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 گزارشگر عزيز احمد تسل

 اقتباس از سايت انستيتوت جنگ و صلح

 

 حضور انگليس ها تجليل روز استقالل را صدمه می زند
  

تاريخ به ژرف ميرود همانطوريکه افغانها هشتاد و هشتمين سالگرد پيروزی استقالل شانرا که از انگليس گرفته اند، 
 که عساکر آهنين انگليس بار ديگر در واليت آنان گشت و گذار می تجليل می کنند، و باشنده گان هلمند فکر می کنند

درختان با بيرق های افغانستان که . در مقايسه با سال های گذشته، تجليل از استقالل اين بار بی سر و صدا بود. نمايند
ا از طرف شب  سرخ، سبز و سياه است پوشانده شده بود، و گروپهای اويزان شده در باالی سرک ه- سه رنگدارای

  . روشن می گرديد
 اتفاق افتاد 1919انگليس را که در سال -لشکرگاه مرکز واليت هلمند آماده می شد تا ختم سومين جنگ افغان

اين حادثه به . بزرگداشت نمايد، زيرا اين جنگ منجر به راندن انگليس از اين سرزمين کوهستانی با افتخار گرديد
  . و به عنوان حادثه بزرگ در تقويم ملی شناخته شده استمثابه روز استقالل افغانستان 

پس از دو ساعت که در آن بعضی سخنرانی ظاهرًا ايراد شد و بعضی نمايشات . اما اين جشن کوتاه تر تجليل شد
  . ورزشی اجرا گرديد، باشنده گان لشکرگاه دو باره پی کار روزمره خويش رفتند

رکز شهر جان چهار نفر را گرفت، اما اين امر بسيار عمل عادی در اين شهر يک حمله کننده انتحاری در خارج از م
  . جنگ زده بحساب ميرود

در سال های گذشته مردم چندين روز پيش آماده گی می گرفتند، آنان بسيار خوشحال :" يکتن از باشنده گان هلمند گفت
اين امر بسيار . م را عليه تجليل ساخته استاما اکنون حضور نيرو های انگليسی در شهر مرد. و هيجانی می بودند

  ."ضايقه تلخ در کام دارد
نيروهاي آيساف به رهبری انگليس در تابستان گذشته رهبری نظامی را از نيرو های ائتالف به رهبری اياالت متحده 

مودن مناطق ويران تيم بازسازی واليتی اکنون زير کنترول انگليس ها است، ماموريت اين تيم بازسازی ن. تسليم شدند
  . شده است

اما هلمند به مرکز شورش مبدل شده است، و بسياری باشنده گان محل انگليس ها را به مثابه خطر تلقی می کنند تا 
جنگ ها و بمببارانها باعث ترس و نفرت از حضور خارجی ها شده است، اين درحاليست متوقف . بحيث کمک کننده

  . ن و بد گمان نسبت به امور ساخته استشدن کار بازسازی مردم را خشمگي
مقام واليت تالش نهائی خود را کرد تا چهره خوبی از اين روز نشان دهد، اما سخنرانی های ايراد شده در ستديوم 

کرزی در لشکرگاه چنين وانمود کرد که اطمينان وجود ندارد که عاليم پيروزی را برای انگليس ها در جنگ روابط 
  . عامه نشان دهد

 شرکت کننده مامورين حکومتی، بزرگان قومی، ورزش کاران معروف و 700اسداهللا وفا، والی هلمند، در محضر 
  . بعضی خبرنگاران سخنرانی کرده و از سنت جنگ با افتخار افغانها ياد آوری کرد

همانگونه حفاظت نماييد افغانها هيچگاه متجاوزين را تحمل نمی کنند، از ملت تان دفاع کنيد و کشور تانرا :" وی گفت
  ." که پدرکالنهای تان کرده بود

پس از ايراد سخنان والی، يکتعداد مامورين حکومتی به حاضرين سخنرانی کرده و خواستار همکاری مردم در 
  . راستای بهبودی امنيت و بازسازی واليت شدند

ه حضور امروزی انگليس ها با قرن حاجی حيات اهللا، کارشناس امور سياسی در محل، به آی دبليو پی آر گفت ک
  . گذشته بطور بنيادی متفاوت است

تجاوز زمانی صورت می گيرد که يک کشور بيايد و احترام به فرهنگ و بيرق شما نگذارد، دوزدان از :" وی گفت
  ."  اما مهمانان از راه دروازه-سر ديوار ميايند

معه بين المللی منحيث جز از موافقتنامه ُبن در اواخر وی اصرار کرد که انگليس ها مهمان هستند، و از سوی جا
  . ، دعوت شده اند2001

 ميان بريتانيا و شوروی سابق راه افتاده 19طبيعت ماموريت ايشان کامًال متفاوت با بازی بزرگ است که در قرن 
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  . بود
  ." آنان اينجا آمده اند تا افغانستان را بازسازی نمايند"  :وی گفت

  
  . ات اهللا همراه ندارد و تنها استاما صدای حي

خطاب شود و او دفعتًا جنگ بکس و لگد را شروع کند ،پس حضور " انگريز/ بچه انگليس"در کشوريکه کسی 
  . انگليس ها در شهر به هر نام و عنوان که باشد فرق نمی کند اما زخم های سابق را تازه می سازد

اگر ما صفحات تاريخ را ورق بزنيم، افغانها :" لسوالی ناد علی، گفتعلی شاه مظلوم يار، يکتن از سران قومی در و
کار های کرده اند که به خط زرين نوشته شده است، افغانها متجاوزين را بيرون رانده اند، اما آنان حاصل خويش را 

  ." خونهای ريتخته شده، قربانی ها و قبرستانها همه ايشان هدر رفتند. جمع آوری نکرده اند
پادشاه امان اهللا خان بحيث پدر استقالل شناخته شد، ملت را در جنگ . م يار پاره از تاريخ درخشان را ايراد کردمظلو

. ليس ها کرد زيرا آنان تا آن وقت سردور از جنگ اول جهانی بودندعليه انگليس فرا خواند و حمله نظامی بر انگ
حمالت با عقد پيمان الهور پندی به پايان رسيد که اين امر منجر به پايان رسيدن عصر استعمار و استقرار استقالل 

  . افغانستان شد
ن مشهورترين و افتضاح اميز در ميان آ. امان اهللا خان در ملت بسيار محافظه کار در پی آوردن اصالحات بر آمد
  . پادشاه حکم داد که ديگر روی زنان پوش نماند. ترين آن همانا دور کردن چادر خانمش ملکه ثريا در محضر عام بود

. اين امر هموطنان را تکان داده و روگردان ساخت، و امان اهللا خان بزودی در اثر قيام از سوی شمال سقوط داده شد
بسياری به اين باور هستند که او از سوی . بود نه ماه حکومت کرد" بچه سقاو" که معروف به حبيب اهللا خان کلکانی

اين اسلحه فروان بدست افراد قرار داده شد که آنان . انگليس ها حمايت شد تا ايشان انتقام شکست شانرا تالفی نمايند
  . انگليس ها را دشمن اصلی افغانستان ميدانستند

مصيبت کنونی :" وی گفت. ی کند که تخم غم های کنونی در اوان همان گردنکشی ها کاشته شدمظلوم يار استدالل م
 دارد، درست زمانيکه ما انگليس ها را بيرون کشانديم، ما استقالل خود را بدست آورديم، اما 1919ريشه به سال 

  ." خونبهای آن برای ما بسيار گران تمام شد
با ارايه تاريخ خشونت آميز ميان اين دو کشور . دو باره وارد اين خاک می شدندوی اصرار کرد که انگليس ها نبايد 

که تقريبًا يک قرن را در بر می گيرد و برای جانبين خاطرات تلخ بجاگذاشته است، برای ايشان خوب بود که در 
  . افغانستان دو باره دخيل نمی شدند

مردم هلمند، . ر های ديگر در اينجا حضور ميداشتندمن آرزو دارم که کاش به عوض انگليس ها کشو:" وی گفت
- در سرک کابل1842انگليس ها که در سال . ارزگان و کندهار تاهنوز آن جنگ های خونين را فراموش نکرده اند

تا هنوز انگليس های وجود .  نفر شانرا از دست دادند، تا هنوز ممکن تبعيض عليه افغانها نمايند17000جالل آباد 
اشت که خون آلود شدن سرک را با خون شان بياد آورند، جساد های افتاده که به شمشير پاره شده بود و خواهد د

  ." سوختاندن جسد های شانرا بخاطر خواهند داشت
 کرد که در آن افغانها واقعًا انگليس ها را نابود ساخت و آن جنگ برای هر 1880مظلوم يار اشاره به جنگ ميوند در 

او تذکر داد که جنرال ايوب خان، سرقومندان جنگ عليه انگليس ها بود و ماللی تسلط .  بار بوددو جانب مصيبت
ناپذير زنی بود که در سر صف نيروها افغانی قرار گرفت درست زمانيکه آنان شکست خورده بود، و وی از چادر 

در جنگ ميوند شهيد نشويد، بخدا ای جوانان عزيز، اگر " خويش بحيث يک معيار مردانگی استفاده کرده فرياد زد 
  !. مردم شما را بی غيرت می شمارند

  . يعقوب خان، مرد دوکانداريکه در بيرون مغازه اش بيرق افتخار استقالل در اهتزاز بود، خشمگين بود
 من در باره اين روز خوش نيستم، ما زمانی اين روز را تجليل کنيم که يک انگليس هم در خاک ما حضور:" وی گفت

ما آنان را می بينيم که در چهار اطراف هلمند گشت و گذار می کنند گويا که آنان اين منطقه را از . نداشته باشد
شما می توانيد اين امر را در وجود عساکر ببينيد . آنان تاهنوز از ما متنفر هستند. پدرکالن هايشان به ميراث گرفته اند

 افغانستان را کمک نخواهند کرد؛ آنان صرف می خواهند که انتقام آنان هيچگاهی. که باالی ما فرياد می کشند
  ." بگيرند

سيد قيوم، عسکر تازه استخدام شده اردوی ملی افغانستان که صرف يکروز از خدمت اش می گذرد، روحيه جنگ را 
کومت وی در اما احساسات ضد انگليسی وی تا اندازه بيجا به نظر ميرسد زيرا انگليس ها و ح. مناسب جلوه داد

  . يکطرف قرار دارند
من با حکومت ايستاده هستم تا يک دشمن هم در افغانستان باقی نماند، اگر دشمن پدرم :" وی با سر و صدای زياد گفت

نزد من تفاوت . باشد، اگر طالب باشد ويا اگر هر کسی يک نهال اين خاک بيجا نمايد، من به ايشان اجازه نخواهم داد
من تا اخيرين نفس خواهم جنگيد، و يک . ريز ها وجود ندارد؛ هردو ايشان دشمن افغانستان هستندميان طالب و انگ
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  ." دشمن افغانستان را هم نخواهم ماند که زنده بماند
  . محمد اآبر، مرد ريش سفيد، بسيار ميانه رو بود

 ما را تسخير نمايند، اما افغانها تسخير انگليس ها به افغانستان آمده بودند، می خواستند که/ زمانيکه انگريز:" وی گفت
اکنون انگليس ها آمده اند تا افغانستان را . آنان قوت شانرا نشان دادند و متجاوزين را بيرون راندند. نمی شوند

 سال قبل 88اما اگر ببينيم که آنان با نظريات سابق شان آمده اند ، ما جوابی برای شان خواهيم داد که . بازسازی نمايند
 ."داده بوديم

 انيپا

 


