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 Political  سياسی

 
  داکتر عبدالحنان روستائی

  ٢٠٠٩ اگست ١٨لمان، ا
  
  
  

  !در جهان يک نعمت وجود دارد که آزاديست
  

  )به مناسبت نودمين سالروز استرداد استقالل افغانستان(
  

 طول تاريخ خود پيوسته مورد حمالت بيگانگان، جهانگشايان و سلطه جويان قرار گرفته که نمونه های آن افغانستان در 
اسکندر مقدونی در تجاوز  قبل از ميالد، ٦حمالت هخامنشی ها در قرن : در قرون قبل از ميالد عبارتند ازبه طور مثال 

 ميالدی، يفتلی ها ٣و ساسانی ها در قرن ها موريا . رن اول قبل از ميالدکوشانيها در قو حمالت  قبل از ميالد ٤قرن 
آن حمالت شيبانيها، مغل ها، به تعقيب .  نيز بر افغانستان تجاوز نمودند ميالدی٧ ميالدی، اعراب در قرن ٥در قرن 
 و ٢٠ر اخير قرن  تجاوز روسها د،٢٠ و آغاز قرن ١٩ در قرن  هاتجاوزات انگليس. صورت گرفت، صفويها ترک ها

 می ٢٠ و قرن ١٩ ادامۀ همان تجاوزات اجنبی در قرن  صورت گرفت ٢١در آغاز قرن که اينک تجاوز امريکا و ناتو 
  .باشد

 فراوان و قبولی ويرانی و اما مردم افغانستان در سراسر اين قرون متمادی به قيمت جان و مال خود و با ايثار خونهای
. ر کشور خويش از هم گسسستانده اند دفاع کرده و چه بسا که شيرازۀ امپراتوريها را د از ميهن خودخانه و کاشانه

همچنانکه . در سالهای قبل از ميالد باعث سقوط امپراتوری عظيم او گرديد  اسکندر در افغانستانزخم برداشتنچنانکه 
 از هم غروب نمی کرد،در آن تاب آفبه اصطالح  بر افغانستان، امپراتوری او را که ششکست انگليس در تجاوز سوم

شکست اتحاد شوری سابق و پيمان وارسا که در پيشروی چشمان نسل حاضر صورت گرفت، نيز نتيجۀ . پاشاند
با   و از خود گذر شجاع،ولی متهور  گرسنه و پا برهنهو اينک همين مردم. استمبارزات قهرمانانۀ مردم افغانستان 

د، چنانکه اين متجاوزين پيوسته از مراکز خويش کمک و ناتو را به مصاف می طلبريکائی مقاومت خويش متجاوزين ام
و با ايثار قياس نا پذير مردم  "تجاوز محکوم به شکست است" بنا بر حکم تاريخ که .مزيد و سپاهيان تازه دم می طلبند

جه شود که امپرتوری های اسالف ديری نخواهد پائيد که امپرياليزم امريکا نيز به چنان شکست فاحشی مواافغانستان، 
  .نده بوداو نيز شد

دليل اينکه چرا امپراتوری های عظيم جهانی در افغانستان شکست می خورند يکی اين است که باشندگان افغانستان را 
 از جان و مال  با حفظ وحدت ملیمردمان آزاديخواه و آزادی دوستی تشکيل می دهند که برای حصول آزادی هميشه

 آزادی آبياری  تنومند تا درختذشته و خونهای گرانبهای خود را در محراب آزادی کشور به وديعه گذاشته اندخويش گ
، هميشه "کشدميمپراتور را به زمين هر که از جان بگذرد، ا" به مصداق آنکه دالوری و شهامت مردم افغانستان. گردد

اين  انگليس بر افغانستان اولمد غبار در رابطه به تجاوز زنده ياد مير غالم مح. متجاوزين را به حيرت انداخته است
   :روحيه را چنين انعکاس می دهد

اين روزيست که يک امپراتوری بزرگ .  در تاريخ افغانستان و هـندوستان يکروز عمده است١٨٤٢ نومبر ٢روز «
 ۀ افغانستان تبارز روحياز مشخصات اين روز در. اروپايی از مردم يک کشور آسيايی برای هميشه شکست ميخورد

» .ب و منطقه تحکيم شده بودـوف مردم بدون امتياز نژاد و زبان و مذهفـص. وحدت ملی در برابر تجاوز بيگانه است
  . )٥٤٨ ص ،افغانستان در مسير تاريخ(

  : زنده ياد غبار می نويسد



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

ينکه در مقابل دشمن خارجی طبقات اينست که بار ديگر ميرفـت يکی از مشخصات ملی افغانستان تبارز کند و آن ا«
» يودال و روحانی و غـيرهـقانان و پيشه وران و اکثريت فـد، اعم از دهنمختلف کشور در صف متحدی قـرار گير

هـر سوارۀ افغانی يک . البته معنويات جنگ آوران افغانی از دشمن برتر بود«). ٥٣٩ ص ،افغانستان در مسير تاريخ(
توپچی افغان گله . دف را خطا نميکردـ متر ه٣٠٠نگچی افغان از فاصله ـتف. ميدان جنگ ميکردپياده را برداشته وارد 

افـراد هـر يک در .  خود استعمال ميکردۀ پوند٦ته و در توپهای ـتنام توسط چکش کوفـ دشمن را بعد از اغۀهای نه پوند
کدو صراحی پر از باروت در کمر بند و سواره زمستان پوستينچه يی در بدن، سناچی از تلخان يا گندم بريان در پشت، 

 روی برف ميخوابيد و با مشتی از ًااين قـشون در هوای آزاد و بعض.  اسپ در خرجين خود داشتۀلوفـمقـداری از ع
 بور سپاهـزنان برای آنان نان می پختند و در ع. البته مبارزين افغانی بی قـوت الظهـر نبودند .گندم و تلخان تغذيه ميکرد

له ـمال ها در دهات گردش کرده، مالک و غ. دشمن از بازار ها، سنگ و کلوخ و آب جوش بر فـرق ايشان می ريختند
نوکران رسمی دولت و مالزمان شخصی افـسران، اخبار و مکاتبات . له بدشمن باز ميداشتندـداران را از فـروش غ

 جان و مال خود را در راه دفاع آزادی کشور ًاتحدصنوف مختلفۀ مردم م. سری دشمن را به اردوی ملی ميرساندند
  ).٥٤٤ ص ،افغانستان در مسير تاريخ( »لبه چنين جنگاورانی بر يک اردوی اجنبی حتمی بودـپس غ. ف کرده بودندـوق

 ه ب خود و وطنفروش، ذليل و زالو با دشمنان وطن همکاری کرده و برای تسخير کشوراز جانب دگر يک مشت مزدور
اه اند و دولت های وابسته و مستعمره ايجاد کرده اند که نمونه های آن دولت های پوشالی شياری رسانده متجاوزين 

، امير دوست محمد خان، امير عبدالرحمان خان، ساللۀ نادری، حکومات خلق و پرچم، طالبان و اينک دولت شجاع
  : خصوص نوشت زنده ياد غبار در اين.دست نشاندۀ کرزی از همين نوع اند

هـر باريکه قـوت انگليس داخل افغانستان شده است تنها وقـتی پيشرفـت کرده است که طرف آن دولت های افغانستان «
ليه آن پرداخته است، قـوای انگليس شکست ـقـرار داشته است، ولی زمانيکه مردم افغانستان قـيام کرده و بمبارزه ع

 مسلح قـيام کنند قـدرت هـيچ کشور ۀوقـتيکه مردم يک کشور بمبارز.  کشور شده استۀخورده و مجبور به تخلي
  ).٥٤٥ ص ،افغانستان در مسير تاريخ(» استعماری نميتواند آنرا سرکوب کند

م ما اين حقـيقـت در مورد تهاجم روسها در افغانستان و مزدور منشی خلقـيها و پرچميها و سر انجام موفـقـيت مرد
  .ات جاری کشور و مزدوران جديد نيز صادق است واقعمصداق يافـت و در خصوص

 طبقات  که تا دندان مسلح بوددر مقابل دشمن خارجیهمۀ مردم افغانستان سهيم بودند و تجاوز روس بر افغانستان در 
 جان و اينها.  جنگيدند برای دفاع از خاک خود در صف متحدینگانـير و پا برهـقـ بخصوص طبقات فمختلف کشور

 از کشور شان ١٩٨٩بروی ـ ف١٥ متجاوز روسی را به تاريخ عـسکردای آزادی ميهن نموده و آخرين ـد را فمال خو
 هـرچند استعمار نوين توانسته . نيز مبارزه ميکنندغـرباينک اين وطنخواهان در برابر استعمار نوين . بيرون ريختند

س فـيصلۀ ملل متحد و جهت مبارزه با تروريزم و باز سازی است که تا حدی مردم را به اين بفـريبد که گويا آنها به اسا
 وضع کنونی طوريست که در يک .ولی مردم اهـداف اصلی استعمار نوين را درک کرده اند. به افغانستان آمده اند

 .های سياه و تاريخزدۀ طالبی مقاومت اصيل مردم را دزديده اندسايه افگنده و در جانب ديگر نيروطرف استعمار نو 
بسياری مال های رسمی و دولتی و دولتمردان در مقابل پول زير فرمان استعمار رفته و در ريختن خون عالوه بر اين 

 اهميتی ندارند،  و کيفیو از نظر کمیبوده ولی اين نيرو های مزدور ميرنده . مردم خود به متجاوزين مدد می رسانند
د که در بر گيرندۀ اکثريت نسازفقير و پا برهنگان افغانستان ميهای اصيل مقاومت را طبقات وسيع  که نيرودر حالی

حق نيز سرانجام به  مقاومت واقعی مردم سر کشيده است و اين مبارزۀ بر ،با اين همه نا سازگاريها. جامعه می گردد
   .امدمی انج استقالل اين کشور  کسبوشکست و سر افگندگی استعمار و به پيروزی و سرخرويی مردم افغانستان 

 استقالل کشور که به همت مردم افغانستان و به قيادت شاه امان اهللا خان حاصل گرديده، نقطۀ عطفی در تاريخ !آری
شاه امان اهللا که با اتکا به نيروی ملت در برابر استعمار انگليس با شهامت زايدالوصفی . اين کشور محسوب می گردد

مار انگليس را به زانو در آورده و افغانستان آزاد، سرخروی و سر فراز مبارزه نمود، سر انجام موفق گرديد که استع
شاه امان اهللا و .  تا برای ملل اسير سرمشق شودقرار دهد به جايگاهی که شايستۀ اوست ،را در قطار ملل آزاد جهان

  مکمل و آزادیصولی نيم بند اعتقاد نداشته، بلکه برای حو آزادو شروط ياران او هيچگاهی به استقالل تحت شرط 
 که مصداق در اين خصوص الزم است نقل قولی از شاه امان اهللا. عام و تام کشور مبارزه نمودهمه جانبه و استقالل 

  :ت ـبه مجرد تاجپوشی استقالل افغانستان را اعالم کرد و گفخان شاه امان اهللا  .افکار آزاديخواهانۀ اوست آورده شود
مور داخلی و خارجی بصورت کلی آزاد، مستقـل و غـير وابسته اعالن ميدارم و به هـيچ من خود را از لحاظ جميع ا «

قـدرت خارجی اجازه داده نخواهـد شد تا يک سر مو به حقـوق و امور داخلی و سياست خارجی افغانستان مداخله کند 
  .»و اگر کسی زمانی چنان تجاوز نمايد، من حاضرم با اين شمشير گردنش را قـطع کنم

  :آنوقـت خطاب به سفـير انگليس که حاضر مجلس بود، گفـت 
   

  »آنچه گفـتم فهميدی؟«
  

  . و آزاد منشیهیاينست نمونۀ واقعی آزادی و آزاديخوا
 آبادی و  برایچون دولت امانی يک دولت مستقل و ملی بود، لذا بعد از کسب استقالل افغانستان برنامه های وسيع

 عملی گرديده بيشتر از صد قانونی که حافظ منافع مردم افغانستان بود، تصويب شده و عمران مملکت طرح و تا حدودی
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در صدر اين همه تالش ها و کوشش های فراوان تحکيم . راه پيشرفت اقتصادی و اجتماعی افغانستان هموار گرديد
 مردم افغانستان  چون باقی اوزيرا شاه امان اهللا و ياران.  کشور بودآزادی، حاکميت سياسی، تماميت ارضی  واستقالل

  : که دانسته بودند
  ".در جهان يک نعمت وجود دارد که آزاديست"
  

آزاد افغانستان که با نودمين سالروز استرداد استقالل افغانستان يک سال از فعاليت های نشراتی ــ پورتال افغانستان آزاد 
، به اميد آنکه مردم افغانستان شاهد آزادی را بار دگر به دمی نماياش می گذرد، در پخش آرمانهای آزاديخواهانه فعاليت 

  .آغوش کشند
  ! کردندءکه خونهای پاک شان را برای آزادی کشور  اهدا یدرود بر روان آنهائ

  

  ! استعمار تجاوز ومرگ بر


