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 Political سياسی

  
                                                                          آھنگر. ش: از    

  
                 

 اھميت استقالل در رابطه با اوضاع امروز
  

  کشــور نبـاشــد  تن  من  مبـــا دچــو 
  دريـن  بوم  و  بر زنده  يک  تن  مباد
  ھمــه ســر به سـر تن  به کشتن دھيم
  از  آن به  که  کشور به  دشمن  دھيم

  )فردوسی توسی( 
      

ھا  ازھر باسوادی که در کشور ما بپرسی اشعار فردوسی را خوانده ای، پاسخ اکثريت مطلق  به ويژه  چيز فھم 

آثار و نوشته ھائی را خوانده " چيزفھم ھا"ولی با اين حال ديده  ميشود که برخی ازاين ". بلی که خوانده ام" اينست  

اند تا در مجالس حريفان بگويند  که فالن اثر و فالن کتاب را خوانده ام و چند تا نام  و چند تا کتاب مشھور را رديف 

فھمند فان باز نويسندگان مغرب و مشرق جھان چاشنی گفتار شان کنند تا حريکنند و حتی نقل قول ھای فروانی ھم 

 ولی نه –و اما آنچه بايد ازاين مطالعات گسترده . است" خيلی ُپر"دارد  و " مطالعه"است، "  روشنفکر"که طرف 

نما رھنمون ميشد،  حاصل ميآمد و نه تنھا مطالعه کننده بلکه محيط پيرامونش را نيز به عنوان تئوريھای رھ–ژرف 

کار بستن ه آموخته را ب"چنين عزيزانی فراموش ميکنند که آموختن ھنراست اما . دست نيامده استه با کمال تاسف ب

و اين جان وھدف آموزش ومطالعه است، در غير آن حفظ چند تا کتاب وکشيدن چند نقل قول " از آن مھمتر است

  .دردی را دوا نميکند

ناصرآگاه بايد کتاب و آثار را به عنوان بيان مدون تجارب  ديگران به مطالعه بگيرند واز آن  روشنفکران پيشتاز، ع

از چيزھای به درد بخورش در شرايط موجود ھستی خود به عنوان تئوری رھنما بھره . جزم ھای ال يتغيرنسازند

 که ان ومطالعه کننده ایرکتابخوھکذا ھ. طور خالقانه در زندگی شخصی و اجتماعيشان تطبيق کننده ببرند و آنرا ب

ھدفش تطبيق رھنمودھای سالم کتاب وآگاھی از تجارب ديگران برای پرھيز ازاشتباه مشابه نباشد، به آدم خيالباف 

راگراف يک کتاب ويا نظريه، موضع بدل ميکند و با مطالعۀ آخرين پُوقلنبه سلنبه گوئی بدل ميشود که ھر روز 

عکس  نميکند، بلکه به چنين وضعی نه تنھا کسی به چنين آدم دمدمی مزاجی باوردر. ھردم به گرايشی ميغلتد

بازحالی افسانه ھای "،  ! "خدايا خيرکن"ھرکسيکه با او روبرو شد، حتی نزديکترين کسش، در دلش ميگويد 
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ند که شايد ھم چنين آدمھائی به شخصيت ھای مجذوب  و درونگرائی مبدل شو. . .  و" شروع ميکندرا سرمگسک 

  . عواقبش برای خودشان خطرناک وبرای ھمنشينان شان رنج آوراست

   ھدف ازاين مقدمه اينست که توجه بيشتر را به متن ومحتوای آثار زير مطالعه جذب کند و خواننده را به تحليل و 

بخش عنوان اين از جمله  درھمان دو فردی که  از فردوسی  زينت . تجزيۀ ھر متنی که مطالعه ميکند، فرا بخواند

  .   نوشتار قرار گرفته است

   فردوسی توسی شاعر توانمند و ھميشه جاودان زبان پارسی تئوری اشغال وتجربۀ قرنھا مقاومت باشندگان 

ضد اشغال در ھمين دو فرد گنجانيده و خيلی داھيانه به فورمول بندی اھميت استقالل و مبارزه به سرزمينش را 

ضاد عمده درحالت تجاوز به کشور، پرداخته است، کما اينکه شعارعمده  و راه  و شيوۀ برای آن وھکذا تشخيص ت

  : توجه کنيد وقتی  ميگويد . مبارزۀ ضد تجاوز واشغال را نيز مشخص کرده است

  .چوکشور نباشد تن من مباد                    درين بوم و بر زنده يک تن مباد

حتی بر بود باشندگان سرزمين ارجحيت مييابد، " آزادی ملی"ه قول امروزيھا ، ب"آزادی کشور"دراينجا استقالل و 

چه رسد به خواسته ھای قومی، محلی، مذھبی ويا حتی مسايل ديگری مثل دموکراسی وعدالت اجتماعی  که بايد 

پ درست، به زبان ساده تر معنای اين شعر و گ. ُدرمتن آزادی ملی و با گرايش مترقی مطرح شوند نه مقدم برآن

وقتی نيروی بيگانه  به کشوری  تجاوز ميکند، طرد  تجاوز وکسب استقالل کامل حسابی و اصولی اينست که  

نيروھای متجاوز به  يعنی تضاد عمده، تضاد مردم اين کشور که مورد تجاوز قرار گرفته اند، با. وظيفۀ اصلی است

را به عنوان يک کشور مستقل زير  مورد تجاوز اين کشور مستقل است که حق حاکميت، استقالل و بود کشور

حال ھرکسی ھم که با متجاوز دمساز وھمراه شود، درصف دشمن . است ال برده  و آنرا مستعمرۀ خود ساختهسؤ

 حل تضاد عمده يعنی طرد تجاوز و کسب استقالل اھميت فوق العاده کسب کرده و ًءبنا. کشور است و بر ضد خلق و

ر اوليه است که شعا" آزادی ملی"به بيان ديگر . يرد وکليۀ تضادھای ديگرجامعه تابع آنستدر دستور کارقرارميگ

 آيا کشورش متعلق بهله را حل کند که اولتر ازھرچيز بايد اين مسأيعنی که ملت مورد تجاوز. خير پذير نيستتأ

   اشغال گران است؟  آيا اوھويت ملی مستقل دارد يا وابسته، برده  و مستعمرۀاوست يا  به متجاوزين؟

  : لۀ اساسی ودرپاسخ به ھمين پرسش است که فردوسی ميگويد حل اين مسأدر 

  ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم

درين کالم قصار چند نکته "  ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم"   تحليل گران ما خوب دقت کنند، وقتی گفته ميشود  

َ،  ميگويد در ھنگام تجاوز به کشورمبارزه عليه تجاوز فرض و وظيفۀ ھمگانيست، "ھمه "ھفته است، کلمۀ  ن َ

جبھۀ متحد ملی تشکيل (ه بايد تمام آحاد کشور برای کسب استقالل و آزادی بسيج شوند، متحد شوند رزودرين مبا

ی، مذھبی، را مقدم نسازند، مسايل منطقه ئرَ، تضادھای درونی را تبعی و دست دوم بسازند، خواستھای ديگ)دھند

و حل شانرا به بعد از دفع تجاوز موکول   قومی، لسانی و حتی تضادھای طبقاتی راتابع مبارزه عليه متجاوز کنند

تا پای جان برای طرد مرز اين وحدت ھم  .  بکوشندتا پای جان در دفع تجاوز باھم در صف واحد و  ھمه.نمايند

است که درکليۀ نبردھای ضد " يامرگ يا آزادی" و فشردۀ اين شعر ھمان شعار رزمندۀ يستتجاوز وکسب آزاد

تجاوزی شعار رزمندگان صادق راه آزادی ميھن ما بوده است ومردم ما ھم برای کسب آزادی به مصداق ھمين شعر 

  . و شعار تا  ورای مرگ رفته اند
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دست ه وآزادی شان اھميت بسيار قايلند به کرات و مرات برای بمردم سلطه ناپذيرافغانستان که به استقالل !    آری

آوردن آزادی واستقالل در برابر تجاوز اجانب با اين گونه تشخيص  تضاد عمده و ايجاد ابزار حل اين تضاد، يعنی 

م  اگر تکرار ھ-چند مثال آنرا . وحدت سراسری مردم و جنگ توده ھا عليه متجاوز، تا پای جان عمل کرده اند

  .   درينجا ياد دھانی ميکنيم- بشود

    وقتی اسکندرمقدونی، که سکندر کبيرش ميخواندند، پای تجاوز به حريم کشور ما گذاشت، دالورمردان و 

شان چنان مستانه بر متجاوزين شوريدند که شور اين مستی را تا به آتن و " آزادی ملی"شيرزنان ميھن ما برای 

. بير را چھل ماه و به روايتی چھارسال آزگارھمچون سنگ آسياب سرگردان ساختندمقدونيه رساندند، و اسکندرک

  : آری ھمان اسکندری که در وصفش ميگفتند

  زنوک حربۀ او ميچکيد خون جھان" 

  "زخاک پاش نمودار خاک پاد شھان 

 به افغانستان وری جھانگشای پارس در برابرش طی چند روز به زانو درآمد،  ولی در تجاوزتاسکندری که امپرا

  .  پايش به گل ماند 

  ".خبر نبود که اين مملکت عدو سوز است     خدنگ چلۀ پکتيسيان جگر دوز است" 

وقتی . در روياروئی با متجاوزين عرب نيزپکتيسيان وخراسانيان ديروز يا اجداد ھمين افغانھای امروز چنين کردند

. نداختند، به مقاومت يک پارچۀ مردم سرزمين ما مواجه شدنداعراب از اشاعۀ دين به تسلط بر خاک ميھن ما دست ا

به حيث شعار " آزادی ملی" را به چگونگی تشخيص تضادعمده و شعار نگاھی به تاريخ و نحوۀ اين مقاومت نيز ما

مردم " آزادی ملی"زمان درحين تجاوز به  کشور رھنمون ميشود ونشان ميدھد که حتی دين ھم نتوانست استقالل و 

  .   را  تابع خود بسازدما

انگليسھا از مرزھای شرقی وجنوب به . ضد تجاوز انگليس به کشور ما دقت کنيد   به جنگ ھای آزادی خواھانه به 

اين زمان يعنی . را نيز شامل ميشد" از ھريوا تا به واخان بلند"کشورما تجاوز کردند، ولی جبھۀ مقاومت خلق ما 

 به خود حق نداد ونگفت که من ازشمال ھستم ھيچ افغانی دروطن اشغال شده، يعنیدرھنگام تجاوز به ميھن واينجا 

و آن ديگری از جنوب است، من ھزاره ويا پشتونم وآن يکی ازبک ويا تاجيک است، من شيعه ويا  ُسنی ھستم و او 

اوزين به  دست در دست ھم به نجات ميھن شتافتند و چون بھمنی برسر متجھمه.  ھندو  يا چيز ديگری است

" النۀ زنبور"به ھمين دليل ھم بود که انگليسھا افغانستان را . کشورشان فرود آمدند ودمار از روزگارش برآوردند

  .  برسرت ميريزندھمهخواندند که وقتی به آن دست تجاوز دراز کنی 

زسرتاسر کشورما وفقط يعنی با مبارزه، خود گذری وجانبازی کليۀ اقوام ومليتھا ا  ھمهپوزۀ روسھا نيز با قدرت 

  :ملت ما يعنی ھمۀ مردم افغانستان، با شعارآزاديخواھانۀ. به زمين ماليده شد" آزادی ملی" باعمده ساختن 

  !روسھا از ملک ما بيرون شويد            ورنه غرق رودبارخون شويد

دست ه  بيان ديگر برای ب ازشمال تا جنوب و ازشرق تا غرب کشور، به دفاع از ميھن  و در طرد تجاوز، يا به

تاريخ به وضاحت کامل گواه آنست که . شان بسيج شدند وحماسۀ قرن را آفريدند" آزادی ملی"آوردن استقالل و

با گرايش مترقی کم رنگ ساخته شده وشعار و گرايش ديگری عمده شده " آزادی ملی"ھرگاه درچنين مواردی شعار

 شيطان صفتان دين فروش وطنی ما ،. کمين نشسته ازآن سود برده انداست، جنبش راھی به غلط پيموده ونخاسان در

که بارھا به دين پشت کرده اند، و اربابان خارجی شان فقط با انگ دين زدن به جنبش استقالل طلبانه و آزاديخواھانه 

 وننگ تاريخی توانستند جنبش شکوه مند ضد تجاوزی مردم ما را به آستان تجاوزی ديگر سقوط بدھند و اين افتضاح



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۴

را بردامن تاريخ سراپا مملو از مبارزۀ ضد تجاوزی ملت غيورما بچسپانند و مشاطه گران نکتائی پوش و 

  . متخصصين توجيه گر نيز آنرا توجيه دمکراتيک بفرمايند تا در حاشيۀ قدرتش بچرند

نظرتخنيکی، به کشورھای    يکی ازداليل توجيه مشاطه گران تجاوزاينست که گويا تجاوزکشورھای پيشرفته از

عقبمانده، راه انکشاف به سوی تمدن را به کشور مورد تجاوز ميگشايد و آنرا به سوی دموکراسی و پيشرفت سوق 

 که مورد تجاوزقرارگرفته اند، شانس آورده ومجوز وامکانات تکامل به ه ایماند به قول آنھا کشورھای عقب. ميدھد

ت مقاومت دربرابرتجاوز و کسب استقالل و آزادی ملی نه تنھا غير پس درين صور. پيش را نصيب شده اند

تئوری بافان اين تصور از داشتن راه آھن درھند به عنوان يک . ضروری که مانع پيشرفت به حساب می آيد

دستاورد و پيشرفت تجاوز وتسلط انگليس درھند ياد ميکنند وازاجداد سرکش ما يعنی ازمبارزان استقالل طلب 

خواه ما خورده ميگيرند که چرا با مقاومت دربرابرتجاوزات مکرر انگليسھا مانع کشيدن خط آھن درافغانستان وآزادي

بطالن . ُشده اند و به ما نيز مژده ميدھند که امريکائی ھا ومتحدين شان کابل را دبی وھرات را کازابالنکا ميسازند

ً اينحال ناگزيرا بايد مکثی، ولو خيلی کوتاه ومختصر، با .اين تئوری را درسراسر تاريخ، تجربه ثابت کرده است

برپيامدھای تجاوز وسلب استقالل برخی کشورھا درمنطقۀ خود ما وحواشی آن بکنيم تا تاريخ و واقعيات بگويند که 

                                                   .پذيرش تجاوز چه ارمغانی به مستعمرات داشته است

  نمايندۀ کشور برما به قول دکترتين مونگ. بيش ازصد سال دراشغال ومستعمرۀ انگليسھا بود "رماب"کشور 

 سال به زور با بريتانيای کبير ھمگام بوده است، برمه ايھا فقط ١٠٠درمذاکره با ژاپن، ھر چند که برمه بيش از 

يک انگليسی به نام موريسکاليس ھمچنان . سھم بسيار ناچيزی از پيشرفت به دست آمده را نصيب برده اند

)Maurice Collis (رئيس دادگاه صلح رانگون در کتابش، محاکمات برمه، مينويسد :  

رفتار نکرده  منافع انگليس را در مقام نخست قرار داده بوديم وبا برمه ايھا به عنوان ھم نوع  . . . ما در برمه" 

برمه ايھا فاقد سرمايه و آگاھی برای توسعۀ ثروت ھای . . . يم بوديم، بلکه آنھا را موجوداتی پست تلقی کرده بود

انگليسيھا، ھنديھا وچينيھا امتيازاتی گرفتند . ازين رو ما از خارج سرمايه وارد کرديم. معدنی وجنگلی خود بودند

ای فقير در ًبه ناچار، تقريبا ھمۀ ثروتمندان خارجی بودند و در نتيجه برمه ای ھ. وصنايع بزرگ را احداث کردند

).        نگارنده-کيد روی کلمات ازمنستتأ (."يک کشور فقير با وجود ثروتمند شدن کشور ھمچنان فقير مانده بودند

  ).٣٠١ تا ٢٩٢تاريخ جنوب شرقی، جنوب وشرق آسيا  ص ( 

  :اظھار ميدارد)  J.S.Furnivall(فرنيوال .اس.جی

داران بزرگ اروپائی، ھنديھای دارای کيشھا وفرقه ھای متفاوت،  برمۀ بريتانيا نظام اقتصادی بود که در آن زمين

تنھا وجه مشترک آنھا کسب . چينيھای دارای طبقات وگويش ھا ی مختلف ھيچ وجه مشترکی با برمه ايھا نداشتند

ًطور کلی نمونۀ بود از آنچه امروز معموال جامعۀ کثرت ه ب. سود بود و ھيچ اصل معنوی مشترک را نمی شاختند

 که تحت نفوذ نيروھای اقتصادی است و تنھا با سربازان خارجی ميتوان آنرا باھم جامعه ای. را ناميده ميشودگ

  )ھمانجا(.نگھداشت

استعمارگران، چه روسی باشند چه چينی، چه امريکائی باشند وچه انگليسی، چه عرب !   متوجه شدی وطندارعزيز

پست تلقی ميکنند و به عنوان ھمنوع با آنھا "، مردم مستعمرات شانرا و پاکستانی باشند و چه ايرانی ويا ھرکس ديگر

منافع خودرا درمقام نخست قرارميدھند و "می بينی که خود شان اعتراف ميکنند که آنھا ھميشه ". رفتار نمی کنند

 بايد با پس چرا من و تو" مردم فقيرمستعمره ھمچنان فقيرميمانند. جزکسب سود ھيچ اصل معنوی را نمی شناسند
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ًخود فريبی چشم انتظار چيز ديگری ازمتجاوزين واستعمارگران درکشورخود باشيم؟ چنين انتظاری واقعا بيھوده 

  .  است

م تا سال ١٨١٨ھندوستان ازسال . را درنظر ميگيريم" راه آھن دار"ھمان ھندوستان . تاريخ را بيشتر ورق ميزنيم

آيا تنھا ديدن واقعيات زندگی فالکت بار و . مستعمرۀ انگليس بودُم يعنی يکصد وبيست ونه سال درتصرف و ١٩۴٧

ًخالف شان انسانی که برمليونھا انسان مظلوم آن سرزمين تحميل شده ونسل اندرنسل با فقر و گرسنگی 

ُدرکنارخيابان ھا و در زاغه ھای ويرانۀ چوبين وکارتنی فقط عمر و زندگی ازدست ميدھند، کافی نيست تا  ُ

 و استعمارزدگی لعنت بفرستيم؟  ازھندوستانی که خزانۀ انواع ثروتھا بود چه چيزی جز زندگی فالکت براستعمار

بارنصيب صدھا مليون انسان زحمتکش ومالک اصلی سرزمين ھندوستان شده است؟ تمام ثروت ھند را 

ند سرجوال گرفته اند  که با استعمارگران برای غارت ھه ایفقط چند خانواد. استعمارگران انگليسی غارت کردند

ويا با آنھا مماشات کرده اند با مکيدن خون مردم ميھن شان به زندگی ھای فرعونی رسيده اند، زندگی صدھا مليون 

وليت آن بردوش استعماروھمدستان که مسؤانسان ديگردرھند مرگ تدريجی و فاجعۀ بزرگ انسانی دوقرن است، 

غير انسانی با مليون ھا انسان زحمتکش ھندی، اعم ازطفل و زن و مرد استثمار، ستم و ظلم و برخورد . بومی آنست

برويد زندگی . پيروجوان به حدی است که ديدن آن اشک چشم ھرانسان با احساس وبا وجدانی را جاری ميسازد

 *BCCLبينيد که کمپنی دن ذغال سنگ ھند مشاھده کنيد وب مشقتبار خانواده ھای کارگرھندی را درمعاءماورا

درفلم مستندی که يکی از تلويزيون ھای . ھمين قرن بيست ويک  انسانھا را چگونه زنده زنده درآتش ميسوزانددر

خصوصی به نمايش گذاشت نشان داده شد که دراين معادن کارگران در روی آتش افروخته با مزد ناچيز به 

ھيچ مرجعی نه درھند ونه . ميکننداستخراج ذغال ميپردازند و درجوار ھمان دود وآتش شب و روز شانرا سپری 

سرمايه داری و ادامه " دموکراتيک"درجھان به داد آن مردم مظلوم وبی پناه نميرسد، چون ھند يک کشور

پنج درصد چنين اجحاف وستمی اگردر يکی ازجوامع سوسياليستی اتفاق می افتاد فلم . دھندۀ ُسنت انگليس است

وسياليست ھای جھان کافی بود و داد و واويالی نقض حقوق بشر گوش واسناد آن برای تخريب ھفت ُپشت تمام س

سرمايه داری ھند ويا ھرسرمايه داری ديگری چنين جناياتی عيب " دمکراتيک"ولی برای نظام . فلک را کر ميکرد

رزان ما ھمين نظام غيرانسانی را برای ما الگو می آورند وحتی برمبا" دموکراتھای"تازه !!! . شمرده نميشود؟؟؟

حال زندگی ھای رقتبار وفقر وفالکت زده . استقالل طلب و آزاديخواه ما ميتازند که چرا ازآن پيروی نکرده اند

 دارند،" راه آھن"ُپذيرش صدوبيست ونه سال استعمارانگليس  درپاکستان و بنگله ديش را ھم، که ضميمۀ ھند با

و استعمارپرست لعنت بگوئی و براجداد قھرمان آزاديخواه فزا تا دود ازدماغت برآيد و براستعمار براين مصيبت بي

  .   و ضد استعماريت درود بفرستی

 م  يعنی به مدت ١٨٩٨  تا ١۵۶۵اسپانيائيھا ازسال "اونگ کيلی مينويسد که . پی. جی. به کشورديگری نگاه ميکنيم

. ... ن مستعمره حکومت کردندبرفليپين به عنوا)  نگارنده- آری درست خواندی سه صد وسی وسه سال(  سال ٣٣٣

حکومت فليپين از لحاظ ماھيت بيشترفئودالی ....نظام حکومتی اسپانيا درفليپين بيش از سه قرن ھيچ تغييرمھمی نکرد

. از ديگران عقب نبودند...مقامات اسپانيائی درفليپين دررفتارخشن وغيرانسانی نسبت به فليپينيھا . ... واستبدادی بود

ھدفھای اسپانيائيھا درتصرف فليپين اين بود که مجمع الجزايررا به صورت منبعی برای مواد خام يکی ازمھمترين 

  )٣١۴ و٣١٣ھمان اثر،  ص ."   (وکاالھای آسيائی درآورند که در اروپا رواج داشتند

ی زير آری، ھموطن اينھا نمونه ھائی ازعملکرد استعمارگران درکشورھائی است که به داليل مختلف، زمان طوالن

اين کشورھا درتمام دوران تسلط استعمار، . شان را ازدست دادند" آزادی ملی"يوغ استعمار مانده اند و استقالل و
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اجانب متجاوزبا مردم اين سرزمين ھا . چپاول وغارت شدند و با مردم شان حتی به حيث انسان برخورد نشده است

فقط عدۀ بومی وطنفروش وايادی استعمار به قيمت . انددرکشور خودشان مانند بردۀ زرخريد خود برخورد کرده 

حال ازھمين قماش پارازيتھای وطنی ما ھم . ُخاک وخون ملک ومردم شان به زندگی ھای ذلتبارپارازيتی رسيده اند

مارا به پذيرش استعماردعوت ميکنند تا خود نيز درحاشيۀ خون وخاک ما  در زيرچکمه ھای استعماربچرند وشکم 

   .ُپرکنند

 ديگر مطرح ميکنند اينست که ميگويند در دنيای امروز ه ای بحث ويا نيرنگ ديگری که انقياد طلبان وشايد ھم عد

  . مين ما يحتاج کشور پذيرفتأھيچکس نميتواند مستقل زندگی کند، بايد وابستگی را برای ت

تا .   را يکی ميدانند"انزوا"و   "استقالل" درين بحث يک مغالطه ويا غلط فھمی مشھود است که طراحان آن 

. جائيکه من ميدانم ھيچ استقالل طلب وآزاديخواھی نگفته است که داشتن استقالل يعنی منزوی شدن ازجھان

مردم ما حق دارند و بايد خودشان سرنوشت خودرا . آزاديخواھان ميگويند کسی حق ندارد به کشور ما تجاوز کند

ازات طبيعی، انسانی، جيوپوليتيک، سياسی و ساير داشته ھای شان را خود شان منابع وامتي. تعيين کنند و رقم بزنند

حق داشته باشند با ھرکسی با حفظ منافع ملی خود وبا حقوق برابر واحترام . به نفع خود وکشور شان به کار ببرند

ِارتباطات و بده بستانھا بشوند متقابل داخل مراودات و . ان احترام واعتناء شودبه شخصيت ومنافع انسانی وملی ش. َ

آزاديخواھان انسان جامعۀ شان را اسير وکشورشانرا مستعمرۀ کس نميخواھند ونمی پذيرند، نه اينکه خود و ملت 

  . شانرا ازجھان منزوی کنند

واما بحث بسيار مطرح و ورد زبانھا اينست که ھرگاه از آزادی واستقالل صحبت شود، اعتراض گونه، ودرعين 

  :انب ،  ميگويند جه حال حق ب

وباز کشور ما توسط طالبان وتنظيم ھای جھادی ومليش  گر عساکر خارجی کشور ما را ترک کنند طالبان ميآيندا"

اين تئوری به سادگی ازطراحان طرد تجاوز الترناتيف يا جای گزين فوری . "سابق به جنگ داخلی کشيده ميشود

ه وپرداختۀ حکومت کردن را درچشمرس نمی بيند حضور وقتی ھم اکنون چنين نيروی ساخت. قدرت ميخواھد

دراين تئوری که ظاھرعامه پسند دارد، استقالل وآزادی به مفھوم . متجاوزين را درکشور ميپذيرد وبه انقياد تن ميدھد

درحاليکه از نظرما اشغال . واھميت درست آن درک نشده و تا حد ِصرف خروج عساکر اشغالگر پائين ميآيد

اشغال کشور ما از مداخلۀ اجانب به امور .  ورود عساکر اشغالگر آغاز نشده که با خروج آن پايان يابدکشورما با

 پرچمی ھا، طالبان و تنظيم ھای - و ساختن گروھک ھائی مانند خلقی ... سياسی، اقتصادی، نظامی، فرھنگی و

نگر وتروريست رشد داده شده اند، و در ُساخت پاکستان وايران آغاز شده که تا حد باند ھای مسلح آدم کش و ويرا

. ًآخرين مرحله کشورما توسط عساکر اشغالگر مستقيما اشغال شده وادارات مستعمراتی برآن حاکم ساخته شده است

 کسب استقالل نيز شامل دفع وطرد ًبناء. است اينھا ھمه شامل پروسۀ تجاوز وسلب استقالل وآزادی ملک وملت ما 

رد تجاوز معنيش اينست که متجاوزين بايد توسط مردم ونيروھای مردمی وادارساخته شوند ط. ھمۀ اين اجزا است

تمام اسباب و وسايلی را که به منظور تجاوز تدارک ديده اند و از آن برای تجاوز بھره برده اند، از کشور ما جمع 

ھمينکه روسھا . ه قدرت رسيددست روسھا ساخته شده و به  پرچم ب-امروز ديگر ھمه ميدانند که حزب خلق. کنند

دست امريکا، ه کی نميداند که طالبان و تنظيمھای جھادی ب. نشانده فروريخت کمک شانرا کم ساختند قدرت دست

 شده و چنين خونريز و ويرانگر ساخته ءانگليس، پاکستان، کشورھای عرب خليج وايران وکمک چين و ديگران بنا

 وقتی از استقالل و آزادی صحبت ميشود، قطع ھرگونه کمک ً؟ بناءب شدندشدند وبعد ھريک با لنوبه به قدرت نص
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به اين باندھا ويا ھرباند ديگر وابسته به اجانب، خلع سالح و ازبين بردن ھرگونه پايگاه وپناھگاه ھايشان درداخل 

  . ضمايم طرد تجاوزھستند... وخارج کشورو

نه وکمک اجانب دربرابر مردم مستقل، آگاه وسازمانيافته برای ًھيچ طالبی وکال ھيچ نيروئی قادر نيست بدون پشتوا

حضورعامه پسندانۀ اشغالگران بيگانه نيز منتفی ميگردد و " لزوم"آنگاه است که ديگر . يک روز ھم به ايستد

 کرده مردم مستقلی که با بسيج وقدرت خود تجاوز را با ھمه متعلقاتش آگاھانه دفع. استقالل معنا واھميت پيدا ميکند

اند ديگر به پای خود می ايستند وحاکميت شانرا نيز از درون خود، از آگاه ترين و پيشتاز ترين فرزندان خود 

  .   برميگزينند وآنگاه قادر خواھند بود به ھر اخاللگری پاسخ مناسب بدھند وکشور شانرا آباد، مترقی و مرفه بسازند

يريم وبه اھميت استقالل وچگونگی برخورد به آن پی ببريم به ھمان اگربخواھيم ازآنچه بيان شد نتيجۀ منطقی بگ  

  : گفتارداھيانۀ شيخ الشعرا استاد فدائی ھروی  شاعر فرزانۀ ميھن ما ميرسيم که گفته بود

         

  ت استعمارننگ استـــجۀ عفريـــدگی درپنــــزن

  تبداد  جنگ استــوۀ  آزاد گان  با  ظلم و اســشي

  کار و زرنگ استـاه  مـــون  روبـــــصم چـــخ

  تا تو را دربند خويش آرد به دستش پالھنگ است

  گ استــه وقت  درنــت رو که ِنـــرأه جــــره ب

  تــا  اســـام  آرزوی  آرزوی  آرزوھــــن پيـــاي

  


