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2021اپریل   29  ه بحمید انوری                                                           پنجشن             

مردم اکبل   حامسۀ هنم ثور، اتج افتخار دیگر    
 

     
 

و  که لکۀ ن1357هفتم ثور    خونین کودتای منحوس و   افغانستان بود و است  دامان تاریخ  نگی بر 

خواهد بود، حماسه های به یاد ماندنی را در سر تا سر افغانستان عزیز از خود به یادگار گذاشت که  

 ان آزاده است. افتخار بزرگی برای هر افغ 

در کابل دربند کشیده شده اما، حماسه های سوم حوت و نهم ثور، چون الماس بزرگی بر تاج آزادی  

چشمان خونگرفتۀ هر میهن فروش بی ننگ و    لوی آنتألآزادمنش، میدرخشد و    خواهی هر افغان

 عار خلقی و پرچمی را کور می کند. 

که   حالی  کاب  1358حماسۀ سوم حوت  در  رو  مردم  تجاوز عریان  مقابل  در  بر    سیۀل  شوروی 

نفرت مردم، بخصوص دختران و پسران    اظهار  ،اما  1359سرزمین مقدس ما بود، حماسۀ نهم ثور  

به گند کشیده    بائی ما را آکه سرزمین    بود و اربابان روسی شان  وری  از کودتاچیان هفتم ثمکاتب کابل  

 بودند و مشغول کشتار هموطنان و تخریب وطن ما بودند.
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گذشته بود که خشم مردم و طبقۀ تحصیل    1357از کودتای ننگین هفتم ثور    اندی درست یک سال و  

به  ران روسی شان  او باد افتۀ کابل در مقابل خلقی ها و پرچمی های جنایت گستر و شرف باخته  ی

ما از تمام مکاتب و پوهنتون کابل به جاده های شهر    انرو همه خواهران و براد اوج خود رسید  

و تجاوزگران روسی در    ند و نفرت و انزجار شانرا از خلقی ها و پرچمی های دون صفت  ریخت 

 ش گذاشتند. جاده های کابل به نمای 

تظاهرات و قیام خودجوش متعلمین و محصلین مکاتب و پوهنتون کابل به وضاحت نشان داد که نه  

ساد  فسق و فومه های  ثاین جر از  سواد کابل، بلکه طبقۀ تحصیل یافته نیز  تنها مردم عام و اکثراً بی 

 به شدت متنفر اند. 

ناخته شده از ده ها و صدها متعلم و محصلی است  م شهید، دو ناناهید صاعد شهید و وجیهه خالقی ش

، اما با درد و دریغ که  دند پرپر ش وریثدتاچیان بی آزرم هفتم کوکثیف و جنایت گستر    که با دستان

  - ما را، کودتاچیان بی ننگ و عار خلقیدیگر  و رسم آن دها و صدها خواهر و برادر شهید  اسم  

 صفحات تاریخ محو کردند.  با تمام توان خود از  پرچمی 

 

دو دخت شجاع و سرافراز مکاتب کابل در اوراق تاریخ میهن ثبت گردیده    همین عکس  تنها و تنها  

با دستان آلودۀ    پر انرژی   و   و جاودانه شده است. دو دخت جوان  و آزادۀ کابل زمین که نامردانه 

 ان شان شاد. و ماندگار باد و ر کودتاچیان هفتم ثوری، غرقه در خون شدند که یاد شان گرامی و 

سال میگذرد، یاِد    41، درست  1359که از قیام و حماسۀ نهم ثور    ایام در این روزگار و در این  

قربانیان آن حماسۀ ماندگار تاریخ کشور را گرامی میداریم و به هرچه خلقی و پرچمی و جانی و  

 ستیم.  به وجود آمده اند، نفرین می فر   نانآ زانی که از بطن 

برای بقایای زالو  خود  ما    ، در این عصر و زمان و این ایامکه    تواند بود این  اما در  ما  ألم  و ت تأسف  

که جفنگیات   زمینه را مساعد ساخته ایم  ها و زیردار گریختگی های شان  پرچمی ها و  صفت خلقی 



 

                                                            salamwatanam@gmail.com 
 

خود را نشخوار کنند، این درحالیست  و چرند های همیشگی    تلف بیرون دهند خود را از سایت های مخ

  ت حو  24و  کابل  سوم حوت  ، قلمی در مورد حماسه های  دم  تا این که حتی یک فرد از این قماش  

 . هرات و نهم ثور کابل و دیگر حماسه های جاویدان در سر تا سر افغانستان عزیز، کش نکرده اند 

 بگفتۀ مشهور:" خودم کردم که لعنت بر خودم باد". 

آنان اگر گاهی هم به غلط چیزی در مورد نوشته باشند، دفاع از حزب منفور و مترود شان بوده و  

اینکه حماسه های ماندگار کشور ما را به همسایه های طماع ما نسبت دهند و تاپه های تهوع آور و  

 کس مخری را حوالۀ آن حماسه کنند که ننگ و نفرین بر آنان. 

اکبل گرامی ابد!  1359اید حامسۀ هنم ثور    


