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  کانديدای اکادميسين سيستانی

  
  

 روز قيام کابلسال ن مي١٦٧ با استفدا مص نومبر٢
 برضد تجاوز انگليس

ول، چه روس، چه  نفرت،خشم،  م، چه ترک ، چه مغ ان، چه عرب، چه عج ان وشورش برضد حاکميت بيگانگ طغي
  . سازدمي را افغانھاقيام ھای ملی جوھر انگليس ، چه امريکائی وچه اروپائی ،

ی  کشی و زورگوئی و بھره  با اختناق وحقھمراه  است ً بيگانگان، ذاتا ھای حاکميت تم مل رای مقاصد شوم و کشی و س  ب
رداری  از .  متجاوزان ستمگرناروای  ره ب رای بھ ی ب ذھبی ومحل دامن زدن به اختالفات نھفته قبيلوی، نژادی يا قومی،م

نفع حاکميت خود ودادن ھدايا، تحفه ھا، رشوه ھا،نفوذ در ميان محافل خصوصی وحرم سراھا، مانورھای سياسی آن به 
ه محکوم،  ، نظامی، نوازش ھا و تنبيھات، وھمه گونه خدعه ھا وحقه بازيھای ديگر، به منظوردر اسارت کشيدن جامع

  .از اساسات سياست استعماری واستحماری بيگانگان است
راد بيگانگان ده ای اف  برای تحکيم پايه ھای حاکميت خود عالوه برتوسل به زور وخشونت، با تطميع ونزديک ساختن ع

شيدن وشکنجه دادن وھتک حرمت اشخاص  دان ک ه زن ردن وب د ک ه خود و تھدي نفس ب سودجو وخود خواه وضعيف ال
ادی بارسوخ  ودارای وجاھت ملی، وخوارکردن آنان درانظارديگران، سعی ميورزند ت ی اعتم اد فضای ترس وب ا با ايج

ميان افراد جامعه محکوم، از وحدت و يکپارچگی مردم بکاھند ومانع ھرگونه واکنش وعکس العمل برضد سلطه خود 
  .گردند

شار   ال ف ونی،اعم ای ملي وده ھ اوبرت شت پ ه ارزش  پ اعی زدن ب ای اجتم ذھبی، ھ دات م ی و معتق ی و اخالق  وفرھنگ
ی وم و  ب ه رس ائی ب امحلی،اعتن ی ي نن مل ال آداب وس ب عم ت، از جان ه اس و گرفت ا آن خ ه و ب ه  آن را پذيرفت ه جامع  ک

ه، ت بيگان ه صبرمردم راحاکمي ان کاس رور زم ه م ع  ب شترک ونف دات م وم واخالق ومعتق نن وآداب ورس ه دارای س  ک
ت  ھای خشن يا قيام   لبريزساخته و سبب شورشونقصان يکسان ھستند، ر ضد اس ومی ب انبدادھای عم   و حاکميت بيگانگ
 . شده استما در سراسر تاريخ کشور

ل در ردم کاب ام م ت قي ين روال اس ال ٢از ھم ومبر س الھای ١٨۴١ ن ی س سھا ط اوز انگلي د تج يالدی برض  – ١٨٣٩ م
يالدی١٨۴٢ د،يکی از . م شور انجامي ی درک لطه اجنب تبدادی وضد س ھای ضد اس ا وشورش سله قيامھ ه سل ه ب ام ک ن قي اي

ردم بزرگترين ه ھمت م ه ب يس است، ک ی انگل ان ، يعن تعماری جھ  قيامھای مردم ما برضد يکی از قدرتمندترين دول اس
ه درايت  داخالت خارجی، ب ا وم درت خواھی ھ ا وق ی ھ اه طلب الم وعاری از ج ری س ان ورھب ذر افغ شجاع واز خود گ

  .پيروزی انجاميد تاريخی کشور به راه افتاد وباالخره به موفقيت و-وشھامت شخصيت ھای ملی
ل، نقش  ام کاب شتر ٨از جمله ده ھا و صدھا تن مبارزان ملی از جان گذشته درقي اريخی کشور بي ابع ت ان در من ن از آن ت

د از  تن٨اين  .برجسته است شورعبارت ان ارزات ک اريخ مب ی، ميرمسجدی خان :دليرمردت  غازی عبدهللا خان اچکزائ
دزمانخان، کوھستانی، واب محم ان ن اه خ وگری، وزيراکبرخان،محمدش ين هللا خان ل ب ام بابکرخيل،سردار سلطان  ناي

  .احمدخان وسردارشمس الدين خان
ه ٨با مطالعه کارنامه ھای اين  شتر مطالع  تن مبارز افغان، جوانان ما بايستی تاريخ کشورخود را يک بار ديگربا دقت بي

رفيض خويش کنند، تا بھترآگاھی حاصل نمايند که وطن عزيزما د ان پ ی در دام زرگ مردان اريخ چه ب ه از ت ر ھرمرحل
  .پرورش داده که تاريخ وطن ومردم ما به نام وکارنامه ھايشان بخود می بالد وافتخار می کند

ادملی،  تی،مردم خواھی،اتح ًواقعا شھامت وپايمردی وصداقت و يکدلی اين دليرمردان تاريخ ما، درس بزرگ وطن دوس
ی دفاع ازشرف ونوام ان مل ن قھرمان ا از اي سيار بجاست ت ود وب د ب ده کشور ماخواھ سلھای حاضر وآين رای ن ی ب يس مل

ابی  ا کت ی ي اله ي ومبارزين از جان گذشته با تکريم وشکوه بيشتر يادآوری شود و يادنامه دليرمرديھای ھريکی را در رس
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ردان وحتی ميتوان پيشنھاد نمود تا به پاس کا. تصوير کرد و به دست نشرسپرد ه غازی م ا وپيکارھای جانبازان ه ھ رنام
سه جنگ افغان وانگليس وھمچنان جنگ کبير ميھنی ضد شوروی، محافل ياد بود، سيمنارھا، کنفرانسھا وسمپوزيم ھايی 

  .در سطح ملی وبين المللی داير گردد
داکاری مر ه شھامت وف ذاری ب دران بزرگداشت از مبارزين ملی وجانبازان راه آزادی وطن،حرمت گ ر وطن وپ دان دلي

ه ھيچوجه اھميت آن  ول است وب ا ومعق سيار بج ونياکان غيورافغان ورھبران ملی شرافتمند ومسلمان کشور يک عمل ب
ست ردم ني ه از م ای خود و بيگان اه ضرورت . ًکمتر از ياد بود شاعری گمنام و احيانا مداح  وغرق در دني ين ديگ از ھم

  . اندوخته ھا وتحقيقات نوين برای ھر نسلی از وظايف اولی به شمار ميروددوباره نويسی تاريخ کشور در پرتو
ارزه ١٨۴١کارنامه ھای ھريک از رھبران قيام  اه ھريک شان در مب  را ازآنجھت جداجدا بررسی ميکنم تا سھم وجايگ

ه ھريک .برضدبيگانگان برای ما ونسل ھای بعدی روشن ومشخص شده باشد وط ب م بحث مرب سط وحج ن شرح وب ازاي
د ه ان سنده قرارگرفت ه در دسترس نوي دارکی است ک ابع وم ده .رھبران افغان،مربوط  ومنوط به ميزان معلومات من نگارن

ا،  ل، درک ومعرفت م اميدواراست که با توجه ودقت درشرح حال وسرگذشت ھريک از رھبران ملی وسھيم در قيام کاب
ر گردد،ت ر وکامل ت اريخی با شخصيت ھای تاريخی کشور دقيق ت ی وت اوه سرايان ضد افتخارات مل وانيم در برابري ا بت

  .کشور موضع گيری استوارتر ودقيق تری داشته باشيم
  پايان                                                                

  
 

 
 


