
  ون په ياديم د پارد کب دکابل  د  / كابلبه ياد قيام سوم حوت
  

 عطف در تاريخ معاصر كشور بطورعام و تاريخ شهر كابل بطور خاص سترگ و فراموش ناشدني رقم هقطرا نآنچه قيام سوم حوت 
اهللا اكبر و اكن كابل متحدانه  قيام پير و جوان از همه مليت هاي سطي آن. ي بودن آنمخودجوش بودن آن قيام است و مرد، ميزند

  . هاي آن به نمايش گذاشتنده و دست نشاندوقت  شوروي شغالگر قواي اعليهگويان آزاده گي و وطندوستي شانرا بر 
  

ق پرستان، آزادگان و حدر شكستن صفوف قانه و بدون هيچ گونه تبعيض لساني يم  رفچهك هاي خلق و پروبه همين ترتيب گر
  !دند نه زبانها و مليت هاي حق و باطل در مقابل هم ايستايدر اين رويارو. دوطندوستان صف بستن

  
كمتر از دو ماه در آن روزگار  كه  بجا ميشودز تاريخيوار آن رو سال بعد از آن روز خونين كمتر ياد بود پرشكوه و سزا28اما امروز 

 را به "مرحله نوين انقالب شكوهمند"ياي ؤ و رفگند اعروسكبعد از اشغال كشور براي اولين بار لرزه براندام اشغالگران و رژيم 
  .كابوس مبدل كرد

  
است بحث اين روزها مخصوصا در كابل و همچنان جسته و گريخته در ساير نقاط  كشور و حتي در سطح دنيا هر آنجا افغان 

بان شناس، كار شناس، هر آنچه ز.  يا پشتو و ارزش هاي آنست سخت گرم است فارسي، فارسي دري آنچه دري،"مصطلحات ملي"
  .ي و ارزش هاي وابسته به آنرا حفظ نمايندرسم هاي است حرفي براي گفتن دارند و بايد زبان و سياستمدار نويسندهشاعر،

  
در اين ميان افراطي ترين چهره ها . ددنبنمي ند و كناره هاي دهان كف س آما مي كفيدنهاي گردن تا سرحدگاز فرط احساسات ر

 ،من كه از اين بحث هاي احساساتي و ميان تهي سربرنمي آورم. رنديگميا را رهبري نموده، آب را آلوده ساخته و ماهي بحث ه
تن بحثي هر چند كوچك اما پيگيرانه و بنيادي صورت يات و الفاظ  بر محتوي و ملخوشبخت بودم اگر بجاي بحث روي شك

  .ميگرفت
  

عده جوانانيكه بعد از ختم تحصيالت دانشگاه ها، نصاب تحصيلي، آينده آن/  پوهنتون ها كاش اين بحث ها در زمينه بهبود فضاي 
  .افتاد راه ميه  بهاين رابط دررند و ده ها موضوع ديگر ببه كورس ها انگيسي و كمپيوتر پناه مي يافتن كاري  تضمينبراي

  
 اقل در مركز و داني ومليتي حزب تضاد هاي برانگختنو جاي اين لفاظي ها، اهانت ها ب آتشه دري و پشتو وكاش اين مدافعان د

صورت بجاي اهانت به هم، در يك در اين .  فرهنگي براي رشد زبانهاي دري و پشتو اساس بگذارندنهادواليات برزگ كشور يك 
  .سازندن زنداني "مصطلحات ملي"نمايند و هيچ زباني را در كشور تالش "زبانهاي رسمي" رقابت سالم در شگوفايي

  
رد وآ هر روز بيشتر از روز قبل چون سمارق سر از زمين برميدر اين كشور اما بجاي ايجاد نهاد هاي فرهنگي براي رشد زبانها آنچه 

از مراسم كمرشكن عروسي، شب خينه، فاتحه داري، شب شش و حتي ختنه سوري كه براي تجليل  ي اندسالون هاي پر رزق و برق
  .ساخته شده اند

  
 انگليسي زن و  ول  ترين آهنگ هاي دري، پشتو، هندي و حتي تركي، عربيذ با مبتآوازخوان هادر اين جشن گونه ها به اصطالح 

آغا بچه ره ببي،  ("پرده اول"ل دري ذ مبتيآهنگ هااين از جمله  .ميدارند وامرد، پير و جوان دري زبان و پشتو زبان را به پايكوبي 
 دري زبانان و پشتو ،فرمايش مكرر جوانان ميشود با ء اجرادري مشرقي كه به لهجه "چين ته پتره كنم"و آهنگ ) اي سراچه ببي



يم اگر بجاي نهاد هاي فرهنگي چه باك اگر اين طربخانه هاي پوشالي نهاد وحدت ملي يشايد بگو. شانه به شانه ميرقصاندرا زبانان 
  .هنگي زباني شده اندĤو هم

  !هنگي زباني؟اما چه وحدت ملي و هما
    

 ها واراداتي و مود روز مي چسپيديم بلكه بعوض نقل گيري و كاپي آنرا با ارزشكاش متحدانه  نه به ديموكراسي منحيث يك امتعه 
  .نه بكار مي بستيمها هاي جامعه آگاو نياز

  
در كنار بجاي برخورد كينه توزانه  بلكه متحدانه ،داشتهپنغرب ن Ĥورددست آنرا يگانه ،كاش اگر سخن از احترام حقوق بشر ميشد

 و با گذشته ها يكباره تصفيه حساب يمد شهامت نشان مي دا،معترف شدهنيز به گذشته ها از تجاوز بر حقوق هموطنان  افتخار
  .ميكرديم

  
بديل سمت ديگر كشور متحدانه در تالش رهايي آن بر مي آمدند و سه كاش آنگاه كه جنوب كشور در آتش جنگ ميسوزد، مردم 

  .ردندكهاي را پيشكش مي
  

 دست و پار را از نعمت گدي و هزاران تن گرفتميكاش آنگاه كه سردي سوزان جان صدها هزار حيوان و صدها انسان كشور را 
  .ردندك را با ايشان قسمت مييش ميليون ها افغان ديگرمتحدانه پارچه اي از نان و توته اي از لباس خو،دكرميمحروم 

  
  !، ايكاش........،  كاش....اش ، ك.....كاش 

  
ي،  ابار ديگر تكرار گردد و هر بار پشتون، تاجيك، هزاره، ازبيك، پشهها  بلكه ده ، حوت يكبار نهسومدر اين حال آرزو ميكنم كه 

ون  خ ووش متحد گرداند كه آنجا سخن از جهاد و مقاومت، سر باختنجپاميري و هرمليت خورد و برزگ وطن را در يك صف  خود
 و "دانش"بلكه اگر جهاد و رزمنده گي است در راه كسب . گي ودربدري نباشد ختن، غل و زنجير، زندان و شكنجه، آوارهري
  . باشد"پوهنه"
   

 ،ره حد اقل كشور هاي در حال رشد رسانيديمماز جمله ده فقيرترين كشور دنياست در زاكنون ي را كه افغانستانهرگاه بدينوسيله 
را پوهنتون و آن نيمي ديگر را دانشگاه نام ور شكچيم و نيمي از صد ها نهاد تحصيالت عالي پينگاه بر لفظ ها بجا دارد اگر آ

  . بگذاريم
  

زيرا . لم مجهز سازيمعاوالد خود را با اكسير و تي خود يورسي دانشگاه، پوهنتون و يون،يد تا آنزمان در مدرسه، مكتب، كورسياما بيا
  ."ده اپوهنه ر"  و " ز دانش دل پير برنا بود---  بودتوانا بود هر كي دانا"
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