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6 صفحه  از   1   ه  شمار
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  ۲۴/۰۴/۲۰۱۶              ماللی موسی نظام                                                                                

 ھفت ثور، ھشت ثور و نه ثور را تاریخ ملت افغان بیاد دارد
 حقایق تلخ از روزگاران خون، آتش و جنایات بشری در افغانستان

 

 مقدمه:
 

از آغاز جنایات بشری بر مردم مظلوم و بی دفاع افغانستان، دیده میشود که  «سال ۳۸» با گذشت تقریباً چهار دھه )

رو به ازدیاد جلو  بازخواست و بر قراری عدالت که میتواند تا حد زیادی از ادامۀ تعمیل خشونت و مظالم وسیع و

گیری نماید، ھیچگونه صورت پذیر نگردیده است. مشکل بزرگ درین زمینه البته که ادامۀ موجودیت و قدرتمندی 

گروه و گروپ ھایی بوده که باعث و مجری غیر عادالنه ترین و فجیع ترین جنایات و خیانت کاری ھای آشکارا و 

 ردیده اند.علنی بر یک ملت بیدفاع و یک اکثریت مظلوم گ

  نهایت دد منشانه فجایع و مظالمکارمل و نجیب ، امین قدرتمندی ترکی،و  ۱۹۷۸در سال  با کودتای منحوس ھفت ثور

بر ملت افغانستان وارد گردید، طوریکه تا امروز اثرات خونین و ازھم پاشیدگی بنیادی افغانستان عزیز و غیر بشری 

 با مصایب آوارگی، معیوبیت، کشتار ملیون ھا، فقر و بینوایی و امثال آن دست از سر مردم بیچارۀ ما بر نمی دارد. 

ھمان رژیم با ائتالفات شوم با گروه وابسته به دردا که ادامۀ حکمروایی ھای بعدی یا توسط مسخ شدگان ظاھری 

شوروی و پاکستان شورای نظار و جمیعت، یا ذریعۀ حزب وحدت تربیه شدۀ ایران، یا با قدرت طلبی حکمتیار و آی. 

بر کابل حمله ور گردیده و اس. آی. و وابستگی ھای بقیه احزاب به غیر که بعد از شکست شرم آور اتحاد شوروی، 

 افغانستان را ترکه و تقسیم نمودند. و کشتار بی دریغ، پایتختبا انهدام 

طالبان عهد عتیق، با عقب گرایی و تاریک نگری دست از آدم کشی و تخریب مدنیت  یعنیالبته که حکم روایان بعدی 

 و کلتور دست بر نداشتند و عمالً بر جنایات و تخریب سهیم گردیدند.

چیز دیگری را نشان میدھد، ولی کشتار و پراگندگی اجتماعی در پهلوی بی  سال اخیر ھم ظواھر امر ۱۴حال درین 

آنچه را عدالت اجتماعی و باز خواست خون ھایی که ریخته شده، خانمان ھایی که  لیتی حکوماتؤبی مسکفایتی و 

 روش مصلحت برباد رفته و جنایاتی که عمالً صورت گرفته است، با مرور ماه به سال و سال به دھه، با اتکاء به

گرایی و ندانم کاری، ھیچ اقدامی را برای تأمین عدالت و سپردن جنایتکاران شناخته شده و اثبات اعمال آنان به 

 محاکم، به مشاھده نمی رسد.

تشکیل شده است، طرقی موجود  «آی. سی. سی. –محکمۀ بین المللی جنایات بر علیه بشریت »که  ۲۰۰۳از سال 

د قادر به معرفی جانیان و اجرای عدالت در قبال جنایتکاران شناخته شده در اجتماع خویش است که اگر دولت ھا خو
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نمی باشند، این محکمه با تحقیقات بی چون و چرا و غیر قابل تردید با موجودیت حقوقدانان  خبره و وسایل دردست 

 زمیندر سر راعلیه بشریت، خود اقدام به باز خواست و محکمۀ آنانی که چنان اعمالی  برجرایمی داشته، بعد از اثبات 

 ھای خود مرتکب گردیده اند اقدام نماید. 

به عضویت و برسمیت شناختن این مؤسسۀ عدالت بشری نایل گردیده است،  ۲۰۰۳گرچه افغانستان از ھمان سال 

ود مراجعۀ پیهم این محکمه به اولیای امور دولت، از اغماض ولی به پیروی از ھمان سیاست مصلحت گرایی، با وج

کمیتۀ » عاپریل بازھم راپوری را از منب ۲۱به تقاضای آن تشکیل حقوقی خبره کار گرفته می شود. بی بی سی بتاریخ 

ین، میشود الوابسته به ملل متحد، در زمینه منتشر نمود که با تبصره ای از آریانا افغانستان آن «نظارت بر حقوق بشر

 :(با مراجعه به لینک آتی مطالعه فرمایید

http://www.arianafghanistan.com/UploadCenter/BBC_D/bbc_d_kometai_nezhrat_bar_hoqoq_basha

r.pdf 

در سال  و تكراراً   ۲۰۰۷اپریل سال  ۲۷در « ھفت ثور، ھشت ثور و نه ثور»تحت عنوان  رااین قلم مضمونی 

در بعضی از مطبوعات افغانی به نشر رسانیده است كه چون پیش آمد و طرز  ۲۰۱۰و با تغییراتی در سال  ۲۰۰۹

موجودیت ملیون ھا شاھد عینی و ھزاران ورق تاریخ  گاران خون و آتش، علی الرغمروزبرخورد با حوادث آن 

رار میگیرد، ھنوز ھم از جانب وابستگان و عمال آن مستدل ومبرھني كه با السنۀ مختلفه ھر روز بدسترس جهانیان ق

حکومات وابسته و متكی به غیر، طوری بر ملت تحمیل میگردد كه گویا ھرگز در بیشتر از سه دھۀ اخیر آب از آب 

 تكان نخورده است. 

را  كه با حملۀ القاعده بر مركز تجارت جهانی در نیویارك، اوضاع جهان شكل و خاصیت دیگری ۲۰۰۱از سال 

بخود گرفته است، با موجودیت فعالیت القاعده در جوار طالبان در مملكت ما و حمالت قوای بین المللی به خاك ما، 

را ھم به خود معطوف داشته است. در  جهانموجودیت افغانستان به حیث مملكت مطرح در جهان، توجه مطبوعات 

رات و اسناد آرشیف ھای سی. آی. ای. و كی. جی. بی. پهلوی این چنین یك شهرتی، اسناد، مدارك، راپور ھا، خاط

را از ھمان آغاز كودتای ھمیشه  سسات و بی شمار كتب و مضامینی كه تاریخ افغانستانؤمو وابستگان فعال آن 

منحوس ثور تا امروز احتواء مینماید، در میدیای جهانی و به السنۀ گوناگون بصورت وسیع منتشر و پخش گردیده و 

درین میانه سهم وتجربۀ تلخ ملت افغان به حیث شاھدان عینی، چه در داخل افغانستان و چه در كمپ ھای میگردد. 

وحشتناك ھمسایگان قسی القلب، از ھمه بیشتر است. مصائبی را كه مردم رنجور و محروم کشور ما از آغاز كودتای 

ت كه ماشین ھای پروپاگندی و مغز شوئی ھای وطن فروشان ثور تا ایندم متحمل گردیده اند، خود تاریخ زنده ای اس

غیر انسانی ای غیر ملی آنرا از بین برده و محو ساخته نمیتواند. تحریف تاریخ در مجموع كوششی است عوام فریبانه 

 و كامالً مذبوحانه و ناكام كه شرمساری عظیمی را برای عاملین خطا كارآن در قبال دارد. 

از ھشت ، قهراً به دلیل موجودیت گروه ھای شامل در جنگ ھا و جنایات کشورغان بنا برآن، امروز ملت رنجور اف

 ۶۵انهدام كابل، پایتخت افغانستان و كشتار تخریب و   غم انگیز اتو باخاطر نماید «؟»!استقبال باید ثور دیگری

ر عزا دا فامیل سوز ھزاراناستخوان  خاطراتفاجعۀ قتل عام افشار، قربانیان مظلوم ھزار سكنۀ بیگناه آن، منجمله 

 زنده بگردد.  عزیز از دست داده، یكبار دیگر
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مردم بی وسیلۀ ما ھمانطور كه جنایات بشری و تاریخی خلق و پرچم و حامی اشغالگر آنان، اتحاد شوروی سابق را 

ر قابل حوادث شوم و غیبا كشتار بی رحمانۀ ملت افغان و شهادت یك و نیم ملیون بیگناه آن از یاد نمیبرند، نمیتوانند 

برھان »و آتش جمهوریت عصر خون  ۱۹۹۶تا سال  ۱۹۹۲ثور  ۸باور قتل عام ھای تنظیم ھای مهاجم را كه از 

دوام نمود، ھرگز فراموش نمایند. درین خاطرات جانكاه، ویرانی شهر و سرپناه ھا، از دست دادن  «الدین ربانی

عزیزان، تجاوزات بر مال و ناموس مردم بی دفاع پایتخت، با تجلیل چنین عصر سیاه و شرم آور به وضاحت زنده 

 افزاید.  گردیده و بر آالم و درد ملیون ھا مصیبت رسیدۀ پایتخت در سر تاسر جهان می 

در حالیكه چند ھفته قبل شاھد سفر رئیس جمهور فقید پولند با اعضای عالی رتبۀ معیتی وی برای یاد بود و بزرگداشت 

خاطرۀ ھزاران كشته شدۀ پولندی وتقبیح مظالم و فاجعۀ قتل آنان در زمان دكتاتوری استالین سفاك، به روسیه بودیم، 

به نشر رسیده « مجاھدین»ثور بنام روز پیروزی ۸غانستان مبنی بر استقبال از دیشب خبری كه از تلوزیون آریانای اف

مردمی را كه عزیزان را چه در حوادث جنگ ھای كوچه به كوچه، از ھوا بزمین  سف عمیقأتتاثر و است موجبات 

ه كه تلوزیون و از زمین به ھوا از ھرقوم شریف افغان، از دست داده اند، فراھم نموده است. درین خبر گفته شد

را كه سابق در روز « آتش بازی» ی پروگرامثور با تنظیم و بر پا كردن جشن بزرگ ۸ز روز آریانای افغانستان ا

مود. واقعا با افسوس باید گفت كه ازماست كه ستان عزیز برگزار میگردید، اجرا خواھد ناسترداد استقالل افغان

ی كه در یك شهر كوچك فقط ین دیگری به یاد بود روزگاران خونینبرماست. آیا بخاطر می آوریم كه در كدام سرزم

در مجموع صورت گرفته باشد، محافل خوشی  ۶۵۰۰۰تر ازار ھای بشری از جملۀ بیشال اول بیشترین كشتدر یكس

ام مشكالتی كه ملت افغان سردچار است، تحریف مائید كه امروز در صدر تمو پای كوبی ترتیب گردد؟! باور بفر

 تاریخ بد ترین آن میباشد. یعنی خاك اندازی به چشم مردمی كه خود شاھدان عینی ھمه حوادث بوده اند. 

اد حدست نگرفتند، ادعای شكست ات اگر چند تنظیم انگشت شمار جهادی كه ھرگز تفنگی را برای كشتن عدو در

كیل حزب و پرچم را دارند، پس چطور اینان چه در خانۀ ملت و چه در تش ندۀ خلقشوروی سابق و عمال دست نشا

مملكت بوده و اند كه زمانی دقیقاً دشمن ملت و با آنان عهد و پیمان بسته  «جبهۀ نام نهاد ملی»كمونیست ـ اخوانی 

صر چنین معضله ای سرزمین ما را تقدیم اتحاد شوروی سابق و ماشین جنگی مخوف آن کردند؟ برای توضیح مخت

باید به سراغ اوراق تاریخ برویم و ببینیم كه واقعاً بر افغانستان و مردم كامالً بی دفاع آن از ھمان آغاز كودتای 

تا شكست طالبان سیاه كار چه جریانات خونین و جنایات بشری ای رونما گردیده است. آیا واقعا  ۱۹۷۸منحوس ثور 

د آوری ساده یی در مطبوعات اندكی تقبیح نمود؟ آیا ناقضین حقوق بشر و روز خونین ھفت ثور را صرف با یا

مجرمین جنگی در افغانستان تا ابد باید آزادانه و بدون بازخواست به قدرت تكیه بزنند؟ آیا جایگاه چنین افرادی را 

بازھم در سراشیب بدبختی نموده اند؟ آیا مردم افغانستان  تعیینممالك جهان ھم در خانه ھای ملت و صدر امور مملكت 

 ااند، تھایی كه گروه شناخته شدۀ موجودۀ خلق و پرچم از یكسو و تنظیم ھای حریص بیرحمانه بر آنان وارد نموده 

 و آه نكشند؟   بد بسوزندا

اگر مقدر چنین است، پس چرا خانم ثریا صبحرنگ یكی از مامورین كمسیون مستقل حقوق بشر كه به مناسبت روز  

شت ثور بیانیه ای را ایراد نمود و از تلوزیون آریانای كابل پخش گردید، محاكمه و بازخواست ناقضین ھفت و ھ

برای بهبود اوضاع نا بسامان مملکت درخواست و تائید نموده است. این صدا ھا و بیانه ھا « جداً »حقوق بشر را 
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اھی چون نوشته ای بر یخ تكرار میگردد؟!  برای كی و چه مقامی است كه ھر سال در چنین روز ھایی بی نتیجه و و

 کسی نیست بپرسد که چرا فعالیت این کمسیون ھر روز بیرنگ تر و بی ارزش تر میگردد؟!   

باری برای آگاھی آنانی كه به جزئیات حوادث و واقعات مملكت درین بیشتر از سه دھه دقیقا آگاھی ندارند، به اتكاء  

خی، ازجملۀ آثار بیشماری كه ھمه روزه در اختیار جهانیان و منجمله ملت افغان با و استناد برتحقیقات مبرھن تاری

دسترسی با انترنت قرار میگیرد، صرف به چهار تای این اسناد كه تاریخ افغانستان جنگ زده را از آغاز كودتای 

مینماییم تا دیده شود كه  به اشكال گوناگون در بر میگیرد، اشاره ۲۰۰۱تا شكست طالبان در سال  ۱۹۷۸ثور در سال 

آیا ملت مظلوم و بی چارۀ افغان چه اجباری را ھنوز كه ھنوز است  قهراً در تحمل عمال خلق و پرچم، زور آوران 

 تنظیم ھای جهادی و یا پذیرفتن طالبان دارند:   

 ماناھ ده،و تنظیم گردیفغانستان تهیه ر ار معتبریكه در زمینۀ تاریخ معاصیكی از مهمترین و مفصل ترین راپو :اول

است که دقیقاً از زمان كودتای  «www.afghanistanjusticeproject.org - پروژۀ داد خواھی یا عدالت افغانستان»

تا ختم حكومت  ۱۹۷۸خائنین خود فروختۀ خلق و پرچم یعنی از سال  و اشغال سرزمین ویران ما به كمكمنحوس ثور 

میالدی را در بر میگیرد كه بدون شك بهترین راپوری ۲۰۰۱ر حجر در سال تاریك و سیاه طالبان وابسته به عص

زده و ویران را به وضاحت آشكار میسازد. این راپور به ھمت واال و  گمیباشد که حوادث و اتفاقات افغانستان جن

غیر دولتی، با موجودیت ترجمان ھای ھر لسان مروجه انتفاعی  مصرف حكومت ھالند از جانب یك كمیتۀ كامالً غیر

تا خوست و كنر، درپایان از سكنۀ سرزمین ما از واخان تا سیستان و از میمنه  ۶۰۰۰در افغانستان و عمالً با مصاحبَۀ 

 آغاز گردیده و سه سال را در برگرفت.  ۲۰۰۲سال 

از جانب این كمیته بعمل آمده كه اكثر حقوق دانان  تنظیم این راپور ارزشمند، توسط  قانون دانان افغان و خارجی

افغان آن ھمان طوریكه در متن انگلیسی، دری و پشتوی راپور مطالعه میفرمائید، خود قسماً در جریان واقعات دوره 

 ھای مختلفه، شاھد و ناظر حوادث بوده اند. 

به السنۀ انگلیسی، پشتو و دری با كلیك بروی  ھموطنان ما میتوانند با مراجعه به خود لینك راپور در انترنت، آنرا

ھمان قسمت، چاپ و مطالعه نمایند. خوب است كه جوانان ما ھم از نسخۀ انگلیسی آن مستفید گردیده و از واقعات 

 تاریخی مملكت دقیقاً مستحضر گردند.

ردد و دقیقاً در ھمان ھرچند که دولت کرزی اعصار جنگ ھای افغانستان را که جزئی از تاریخ مملکت محسوب میگ

گذاشته که وحشتناک ترین اعمال جا واقع گردیده است که البته جنایتکارانی ھم از خود  وطنمقطع ھایی از تاریخ 

 .آفتاب را با دو انگشت پنهان نمودمرتکب گردیده اند، از کتب درسی محو نموده و در حق مردم خود  غیر بشری را 

 . چه عمل طفالنۀ بیهوده ای! دور بوده نمی تواند از دید ما « کلیک»با یک ولی امروز تاریخ ھمه نقاط عالم 

این راپور مفصل در پهلوی جنایات گستردۀ حزب دیموكراتیك خلق و عمال خلقی و پرچمی آن كه تا امروز با كشف 

ر كاران آن رژیم گور ھای دسته جمعی درد ھموطنان مظلوم ما را بار بار تازه میسازند، با وضاحت نامهای دست اند

 سفاك را با نحوۀ فعالیت ھای جنایت کارانۀ شان برمال مینماید.

رقبای خویش،  بی بی جهت و برای شكستبهانه ھای قومی و مذھبه ھمین ترتیب آنچه را تنظیم ھای قدرت پرست  

كه جریان اعمال ھر  جه و قتل عام نمودندانسانی و كشتار ھای بی موجب شكن ملت بی دفاع افغان را با جنایات غیر

ات و جنایات اپور مهم و جامع و مستند، متذكر گردیده و واقعدستۀ مشمول درین دورۀ خونین ھم درین ر گروه و
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گلبدین ـ »راكت كشنده از جانب  ۵۰۰۰گوناگون و اعمال فجیع ھر یك اعم از حزب وحدت بر جانب مقابل، فیر 

 نبا لست ھای ھمه اشتراك كنندگا« ذریعۀ مسعود و سیاف -نین افشار قتل عام خو»بر اھالی بی دفاع كابل و  «مسعود

فراوان نقش صفحات این راپور میباشد که بعد از ختم آن، از جانب خود کمیتۀ مذکور، تفصیالت در جنگ ھا ھم با 

ت خواسبه حامد كرزی رئیس جمهور افغانستان برای تطبیق عدالت انتقالی و باز ۲۰۰۵در سال  «سیما سمر»توسـط 

جنایتكاران جنگی در افغانستان، سپرده شد. راپور عدالت افغانستان با یك كلیك بروی لینك، شما را به وبسایت آشكارای 

 .آن رھنمون میگردد

حت ت « Human Rights Watch كمیتۀ نظارت بر حقوق بشر یا»مستند  و معرفی یی راپورترجمۀ مقدمه  دوم:

یقین عدۀ زیادی از  «جنایات ارتكاب شده در كابل و میراث دیده درائی در افغانستان -آغشته بخون دستان » عنوان

مطالعه نموده اند. مقدمۀ این راپور مهم را محترمه لیلی رشتیا عنایت سراج ھم به امید از منابع گوناگون  ھموطنان ما

نموده است. نامبره به وضاحت تذكار بازخواست از جنایتكاران جنگی و تامین عدالت انتقالی در افغانستان، ترجمه 

رسماً منتشر گردید برای افشای حقایق عریان حادثات خونین افغانستان  ۲۰۰۵داده كه اھمیت این راپور که در سال 

مینماید، دارای اھمیت  ءمدت را احتوا كه تحقیقات و بررسی این كمیتۀ معتبر دقیقاً آن ۱۹۹۳تا مارچ  ۱۹۹۲از اپریل 

 بسزایی میباشد. 

راپور ارزشمندی که در باال ذکر گردید و قسمتی از تاریخ  سه دھۀ اخیر افغانستان را افشاء میسازد، ھمانا راپور  

از مؤسسات وابسته به ملل متحد است كه حوادث دقیق « Human Rights watch یا كمیتۀ نظارت بر حقوق بشر »

با تفصیل و استناد بیان و تشریح مینماید.  ۱۹۹۳تا مارچ سال  ۱۹۹۲غانستان را از اپریل سال جنگ ھای داخلی اف

ترجمۀ صادقانۀ این اثر مستند و با ارزش به شکل کتاب توسط دانشمد افغان جناب رحمت آریا به پایۀ تكمیل رسیده و 

پر وینو »لسان ارزشمند پشتو تحت عنوانبه «  Blood Stained Hands یا دستان آغشته بخون» زیر نام خود راپور

پشاور، كتابخانۀ دانش ابتیاع نمود و متن   كه آنرا میتوان ا زدارد به دسترس پشتو زبانان ما قرار  «رنگ السونو

انگلیسی آن در اكثر ممالك جهان موجود بوده و جوانان ما میتوانند آنرا از انترنت و دفاتر مختلفۀ این كمیتۀ جهانی 

ثالً دفتر واشنگتن بدست آورند. تا بدانند كه در عرصۀ کمتر از یك سال، تنظیم ھای مختلفۀ جهادی چه جنایاتی معتبر م

ھزار سكنۀ بیدفاع کابل، مرتكب اعمالی گردیدند  ۶۵را بر مردمان پایتخت افغانستان تحمیل نموده و در پهلوی قتل  

 ۱۱ـ   ۱۰مطابق به  ۱۳۷۱دلو  ۲۳ـ   ۲۲ھم كه بتاریخ « جنگ افشار»كه تاریخ بشریت از یاد آوری آن شرم دارد. 

صورت گرفته است، با تمام تفصیالت غیر بشری و فجیع خود، شامل این راپور موسسۀ معتبر  ۱۹۹۳فروری سال 

 وابسته به ملل متحد میباشد. 

ع مختلفه در بیان وقای مؤسسات به چشم سر میبینیم كه ھرماه ده ھا راپور، كتاب و گزارش ھای مستند از جانب سوم:

، اھ بیشتر از سه دھۀ مادر وطن نشر و به مراكز علمی، تدریسی از قبیل پوھنتون ھا، مكاتب، لیسه ھا، كتابخانه

وزارت خانه ھا وغیره به منظور آگاھی عوام از واقعیت ھای مستند تاریخی در خود افغانستان بصورت آشكارا توذیع 

گنده و شناخته شده ھنوز ھم مذبوحانه در صدد پنهان نمودن آفتاب با دو انگشت میگردد. اینكه اقلیت ھای سر اف

 میباشند، خوب است نظری ھم به خبر نشر این كتاب آموزندۀ برازنده بیندازند:  

شنبه  چهاربرای اولین بار در افغانستان(:  « آنچه راكه مردم عام باید بدانند» )توذیع كتاب جرائم جنگی تحت عنوان

و پروژۀ جنگی مقیم  THE KILLID GROUP، كابل: كلید گروپ ۲۰۰۸سپتمبر  ۴۲، مطابق ۱۳۸۷زان سال می ۳
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واشنگتن امریكا، با مشاركت ھم در جریان یك سال ھمكاری توانستند در مورد حقوق بشر و قوانین بشری بین المللی 

 آگاھی دھند و موارد نقض آنرا تحقیق نمایند. 

یراژ را به ت «آنچه را كه مردم عام باید بدانند» كلید گروپ و پروژۀ جرائم جنگی افتخار دارند كه كتاب جرائم جنگی 

زاری محافل رسمی از طریق دفتر گبا بر  ۲۰۰۸می  ۸جلد به زبان ھای دری و پشتو چاپ كنند و به تاریخ  ۵۲۰۰

در پوھنتون و پوھنځی تعلیم و تربیه، سوم در پوھنتون مركزی كلید گروپ در كابل، بدسترس قرار گرفت بار دوم 

و امروز  ۱۰۱بلخ، چهارم در میدان ھوائی بگرام و ھمچنان در بخش حاكمیت قانون، ترتیب نیروی كاری مشترك 

 طی محفل رسمی در پوھنتون ننگرھار ھم به دسترس عالقمندان قرار دھند.  

ثور و عاملین جنگ ھای داخلی و كشتار  ۸دۀ افغانستان نه تنها از در نتیجه، با افسوس دیده میشود كه دولت موجو

پایتخت استقبال مینماید، بلكه غیر مستقیم با اشتراك عمال خلقی و پرچمی فعال و وابسته به جمیعت ربانی و شورای 

، از روز منحوس دیگر كامالً دست شان باالست قوۀنظار كه ھنوز حیات دارند و در امور دولتی اعم از پارلمان و دو 

كیل جبهۀ در تشگروه ثور ھم پشتیبانی و استقبال مینمایند. در پهلوی صد ھا دلیل دیگر، اجتماع و اشتراک این دو  ۷

 نا متجانس و نامنهاد ملی شاھد این ادعاست.  

ھجری شمسی كه به اشتراك فرزندان دلیر و وطن پرستان واقعی،  ۱۳۷۹ثور  ۹پر افتخار  تضنه نآ ازدر خاتمه  

اكثراً طالب جوان و سر سپردۀ معارف افغانستان، صورت گرفت به نیكوئی یاد مینمائیم که سر ھای عزیز را در راه 

 كمائی کردند.   بزرګی را در صفحات درخشان تاریخ  ند و افتخاردنموآزادی وطن فدا 

ھائی از شاگردان معارف در شهر كابل بر ضد رژیم دست نشاندۀ روسی بمقابل مظاھراتی  درین روز خونین دسته

كه از جانب عمال خائن خلق و پرچم برپا شده بود، باعزم راسخ و از خود گذری بی نظیری، برعلیه رژیم فاسد 

به فرمودۀ محترم حمید صدای حق بلند نمودند. درین قیام پر افتخار تاریخی، دختران جوان با شهامت افغان، كه 

سالح دیگری نداشتند، به مقابل عساكر افغان صف بستند و با ایراد بیانیه ھا آنانرا به « چادر و قلم»انوری، غیر از

لحظات تاریخی، با مداخلۀ باداران روسی، عساكر افغان بروی جوانان مبارز  آنطرفداری از خود دعوت نمودند. در 

با نوشیدن جام شهادت، « ناھید و وجیهه»ر پهلوی شهدای جوان درین روز بزرگ، و ھموطن خود آتش كشودند و د

 اوراق پر افتخار تاریخ افغانستان راگل باران نمودند. روح این دو دخت قهرمان افغان شاد و نام شان جاودان باد! 

 ثبت است بر جــريدۀ عالـــم دوام ما        ھرگز نميرد آنكه دلش زنده شد به عشق
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