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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Political سياسی

  

  ھارون خپل شعشعی

 ٢٠١١ جون ٢٨

 

 لشکرگاه ھای امريکائی و نقشه ھای استعماری

  بخش ششم
  

  رسوم افتخار آميز دفاع از خاک و ناموس در تاريخ ملی ما

که تبليغات آن عده نويسندگان و تحليلگران غرب زدۀ افغان در واقع وحشت   به عمل آمد،در مبحث گذشته تذکر

پراگنيی بيش نيست، که مدعی اند نظاميگران پاکستانی و آخوند ھای ايرانی بعد از عزيمت نيروھای امريکائی و 

اين . و نرم، بلع خواھندکردائتالفی، کشور تاريخی ما، اين مھد آزادگان و شير مردان، را به سان يک لقمۀ چرب 

که اين آقايان ھويت باخته با وجود ادعا ھای بلند و باالی خود  طرز ديد غير واقعبينانه، به خودی خود نشان می ھد،

ازين رو، برای تداعی مباھات پُر شکوه ملی خويش .  از تاريخ  با مھابت و پُر صالبت ملی شان، به ُکلی بی خبر اند

 باختگان، ناگزيريم درين گفتار بر برخی از پيش آمد ھای تاريخی وطن عزيز، مکث کوتاھی در اذھان چنين رنگ

که اين نوشتۀ مختصر را حوصلۀ شرح و بيان آن  البته، به زمانه ھای دور و دراز  بر نمی گرديم،. داشته باشيم 

که در  اکتفاء می نمائيم،نيست، بلکه صرف به ذکر چند رويداد مھم و سرنوشت ساز در تاريخ سه صد سالۀ ما 

  . خذ ومنبع ھم نداردأحقيقت امر از بديھيات تاريخ اين سرزمين به حساب آمده؛ وحتی نيازی به ياد آوری م

که زادگاه تاريخی ما حدود سه صد سال پيش از امروز در جنوب و شرق تحت تسلط  خوانندگان آگاه ما می دانند،

حت سيطرۀ استعمارگران صفوی و در قسمت ھای شمال زير استيالی امپراتوری مغول ھای گورگانی، در غرب ت

ھر قدرت استعماری با روا داشتن مظالم و بيداد گری ھای گوناگون مجدانه سعی .  زمامدران شيبانی، قرار داشت 

ه کف اما پاسداران سرب. می ورزيد تا ميراث گرانبھای پدران و نياکان ما را زير سيطرۀ  استعماری خويش نگھدارد

گاه راه دفاع از آزادی، نواميس ملی، سنن و  اين خاک آزاده و سربلند با وجود آن ھمه مشکالت و دشواری ھا،  ھيچ

با قبول قربانی ھا رنگارنگ باالخره توانستند به رھبری حاجی ميرويس خان . گفتندعنعنات ملی خويش را ترک ن

.  بيرق آزادی و استقالل را به اھتزاز در آورند-می خويش  رھبر دلير، ُمدبر و مرد-)  ھـ ق١١٢٧ - ١١١٩(ھوتک 

مردم قھرمان و حماسه ساز ما نه تنھا از حمالت و تجاوزات استعمارگران گوناگون عليه  سرزمين مستقل و پُر 
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غرور خويش مردانه وار دفاع به عمل آورده، بلکه مراکز  سيطره طلبی و ستمگری چنين مھاجمان و غاصبان را 

  .تصرف در آوردندنيز به 

، بلکه به منظور ختن و غارت کردن ثروت ھای ملی آنو برده سا اصفھان و دھلی و بخارا نه به خاطر استبداد! بلی

نگھبانی مطمئن وطن عزيز  در برابر تھجامات لجوجانۀ استعمارگران و حراست از حقوق و آزادی ھای مردمان 

  .ان ھای غيور قرار گرفت  آن کشور ھا، سرانجام تحت تصرف افغۀستم کشيد

چنانکه صفحات تاريخ شاھدی می دھد، خطۀ باستانی ما در قرن نوزدھم ميالدی، يکبار ديگر تحت فشار ھای دو 

نيرو ھای متجاوز انگليسی در جنوب و شرق و امپراتوری روسيۀ . امپراتوری مقتدر آن زمان، قرار گرفته بود

حراست از . ه کردن اين مملکت، دست به توطئه و دسيسه می زدندتزاری در شمال برای مستعمره کردن و تجزي

تماميت ارضی، حاکميت ملی، استقالل سياسی در برابر دو ابر قدرت بزرگ استعماری زمان، آن ھم درشرايط و 

که افغانستان پُرشکوه در اثر خانه جنگی ھای طوالنی و تسلط حکمروايان مزدور و مستبد، روز ھای  اوضاعی،

اما پدران و نياکان شجاع ما، علی رغم اين ھمه  . تاريکی خود را سپری می کرد، کار ساده و آسانی نبودضعف و 

سختی ھا و دشواری ھای بی نظير  باز ھم توانستند از موجوديت تاريخی وھويت ملی خويش در ميان دو ھيوالی 

 شکست ھای ننگين بعدی شان درو» جگدلک « نابودی لشکر فرنگی در. بزرگ روزگار ، دفاع به عمل آرند 

ھمه داستان  ھای افتخار آميز سرسپردگی مردم دلير وحماسه آفرين ما در پاسداری از سرزمين » واڼه « و» ميوند«

  .آبائی و نواميس ملی و بيداری مردمان  مظلوم جھان عليه يوغ استعمار، به حساب می آيد 

استعماری جھان،  قدرتی که آفتاب درقلمروش غروب نمی کرد، خاک ماليدن پوز بزرگترين قدرت به سه بار !  بلی

چيزی کمتر از معجزه نبود؛ و اين معجزه بدون شک از برکت ايمان راسخ، عشق آتشين به وطن و آزادی، نصيب 

البته، انعقاد تحديدنامه ھای استعماری و بالنتيجه جدا شدن برخی مناطق جنوبی و شرقی از ( مردم دالور افغان شد 

يکر افغانستان سربلند وپُر غرور در واقع ريشه در خيانت ملی و انقيادطلبی مزدوران حاکم برکشور داشته؛ و به پ

  .)ھيچ وجه نمايندگی از تغافل و سھل انگاری مردم آزادۀ اين کشور در امر دفاع از ميھن و آزادی کشور نمی کند

 مجاھدات و قربانی ھای ھموطنان آزاديخواه ما در ازين مثال ھای تاريخی که بگذريم، خاطرات فراموش ناشدنی

که ھموطنان  مردم ما به چشم سر ديدند،. جھاد مقدس عليه مھاجمان اشغالگر روسی را ھمۀ ما به خاطر داريم 

 کشور عظيم و مخوف اتمی جھان را که از - گرسنه و پا برھنه، اما تسليم ناپذير و پُر غرور ما، با دست ھای خالی

ش لرزه بر اندام ھای رھبران سياسی و نظامی دولت ھای غربی به شمول اياالت متحدۀ امريکا می افتيد، شنيدن نام

  .تا سرحد تجزيه رساند

شماری از نويسندگان متعصب و تنگ نظر افغان، که ذکر کلمۀ افغان در جوار نام ھايش، درحقيقت توھين به نام 

که گويا شکست شرم آور  ته ھا و تبصره ھايشان تلقين می نمايند،شامخ و بامناعت افغان پنداشته می شود، در نوش

لشکر اشغالگر شوروی در افغانستان محصول خيانت ھای رھبران دولت شوروی نظير ميخائيل گرباچف، ياکولف، 

از جانب ديگر بوده است، نه جانفشانی ھا و خون ريزی .  ای. آی.  سیشواردنادزه، يلتسين از يکجانب و مداخالت

  .  ای بی باکانۀ مردم غيور و آزادۀ ماھ

وساير کشور ھای جھان به . ای. آی. مداخالت سیشکی نيست، که خيانت ھای رھبران اغفال شدۀ دولت شوروی، 

شمول پاکستان، ايران، چين، عربستان سعودی، امارت ھای عرب و دولت ھای غربی روند فروپاشی نظام فرسوده، 

را تا حدی تسريع کرد، ولی با آن ھم چشم پوشی از جان نثاری ھا و حماسه ھای استبدادی و درھم بستۀ شوروی 

  را در شکست -  نه رھبران و قومندانان فروخته شده، اين سوداگران خاين جھاد-ماندگار مردم آزادی پرور ما
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ف اردوی سرخ به صورت خاص و انقراض نظام شوروی به صورت عام، نمی توان چيزی جز تنگ نظری، تحري

ختن برای مغشوش ساکه استعمارگران   جای تعجب و شگفتی نيست،. حقايق و جفا در حق مردم سحلشور ما خواند 

بار لشکرکشی ھای خويش را بر اين شخص و آن شخص يا اين حادثه  اذھان، ھمواره مالمتی شکست ھای فضيحت

اگر ارادۀ خلل ناپذير، عشق آتشين به . ک پنھان کردگاه نمی توان با دو ِکلْ  اما آفتاب را ھيچ.  و آن حادثه گذاشته اند

د، از کمک ھای امريکا، عرب ھا، وب وطن، آزادی، اعتقادات دينی وارزش ھای ملی در خون مردم ما نمی

که دشمن ھابه فرياد  از برکت افغان ھاست،« .  پاکستان، ايران و ديگران به تنھائی خود، ھيچ کاری ساخته نميشد

  ».ھاست 

نگين لشکر متجاوز شوروی مانند لشکر ھای غاصب فرنگی در قرن نوزده و بيست، بدون کوچکترين شکست ن

اين افتخار بزرگ تاريخی نه به . شک و شبھه نتيجۀ جانبازی ھا وسرسپردگی ھای وطنداران غيور و سربلند ما بود

ناموس داری،  پاھيان گمنام راه آزادی،اين گماشتۀ اسالم آباد نشين و آن فروخته شدۀ تھران نشين، بلکه مجاھدين و س

که روزی لشکرھای مھاجم امريکائی و ائتالفی را نيز با سر  باور کامل دارم،. افغانيت و اسالم دوستی تعلق دارد 

  . افگندگی و شکست خوردگی وادار به خروج ازين خطۀ مرد خيز و پُر غرور خواھند نمود

 شمار از تاريخ مبارزات متھورانۀ ملی و آزاديخواھانۀ افغان ھا اينست،مقصود از ياد آوری اين چند مثال  انگشت 

ھمانگونه که پدران . که ما بايد بر ايمان، مردانگی، استقالل طلبی و غرور ملی مردم خويش يقين کامل داشته باشيم 

وبۀ خود مسؤوليت داريم تا نه و نياکان ما ُسنن و رسوم گرانبھای افغانی را برای  ما به ميراث گذاشته اند، ما نيز ب

از شرايط مھم و . در نگھداری اين امانت بزرگ و شريف اجداد آزادی پرور خويش به بھترين وجه تالش ورزيم 

گاه درس ترس، غالمی،  اساسی نگھداشت اين ميراث گرانبھای تاريخی اينست، که نسل ھای آيندۀ خويش را ھيچ

. بار ھا متذکر شده ايم، آزادی و استقالل روح افغان ھاست .  ی بيجا ندھيم بيگانه پرستی، انقياد طلبی و محافظه کار

افغانان واقعی تشنگی، گرسنگی، فقر، ناداری و حتی مرگ را با خوشی می پذيرند، ليک به اسارت و بردگی کسی، 

نگليس ھا و تاريخ شاھد است، که نه به اسارت و غالمی کوروش و سکندر و مغول ھا وا. ھرگز سر خم نمی کنند

روس ھا سر فرود آوردند؛ و نه به زور واشغالگری کاوبايان امريکائی و ساير فرعونان استعماری، گردن خواھند 

زيرا استقالل خواھی، آزاد منشی، وطن دوستی، بيگانه ستيزی، پايمردی، مھمان نوازی و غيره خصايل .  دانھ

اگر اردوی مجھز يک صدو .  و تانک نمی توان تغييرش داد ارزشمند افغانی، حصۀ ازلی افغان ھا بوده؛ و با توپ

ی امريکائی ھا و ساير دولت ھای ائتالفی، تا دندان مسلح بيش از دو صد ھزاربيست ھزاری شوروی و لشکر ھای 

که نظاميگران مزدور پاکستانی و آخوند ھای  تغييرش داده نتوانست، آيا جای سؤال و ترديد وجود خواھد داشت،

  !يرانی، تغييرش  دھند؟فرتوت ا

  :  سخنور پيشگام و رزم آور دلير افغان، چه زيبا می سرايد-)  ھـ ق ١١٠٠  - ١٠٢٢( خوشحال بابا 

  ه يې ماغزه په قرار نه ديـــال تر اوس

  چا چي ما سره وھلئ سر په سنگ دئ

صفحات تاريخ پُر .  دارد ظت و دفاع از خاک و نواميس ملی نيز از خود راه و رسمیافقابل ياد دھانی است، که ح

که ميرويس نيکه، شاه محمود، شاه اشرف، احمدشاه بابا، اکبر خان، ايوب خان و ديگران  شکوه ما گواھی می دھد،

ھمواره در صف مقدم مبارزه عليه دشمنان وطن و مردم قرار داشتند؛ در راه نجات وطن و وطنداران خويش از  

که مردم شجاع و آزادۀ ما ميرويس خان  ازين رو، تصادفی نبود،. ردندقربانی سر، مال و ناموس، دريغ نمی ک

لقب » احمدشاه بابا يا احمدشاه غازی « و احمدخان ابدالی را» ميرويس نيکه « ھوتک را از فرط تعظيم و تکريم 
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مردم غيور . شان تا حال مانند اولياء هللا يا دوستان خداوند، مورد ارادت عام و خاص است داده اند؛ و زيارت ھای 

به دست .  ورزيدندفداکاری مضايقه نو پُرغرور ما نيز با ديدن چنين رھبران آزاده، دلير و ُمدبر از ھيچ قربانی و 

و مغول ھای گورگانی و در ھم آوردن تاج و تخت امپراتوری ھای بيدادگر اصفھان و دھلی در عھد صفوی ھا

  .  شکستن زنجير ھای استعمار فرنگی و شوروی، ھمه مدارک انکار ناپذير اين مدعا است 

اين که در شرايط کنونی تماميت ارضی، استقالل سياسی و حاکميت ملی افغانستان سربلند و تاريخی با خطرات 

رور ما صالحيت دفاع از خاک و ناموس خويش را که مردم دلير و آزادی پ جدی مواجه بوده، دليل اين نيست،

کرزی، فھيم، خليلی،  نظير یوطنفروشان، جاسوسان، جنايتکاران و غارتگران  بدنامکه  نداشته، بلکه دليل اينست،

گيالنی، مجددی، عبدهللا، قانونی و غيره  نمی توانند شيرمردان بی باک را در سنگر  ربانی، سياف، دوستم، محقق،

پاکستان، اطالعات رژيم . ای. سا. آیکسانی که سال ھا بر بساط و سماط  . طن عزيز، بسيج نماينددفاع از و

مخابرات عربستان سعودی و ساير سازمان ھای جھنمی جھان نان خورده اند؛ و از مھر و سخاوت الآخوندی ايران، 

 و سربلند مارابه سنگر دفاع از وطن اين شبکه ھای شيطانی بھرور شده اند، به ھيچ صورت نمی توانند، مردم آزاده

  . و آزادی فرا خوانند

جنايتکارانی که ديروز به منظور تطبيق اوامر و دساتير باداران خارجی شان به راکت باران شھر ھا، تخريب و 

آتش سوزی مکاتب، پوھنتون ھا ، مراکز صحی، فابريکه ھا، بند ھای آب و برق، کانال ھا و ساير تأسيسات عام 

فعه توصيه می نمودند، چگونه می توانند امروز اوالد وطن را درس آزاديخواھی، وطندوستی،  آبادانی و عدالت المن

خواھی بدھند؟  مگر درس  ھای شريفانۀ آزدايخواھی و وطندوستی و آبادانی وعدالت گستری از زبان کسانی که به 

يرانه مبدل ساخته؛ ھزاران ھموطن بی گناه خاطر بر آورده شدن اھداف غير انسانی خويش، وطن عزيز را به و

کرده؛ و از ايرانی و پاکستانی  بر سر، مال و ناموس شان صرفه نخود را چنگيز وار، به خاک و خون کشانيده؛

ثيری بر اين ملت اوھندی و عرب و امريکائی و دھھا ابليس و دجال ديگر پول ھای سياه گرفته و تا حال می گيرند، ت

  ! ده، خواھد داشت؟آزاده و ستم کشي

واقعيت اينست، که افتخار بسيج کردن مردم آزاديخواه و پرغرور ما در سنگر مقدس دفاع از خاک، ناموس  و ساير 

ارزش ھای ملی و اعتقادی، صرف رسالت رھبران ملی و مردمی است، نه دست نشاندگان، چپاولگران، جانيان و 

اشخاص نابکاری باشد، وضع دفاع از تماميت ارضی، حاکميت ھرگاه رھبری کشور به دست چنين . فسادپيشگان 

  .ملی، استقالل سياسی، امنيت، قانونيت، عدالت و ترقی در مملکت را به آسانی می توان حدس زد

خصوص پاکستان و ايران ھيچ وقت نيت نيکی نسبت به ه که ھمسايگان ما ب ھموطنان ما به وجه احسن می دانند،

 با وجود آن ھم، در زمان حکومت ھای ظاھر خان و داوود خان  ھرگز جرأت نمی کردند تا ولی. کشور ما نداشتند 

مردم ما در آن زمانه ھا . در امور داخلی کشور ما با چنان وقاحت و پُر ورئی، دست به مداخله و فتنه اندازی ببرند

ه حکومت ھای حاکم درکشور يعلی رغم برخی اختالفات خورد وکوچک با زمامداران دولتی، به قيام مسلحانه عل

 رگشتنچنانکه ب. نگرستند جسته؛ و ھر نوع مداخالت دولت ھای بيگانه را به ديدۀ نفرت و انزجار ميتوسل ن

مزدوران فرستاده شدۀ جنرال نصيرهللا بابر پاکستانی ھنگام رياست جمھوری داوود خان، ثبوت روشن اين مدعا 

ن دوست ما می توانند منافع ملی و طنی خويش راخوب تميز و تشخيص که مردم  ميھ است؛ و اين خود می رساند،

روی ھمين استدالل، من در رھبران واقعاً فداکار، غمخوار و ھوشيار اين خانۀ پُر ابھت تاريخی اين استعداد .  دھند

 روح تازه بينم تا قوغ  نيرومند آزاديخواھی و وطندوستی در قلب توده ھای غيور اين کشور را بار ديگر را می

  .  دشمنان آشکار و پنھان اين مھد با مھابت تاريخی را بر جايش نشانندۀبخشيده؛ و ھم



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٥

مبتنی برھمين حقايق واضح و روشنست، که به جای توپ و تانک بيگانه ھا بايد ھمواره بر اراده ھای شکست ناپذير 

کليه بيگانگان مغرض را کوچکترين  ن،و بازوھای توانای مردم خويش تکيه زنيم؛ و با به دست آوردن دل ھای شا

ست کاری از پيش پ و تانک بيگانگان مھاجم می توانچنانچه تو. بھانه جھت  مداخله در امور داخلی کشور ما ندھيم 

مردم ما چه زيبا می . دوب ببرد، آنگاه رژيم مزدور ببرک کارمل تا حال بر شانه ھای اين ملت نجيب سوار مي

تاراج مداخله گران و مھاجمان نيز مانند آه و نالۀ مردم مظلوم ما تا ديری » .مو شپو دئ نيپردی کټ تر «: گويند

  .دوام نخواھد کرد

درين بخش نوشته، بيجا نخواھد بود تا به يک نگرانی ديگِر حاميان و مناديان حضور دايمی نيروھای امريکائی 

يند، ھرگاه قبل از تھاجم وحشيانۀ روس ھا بر برخی ازين آقايان استدالل می نما. درکشور، عطف توجه نمائيم 

شد، در آن صورت  افغانستان، به تأسيس و فعاليت مراکز نظامی اياالت متحدۀ امريکا درکشور ما اجازه داده می

زمامداران زورگوی کريملين ھرگز جرأت تجاوز عليه افغانستان را به خود نمی دادند؛ و بدين ترتيب از وقوع 

اما اين ھويت باختگان امريکا مآب از درک اين .  دو سالۀ جاری، جلوگيری به عمل می آمدفاجعۀ خونين سی و

اگر  حکومت داوود خان به تأسيس لشکرگاه ھای امريکائی در افغانستان اجازه :  حقيقت ساده و آسان عاجز مانده اند

ود نمی داشت؛ و به عين قيام پُر جوش می داد، آنگاه نزد اين ملت غيور و آزاده، ميان او و شاه شجاع نيز فرقی وج

شاه شجاع ، ببرک (گوش استعمار ه که ساير مزدوران حلقه ب ملی و مردمی در سراسر افغانستان روبرو می گشت،

  .مواجه گرديده اند) کارمل و حامد کرزی 

کا نه تنھا خواستار از جانب ديگر، چنانکه رويداد ھای تاريخی نشان داده است، سياستمداران و طراحان نظامی امري

مصونيت افغانستان  در برابر تھاجم شوروی نبوده، بلکه خود سعی و تالش ورزيدند تا پای اردوی شوروی را در 

 ، امريکائی ھا را فرصتافغانستانمسلماً دخيل شدن پای اردوی سرخ در قضيۀ .  منازعۀ افغانستان، دخيل سازند

سکی، مشاور امنيتی قصر سفيد در زمان رياست جمھوری جيمی کارتر و برٻژين. داد تا بر مبنای نظريات داکتر ز

طراح بزرگ سياست ھای استعماری امريکا، حساب شکست جنگ ويتنام را به قيمت خون بيش از دو ميليون شھيد، 

تفصيل بيشتر اين موضوع را درين صفحۀ ويکيپيديا، .  معلول و معيوب افغان، با دولت شوروی تصفيه نمايند

  :لعه نمائيدمطا

Afghanistan#Brzezinski_Zbigniew/wiki/org.wikipedia.en://http  

  

ت و گاه پروای امني البته، منظور از ذکر اين مسأله صرف ياد آوری اين واقعيت است، که اياالت متحدۀ امريکا ھيچ

مصونيت ما افغان ھا را در برابر مداخالت و تجاوزات شوروی ھا نداشته؛ و طبق فارمول عمومی تا زمانی که 

منافع سياسی، اقتصادی و ستراتيژيک شان ايجاب نکرده، ھرگز به دخالت در قضايای افغانستان، دل خوش شان 

  . نداده است 

که   ريکائی بايد اين حقيقت روشن را خوب درک نمايند،حاميان و مدافعان  طلسم زدۀ حضور دايمی عساکر ام

تاريخ . تأسيسات نظامی بيگانگان با مبارزات آزاديبخش و غرور آفرين مردم  غيورما، تضاد جدی واساسی دارد

شاھد است، در حالی که پدران و نياکان ما حتی برای دفاع از جان، مال و ناموس ساير مردمان سر باخته اند؛ اين 

 ممکن خواھد بود تا وجيبۀ مقدس و مبرم دفاع از خاک و نواميس ملی خويش را به لشکر ھای امريکائی چگونه

 گفته ھاچنانکه بار.  واھی از نظر نويسندۀ اين سطور، فقط خيال، محال و جنون می نمايندیچنين طرح ھا! بسپارند؟

ت؛ و تا خون در وجودست، اين احساس ايم عشق به وطن، آزادی و غرور ملی در خون افغان ھا عجين گشته اس
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بنابرين، ھيچ نيروی مھاجم و غاصب نمی تواند روحيۀ آزدايخواھی، .  ال نيز توأم با آن موج خواھد زد اشريف و و

ماللۍ، دوشيزۀ قھرمان حماسۀ جاودان ميوند، با چه رشادت و ! ببينيد. نمايدوطندوستی و غرور ملی ما را تضعيف 

  :کف افغان را به سنگر جانبازی ورادمردی عليه دشمنان وطن، فرا می خوانند ه دالوری، جوانان سرب

  !که په ميوند کي شھيد نه سوې

  !خدايږو اللييه بې ننگۍ ته دې ساتينه

  !توري وھه بری به مومې

  که بری نه وي ځوانان تل په تورو مرينه

  !په تور توپک ويشتلئ راسې

  !د بې ننگۍ احوال دي مه راځه مينه

  شاعر فرھيخته و فرزانۀ نيم قارۀ ھند نگاه کنيد، که -) ع١٩٣٨  - ١٨٧٧(عالمه اقبال الھوری اين دو شاه فرد به 

  :سرزمين ھيبتناک افغان ھا را با چه صالبت و مھابت، تعريف می نمايد

  ک او شاھين مزاجـسر زمينی کب

  وی او گيرد از شيران خراجـــآھ

  در فضايش جرۀ بازان تيز چنگ

  ن از نھيب شان پلنگــبر تلرزه 

  ) .۵٧ مثنوی مسافر:  کليات الھوری،  ( 

ر و روايت ديگر ھمه مثال ھای روشن ميھن دوستی، استقالل طلبی و تسليم اين و ھزار ھا لنډۍ، دو بيتی، شع

  .ناپذيری مدافعان بی باک اين خطۀ آزاده و سربلند است 

انستان نمی توانند از يک جانب  به دفا ع از حضور دايمی حاميان و ھواخواھان مراکز نظامی امريکا در افغ

پردازند، و از جانبی ھم سنگ مردانگی، استقالل خواھی و افغانيت ميرويس نيکه، شاه محمود، بتفنگداران بيگانه 

شاه اشرف، احمدشاه بابا، وزير اکبر خان، ميرمسجدی خان، مير بچه خان کوھدامنی، غازی ايوب خان، غازی امان 

ادعای پوچ شاه شجاع، ببرک .  خان و صد ھا قھرمان ديگر اين مھد دلير مردان و شير زنان را بر سينه بزنندهللا

کارمل و حامد کرزی مبنی بر دفاع از خاک، آزادی و نواميس ملی، تحقير واھانت به شمله ھای پُرافتخار پدران و 

گندگی، افغانيت و بيگانه پرستی دو چيز کامالً متفاوت چه، آزادی و غالمی، سربلندی و سراف. نياکان آزادۀ ماست 

طبق آئين و دستور مردم ما، ھم ُخدا و ھم . وقتی يکی را برگزيديم، آن ديگری خود به خود نفی می گردد. است 

ازين رو، بايد يا به رسم پدران و نياکان سربلند خويش  راه آزادی و استقالل را انتخاب . ُخرما، توقع بيجا است 

آزادی و استقالل !  کنند؛ و يا به رسم مزدوران و دست نشاندگان، راه کاسه ليسی و بلی گوئی بيگانگان را برگزينند

  .انتخاب با آنان است . راه دشوار، ولی بر شيرين دارد؛ کاسه ليسی و بلی گوئی راه آسان ولی خطرات بزرگ دارد 
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