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  سيدھاشم سديد

  ٢٠١۵ اگست ١٩
  

   اسد٢٨
  ! روز آزادی، استقالل و بالندگی ميھن پرستان

  

کشور ما در اثر فداکاری ھای ھمۀ  شمسی باالخره بر سلطه و حاکميت مستقيم انگليس در ١٢٩٨ اسد سال ٢٨در روز 

خواه مردم، امان هللا خان، نقطۀ پايان گذاشته شد  امير جوان، مترقی، ملی و آزاديمردمان غيور افغانستان تحت رھبری

  .  راز گرديد ت جھان ھمشأن و ھمۀو ملت افغان با سائر کشور ھای مستقل و آزاد

 بيش يکصد و شانزده سال ـ  مانند ده ھا کشور ديگر در سراسر جھان قبل بر اين افغانستان برای ساليان دراز ـ کم و

 امور کشور، به ويژه سياست خارجی آن از طريق حکومت ھند بريتانوی اداره می ۀمستعمرۀ کشور انگلستان بود و ھم

  . شد

 افريقا و امريکای التين افغانستان دومين مستعمرۀ انگليس در جھان، بعد از امريکا، و اولين مستعمرۀ انگليس در آسيا و

 و با اين کار خويش  بود که در اثر قيام آزادی طلبانۀ مردم سلحشور و شجاع خويش به استقالل کامل خود دست يافت

ايمان به خود و ايمان به دست يافتن به آزادی و استقالل را در دل مردمان سائر کشورھای مستعمره در آسيا و افريقا و 

  ! ساختامريکای التين  زنده

نوبۀ خود به نحوی مسؤول کشاندن پای انگليس به وطن می باشند، ه پادشاھان ما، بعد از سقوط شاه زمان، که ھر کدام ب

پادشاھان ضعيف و تنبل و زنباره و راضی به آنچه .  دست نشانده و جيره خور انگليس بودنداءھمه به نحوی از انح

ات محدود داخلی، آنھم در ساحۀ نفوذ خود بودند، بيشتر به حفظ قدرت برای بودند و خود داشتند، که تنھا دارای اختيار

  . خود و اوالد و قوم و خويش خود فکر می کردند

سائر مدعيان قدرت که دست شان از حکومت کابل کوتاه شده بود، ھر يک در منطقه ای بيرق خودمختاری را بلند نموده 

محلی ھر يک برای حفظ قدرت خويش، با در نظر داشت دشمنی ھائی که اين حاکمان . حکومتی را به وجود می آوردند

ميان مدعيان قدرت بر سر داشتن حاکميت بر تمام افغانستان وجود داشت و به ھمين دليل ھر از گاھی ميان آن ھا جنگ 

و انگليس ھای خونينی صورت می گرفت، ناچار بايد دست به دامان يکی از قدرت ھای بيرونی، مانند ايران و روس 

طبيعی است که چنين وضعيتی  سبب تفرقه و کشمکش و دشمنی و جنگ بيشتر ميان حکومت ھای متعدد در . می زدند

کشور می شد، و در نتيجه سبب ضعف ھر چه بيشتر کشور در برابر توطئه ھای بيگانگانی که  انتظار می کشيدند تا 

  .خوراک گوارا سھمی به نسبت قدرت خويش بردارد، می گرديدافغانستان به کلی ازھم بپاشد و ھر يک از اين صيد و 
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انگلستان در اين ميان باالخره در کشمکش ميان روس و ايران و خودش بر سر افغانستان، گوی سبقت را ربوده به 

 دو بار جنگ ھم از آنجائی که رقابت ھا برای. متولی امر و عھده دار مطلق امور داخلی و خارجی کشور ما تبديل شد

ًرسيدن به تخت پادشاھی ميان چند خانواده بی توجه به سرنوشت مردم و آيندۀ کشور شديدا جاری بود، ھرچند افغانان در 

زيرا ھر بار باز يکی از شيفتگان قدرت با مراجعه . ھر دو جنگ با انگليس پيروز شدند، ما را از شر انگليس نجات نداد

  .ھای قدرت خويش دو باره پای اين کشور را به افغانستان می کشاندبه انگليس و تقاضای کمک برای تحکيم پايه 

سته، شريف، وطن پرست،  با دوستان وارامان هللا خان با درک اين آفت و خسران بعد از ھمنشينی، ھمفکری و تعھد

گليس در مشروطه خواه، مترقی و آزاديخواھی که از چنين وضعيتی سخت رنج می بردند به مخالفت با مداخلۀ فعال ان

تمام امور لشکری و کشوری، به خصوص سرپرستی سياست خارجی کشور و تعيين دوست و دشمن افغانستان در 

برابر تاديۀ ساالنۀ نقد و جنس به طور مستمری، برای تأمين ھزينه ھای دولتی، در بدل تسليم بال قيد وشرط سرنوشت 

ً اميرحبيب هللا خان، که به آنچه بود و داشت، خصوصا با آن افغانستان به انگليس، پرداخت؛ اما امير عياش و زنباره،

َحرم و آنھمه حرم خشنود و قانع بود َ  می نمود، مانع بزرگی بود در  و موضوع داشتن و نداشتن استقالل برايش يکسان َُ

  . به راه انداختن يک قيام سراسری برای طرد و اخراج دشمن و دست يافتن به استقالل و آزادی کشورِراه

اعتبار و . شرافت و سربلندی مردم افغانستان مھم بود. آزادی وطن مھم بود. برای امان هللا خان، ولی استقالل مھم بود

بيرون کردن کشور از آن گودال بدبختی و فقر و درماندگی و ناتوانی و خفت .  حيثيت ملک و ملت نزد جھانيان مھم بود

رفع . علم و فرھنک و تخنيک و صنعت و قانونيت و مدنيت مھم بودپيشرفت و دست يافتن به . و خواری مھم بود

اين ھا و ... مھم بود و" ملت شدن"تبعيض و خود سری ھا، و از بين بردن امتياز ھا به اين يا آن خانواده و يا قوم، و 

 دموکراسی و ھزاران موضوع ديگر ھمه اموری بودند که اين مرد باوجدان و بلند قدر و عدالت خواه و باورمند به

  !آزادی نمی توانست به ھيچ صورت از آن ھا چشم بپوشد

در برابر آستقالل و آزادی و شرف و ناموس کشور و مردم، رادمردانی که به ميھن و مردم خويش به حد افراط عشق 

 به کار شده و چون از سوی پدر مأيوس شد، خود دست... می ورزند، نه فرزند می بينند، نه برادر و نه  پدر و مادر و

 حساب ۀ دست بزند و به تصفيءقدرت را بدون اين که مانند سائر مدعيان تشنۀ قدرت درگذشته به سرکوب و ھالک رقبا

  :ھای شخصی بپردازد،  تصاحب کرده و ھنوز دو يا سه روز از رسيدن به سلطنت نگذشته بود که با اين دو نطق

نام ه دھم كه من تاج سلطنت افغانيه را ب  را اعالن و بشارت مياول به ھمه رعايای صديق ملت نجيب خود، اين"ـ ١

  ؛  و، ."استقالل و حاكميت داخلی و خارجی افغانستان به سر نھاده ام

من اين لباس سر بازی را از تن بيرون نمی كنم تا كه لباس استقالل را برای مادر وطن تھيه  ملت عزيز من؛ "ـ  ٢

ای ملت عزيز و ای سربازان .  نمی كنم تا كه غاصبان حقوق ملتم را به جای ننشانممن اين شمشير را در غالف. نسازم

يد تا كه سرھای پرغيرت خود را برای خالصی وطن ئ نجات وطن، بيايد؛ آخرين ھستی خود را برایئ بيافدا كار من،

  ؛ ." سازيمءفدا

ستقالل طلب افغانستان نيز که گويا منتظر به دعوت مردم برای تحقق اين آرمان بزرگ ملی  پرداخت و مردم غيور و ا

چنين يک ندای جان بخش و روح پروری بودند به خواست شاھی که به استقالل و آزادی کشور و ترقی و پيشرفت و 

 هعدالت و اعتالی آن و مردمش سخت دلبسته بود، با جان و دل لبيک گفتند و خود را برای جنگ استقالل طلبانه علي

جنگی که به پيروزی رسيد، اما در نھايت سوگمندانه در اثر توطئه ھای انگليس و عمالش ـ  يک . تندانگليس آماده ساخ

 و يک تعداد سياستمداران شياد، مزدور و خود فروخته، مثل  تعداد روحانيون نما ھا مثل مجددی ھا و خا نوادۀ نقيب

  . نادرخان و برادرانش ـ به سقوط آن پادشاه محبوب و عزيز منجر شد
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امان هللا خان به خوبی می دانست که اگر با انگليس درنيفتد، می تواند تا عمر دارد زمام امور را در افغانستان به دست 

داشته باشد، ولی آن چه او می خواست داشتن قدرت و سلطنت ابدی خود و اوالده اش نبود، بلکه آزادی و داشتن حق 

؛ مشروطيت، ترقی، تمدن،علم، فرھنگ، معارف، مکتب، دانش، خود اراديت و استقالل برای کشور و مردمش بود

تخصص، حقوق برابر، آزادی، رفاه، سعادت، شادکامی، داشتن قدرت ھمسری با سائر کشورھای غنی و انکشاف يافته، 

  .بود... صنعت و کشاورزی پيشرفته و قانونيت و عدالت و امنيت و

با اقليت ھائی که در . اده ھای شاھی و روحانيون را قطع کرد و خانواءبا ھمين قصد معاش مستمری خوانين، اعض

  .  دوران پدر و پدرکالنش مورد ظلم و ستم قرار گرفته بودند با نرمی و مالطفت و حسن خلق پيش آمد

ن خان خونخوار و جابر و متعصب به بردگی کشيده شده بودند و به اھزاران ھزاره را که در دوران امير عبدالرحم

 و بردگی و کنيزی و غالمی را در کشور   و غالم  در بازارھا به معرض فروش گذاشته شده بودند، آزادحيث کنيز

کوچ دادن اجباری ھزاره ھا از يک محل به محل ديگر و غصب ملکيت و دارائی ھای شان ممنوع . باطل اعالم کرد

به داد ھندوانی که در دوران . ی از بين بردفشار بر ھزاره ھا را برای تغيير مذھب تشيع و قبول مذھب حنف. اعالم شد

بستن  دستار زرد  که در . حبيب هللا خان مورد آزار و اذيت مردم و بی مھری شديد دولت قرار گرفته بودند، رسيد

دوران پادشاھی حبيب هللا خان برای ھندوان امری بود جبری، از بين رفت ـ ھمين امر بعد ھا الگوئی برای طالب 

مسلمان . ديه می کردأندوئی که بيرون از منزل بدون دستار زرد ديده می شد، بايد صد روپيه جريمه تھر ھ. گرديد

اولين وزير ھندو، شخصی به نام نرنجن . ًسازی ھندوان را که بعضا به جبر و با اکراه صورت می گرفت، قدغن کرد

دونفر ازھموطنان ھندوی ما، يکی ھمين . دداس، در تاريخ افغانستان در زمان اين پادشاه در وزارت ماليه مقرر ش

  ...نرنجن داس، در زمرۀ ھيأت اعزامی دولت برای اشتراک در مذاکره با ھيأت انگيسی به راولپندی اعزام گرديدند و

  
 اول و آخر در قطار اول نشسته ھر دو از جمله ھندو ھای ھموطن ماست که در جلسۀ راولپندی اشتراک نموده نفر

  .بودند

  )عکس از گوگل گرفته شده است(

دولت با : "می نويسد" افغانستان در مسير تاريخ"، جلد اول کتاب ٧٩۴مرحوم غالم محمد غبار در اين بابت در صفحۀ 

و اين کار را عاقالنه بر محور برادری و . خواست سبب تحکيم بنيان وحدت ملی در افغانستان شوداقدام به اين امور می 

  ." حقوق برابر مردم افغانستان به گردش انداخت

برای تجسم نيکی آن مرد فرھيخته و شريف و واال و متعاطف کافی است نظری . نود و شش سال از آن زمان می گذرد

 نود و شش سال بعد از آن دوران، بيفگنيد و ببينيد که اين ملت ــ به خصوص با تالش ھای به وضعيت امروز افغانستان،
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شرم آگين نفاق افگنانه ای که سياستمداران امروز ما برای پيشبرد مقاصد شيطانی خود در ميان اقوام مختلف کشور به 

  !! نابخشودنی از دست داده است بزرگ و گرانباری را با چه غفلت ۀراه انداخته اند ــ چه موھبت و چه عطي

قھر امروز خدا بر ما و بر کشور ما برای ھمان : "اگر باور به سخنان موھوم پرستان  پريشان گوی می داشتم، می گفتم

، ولی واقعيت !"کبر ھائی است که ملت در آن زمان بر آن مرد بامروت، بی بديل، کريم، محسن و بزرگوار کرده بود

  !!يمناين است که ھر چه می بينيم، از دست خود می بي

او بود که برای اولين بار چنين قانونی را به شکل . گفته اندھت پدر قانون اساسی افغانستان نامان هللا خان را بدون ج

 نفر اعم از ٨٧٢ بالغ به ًدر لويه جرگۀ سمت مشرقی که جمعا" نظامنامۀ اساسی دولت عليۀ افغانستان"امروزۀ آن به نام 

 در مطبعۀ دائرۀ تحريرات مجلس ١٣٠٢ تصويب و درسال ١٣٠١ ماده در سال ٧٣ و نمايندگان مردم می شد در اءوزر

  . به طبع رسانداءوزر

بد نيست نظری به برخی از مواد اين قانون، که به تناسب زمان خود انسانی و پيشرفته بود، غرض شناخت بھتر افکار 

ی که ئوانين شان و پابند وی و قوانين موضوعه اش با اشخاص و افراد امروز و قۀين شخصيت واالمقام و مقايسو نيات ا

به آن ھا دارند و ندارند، بيندازيم تا علت احترام بيش از حد وی را در ميان مردم، گذشته از اين که محصل استقالل بود، 

  :به درستی درک کنيم

  :مادۀ اول

ان ادارۀ امور داخله و خارجۀ خود را باستقالل تمامه حائز بوده ھمه محالت و قطعات افغانستان به دولت عليۀ افغانست

ملوکانه بصورت يک وجود واحد تشکيل می باشد، و ھيچ حيثيت در اجزای ] نيکو و عالی[زير امر و ادارۀ سنيۀ 

  .مملکت تفريق کرده نميشود

  : مادۀ نه

  .ود را مالک بوده حريت ديگر اشخاص را اخالل و ضايع نمی کنندکافۀ تبعۀ افغانستان آزادی شخصی خ

  : مادۀ ده

ونست، ھيچکس بدون امر شرعی نظامات مقننه تحت توقيف گرفته و صيه از ھر گونه تعرض و مداخلت مصحريت شخ

ر در افغانستان اصول اسارت بالکل موقوف است، از زن و مرد ھيچکس ديگری را بطو. مجازات کرده نمی شوند

  .اسارت استخدام کرده نميتواند

  : ماده يازده

نشر اخبار فقط از حقوق حکومت و يا اھالی . مطبوعات و اخبارات داخليه مطابق نظامنامۀ مخصوص آن آزاد ميباشد

  .، در بارۀ مطبوعات خارجه، دولت عليۀ افغانستان بعضی شرائط و قيود نھاده ميتواند.تبعۀ افغانيه است

  : مادۀ سيزده

ًۀ افغانستان مفردا يا جمعا اگر خالف شريعت غرأ و يا نظامات دولت از طرف متبع مورين يا ديگری حرکت يا رفتاری أً

مالحظه کنند، به اداره ھای دولت عرض می کنند، اگر در دوائر دولتی مرجوعه اش به بازخواست و استماع عرض 

ًند؛ در صورتيکه ھيچيک بازخواست نکرد، راسا بحضور شان پرداخت نکنند، علی الترتيب به مافوق شان استغاثه نماي

  .اشرف پادشاھی عرض نموده ميتوانند

  : مادۀ چھارده

ًامر تدريس بالکل آزاد است مطابق نصاب معارف عموميه ھر فرد تبعۀ افغانستان عموما بطور عمومی و خصوصی 

رئی که برای تعليم استخدام ميشوند، بداخل اما اشخاص اجنبی به استثنای نف. برای تدريسات مأذون و مجاز می باشد

  .مملکت افغانستان به افتتاح و ادارۀ مکاتب مجاز نيستند
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  : مادۀ شانزده

  .ّکافۀ تبعۀ افغانستان بحضور شريعت غرا و نظامات دولت در حقوق و وظايف دولت حق مساوات دارند

  : مادۀ ھفده

  . موريت ھا به اندازۀ احتياج دولت استخدام ميشوندأن در ھمه معموم تبعۀ افغانستان به اندازۀ قابليت و اھليت  شا

  : مادۀ نزده

در افغانستان ھر شخص از مال و ملک خودش که در تصرف او باشد در امن می باشد، اگر يک ملکی بمقصد منافع 

ملک را گرفته ًعموميه بکار دولت شود موافق نظامنامۀ مخصوصه آن اوال قيمت آن را به صاحبش تأديه نموده بعد 

  .ميتواند

  : مادۀ بيست

ونست، و ھيچکس از طرف حکومت و سائره بدون احکام عۀ افغانستان از ھر گونه تعرض مصمسکن و جای ھر فرد تب

  .ًنظامات بخانۀ شخصی جبرا و بال استيذان داخل شده نميتواند

  : مادۀ بيست و دو

ه در زمان محاربه پيش شود، مطابق نظامنامه مخصوصۀ آن مصادره و بيگار بالکل ممنوع است، اما کار و تکاليفی ک

  .از اين قاعده مستثا است

  : مادۀ بيست و چھار

ًشکنجه و ديگر انواع زجر تماما موقوف است، و خارج نظامنامۀ جزای عمومی و عسکريه برای ھيچکس مجازات داده 

  .نميشود

  : مادۀ سی و سه

ريت شان تحت محاکمه گرفته شوند، محاکمۀ آنھا بديوان عالی عايد و موأ دولت اگر از روی وظيفۀ ماءيکی از وزر

 که اءراجع است، اصول محاکمۀ شان  موافق نظامنامۀ مخصوصه حل و فصل ميگردد و ديگر دعاوی شخصيۀ وزر

  .خارج وظيفۀ مأموريت شان باشد، مانند سائر رعايا به محاکم عدليه مراجعت مينمايند

  : مادۀ سی و چھار

  .که از طرف ديوان عالی تحت اتھام می آيد الی نتيجۀ محاکمه و برائت شان از وظيفۀ وزارت معطل ميمانندوزيری 

  : مادۀ پنجاه

 می شود، بعضی فقراتی که در نظامنامۀ مخصوص محاکم نشان اءدر محاکم عدليه ھر نوع محاکمات بطورعلنی اجر

  .تواند کرده ميءداده شده، محاکمۀ آنرا قاضی بطور خفيه اجرا

  : مادۀ پنجاه و يک

  .در حضور محاکم ھر کس برای محافظۀ حقوق خود ھمه وسائل مشروعه را پيشنھاد نموده ميتواند

  : مادۀ پنجاه و دو

  .محاکمه عدليه در رؤيت و فيصلۀ دعاوئی که داخل وظيفۀ شان باشد، تعطيل و مماطله کرده نميتوانند

  : مادۀ پنجاه و سه

  . مداخلت آزاد ھستندھمه محاکم از ھر گونه

  : مادۀ پنجاه و پنج

  .ھيچکس خارج محاکم عدليه برای فيصلۀ بعضی فقرات مخصوصه يک محکمۀ فوق العاده تشکيل داده نميتواند

  : مادۀ شصت و ھشت
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درجات و تفرعات آن بيک نظامنامۀ مخصوص . برای تبعۀ افغانستان درجۀ ابتدائيۀ تحصيل معارف حتمی و مجبوريست

  .فته که بر طبق آن معمول می شودتعين يا

  : مادۀ ھفتاد و سه

ونيت مکاتيب يکی از حقوق اھاليست، ھمه مکاتيب و مراسالت محصول اھالی به توديع پوسته ميشود، تا از طرف مص

يک محکمه جواز تجسس نشود، در ھيچ پوسته خانۀ ديگر جا باز کرده نميشود، ھمچنان سر بسته به مرسل اليه سپرده 

  .دمی شو

  ...    و

ًمجموع نظامنامه ھای وضع شده به گفتۀ برخی از آگاھان در دوران پادشاھی تقريبا ده سالۀ مرحوم شاه امان هللا خان به 

ھفتاد تا می رسد که نگارنده نام برخی از آن ھا را در اين جا غرض آگاھی بيشتر خوانندگان عزيز، و غرض مقايسۀ 

  : ًاھان قبل و بعد از وی، ذيال نقل می کنماين بزرگ مرد تاريخ کشور ما با ش

  .١٣٠٧ و ١٣٠۵  ـ ١٣٠۵ ـ ١٣٠١  مصوبۀ ۴ و ٣ و ٢ و ١ـ نظامنامۀ آذوقه ١

  .١٣٠٢ـ نظامنامۀ ابنيه شھر داراالمان مصوبه سال ٢

  ١٣٠٢ـ نظامنامۀ اجراآت تصفيه ماضيه مصوبه سال ٣

  ١٣٠۵ـ نظامنامه اجراآت تصفيه ماضيه مصوبه ۴

  ١٣٠۶اجراآت تصفيه ماضيه مصوبه ـ نظامنامه ۵

  ً ـ مجموعا پنج يا شش نظامنامه١٣٠٧ تا ١٣٠٠ـ نظامنامه اخذ رسوم گمرک از سال ۶

  ١٣٠٧ـ نظامنامه اداره مساکين مصوبه سال ٧

  ١٣٠٧ و ١٣٠۶ـ نظامنامه اساسی وزارت جليله معارف مصوبه سال ٨

    ١٣٠٧ـ نظامنامه اساسيه جمعيت طياره افغانستان مصوبه سال ٩

  مورين ملکیأـ نظامنامه استعفای م١٠

  ١٣٠۶ و ١٣٠۵ـ١٣٠٣ـ ١٣٠٢مورين مصوبه سال ھای أـ  نظامنامه اصول محاکمات جزائيه م١١

  ١٢٩٩ـ نظامنامه البسه عسکری سال ١٢ 

 و نظامنامه ھای بلديه، نظامنامه ھای بودجه عمومی، نظامنامه تخفيف عبارات القاب، نظامنامه تذکره نفوس و اصول

، نظامنامه تربيت اطفال يتيم، نظامنامه ھای تشکيالت ١٣٠۵ و سال ١٣٠٣و قانون تابعيت سال ] پاسپورت[پساپورت 

، نظامنامه ھای تشويقيه صنايع دولت افغانستان، نظامنامه تعليم گاه آمران ١٣٠٧ تا سال ١٣٠٠اساسيه افغانستان ازسال 

نظامنامه ھای تعميرات دولت، نظامنامه تفريق وظايف کاتبان داخل و ضابطان افغانستان، نظامنامه تعميرات پغمان، 

قطعات و دايره لوازم فرقه ھا و قول اردو و وزارت جليله حربيه، نظامنامه تقاوی تجاريه، نظامنامه تقسيمات کشور 

  ...افغانستان،  نظامنامه  توقيف خانه ھا و محبوس خانه و

ًاھی، باوجودی که از ھر طرف، مخصوصا از جانب مال ھای تحريک شده ای امان هللا خان طی بيشتر از نه سال پادش

بيگانگان، مشکالت و سنگ اندازی ھای ناخواسته و فراوان سر راھش قرار داشت، تالش کرد از يک طرف قانون و 

رق بين قانونمداری و عدالت و برابری و ھمبستگی و ھمکاری و تساند و يک رنگی را در درون کشور رواج بدھد و ف

را در کشور از بين ببرد و ... ، اختالفات مذھبی،  تبعيضات قانونی،  فرق بين زن و مرد و...ھزاره و پشتون و تاجک و

  .از طرف ديگر ملک را معمور و آباد کند

 ولی حيف که ملت در اثر توطئه ھای بيگانه پرستان غدار و جنايت پيشه و قدرت طلبی که نه به ترقی و اعتأل و وحدت

و نيرومندی کشور و رفاه مردم فکر می کردند، نه به آزادی و حقوق برابر ھمه مليت ھای برادر معترف و مذعن بودند  
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دت و وداد و لطف گشاده دالن فراخ سينه خود را مديون و مرھون و وامدار احساس می نمودند ؤو نه در برابر مھر و م

ئه ھای پيشوايان متحجر و سودجوی و کھنه پرست و محافظه به خصوص توط] خاندان غدار و وطن فروش آل يحيی[

باری مفت و رايگان از دست دادند و   بی ھمتائی را که به دست آورده بودند، به شکل الم و نعمتکار دين، فريب خورده

 و تاريخی بارتر از اين ھم اين است، که مردم ما از اين درس بزرگ الم.  روز و روزگاران خويش را سيه و تباه کردند

ًو آموزنده تا ھنوزھيچ چيزی نياموخته اند؛ تا جائی که چند بی وجدان شرافت باخته و نوکر انگليس و پاکستان، خاصتا 

نوکران ايران با رذالت تمام با دشنام به اين مرد قابل تکريم و تعظيم توھين و بی حرمتی می کنند، در حالی که حق آن 

روانش شاد و يادش مستدام !!  ريف و ملی ھميشه به نيکوئی و سپاس بی پايان ياد شوداست که از اين مرد نيک نام و ش

  !! و پاينده بادا

نمی دانم اگر دست اندر کاران وطن فروش و فاسد امروز کشور که حلقۀ غالمی ديگران را به گردن انداخته و دار و 

عبدهللا و دار و دستۀ شان، مجددی و گيالنی و ندار کشور را در طبق اخالص به آن ھا عرضه می کنند، مثل غنی و 

، و سردستۀ شان، کرزی ھا، وقت پيدا کنند و اين نوشته را بخوانند، و خود را با آن ...کيان ھا و نادری ھا و ربانی ھا و

قطره ای از ره وجدانی در آن ھا باقی مانده باشد، که فکر نکنم، آيا  از خجالت ذابر افغان نيکو سيرت مقايسه کنند، اگر 

  !! عرق به پشانی شان ھويدا خواھد شد، يا خير؟

راحت بخواب ای عزيز که نه تاريخ ترا و جانبازی ھای ترا فراموش می کند و نه آنانی که به افغانستان آزاد و آباد و 

ين ملت را اگر ا. ھمۀ ملت مديون تست!  نام  تو ورد ھر زبان است. پيشرفته و مرفه و آرام و متحد عشق می ورزند

به مردم ! افتخاری است، آن تستی؛ نه تنھا امروز که تا جھان است؛ اين وطن دو باره آزاد می گردد، تو راحت باش

چه کنيم؟ تنھا خصلت بدی که ! خواب شان سنگين است، اما باالخره بيدار می شوند و به پا می خيزند. باور داشته باش

  !!تو ھم اين را می دانی. دارند ھمين است

١٨/٠٨/٢٠١۵  

 

 


