
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

  بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و
 همه سر به سر تن به کشتن دهيم        از آن به که کشور به دشمن دهيم

www.afgazad.com                                                                                                         afgazad@gmail.com 
 Political  سياسی

 
  داکتر عبدالحنان روستائی

  ٢٠٠٩ مبر نو٢ المان،
  
  
  

   مردم افغانستان١٨٤١مبر گرامی باد رستاخيز دوم نو
  

 از آزمند قرار گرفته است،جهانگشايان و سلطه جويان د تجاوز ما در طول تاريخ خود اگر از يک طرف مورميهن 
ی و نواميس ملی خود پيوسته بر ضد متجاوزين مبارزه کرده و از استقالل، تماميت ارض سرزمين  مردم اينجانب ديگر

 عربها، مغل ها اگر نياکان ما در روزگاران قديم بر ضد تجاوز يونانيها، فارس ها، اويغور ها، سيتی ها،. دفاع کرده اند
در  پدران ما نيز در سه جنگ متوالی را به پدران ما به وديعه گذاشتند،گی ان رزميدند و سنت سلحشوری و آزادو ديگر

طی هشتاد سال در مقابل تجاوز انگليس قد راست کرده نه تنها از خاک پاک ميهن دفاع کردند،  ٢٠ و آغاز قرن ١٩قرن 
 آفتاب غروب نمی کرد، شکستانده و برای ملل در بند در قلمروشگويا  را که ريیپذيری امپراتوکه طلسم شکست نابل

 پايان، تجاوز روسها در ٢٠ و آغاز قرن ١٩تجاوزات انگليس ها در قرن بعد از . سرمشق آزادی و آزادگی گرديدند
 .باشدميبی جاوزات اجن ادامۀ همان ت،  صورت گرفت٢١ و اينک تجاوز امريکا و ناتو که در آغاز قرن اخيرالذکرقرن 

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

 تا درخت تنومند آزادی آبياری ،ای خود را در محراب آزادی کشور به وديعه گذاشته اندخويش گذشته و خونهای گرانبه
، هميشه "هر که از جان بگذرد، امپراتور را به زمين ميکشد"دالوری و شهامت مردم افغانستان به مصداق آنکه . گردد

  . حيرت انداخته است زير کشيده و جهانيان را بهمتجاوزين را به
انجاميد،  ١٨٤١مبر  که به رستاخيز دوم نو انگليسها بر افغانستان اولهجومغالم محمد غبار در مورد آغاز زنده ياد مير 
ليسها در آسيای وسطی ميخواستند قبل از آنکه دولت روس در آسيای مرکزی تا دريای آمو برسد، انگ:"چنين نوشت 

 منتشر ١٨٣٨ن از هرات، اعالميۀ کلکته در اکتوبر يدن ايراشاينست که بعد از عقب ک. خود تا سواحل آمو رسيده باشد
پس اکلند گورنر جنرال هندوستان امر . گرديد، در حاليکه عهد نامۀ مثلث الهور قبًال در جون سال مذکور بسته شده بود

  :سفر بری صادر نمود و قشون بزرگی بقرار ذيل آمادۀ حرکت جانب افغانستان گرديد 
  

   نفر٩٥٠٠   :)بليو کاتندند بقوماندانی ميجر جنرال سر دارای چهار غ( بنگال ١دويژن
   نفر٥٦٠٠   :)دارای سه غند بقوماندانی لفتننت جنرال سر جان کين(دويژن بمبی 

   نفر٤٢٥٠   :لشکر ريزرو ميجر جنرال دنکن
   نفر٣٠٠٠   :لشکر ريزرو بمبی
   نفر٦٠٠٠   :لشکر شاه شجاع

   مهندس مامور٣٤٠ توپچی و ٨٠٠ توپ و ٥٤با  ( :لشکر شهزاده تيمور شاه پسر شاه شجاع
   :)از راه سند حرکت

  
   نفر٤٨٠٠

   نفر٦٠٠٠   :لشکر مسلمان امدادی دولت سکهه پنجاب
   نفر١٥٠٠٠  ) : مهندس مأمور حرکت از راه خيبر٢٥٠ توپچی و ١٤٠ توپ و ١٦با  (قوت الظهر سکهـ

  

                                                 
١ Division است" فرقه" به حساب ترمينولوژی عسکری افغانستان عبارت از. 
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جيمز هنت .  اشتر باربر بود٣٠٠٠٠ کارکنان لوازم و ١٢٠٠٠ نفر که دارای ٥٤١٥٠مجموع اين سپاه بالغ می شد بر 
راجع به تجهيزات اين ) ١٩٥٩شماره اکتوبر " (تاريخ مبتنی بر تحقيقات امروز"متخصص تاريخ نظامی در مجله 

هر مرد جنگی انگليس يک نوکر داشت، هر فيل دو مهتر، و هر سپاه دو سقا داشت و : دوی امپراتوری مينويسد که را
 آسيابانان، نانوايان، . باربر، هر اسپ مهتری، و هر شانزده سپاهی طباخی، و هر سه اشتر ساربانی داشتده اشتر

هر افسر ده : و اما افسران انگليسی . افزوده ميشد" مجلل"قصابان، خيمه زنان، کاسب و فروشنده گان بر اين اردوی 
بعد ها خانم های انگليسی  .٢ چهل نفر عمله و فعله داشتاشتر، يک ارابه گاوميشی، پنج اسپ سواری، دو يابو و تقريبًا

عبور اين . نيز با تعدادی از کنيزان و غالمان و محفه و تخت روان، با تجمل فراوان داخل مهمانخانه افغانستان شدند
لوفه و  سيل ملخی بود که در شهر ها و دهات کشور ميريختند و آذوقه و عمجلل از راه های افغانستان بمثابهاردوی 

  .)٥٢٣  تاريخ، جلد اول، صافغانستان در مسير" (روئيدنی در مسير خود باقی نميگذاشتند
به مصاف طلبيده می شد که از نظر اقتصادی ضعيف، از ديگاه مالی نا توان ولی از  مردمی ،در جانب مقابل اين تجاوز

 رهبران خاين و  های اقتصادی و مالی مردم،گذشته از اين ناتوانی .رهگذر مورال و معنويت در سطح عالی قرار داشت
بر آنها نيز  و غيره ، دسته ای از خاينان ملی، اجيران انگليسیوطنفروش چون امير دوست محمد خان، شاه شجاع ابدالی

 يک قطار از مال های مزدور انگليس احترام اين پادشاهان دست نشانده را به عنوان سايۀ خدا همچنان. حکومت می راند
اين مال ها طرفدار تجاوز و . از خزانۀ انگليس معاش دريافت می کردنددر بدل آن مين بخورد رعيت می دادند و در ز

ضد غيظ و غضب خود  تا بر ،نددفرا می خوان مردم افغانستان را برای قبول اسارت  با تبليغات دينیاستعمار بوده و
 يعنی آن سايۀ خدا در زمين با مدارا با دشمن ميهن اطاعت ،تجاوز اجنبی چيره گردند و از فرمان پادشاه دست نشانده

  . نمايند
الرد اکلند می خواست شخصی را که کامًال به دولت انگليس مطيع « : مير غالم محمد غبار در اين رابطه نوشت مرحوم

 انگليسان و ۀز که بدون اجاه بود تعهد نمودواين شخص شاه شجاع بود  .لطنت متمکن گرداندسو منقاد باشد بر تخت 
نکند و با هـر دولتی که با دو طرف ديگر قـرارداد مخالفـت داشته باشد،  ارجی رابطه قايمخ با هـيچ دولت هـدولت سيک
 ۀبه غـرض عـقـب زدن ساي: "يکی از عمال سياست برتانيه در هـند راجع به اين تصميم مينويسد . دنمايخصومت 

و بی ارزشی را چون شاه شجاع بر مردم   نفـر متواری ضعيف النفـستعـرض روسيه، ما تصميم گرفـتيم تا يک
افغانستان در پنج : مير محمد صديق فـرهـنگ (» "افغانستان که تا آن وقـت سوء نيتی در برابر ما نداشتند تحميل کنيم

  .)٢٤٨ و ٢٤٧  ص قـرن اخير،
نده و مال های دين فروش آگاه گرديده، نفرت خود ه های انگليس، زمامداران دست نشائولی ديری نپائيد که مردم به توط

ی گرديده، دست به مبارزات را از متجاوزين ابراز داشته و حاضر به قبول هر نوع قربانی در ازای استقالل و آزاد
  . آزاديخواهانه زدندمسلحانه و

 سياسی و افـسر و ۀ ليچ نمايندشاه شجاع و انگليس ها امور ملکی و نظامی قـندهار را به مستر در اواخر«: غبار نوشت 
 هـزار عـسکر و خانهای بزرگ ٢٨عـسکر انگليسی گذاشته، اسمًا شهزاده فـتح جنگ را والی قـندهار ناميدند و خود با 

شاه شجاع و جنرال کين و « ).٥٣٠ ص ،افغانستان در مسير تاريخ (»قـندهار به استقامت غـزنه و کابل حرکت کردند
مدافع . ط غـزنی مارش نمودند و در بيست و يکم جوالی در برابر شهـر غـزنه فـروکش کردندمکناتن از قالت به خ

غـزنی سردار غالم حيدر خان شهـر را با سه هـزار عـسکر استحکام بخشيده و دروازه های غـزنی را با ديوار های 
در چنين مرحله ای ... نده بودسطبری مسدود کرده بود، تنها دروازه کابلی شهـر به غـرض خروج به حال عادی ما

 به ًان الل با انگليسها داخل مکاتبه شد و آخرـ موهۀ امير دوست محمد خان بواسطۀسردار عـبدالرشيد خان خواهـرزاد
جنرال کين امر کرد .  دفاعی افغانها را به انگليس ها خاطر نشان نمودۀاردوی دشمن رفـت و تمام اوضاع جنگی و نقـش

سپاه دشمن در .  و باروت منفـلق ساختقب نۀ کابلی غـزنه را بواسطۀ جوالی درواز٢٣ تاريکی شب تا مستر تامسن در
مردم شهـر از . ساعت سه همان شب داخل شهـر گرديد و سردار غالم حيدر خان در باالحصار غـزنه متحصن شد

از اين به بعد بازار به بازار کوچه . که يافـتند بردند غـريو انفالق سر از خواب دوشينه برداشته و دست به هـر سالحی
مردم شهـری و قـشون غـزنی چنان جنگ قهـرمانانۀ نمودند . به کوچه و خانه به خانه جنگ دست و گريبان آغاز گرديد

 نفـر زخمی از مدافعـين ٣٠٠ نفـر کشته و ١٢٠٠در خاتمه جنگ . که برای بار اول چشم سپاه امپراتوری را بسوخت
 نفـر انگليسی زخم برداشته بودند، در ٢٠٠ نفـر افـسر انگليسی بشمول جنرال سيل و ١٧.  افتاده بودغـزنه بروی زمين

 به حرمسرای سردار غالم  غـزنیانگليس ها در باال حصار .حاليکه انگليسها تعداد کشته شدگان خود را پنهان نمودند
ردار در يکی از خانه های غـزنی محبوس نمودند و  نفـر عائله و حرم او را کشيده، با خود س٣٠حيدر خان داخل شده 

سردار . اسرای جنگ را که اغـلب بدون اسلحه بودند، قـسمًا در دهـن توپ بستند و قـسمًا مثل گوسفـند ذبح کردند
عـبدالرشيد خان که خود جزء اعضای خاندان شاهی بوده و سالها از پول و زحمت مردم افغانستان تغذيه و تفـريح کرده 

 نفـر اسير غـزنه را بحضور شاه شجاع ٥٠وقـتيکه . د، اينک ايستاده و حالت هموطنان خود را از دور تماشا ميکردبو
 » نفـر را حلقوم بريدند٥٠به همين سبب بود که . خواند» نوکر فـرنگی«پيش کردند، يکی از اينها فـرياد کرد و شاه را 

  ).٥٣١ و٥٣٠  ص،افغانستان در مسير تاريخ(

                                                 
 ايران" سخن"ترجمه ع، م، عامری طبع  ٢
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" شيخ آباد وردک"  شجاع و انگليس بعد از تسخير غـزنه به استقامت کابل حرکت کردند و درهشا« :ادامه می دهد غبار 
شاه شجاع و انگليسها در . تمام مامورين، افـسران و اردوی امير دوست محمد خان را به استقـبال شاه حاضر يافـتند

زاران نفـر از شهـر کابل و قـصبات اطراف برای ديدن پادشاه  وارد شهـر کابل شدند، در حاليکه هـ١٨٣٩هـفـتم اگست 
حقـيقی افغانستان جمع شده، در راه ها و باالی ديوار ها در حالت انتظار نشسته بودند، همينکه پادشاه پديدار شد و در 

اسات مردم فـرو پهلوی او مکناتن و جنرال کين و در عـقـبش قـشون انگليس ديده شد، آب سردی بود که بر سر آتش احس
برنخاست و شاه با تأثر داخل باال حصار کابل گرديد و چون ريخت، تا جاييکه صدايی و ندايی و سالمی از هـيچ طرف 

 سال دربدری بديد به سختی بگريست، زيرا موقف او بسيار دردناک بود و بعد از ٣٠عمارت سلطنتی را بعد از 
 ۀتاجپوشی در قـندهار بوضاحت درک کرده بود که انگليس ها او را مغبون ساخته و اينک در دست دشمن فـريبند

  ).٥٣٣ ص ،افغانستان در مسير تاريخ(» ه جز آلۀ بيجانی نيستخارجی ب
 مردم برای يک مبارزۀ مسلحانه کمر بستند و مدتی نگذشته بود که در سراسر مملکت بر ضد متجاوزين جنگ آغاز لذا

ته بود، از اينکه قوای اجنبی بيشتر در کابل تمرکز ياف. روشن شدگرديد و شعله های مقاومت از کران تا کران مملکت 
بهتر است . لذا آتش جنگ و لمبه های مقاومت در کابل بيشتر زبانه می کشيد و دشمن زبون را در خود می سوختاند

 با قيام مردم کابل بر ضد استعمار انگليس شروع شد، از زبان ١٨٤١مبر رشادت و موفقيت افغانها را که در دوم نو
اينست که بار ديگر ميرفـت يکی از « :او نوشت .  بشنويم،ورشادروان مير غالم محمد غبار، مؤرخ چيره دست کش

مشخصات ملی افغانستان تبارز کند و آن اينکه در مقابل دشمن خارجی طبقات مختلف کشور در صف متحدی قـرار 
. )٥٣٩ ص ،افغانستان در مسير تاريخ(» يودال و روحانی و غـيرهـقانان و پيشه وران و اکثريت فـد، اعم از دهنگير

هـر سوارۀ افغانی يک پياده را برداشته . البته معنويات جنگ آوران افغانی از دشمن برتر بود« :غبار ادامه می دهد 
 ۀتوپچی افغان گله های نه پوند. دف را خطا نميکردـ متر ه٣٠٠نگچی افغان از فاصله ـتف. وارد ميدان جنگ ميکرد

افـراد هـر يک در زمستان .  خود استعمال ميکردۀ پوند٦های ته و در توپـتنام توسط چکش کوفـدشمن را بعد از اغ
پوستينچه يی در بدن، سناچی از تلخان يا گندم بريان در پشت، کدو صراحی پر از باروت در کمر بند و سواره مقـداری 

ندم و  روی برف ميخوابيد و با مشتی از گًااين قـشون در هوای آزاد و بعض.  اسپ در خرجين خود داشتۀلوفـاز ع
بور سپاه دشمن ـزنان برای آنان نان می پختند و در ع. البته مبارزين افغانی بی قـوت الظهـر نبودند .تلخان تغذيه ميکرد

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

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

 نوامبر در تاريخ افغانستان ٢روز ":  را چنين متجلی می گرداند ١٨٤١زنده ياد غبار اهميت تاريخی روز دوم نوامبر 
اين روزيست که يک امپراتوری بزرگ اروپايی از مردم يک کشور آسيايی برای . و هندوستان يکروز عمده است

.  تبارز روحيه وحدت ملی در برابر تجاوز بيگانه استاز مشخصات اين روز در افغانستان. هميشه شکست می خورد
 ستان در مسير تاريخ، جلد اول، صافغان" (.صفوف مردم بدون امتياز نژاد، زبان و مذهب و منطقه تحکيم شده بود

٥٤٨ .(  
از  کردند، قابل يادآوريست که اگر از يک جانب مردم آزاديخواه افغانستان با ايثار خون خود کاج بلند آزادی را آبياری

 وطنفروش، ذليل و زالو با دشمنان وطن همکاری کرده و برای تسخير کشور خود به جانب دگر يک مشت مزدور
 عبارتند  دولت های پوشالیاينگونهنمونه های . دنماين دولت های وابسته و مستعمره ايجاد  تامتجاوزين ياری رسانده اند

بدالرحمان خان، ساللۀ نادری، حکومات خلق و پرچم، طالبان و اينک  شاه شجاع، امير دوست محمد خان، امير ع: از
منظور . ». به وطن بر گشتيم٥٢ما در سايۀ بی «  : ه گفـتکرزیچنانکه  . با اعوان و انصارشدولت دست نشاندۀ کرزی

تار هم ميهنان  که به شکرانۀ تقـررش به سرير دولت افغانستان، اين همه خونی که بيگانگان در کش استآقای کرزی آن
 مشترک اين وجه. ارده در پای بيگانه خميده ماندذاو در کشورش ميريزند، آنرا نا ديده بگيرند و بر نعش ملت خود پا گ

له در کنه نوکرمنشی آنها و اين مسأ آنهاست نوعيت بادار اختالف آنها در ت های پوشالی در مزدورمنشی و وجهدول
هـر باريکه قـوت انگليس داخل افغانستان شده است تنها وقـتی «: اين خصوص نوشت زنده ياد غبار در  .تأثيری ندارد

ه پيشرفـت کرده است که طرف آن دولت های افغانستان قـرار داشته است، ولی زمانيکه مردم افغانستان قـيام کرده و ب
وقـتيکه مردم يک . ه است کشور شدۀليه آن پرداخته است، قـوای انگليس شکست خورده و مجبور به تخليـمبارزه ع
 ،افغانستان در مسير تاريخ(»  مسلح قـيام کنند قـدرت هـيچ کشور استعماری نميتواند آنرا سرکوب کندۀمبارزه کشور ب

 خلقـيها و  شاه شجاعان، روسها در افغانستان و مزدور منشی انگليسها واين حقـيقـت در مورد تهاجم ).٥٤٥ص 
 امريکا و ات جاری کشور و مزدوران جديدم ما مصداق يافـت و در خصوص واقع مردپرچميها و سر انجام موفـقـيت

  . نيز صادق استناتو
 !خوانندگان ارجمند 

اينک حوادث تاريخی در کشور ما تکرار می شوند و بار دگر از عرصۀ حدود هشت سال به اين طرف امپرياليزم 
 بر مسند قدرت  جديدی را بنام کرزی و باند اوو شاه شجاعامريکا به کمک دولت استعماری انگليس و کمک نظامی نات

و اينک . استعماری نشانده و مردم کشور را زير نام مبارزه با تروريزم و تعميم ديموکراسی به خاک و خون کشانيده اند
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د طلب نصرت ع قرآن می خوانند و از خداونمفروشانی که در جا مال ها و دين. يک قطار مال ها تبليغ اسارت می نمايند
ولی در عمل به پای کفار به سجده می افتند، چنانکه مال ). ينفانصرنا علی القوم الکافر(بر قوم کفار را می نمايند 

" برادران امريکائی ما"صبغت اهللا مجددی امريکائی ها را که قراء و قصبه های مملکت را هر روز بمباران می کنند، 
به همين صورت سياف و خليلی . می خواند" بين المللی مادوستان " را  ناتو قاتالن ربانیبرهان الدين طاب کرد و مال خ

. دهند ولی از اسالم هنوز سخن ميزنند و مردم را فريب ميو محقق و امثالش نيز بر پای متجاوزين سر به سجده افتيده اند
يموکراسی و جنگ با تروريزم پنداشته ، تجاوز بيرحمانۀ ناتو را تجلی د و متملقبه همين گونه يک عده روشنفکر خاين

 تبديل شده و غالم غالم  و جنگ افروزانو نه تنها در پای متجاوزين خزيده اند، بلکه به کاتب جنگساالران و جنايتکاران
 اين ها می کوشند تا . اين يکی دست های سياف را بوسيده و آن دگری در پشت خليلی اقامت کرده است.گرديده اند

. عمار را با خمير مايۀ تقلبی ديموکراسی ماستمالی نموده و مردم را به قبول استعمار و بردگی ترغيب نمايندتجاوز و است
به اساس فـيصلۀ ملل متحد و امريکا و ناتو د که گويا نبه اين بفـريبمی کوشند تا مردم را روشنفکران تاريک بين اين 

 جنگ ، و خاينان ملیولی مردم اهـداف اصلی استعمار نوين. ده اندجهت مبارزه با تروريزم و باز سازی به افغانستان آم
  . را درک کرده اند و روشنفکران مرتدساالران

های سياه و تاريخزدۀ سايه افگنده و در جانب ديگر نيرووضع کنونی طوريست که در يک طرف استعمار نو و اما 
ی مال های رسمی و دولتی و دولتمردان در مقابل پول زير بسيارعالوه بر اين . طالبی مقاومت اصيل مردم را دزديده اند

و بوده ولی اين نيرو های مزدور ميرنده . فرمان استعمار رفته و در ريختن خون مردم خود به متجاوزين مدد می رسانند
فغانستان فقير و پا برهنگان اهای اصيل مقاومت را طبقات وسيع  که نيرو اهميتی ندارند، در حالی و کيفیاز نظر کمی

 مقاومت واقعی مردم سر کشيده است و اين ،با اين همه نا سازگاريها. د که در بر گيرندۀ اکثريت جامعه می گرددنسازمي
حق نيز سرانجام به شکست و سر افگندگی استعمار و به پيروزی و سرخرويی مردم افغانستان و کسب مبارزۀ بر 

 و تاريخ در اين و ايادی آنها به شکست و شرمساری تاريخ محکوم اندمتجاوزين زيرا  .استقالل اين کشور می انجامد
  . قضاوت خود سخت بی رحم است

 افغانستان از قبلبه زور بازوی مردم و شکست ناتو و امريکا " !تجاوز محکوم به شکست است"بنا بر حکم تاريخ 
ا که به اصطالح آفتاب در آن غروب  تجاوز بر افغانستان، امپراتوری او رطی سه  شکست انگليس .مسجل شده است

شکست اتحاد شوری سابق و پيمان وارسا که در پيشروی چشمان نسل حاضر صورت گرفت، . نمی کرد، از هم پاشاند
و اينک همين مردم گرسنه و پا برهنه ولی متهور، شجاع و از خود . نيز نتيجۀ مبارزات قهرمانانۀ مردم افغانستان است

د، چنانکه اين متجاوزين پيوسته از مراکز ن را به مصاف می طلبئیتجاوزين امريکائی و ناتوگذر با مقاومت خويش م
از آش کرده کاسه داغ "جالب توجه است که به مصداق گفتۀ عوام که . خويش کمک مزيد و سپاهيان تازه دم می طلبند

در پردۀ  و دين فروشان تد و خاين، روشنفکران مرانقياد طلبان، دار و دستۀ کرزی، جنگساالران  و آن اينکه"است
 و از  نعرۀ خود را با آواز متجاوزين يگانه کرده و ضد مردم خود عمل می کنند،اسالمخواهی و زمزمۀ ديموکراسی

 در حاليکه که خوب می دانند که اين امريکا و .متجاوز و قاتالن ملت خود قوتهای نظامی بيشتری طلب می نمايند
  .ر طالبان را طرح و تطبيق کردندانگليس بود که پروژۀ ظهو

 لذا هيچ  توانست از شکست آنها جلوگيری نمايد؟روس ها و  هاآنهمه تالش های انگليسآيا بايد پرسيد که با اين همه 
، چه اين نيرو از شرق آيد يا از غرب و يا از جای نيرويی را يارای ايستادگی در برابر مقاومت مردم افغانستان نيست

است که ميت امپراتوری امريکا و ناتو را در گورستان امپراتوری های افغانستان مکلفيت تاريخی مردم و اين  .دگری
  .  را بار دگر از نو احياء نمايد١٨٤١خود به خاک بسپارد و عظمت دوم نومبر 

  
  ١٨٤١مبر خجسته و گرامی بود عظمت دوم نو

  

  !زنده باد افغانستان
  

 !زنده و پاينده باد آزادی


