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  Political  سياسی

  

  دپلوم انجنير خليل اهللا معروفی
   ٢٠٠٩ آگست ١٨برلين، 

  

  

  
  

 در هنگام اسپ سواریاعليحضرت امان اهللا خان غازی 
  

  افغانستان، پرچمدار و علمبردار استقالل
  

نيست، وقتی ميگوئيم که افغانستان ، "خود بزرگ بينی"هيچ الف و گزاف و خودستائی و باصطالح شيک، 
آزادگی و سرمشق است، در  و ؛ حلقه های غالمی و در پاره کردندريدن سيطرۀ استعماراست در " پيشقراول"

اگر . ثابت ساخته استو به تکرار  بار اريخ پرتالطم ما اين نکته را باراين عين واقعيت است و ت. آزادی پرستی
از روزگاران دور بگذريم، ميتوان جنگهای دو صد و پنجاه سالۀ مردم اين سرزمين را در برابر استيالی عرب، 

، بلکه مردم اين خاک پاک اولين مردمی بودند، که خود را از زير يوغ  ايننتنهاو . با خط جلی نشان داد
  . دولتهای مستقل را بنياد نهادندامپراتوری خالفت اسالمی نجات داده و

 در مقابل امپراتوری يک قرن نبرد خونين و ايستادگی دالورانهو اگر به زمانه های نزديک به ما نظر اندازيم، 
با ز، مثاليست که شهرۀ آفاق گرديده است و بزرگان تاريخ جهان از آن به بارنامه و  استعمارگر انگريخون آشام 

  .تحسين يادها کرده اندزه و 
و در زمانۀ خود ما، مقاومت بی نظير مردم ما در برابر اشغالگران سوسيال امپريالست روس که با خروج 

  . جهانيان حقبين هرگز فراموش کرده نميتوانند از افغانستان عزيز توأم  بود، مثاليست که جهان وار شانبخجالت
سرمشق و تکانی برای را از يوغ اجانب نجات ميدهد، بلکه ی  کشورنتنهابدون شک که جنگهای آزاديبخش، 

، حتی بيخ متجاوز و ۀ يک کشورو چه بسا که موفقيت نبرد های استقالل طلبان. ميگرددنيز ديگر در بند ممالک  
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، لرزه بر اندام استعمار انگريز نچنانکه، جنگ استقالل افغانستا. ميکندطقه و قاره بر  مناز يکاشغالگر را 
بدون شک ميتوان ادعاء کرد، که امپراتوری سفاک .  نيم قارۀ هند را به تحرک واداشتاسيرانداخت و مردم 

  .جبروت افتيدو ابهت و از جوش و خروش از غازيان و سربکفان افغان، انگريز بعد از شکست های متواتر 

به همين منوال شکست مفتضحانۀ اردوی خون آشام شوروی سوسيال امپرياليستی در ميادين جنگ افغانستان، 
، بلکه تکانی بود در تمام قلمرو وسيع شوروی و ممالک محروسۀ آن در به لرزه افگند کاخ کرملين را نتنها

 سال خروج ذلتبار قوای شوروی از افغانستان، ، يعنی  همان١٩٨٩سال بی جهت نيست، که در . اروپای شرقی
و بعد نوبت به خود اين امپراتوری شيطانی .  به استقالل رسيدند، ی، يکی ز پس ديگرتمام ممالک اقمار شوری

و توته  قرنه بوجود آمده بود، خود نيز پاره پاره نرسيد و ما ديديم، که اين قلمرو وسيع که بر اثر تجاوزات چندي
 و هنوز . با هويتهای ملی مطابق با هويت های تاريخی خويش مملکت مستقل تولد يافتند؛١٦بطنش ز شد و اتوته 

 را دارد، نهضت های آزاديخواهی در جوش است که دير يا "قارۀ بزرگ"هم در  اين کشوری که حکم يک 
  .رآورده خواهد ساختبزود، خواسته های مردم تحت ستم اين قلمرو را 

 کذائی و مردم فريِبپاچوبين،   با استدالالتد داد، نميتوانشوروی و ممالک محروسۀ آن رخلمرو پس آنچه در ق
چه سرنوشت اين ممالک . د توجيه گرد" و چه و چه و چهجی و انقالبات صلح آميزبات مخملين و نارنالانق"

 رقم لير افغاند  و معرکه جويان آوران رزم افغانستان و بضرب شمشيریرزمگاه هادر و های جنگ در ميدان
  .هم هست" تاريخ"است، بلکه ظلم بر " حقيقت"و " حق" ظلم بر نتنهاهر توجيِه ديگر، . زده شد

 گرديد و مشعل آزادی را در آسيا "استقالل"می بينيم، که افغانستان عزيز در ظرف يک قرن، دوبار طاليه دار 
قارن با استرداد استقالل اگر ابتدای قرن بيست ، که ُم. بر افروختو اقصا نقاط  و کران تا کران گيتی و اروپا 

در آخر همين . وری انگريز افتيدلزله ای در امپراتافغان، زسر بکف افغانستان است، بر اثر رشادت دالوران 
  :مين جا به جرأت ميتوان گفت، که از ه. ی و قلمرو شيطانی آن ازهم فروريختوقرن، کاخ ستم شور

 و "مشعل افروز"  نيز،ما و در روزگار حيات نسل موجودخود حتی در زمانۀ  عزيز و سرافراز، افغانستان
  . گرديده استعمارت اس در جهان تحت ستماستقالل" قراولپيش" و "پرچمدار"

از همين .  نگهميدارندجهان هميشه چشم بر خاک پاک ما دوختهسيری ناپذير خواران و آزمندان متأسفانه که جهان
بحبوحۀ آستانه و سؤالی که در . گرفتزرم بی آو کفتاری سفاک  گريخت، جايش را گرگی ر خرسی وحشیرو اگ
در اشغال قوای ناتو قرار همين اکنون آيا با وجودی که کشور ما :  استقالل مطرح ميگردد اينست که دسالگر

   ؟؟يل نمود؟لا تج ر"سالگرد استقالل"زد و " استقالل"، ميتوان دم از اردد ن"استقالل"داشته و 

 اشغال تجليل از نودمين سالگرد استقالل افغانستان درست در همين لحظه ای که افغانستان درمن ميگويم که 
  :چون . قوای خارجی قرار دارد، از اهمِ  امور است و برخوردار از اهميت بسزا

ان بهانۀ واهی آمده اند و مملکت  که با هزار حواله ميکند، بر دهان آنانیيل در حقيقت مشت ُمحکمیاين تجلــ 
  .  اندلطۀ خويش آوردهزير ُسعزيز ما را 

تجليل هرچه شاندار تر از اين سالروز پرميمنت، در واقع هشداريست نمايان به استعمار گران و تمام آنانی که ــ 
نان کرده و عمًال په" جامعۀ جهانی برای افغانستانو ثبات قوای آورندۀ صلح  " و دروغينخود را زير نام کذائی

   . اند گرفتهقدرت خودخبيِث يد  افغانستان عزيز را درسرنوشت 

شدار ميدهد، وبزرگداشت از اين روز تاريخی و مقدس افغانستان، به ممالک اشغالگر برهبری اتازونی، جدًا هــ 
ست و دير يا زود دامن وم اـّيـ و قزنده و حّیهنوز  افغانستان،  در افغانان و ،ادگی و دفاع از وطنکه روح آز

  .تخواهد گرفنيز ايشان را 

  .درس گزندۀ تاريخ را نخوانده اندبه آنانيست، که قاطع تجليل ازين روز باعظمت ياددهانی ــ 

سرنوشت که  ، اخطاريست به همه آن ماجراجويانی تاريخی اين روز ازو باآلخره جشن گرفتن و تبجيلــ 
  :، که گفته اند  در دو قرن گذشته فراموش کرده اندتان را در ميدانهای جنگ افغانساستعمار

  

  !!!!! نميگيرندکه از وقايع تاريخی عبرت آنانی تکرار ميگردد، هر آئينه برتاريخ 
  

 نودمين سالگرد پرميمنت استرداد استقالل افغانستان را جشن ميگيرند، الزم است که اينک که افغانان آزاده،
از وطن   راان و غازيانی افتيم، که سر به کف، به نبرد دشمن رفتند و تا استعماربدرجۀ اول به ياد تمام جانباز

  .دند، شمشير بزمين ننهادندنران
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  !!!!تمام آنانی که استقالل را با خون پاک و جان شيرين خود خريدندروان مطهر درود بی پايان به 
  

   وارد ميدان،دی و دفاع از وطنار احراز آزدرود بی پايان به روان پاک هزاران جانباز گمنامی که خاص بخاط

  !!!! ريختند، ولی امروز کسی از ايشان نامی هم نميبردشده، خون دادند و خون دشمننبرد  
  

شاه آزاده و ترقيخواه افغانستان که در روز پاد،  غازی امان اهللا خان اعليحضرتفتوحدرود بی پايان به روح پر
  :  کردان چنين اعالم، به مردم و جهميمونِ اعالن سلطنت

  

   استقالل عام و تام افغانستان را از انگريز نگيرم، تا«              
   »!!! نخواهم کرددر نيامرا ر اين شمشي                                  

   

 

  


