
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

 
 

  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 همه سر به سر تن به کشتن دهيم        از آن به که کشور به دشمن دهيم
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  موسوی

١٨٫٠٨٫٠٩  

 

 اری به روز های مشخص تاريخی ارجگزرابطۀ
  

 و
  

  در قبال حوادث مشابه افرادموضعگيری
  

مفاهيمی به مرور زمان شکل گرفته  رزش ها وشعوری، برخی ا در ميان جوامع انسانی از بدو حيات آگاهانه و

 با در نظرداشت ،ل توليداز همه باالتر مالکيت بر وساي که بناء بر سطوح مختلف توليد، چگونگی توزيع و

در کنار . مفاهيم بين کتله های مختلف نفوسی گرديده است افيائی متفاوت، باعث تمايز ارزش ها ومشخصات جغر

مفاهيم کتله های نفوسی متفاوت، گاهگاهی در بين تمام آن کتله ها،  ف بين ارزش ها وصد ها اختال اين ده ها و

نزد همه هسته های مدنيت از اعتبار واحد  ارزش های مشخصی وجود دارند، که به تقريب در تمام دوران ها و

تمام کتله های يکی از اين ارزش ها که به جرأت می توان گفت در درازنای تاريخ نزد . برخوردار می باشند

متفاوتی اعتبار مشترکی برخوردار بوده، برازنده ساختن روز های مشخصی به مناسبت های  نفوسی از ارزش و

بر مبنای سطح تکامل جامعه، يکی از روز ها را با  يک از ديد خود و بدين معنی که جوامع انسانی هر .ميباشد

رده، گاهی حتا اا ندارد، ارج بيشتر گزی نسبت به ساير روز هيا برازندگي عد زمان ، هيچ تفاوت وآنکه از لحاظ ُب

تعيين روز معينی اختالف وجود دارد،  هر چند در برازنده ساختن  و.  زمان مشخص می سازندآنرا به مثابۀ مبدأ

  . مگر در اصل تشخص بخشيدن به يک روز تمام جوامع عمل يکسان دارند

 که ارزش های مذهبی نقش تعيين کننده تری در چگونگی تکامل و یاين روز ها که در گذشته های دور و آنگاه

حتا اساطيری معين ميگرديدند، به مرور  پيشبرد حيات اجتماعی انسانها داشتند، بيشتر بر اساس وقايع مذهبی و

  .گرامی داشته شدند زمان با اعتبار يافتن مفاهيم ديگری به عالوۀ مذهب، روی عوامل ديگری انتخاب و

در جائی ديگر تقابل با يک دشمن   اعتبار يافت و،لطه گری جباريک خيزش همگانی در مقابل ُسی در جائ

 ها مردمان آن خطه آن روز را گرامی هده از چنان اعتباری برخوردار گرديد که سالها و سفاک اجنبی خونريز و

  .تقال دهند تا عظمت آن روز را به اخالف خويش نيز ان،نسل اندر نسل می کوشيدند داشته و
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، هر عکس العمل کتله های نفوسی يک سان نبوده مشخصی برخورد و ناگفته پيداست که در مقابل روز واحد و

.  اری خاص خويش را عملی می نمودند به آن روز ارزشگزيا جوامع مقابل، نسبت های يک جامعه ويک از بخش

پر افتخار  رهم کوبنده تسلط اجنبی، شاد ترين ود که يک روز برای مردم به پا خاسته و به معنای ديگر در حالی

  .ترين روز حيات آن جامعه به شمار می رفت، برای نيروهای مقابل آن بد ترين روز شمرده می شد

  : می توانيم از همين سه دهۀ اخير مثالهای مشخصی ارائه نمائيم،اگر دور نرويم

 بود و یروز" زب دموکراتيک خلق افغانستانح" برای به اصطالح ٥٧به صورت مثال ، خالف آنکه هفت ثور 

در حد توان به خاطر  پيشوند ياد کردند و با ده ها پسوند و" انقالب ثور"هست پر افتخار که از آن به نام 

اطبۀ مردم ابا بر زمين ريختند، در نزد ق انسان دردمند افغان را بی ُمح خون صد ها هزار،گراميداشت آن

  .پيشوند های متفاوت، مسما گرديد به همين سان پسوند ها و و" ، فاجعۀ ثور"روز ثورسياه"افغانستان آن روز

نفوسی متخاصم را نسبت به روز معينی باز گو  يا نفرت کتله های چنين تسميه ها اگر از يک سو ميزان اعتبار و

يا  هنگی مشخص، تأکيد و يک ارزش فر به مثابۀهابرخورد به آن د ياد دهانی ون در دراز مدت می توان،دنمی نماي

  .انزجار را نيز تداعی نمايد

هائی منزجر اند، ضمن آنکه در مواقع الزم از نکوهش آنها خودداری نمی ورزند،  که از چنين روزئیآنها

. يا واقعه در ذهن شنونده صورت بگيرد هيچگاهی هم عملی را انجام نمی دهند تا تداعی مثبتی از آن روز و

 تا آن روز را در خاطره ها هميشه گرامی ،طريق می کوشند يک راه و روز با هزار وعکس آن طرفدران آن 

در چنين مواقعی می بينيم که يک باره به . ذهن تاريخ زدوده شود نگذارند که هيچگاهی از ذهن فرد و داشته و

شادی  ند، جشن ها وصدها خانواده اسم فرزندان شان را به پاس قهرمانان مشخصی به نام آنها نامگذاری می نماي

  ....های خويش را در چنان روز برگزار می نمايند وهمين طور

 وقتی خواستند " آزاد افغانستان ــافغانستان آزاد"موضع بود که متصديان پورتال  با حرکت از همين طرز ديد و

 مشی ا به مثابۀارتجاعيی که پورتال آنرضد  ضد استعماری و پورتال را به وجود آورند، با در نظرداشت خط 

ا  تا ضمن آنکه به روز پيروزی مردم مند، اگست افتتاح نمود١٨خود برگزيده بود، پورتال را به روز فرخندۀ 

 د که عاشقانه در مسير جانبازان استقالل وند، با صراحت اعالم دارنه باشعليه استعمار انگليس ارجی گزارد

د نتا رسيدن به منزل مقصود از پا نخواه ،ون های ريخته شده خبه مثابۀ وارث و حارسآزادی کشور گام گذاشته، 

  .نشست

،  مردم سراسر جهان داشت  پورتال بر مبنای اعتقادی که به اهميت تاريخی اين روز در تاريخ مردم افغانستان  و

دشمن  به سهم خود باعث تشخص يک عصر می گرديد، چنين روز ی را برای افتتاح برگزيد تا به دوست وکه 

 در کشور مستعمره و ين نکته را به همگان گوشزد نمايد، که در عمل ا،هت حرکت خود را مشخص نمودهج

  .مايه گذاشتجان از  بايد برای آن رزميد و  اسد های ديگری نيازمنديم و٢٨مقهور استعمار، ما به 

ته باشند، مگر آنچه همانطوريکه گفتيم حتمی نيست که احاد افراد جامعه عين درک ما را از چنين روزی داش

، به وضاحت  پاسخدهی به ارزش چنين روز جايگاه افراد را در وضعيت اشغالی کشور می تواند،مشخص است

در تاريخ مشخص ساخته به همگان مينماياند موقف افراد را اری به چنين روزی ت ديگر ارجگزعبارب. بيان دارد

  نار استعمار؟يا در ک  در کجا ايستاده است؟ در کنار مردم وکه کک

  عامل استعمار وا نزديک به مثابۀي در گذشته های دور و که ريگی در کفش خويش نداشته و مسلم است آنهائی

که طی اين سه دهه  امپرياليزم در سرکوب مردم ما حصه نگرفته اند، اين روز را گرامی ميدارند، مگر آنهائی
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در همسوئی با آنها به سرکوب مردم سهيم بودند،  تند ودر برهه های مشخصی از آن در کنار استعمار قرار داش

 .البته انگيزه های ديگر را نيز نبايد فراموش نمود. به تخطئۀ چنين روز بپردازند


