثور در اختيار  و روبنايی را که ما تا تذکار است، اينست که آن امکانات  نسبتا
کشتار بيرحمانه  تعداد زيادی از دانشمندان، دگرانديشان، تجدد  و از دست داده ايم، زيرا سالخی داشتيم، اکنون کامالً  

 امين، –سال کودتای ثور ذريعه رژيم خونخوار و عقده مند تره کی  نخستين ماه ها و در شخصيت های ملی و گرايان 
نابودی  قرأ  و بمباران وحشيانه دهات،  يد، وعقا و تشديد سياست تفتيش انديشه  اشغال نظامی کشور توسط  روس ها 

و از سوی ديگر سقوط  رژيم داکتر نجيب اهللا در اثر اختالفات و عقده مندی  از يکسو،  کشور،  سيستم های آبياری
 دارايی های ملیده چور و چپاول های کشور با  ايبه شهر) ١(ل الچپقورود مجاهدين فی السبي های درون حزبی، 

  اسالمی وسچۀو رعب آور بين التنظيمی جهت تاسيس حکومت  به اصطالح   شدن جنگ های وحشتناکپديد ، وعامه
 از  داشته ار کشور مام طالبان، مرحله بمرحله دکتاتوری استخوان سوز رژي و بالخره هم تاسيس امارت اسالمی 

 که ما از بسياری جهات بخصوص   رایفضاي در نتيجه آن هوا و . خالی تر ساخت و بنايی خالی  روبنايی ورهای زي
سالهای  در متخصص عرصه های گوناگون که  و درهای ورزيده  و کـکفا  اقتصاد نسبتاً  خود وحدت ملی،  امنيت، 

ابعاد عظيم خالصه .  مکامالً  از دست داده اي حاال بداليلی که در باال از آنها ذکر رفت،  قبل از کودتای ثور داشتيم، 
و پاکستان درامور داخلی ميهن ما، ران از آنجمله مداخالت کينه توزانه کشورهای اي کودتای ثور، تّاثيرات مخرب  

از  و ؛ ی بعدی را نيز به قربانی می طلبدو نسلها که سال های بعدی کشد و چنان  بنظر ميرسد ريشه مي و هنوز شاخ 
و دوران ؟؟  انقالب شکوهمند - له تباه کنکجا معلوم که تماميت ارضی  و وحدت ملی کشور عزيز ما،  از اثر زلز

  . سالم بدر برد جان؟؟ثور ساز
 

در ميان تعداد کثيری از مردم جهان  و بازی های سپورتی بدون شک بازی فوتبال  ورزشها  در ميان انواع مختلف 
ای جنوبی برگذار و فريق ادرن دور مسابقات جام جهانی فوتبال قبل که نزدهميچند روز  . جايگاه خاصی را داراست

 پخش میها راديو وجهان طور زنده از طريق تلويزيون ها  های  در اکثريت نسبت به تمام کشورمسابقات مذکور
بقيه  و  -ند مسابقات اشتراک داشت در  که تيم های فوتبال شان یشور حال مردم کشورهاي و گرديد؛ احساسات 

هرگاهی که چنين صحنه .  و تأمل است شان سخت قابل توصيف قۀ عالجهانيان در امر تشويق تيم های فوتبال مورد
فتم  اشادی هزاران هموطنم در غازی استديوم می غريو و از به ياد خاطره ای ها را در تلويزيون به نظاره می نشينم 

ور که دريکی از شب های سومين سالگرد جشن جمهوريت تيم فوتبال کشورما يکی از قويترين تيم های فوتبال کش
  .  های منطقه را شکست داد

  
اقتصادی کشور،  -يخبندان رشد اجتماعی  و سپری شدن دهه های سکوت  و تراژدی سقوط رژيم امانی  سالها بعد از

. به حيث صدراعظم افغانستان انتصاب شد ود اوهجری شمسی مرحوم سردار محمد د١٣٣٢سال  در انجام  سر
تالش ها  .  اقتصادی کشورش داشت–رشد اجتماعی  همفرطی ب و  شديد قۀ برخالف اسالفش عالود اومحمد د سردار

 بکارانداختن ده ها و انستان  اقتصادی افغ–امر رشد اجتماعی  مذکور در  سرداربی وقفۀ و  مداوم یو عرق ريزی ها
شور بازتاب شفاخانه حتی در دور دست ترين نقاط ک و و تاسيس هزاران مکتب  و زير بنايی   توليدی پروژۀ عمدۀ

 بخش های مختلف ورزش و  -؛  از آنجمله داشتگسترده ای در امر رشد وغنا مندی ساحات مختلف روبنای کشورما 
ميان طبقه شهر نشين واليات متعدد ميهن ما جهش  ميان گروه های مختلف مردم ما بخصوص در سپورت نيز در

 هر کوچه ورزشگاه سپورت های مختلف النوع درو و سيس صد ها کلپ تأ.  داشتباروری و در امر شگوفايی  بلندی
خزانی  و ، برپايی تورنمنت های بهاری يجاد مسابقات سپورتی ميان کلپ هاو ا سرزمين ما پس کوچۀ شهرهای عمدۀ 

ی هایميان پوه  بخصوص مسابقات  و برپايی مسابقات ورزشی،  ،  در رشته های مختلف سپورت پوهنتون کابل ن
خزان هر  در برگزاری جام مسابقات بزکشی  و مکاتب واليات کشور،  و ل و باسکتبال ميان ليسه ها ، واليبافوتبال
بردن توانمندی جوانان کشور در شقوق مختلف  باال و خود عامل ديگری بود که باعث رشد  کابل،  شهر در سال 
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ای بااستفاده از بايسکل جهت تماشکه  آورم که درهمان سالها عصر روزهای تابستان گاهی بياد می . ورزشی ميگرديد
کنار چمن مذکور مشغول  و که ده ها تيم فوتبال درهرگوشه  يافتم می درمسابقات فوتبال به چمن حضوری ميرفتم، 

 آورم که در تمام ساحۀ  شصت هجری  بخاطر میی را در جريان دهۀروزهاي بعد هم  و . بودند و تمرين می مسابقه 
  .بس و مصروف بازی فوتبال ميبودند  و نوجوان پائينتر از سن پانزده  اطفال محدودچمن مذکور فقط تعداد 

  
 وهمزمان تعميرات و . اعمار ساختمانهای عصری وجديد چهره بدل کرد  شهر کابل با، درجريان دهه سی شمسی

ز ساحات شهر يکی ا از جشن  استقالل کشور درامر تجليل  سرور در و استديوم ورزشی نيز جهت بر پايی جشن 
برای مدت يک هفته با برپايی  و از اواخر دهۀ سی به بعد مطابق معمول هر سال  از اول ماه سنبله . کابل بنا گرديد
محل مذکور تجليل بعمل ميآمد؛ مگر  سالگرد استقالل کشور در و ايجاد نندارتون ها از مسابقات ورزشی  کنسرت ها،

اشت وضع نابسامان اقتصادی کشور در اثر خشکسالی های پی درپی نظر د  خورشيدی با در١٣٥٠سال  بعد از
و رسم گذشت شاگردان معارف محدود  تجويز گرفته شد که تجليل از جشن استقالل  تنها  به رسم گذشت عسکری 

پول تخصيص داده شده جهت اجرای بقيه مراسم، بمنظور خريد مواد غذايی برای مناطق متضرر ناشی از  و گردد؛ 
  .ليها به مصرف برسدخشکسا

مصارف بيجا  در نظام کشور و جلوگيری از حيف وميل ها و و قانون   با تطبيق نظم ١٣٥٢ولی بعد از کودتای سال 
باال رفتن عايدات  و صنايع  داخلی، بهبود زراعت  و از طرف ديگر توجهه  در امر حمايه از توليدات و از يکطرف 

آنچه . يدسرطان هرسال تجليل شايسته بعمل آ ٢٦در  تاسيس نظام جمهوريت دولت تصميم گرفته شد تا از سالگرد 
سالگرد جشن استقالل در  از درينجا قابل ياد آوريست، اينست که  از بسياری جهات تفاوت های واضح ميان تجليل 

 عصر جمهوريت نمايشگاه های در نندارتون ها يا طوريکه  . و تجليل از جشن جمهوريت، بنظر ميرسيد زمان شاهی 
به نمايش گذاشته ميشد؛  پالن های پيش بينی شده بعدی و  ارقام  توليدات داخلی با ارائۀو بيشتر پيشرفت های صنايع 

 خورشيدی در بسياری از نمايشگاه های مربوط از رقم ازدياد ١٣٥٦در سال  چنانچه در تجليل از جشن جمهوريت 
 خروار، - دل های از بند های آبگردان آبياری چون موو همچنان نمونه ها و توليدات داخلی مطابق به پالن هفت ساله 

گمبيری  و فابريکات ذوب فلزات چون مس عينک و آهن حاجيگگ به نمايش گذاشته  و سلما، کمال خان  کيله گی، 
همزمان با اين در . مر نرسيدبرگشت ناپذير ثور، هرگز به ث و؟؟ ايده ايکه با فرا رسيدن انقالب شکوهمند  شده بود، 

و ورزشکاران رشته های مختلف سپورتی کشورهای منطقه نيز  مندان جشن های سالگرد تاسيس جمهوريت از هنر
  . حضور بهم رساننداجرای مسابقات ورزشی در شهرکابل دعوت بعمل ميآمد تا جهت هنرنمايی و 

  
 يکی از در آنزمان که در . شيدی بود خور١٣٥٥روز های جشن سومين سالگرد تاسيس نظام جمهوريت يعنی سال 

 مسابقات و کنسرت ها  آغازو تازه به سنين جوانی پا گذاشته بودم؛  پروگرام   گی مينمودم دهات جنوب شهر کابل زند
مسابقات را از نزديک نيز  د که بعضی از  کنسرت ها وافت او گاهی  هم اتفاق می  - طريق راديو دنبال مينمودماز را 

ل، بنگله ديش، ايران، اتحاد  اشتراک  تيم های فوتبال کشورهای هند، ترکيه ، نيپا سال برعالوۀدر آن . تماشا کنم
ايران به اشتراک ستار، گوگوش، نسرين و دلکش که از  پاکستان؛ هنرمندانی از کشور هندوستان  و و  شوروی

سومين سالگرد جشن جمهوريت  در کنسرت جهت اجرای  نيز دست اول آنوقت کشور ايران بودند،  و هنرمندان نخبه 
  .بکابل آمده بودند

به پايان نرسيده بود جهت تماشای مسابقات  تجليل از جشن تاسيس سومين سالگرد  های که هنوزعصر يکی از روز
 تيم فوتبال اتحاد و ) ح(از راديو شنيده بودم که مسابقه ميان تيم فوتبال کابل  فوتبال راهی غازی استديوم شدم، 

محل ه وقتی ب.  شد و تيم فوتبال کشور ايران برگذار خواهد) بی( بعد هم مسابقه ميان تيم فوتبال کابل و شوروی 
ديدم که تکت فروشی ها بسته است  و حاضرين ميگفتند که تکت  و خواستم تکت دخول بخرم،  غازی استديوم رسيدم 
وعالقمندان  عين حال تعداد کثيری از مردم  درو .  نيستدر داخل استديوم جا برای نشستن و ها همه تمام شده است 

 احياناً  درصورت بيرون -که بعد از ختم مسابقه اول  منتظربودند و درعقب دروازه های غازی استديوم اجتماع کرده 
 های به هرحال، بازی اول يعنی مسابقه ميان تيم . داده شود ود تماشاچی، برای آنها نيز اجازه ورشدن تعدادی از 

 مسابقه يک مقابل صفر به ز بلند گوها شنيده ميشد که  نتيجۀا و تيم فوتبال اتحاد شوروی خاتمه يافت،  و ) ح(کابل 
.  از استديوم  بيرون شدندبا پايان يافتن اين مسابقه تعدادی از تماشاچيان . نفع تيم فوتبال اتحاد شوروی تمام شده است

 ً بشمول آنهائيکه نسبت تمام شدن تکت، تکت  ائيکه منتظر ورود بداخل استديوم اند، تا آنهولين اجازه دادند مسؤبعدا
 که مقابل لوژ يا همان –و اتفاقاً  درست در محلی قرار گرفتم  داخل استديوم شدم . داخل استديوم شوند اخذ نکرده اند، 
ت داشت؛ و معلوم  ميشد  موقعي ميآمد، پذيرايی بعمل مهمانان رسمی و  دولتی  آنجا از مقامات بلند رتبۀجايی که در

چی بود،  نور  از تماشاو درحاليکه استديوم مملو هوا کامالً  تاريک شده بود، . که تعدادی در لوژ مذکور نشسته اند
کابل  شب مسابقه ميان تيم های فوتبال درست ساعت ده . افگن های قوی ساحه استديوم را کامالً  روشن ميساخت

در نيم اول بازی، تيم فوتبال ايران بدفعات دست به حمله زد تا مگر توپی را وارد دروازه  . آغاز شد ايران و ) بی(
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 و. شطارت تمام، حمالت تيم فوتبال ايران را دفع مينمود و ولی تيم فوتبال افغانها با مهارت  نمايد؛  فوتبال افغانها تيم 
در نيمه دوم بازی اعضای تيم فوتبال افغانی   . فر پايان يافتمقابل ص بدل شدن گول صفر و  اول بازی بدون رد نيمۀ
 دوم بازی،   نميۀگذشت نيم ساعت از و توانستند بعد از  آغاز نمودند متقابلی را جهت بثمر رسانيدن گولحمالت  نيز

زه تيم فوتبال ايرانيها، با وارد شدن توپ تيم فوتبال افغانها بداخل دروا . فوتبال ايران نمايند توپ را وارد  دروازه تيم 
و از فرط   تماشاچيان همه به پا ايستاد شدند  شادی هزاران تماشاچی شد؛  از غريو و يکباره فضای استديوم مملو 

ً  ده دقيقه کف زدند  و پا نميشناختند؛  شادی سر از دراينجا متوجه شدم که  .  نمودندیخوشحال و برای مدت تقريبا
البته که منظور شخص مذکور سردار "  ببين نعيم خان هم ايستاد شده" لويش ميگويد که به دوست په شخص پيشرويم 
 يک مقابل صفر به تيم بازی فوتبال مذکور با نتيجۀ. يکردقرار معلوم بازی فوتبال را تماشا م که از محمد نعيم بود؛ 

 تعداد کثيری از هموطنان با شور. ن کردختم بازی را اعال و وقتی رفری با صدای اشپالق . فوتبال افغانستان تمام شد
و درحاليکه يکتعداد از هموطنان ما  پايکوبی پرداختند  و برقص  و به ميدان فوتبال ريخته و شادی زايد الوصف 

و سرود دل انگيز اتن ملی با  نغمه  ها  بلند گواز فوتباليست های افغان را بروی شانه های شان بلند نموده بودند؛ 
 بزرگترين رقص و. و اتن ملی پرداختند پخش ميگرديد، وهزاران هموطن يکجا دست به اجرای رقص صدای بلند 

هرگاهی که به تماشای بازی فوتبال ميپردازم آن   و. آنرا شاهد بوده ام  گی ام  ملی که شايد همان يکبار در زنداتن
  .    زنده ميشودمخوشی غرور آفرين ملی روی چشمان و حادثه 

  
  پايان

  
  

   -:ياد داشت
از نام جهاد، دست به   استفاده  و در سوء را بايد ناميد که زير نام جهاد ی مجاهدين فی السبيل الچپق آنهاي -١

و بدون .  هايشان را پر کردندشکم و از اين راه جيب ها و و دارايی های عامه زده  چپاول مال بيت المال  و دزدی 
نجات وطن از زير  و ايد گفت که صادقانه در راه دفاع از ارزش های اسالم  بیبه آنهاي مجاهدين فی السبيل اهللا شک 

 و . از آزادی وطن دنبال غريبی وپيدا نمودن رزق و روزی حالل رفتند بعد  و يوع اشغالگران روس جنگيدند؛ 
 . مردم آزاری نکردند ، دارايی های عامه نزده، وهرگز دست به چپاول مال بيت المال

  
  
  
  
  
  
  
  
   
  
  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


