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 Political  سياسی

  
   دپلوم انجنير خليل اهللا معروفی

   ٢٠٠٩ آگست ٢٥ ويتسه، 
  
  
  
  

  !!!سليمان برنخاست مور اين کشور به تعظيمِ 
  

، ٢٠٠٩ آگست ٢٢از ماهها پيش به اطالع رسانيده بود، به تاريخ " نستانافغانستان آزاد ــ آزاد افغا"قسمی که پورتال 
اين محفل با شکوه از يک طرف نودمين سالگرد پر ميمنت استرداد استقالل را . محفلی در شهر اسن المان برپا گرديد

راجع . را" غانستانافغانستان آزاد ــ آزاد اف"گرامی و بزرگ ميداشت، و از طرف ديگر اولين سالروز تأسيس پورتال 
من ضمن . چيزهائی تقديم خواهند کردارجمند پورتال  گزارشگران حتمًا دوستان ديگر و به نکات ديگر اين برگزاری

  .اين مختصر فقط بر شعارهائی  که از در و ديوار سالون برگزاری جلوه ميفروختند، اندک تبصره ميکنم

 خان و ملکه ثريا مزين گرديده و شش شعار جالب آتی به خط سالون محفل با عکسهای اعليحضرت غازی امان اهللا
  : جلی، دوگان دوگان در تأللؤ بودند

  

  در جهان يک نعمت وجود دارد و آن هم آزاديست
  

******  

  افغانستان گورستان امپراتوری ها
  

******  

   سرشت افغانهاستاستقالل جزءِِ
  

******  

  سه قرن، سه تجاوز، سه شکست
  

******  

  ردار استقاللبان علمافغانست
  

******  

  ظيم سليمان برنخاستـمور اين کشور به تع
  

******  
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  :در جهان يک نعمت وجود دارد و آن هم آزاديست
طنطنه و .  باالتر نعمتی وجود ندارد"آزادی"اين شعار ميرساند که در نزد آزادگان و افغانان آزادی پرست، از نعمت 

و من نميدانم، که . که هر نعمت ديگر در برابرش کم ارزش و حقير جلوه ميکند باشکوه است، هيمنۀ اين نعمت آنقدر
افغانان ارد؟؟؟ و چه بهتر که قضاوت را به خود اگر آزادی نباشد، آيا زندگی و زندگانی کدام ارزش و مفهومی د

  .ِدلباختۀ آزادی بگذاريم
   

  :افغانستان گورستان امپراتوری ها
و سرزمين ايشان " افغانان"رتب بر واقعيت های تاريخيست، بيگانگان باخترزمين به مترا که  باال اين شعار بلند
ما ساخته و به جهان اهداء کرده اند، نيازی برای توجيِهش هم چون اين شعار را ديگران در مورد . نداعطاء کرده ا

ذير اين مرز و بوم، است؛ اين شعار مگر در درجۀ اول مؤدی روحيۀ مردم مغرور، سالحشور و تسليم ناپ .نمی بينم
روحيه ای که اين خاک را صالبتی داده استثنائی و در جهان کمتر مردمی را می يابيم، که تا اين حد به آزادی و وطن 

  .خود عشق ورزند و هر دو را بپرستند
  

  :نهاستجزِء سرشت افغااستقالل 
همان قسمی که گوشت از ناخن . تمثيل ميکند را روحيۀ استقالل طلب و تسليم نپذير مردم اين آب و خاکاين شعار 

 است جزِء فطرت و کنه و ذات افغانان گشته" استقالل"جدائی ندارد و نور از آفتاب و شيرينی از شکر؛ به همان قسم 
اين بدين . اين به چه مفهوم است!!!! نيست" افغان"و اگر اين وديعۀ خداوندی در افغانی سراغ نگردد، او ديگر 

را از " شيرينی"اصًال زنده بوده نميتوانند؛ همان قسمی که اگر " استقالل"و " آزادی"مفهوم است، که افغانان بدون  
  .خورشيد" خو رشيد"شکر است و نه " شکر "بگيری، ديگر نه" خورشيد"از را " نور"و " شکر"
  

  :سه قرن، سه تجاوز، سه شکست
 آری قرن نزدهم و .تمثيل ميکند و وطن  آزادی افغانان را  در دفاع از اين شعار نيز روحيۀ آزادمنشی و فداکاری

  :، کهو ما به حيث افغان، به حکم وجدان و به حکم تاريخ خود ميدانيم. بيستم و اينک قرن بيست و يکم

و استعمار روس در قرن بيستم درين مملکت کوفته شده و و بيستم گونه که استعمارگران انگريز در قرن نزدهم  همان
با حالت ابتر مجبور به ترک آن گرديدند، به يقين و هر آئينه که اشغالگران ناتو به سرکردگی اتازونی و انگريز نيز 

  ".دو تا کنند" خاريده و راه دگری ندارند، مگر اينکه پشت سر خود را
  

  :ردار استقاللبافغانستان علم
 آگست ١٨صفحۀ   تقديم کردم که در» افغانستان، پرچمدار و علمبردار استقالل« زير عنوان  مستقلیدرين مورد مقالۀ

 در خوانندگان عزيز ميتوانند آنرا. استقالل افغانستان، مجال نشر يافتروز استرداد ، به تقريب نودمين سال٢٠٠٩
  : در گوشه ای از آن مقاله چنين آمده است . مطالعه فرمايند  AA-AA  پورتالآرشيفم در

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

در آخر همين قرن، . افغانستان است، بر اثر رشادت دالوران سر بکف افغان، زلزله ای در امپراتوری انگريز افتيد
  :از همين جا به جرأت ميتوان گفت، که . کاخ ستم شوروی و قلمرو شيطانی آن ازهم فروريخت

و " مشعل افروز"نۀ خود ما و در روزگار حيات نسل موجود نيز، افغانستان عزيز و سرافراز، حتی در زما
  »....استقالل در جهان تحت ستم استعمار گرديده است" پيشقراول"و " پرچمدار"
  

  :مور اين کشور به تعظيم سليمان برنخاست
 و زمامدار معروف است که سليمان پيغمبر زبان همه جانوران را ميدانست و بر همۀ ايشان حکم ميراند و پادشاه

خاکسار ترين جاندار روی زمين است و از مورچه خاکسار " مورچه"و هم معروف است که . مطلق العنان ايشان بود
طبيعت مردم اين سرزمين را نشان داده و ميگويد، ذات و شاعر در مصراع باال علو همت و مناعت . تر پيدا نميشود

. رأی نميزندپيغمبر مان بر نمی خيزد و باصطالح سر سليمان که حتی مورچۀ اين آب و خاک هم دم راه حضرت سلي
  . هم خم نميکند"سليمان" اين کشور سر خود را حتی پيش "مورچۀ"است و " سر خم کردن"همانا " تعظيم"مراد از 

   
 


