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 Political سياسی

  
  سيدھاشم سديد

  ٢٠١۵ اگست ٢٠
  

  !رويداد ھای تاريخی بايد جدا جدا ارزيابی شوند
  

 از آن، زمانی که با برخی از بعضی اوقات، در آستانۀ روز فرخندۀ جشن استقالل، يا در ھمان روز و يا روز ھای بعد

رو می شويم و حلول اين روز مبارک و ميمون را به حکم تعلق و احساسی که به کشور ه ھموطنان درد ديدۀ خويش روب

 می گوئيم، اين  برای شان تبريک با شرف راه آزادی و استقالل کشور داريم،ان جانبازان و مبارزۀو احترامی که به ھم

  ...و!" کدام آزادی؛ کدام استقالل: " با تحسر می پرسند گاھی دلسردی وھموطنان ما با بسيار

اگر وضع موجود کشور را به دقت در . ً، کامال به جا به نظر می خورد"کدام آزادی؛ کدام استقالل"در وھلۀ اول، جواب 

ما وجود دارد، و نه نظر بگيريم، طوری که اين ھموطنان گرامی می گويند؛ نه آزادی به معنای واقعی آن در کشور 

  . استقالل

ملتی که عساکر بيشتر از چھل کشور جھان در آن مستقر است و سرنوشت آن به دست بيگانگان رقم می خورد؛ تمام 

نصب و عزل اعضای حکومت، از باالترين مقام تا پائين ترين کرسی به دست اجنبی ھا صورت می گيرد، سياست 

می گردد؛ بودجۀ عادی و انکشافی آن را خارجيان تأمين می کنند؛ ارتش و خارجی آن توسط ديگران معين و مشخص 

پوليس و سازمان اطالعات دولتی آن را حکومت ھای غير اداره و تمويل و تجھيز می نمايند و آموزش می دھند؛ راديو 

مرتب (ليسی مفطور ھا و تلويزيون ھا و روزنامه ھا و مجالت و غالب سايت ھای انترنتی بنابر توصيه و دستور و پا

يافت ھدايا، نقد يا جنس، نشر و بخش می گردند؛ رئيس  و درمنابع و کشور ھای غيرافغانی) ، خلق شده، آفريده شدهشده

 و صاحب منصبان ارتش و پوليس و اطالعات دولتی، يا اء و وکالء و رؤساءدولت و رئيس اجرائيه ، بسياری از وزر

ًمت سازمان ھای استخباراتی کشورھای خارجی  و عمال برای پيشبرد مقاصد افراد دو تابعيتی ھستند، يا در خد

کشورھای مطلوب و دلخواه شان تالش می ورزند؛ در بسياری موارد خطوط اساسی کار صلح و جنگ دولت دست 

ـ شورای نشانده را با مخالفين مسلح آن، که مخلوق خود پاکستان ھستند، امريکا و انگليس و پاکستان ديکته می کند ـ

چنين ! حقا که افغانستان نه آزاد است، و نه مستقل... کويته زير نظر پاکستان و شورای قطر زير نظر امريکا ــ و

  کشوری از کدام آزادی و استقالل نصيب برده است، که بايد برايش تبريکی گفت؟

، اما اگر از نظر وقايع "م استقالل؟کدام آزادی؛ کدا: "از اين منظر حق با ھموطنانی است که می گويند، يا می پرسند

دامن کشور ما رخ داده است، ھر يک نظرگاه و در چوکاتی،  طول تاريخ  درازتاريخی و حوادثی که در گذشته و در

خوب يا خراب، آن حوادث و اتفاقاتی که سبب بالندگی و فخر و مباھات کشور و مردم ما شده است، يا آن اعمال و 

رمساری يا خجلت ما گرديده، ھمه را در يک کفۀ ترازو گذاشته بررسی کنيم، صرف به خاطر رويداد ھائی که باعث ش

 دار و ندار اين کشور را در طبق اخالص به اين يا آن بيگانه دو دسته ۀآن که امروز چھار تا شرف باخته می خواھد ھم
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کاری اين روز خجسته و آن مردان بزرگ، با ذلت آزرمگين و خجلت آور تقديم کنند، می بينيم که با چنين برخوردی با 

يم که شائستۀ انسان ھای با فضيلت، با معرفت، با مروت، و کسانی که دارای سائر ويژگی ھای نيکو و ستودۀ نکرده ا

  .اخالقی ھستند، است

ن آن، يا کشور و مردم ما در فراز و نشيب تاريخ چندين ھزار سالۀ خويش افتخارات بسياری داشته است که ناديده گرفت

يکی را به ديگری ربط دادن و پيوند زدن و ھمه را در يک ترازو انداختن، کاری نيست که بتوان گفت از يک انسان 

  .خردمند، موجه و پسنديده عقل انتظار می رفته است

اد، بنا به خواه و مخالف اشغال و استعمار و استبدا ھزاران افغان وطن دوست و آزاديامان هللا خان و يارانش، ھمراه ب

حکم وظيفه و افغانيت، و فرمان وجدان وعقل، در زمان خود برای به دست آوردن استقالل و آزادی کشور شان، که از 

ً، از شروع پادشاھی شاه شجاع تا ختم پادشاھی اميرحبيب هللا خان ــ عمال ١٩١٩ تا ١٨٠٣صد و شانزده سال ــ 

چ گونه ترس و ھراس از قدرت بی پايان تسليحاتی و مالی و صنعتی و استند و بدون ھي به پا خمستعمرۀ انگليس بود،

بار و تحريکات ھمسايه ھا به وسيلۀ انگليس و لشکر بی سر و پای آن که از  انگليس و توطئه ھای مرگاعتبار جھانی

 بود، به زور ل شدهيتشک... افراد ده ھا کشور مثل ھند و مصر و افريقای جنوبی و فلسطين و لبنان و عراق و اردن و

ايمان و  مھر و عشق راستينی که به خاک، به آزادی و به استقالل کشور شان داشتند، با شور و شوق بی پايانی  با 

افتخار و به عنوان افغانان واقعی به جنگ انگليس رفتند و با قھرمانی ھا و جانبازی ھا متاع عزيز و گرانقدر آزادی و 

   !استقالل را نصيب ھمۀ ما ساختند

آن ھا آنچه را برای مردم و وطن الزم می دانستند، با درک مسؤوليت ھای خود با ريختن خون ھای پاک شان به دست 

آوردند و به کرات، ھم ارزش آن ھديۀ گرانبار را به ما گوشزد کردند، و ھم  به دفعات ما را به حفظ آن نعمت بلند مرتبه 

  . و پی آمد ھا و توطئه ھای دشمنان ساختندو بی بديل متوجه ساخته و ما را مواظب خطرات

ًبناء زيبنده و شريفانه نيست که با آن روز گرانسنگ . آن ھا بودند که ما را به افتخار داشتن آزادی و استقالل نائل ساختند

دی؛ کدام آزا: "و عظيم و افتخارآفرين به خاطر آنچه امروز در کشور ماجريان دارد، با بی مھری بربخوريم و بگوئيم

  !"کدام استقالل

ًکشور ما، اگر نيک ديده شود، تقريبا يک قرن قبل از تأسيس دولت امانيه، و تا امروز بعد از سقوط آن، ھيچ گاھی به 

  . گونۀ واقعی از نعمت آزادی و استقالل بھره مند نبوده است

بانی چند خانوادۀ معلوم الحال به  هللا ـ دوم ـ در اثر دسيسه و توطئۀ مستقيم خارجی ھا، به پشتيبحکومت امير حبي

. ک داشتند و ھنوز ھم دارند، به وجود آمدرجی، از جمله انگليس، روابط نزدياصطالح روحانيی که با کشورھای خا

 توسط  ھمين صبغت هللا مجددی که  چندی قبل مدالی از آن مرد بزرگ،ۀکمر حبيب هللا ـ بچه سقأ ـ را فردی از خانواد

و امروز در روز تجليل نود و ششمين سال جشن !!  اش آويخته شد، بسته و او را پادشاه اعالم کردين به سينهکرزی خا

 آن مخالفت ھا و ضديت ھا با امير امان هللا را فراموش نموده با بی ۀاستقالل، در درون ارگ، ھمه آن روز ھا و ھم

  !  به تحسين و تکريم آن شاه وطن دوست و مترقی می پردازدشرمی بی مانندی

پادشاھی نادرخان نيز با ارتباط مستقيم با انگليس، طوری که تعداد بی شماری از مردم به شمول مؤرخين و موسپيدان 

  . می گفتند و می گويند، به قدرت رسيد و اين ارتباط با انگليس تا سقوط ظاھر خان در پشت پرده وجود داشت

افغانستان در مسير "را از صفحۀ ھشت کتاب " ميرغالم محمد غبار"در اين رابطه بد نيست برشی از نوشتۀ شادروان 

  :، جلد دوم، برای تأئيد اين سخن نقل کنيم"تاريخ

دولت انگليس . دولت انگليس در داخل افغانستان و در سرحدات شرقی آن، فعاليت ھای جدی و تخريبی در پيش گرفت"
ی اشراف و روحانی و ھم دوستان  سابقه دار خود در افغانستان استمداد  عدۀ عناصر ارتجاع فعاليت خود ازدر اين



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٣

سرعت باز کرد و حلقه ھای زير زمينی و جاسوسی متشکل شده ه پس کارشکنی در ادارۀ افغانستان راه خود را ب. نمود
 ھمين فعاليت ھای نادر خان بود که مرحوم مغفور با ديدن[از يکطرف در داخل دستگاه دولت و در نقش رجال مقتدر 

عبدالھادی خان داوی برای اولين بار در مجلسی در برابر تعداد زيادی از اراکين بلند پايۀ دولت، نادر خان را غدار 
ه و  ضد شاهه داری در سرتاسر کشور بنعمل آمد و از ديگر طرف تبليغ وسيع و دامه افساد و گمراھی ب] ناميد ـ نگارنده

  .دولت جوان جريان يافت
گرديد، تا باالخره دولت امانيه از پا در  دولت مختل الحواس نيز قدم به قدم از ملت جدا و به گودال نيستی نزديک می

پريشانی دولت انگليس اين بود که مبادا امان هللا خان آزادی خواھان ھند را [گی ھميشافتاد و دولت انگليس از پريشانی 
بنابراين می خواست شخصی را به . يا به روسيه نزديک شود. و به افغانان آن طرف سرحد ياری برساندنيز کمک کند 

... از جبھۀ افغانستان نجات يافت] بھترين شخص ھمان نادرخان بود ـ نگارنده. قدرت برساند که وابستۀ آن کشور باشد
ميان آمدن دولتی در افغانستان بود که حداقل ه يد بپس ھدف انگليس در توليد و تقويۀ اين اختالف افغانستان ھمانا ام

يعنی .  سياست خارجی خويش را معکوس سياست خارجی دولت امانيه قرار دھد،بتواند با حفظ استقالل ظاھری کشور
قدری ه در عين حال دولت جديد ب. اجتناب از نزديکی با اتحاد شوروی، و تمايل يک جانبه با دولت انگليس را برگزيند

کم تجربگی . جع باشد که از ھر گونه تحول و ترقی اجتماعی و ھم قوت و اتحاد ملی افغانستان جلوگيری کندمرت
ولتی، زمينۀ عملی شدن اين مورين بزرگ د داخلی و خارجی، و خيانت يکعدۀ مأزمامداران افغانستان در سياست

 خطا نمود و ملت برنجيد و دست از حمايت رژيم دولت.  دولت انگليس را در افغانستان به نحو کامل آماده نمودخواستۀ
البته چنين باندی توانائی و دانائی رژيم . عمل آمده باند کور ب دست يکه اينست که فاجعۀ اغتشاش و آنھم ب. بازکشيد

دو پس عمر او کمتر از ده ماه، آنھم به حيث پلی ميان . سابق را نداشت که مانند دولت امانيه بتواند ده سال عمر کند
نقل قول ذکر شده از طرف پورتال ويراستاری شده [."بود و بس) نادريه(و ديگر رژيم ارتجاعی ) امانيه(رژيم انقالبی 

    ]است
حضور نيروھای چپ نمای پرچم ـ خلق درحکومت داوود خان نماينگر نفوذ شوروی در سياست دولت، تا زمانی که 

 نفر از بستگانش را به خطر ١٨ با اين کارش جان خود و داوود خان خواست از زير نفوذ شوری خارج گردد و

  .انداخت، بود

 شان، و طالب و کرزی و غنی که آن قدرعيان است که ایحکايت خلق و پرچم و مجددی و ربانی و دستياران و شرک

  !!!حاجت به ھيچ بيان نيست

 از نظر بگذرانيم، ازسال یر انگشتاگر دوران اسارت و آزادی افغانستان را در تاريخ معاصر آن با يک محاسبۀ س

 سال می شود، افغانستان در ٢١٢ً است و جمعا ٢٠١۵، زمانی که شاه شجاع به قدرت رسيد تا امروز که سال ١٨٠۴

تمام مدت به استثنای دوران چيزی کم ده سال حکومت امان هللا خان، از آزادی و استقالل به معنی واقعی آن ھيچ گاھی 

  !برخوردار نبوده است

ًتنھا دوره ای که واقعا می توان بدان باليد و مفتخر بود و مباھات کرد، ھمان دوره ای است که از استقالل شروع شد و 

اين  دوران را ھيچ وطن خواه آزادی طلب مترقی طرفدار استقالل کامل و ھمه . با پايان حکومت امانيه اختتام يافت

  !  ن به سبکی ياد شودجانبۀ کشور نبايد کم اھميت تلقی کند و از آ

خواه ايش و سائر افغانان غيور و آزاديماھيت و ارزش کاری که امان هللا خان، رفق! اين دو دوران را بايد از ھم جدا کرد

در آن برھه ای از تاريخ کردند، شخصيت و احساسی که آن رادمردان با شرف داشتند و نشان دادند و مسؤوليتی را که 

حساس می کردند، با اين دوران، با اشخاص بی شخصيتی مانند ربانی و محسنی و وقاد و مسعود در برابر ملک و ملت ا

عيل و نور و انوری و احدی و فھيم و قانونی و او عبدهللا و حقانی  و عمر و دوستم و حکمتيار و مجددی و گيالنی و اسم
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تی اين ھا در برابر مردم و خاک و تاريخ و شيرزی و کرزی و غنی و امثالھم، و ايادی و نوچه ھای شان، با بی تفاو

  ! خون ھائی که برای حراست و حفاظت اين مرز و بوم ريخته شده است، نبايد يکی دانست

  !   يکی قابل باليدن است و ديگری از شرم قابل ناليدن! آن چيزی بود قابل تکريم، و اين چيزی است قابل تحريم

، برای آن خجسته مردان و برای يادبود آن ھا که يک، يک ما مديون شادباش گفتن ما برای آن خجسته روز است

  !کدام آزادی، کدام استقالل؟"فداکاری ھا و جانبازی ھای آن ھا ھستيم؛ و اال اگر امروز ديده شود، راست است که 

  :من خواسته ام سه نتيجۀ اخالقی از اين مبحث بگيرم

کسی را که خدمت می کند، درھرحال بنوازيد و . ه حساب ديگری ننويسد يکی را ب گناه.حق را به حق دار بسپاريد) اول

  ين را رسوا کنيد خاپاداش بدھيد؛ در برابر او

 خوبی است و از آن محروم ھستيد، پس چرا سکوت نموده آرام نشسته چيزاگر فکر می کنيد که آزادی و استقالل ) دوم

 صدا و ،ای چھار تا رسانۀ مرتجع و نوکر و پول پرست و وابستهايد؟؟ صدای تان را بلند کنيد، تا جھان بداند که صد

  ! خواست ھمۀ مردم نيست

آنانی که اين روز را بنام بھترين روز حيات تاريخ شان می دانند، چرا برای داشتن يک چنين روزی برای دومين ) سوم

  !ردن آن بر نمی خيزند؟ برای به دست آو*** و شأن** و بان*بار با قلم و قدم، با حال و قال، و با آن

 

  .مال=  آن   *

  .ًدرخت؛ مجازا ملک=  بان  **

 .اعتبار و توانانی معنوی=  شأن ***
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