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 92/12//219             نظر محمد مطمئن
 

 را ادا کردند آزادیدي ها شكرانه پولن
 گي را ادا مي نمایندسكاتلند و افغانستان از برد ،ولي اوكراین

 

ه را ببردگي را به جا مي آورند، اما بعضي از رهبران اوكراین، سكاتلند و افغانستان از  آزادیدر حالي كه پولندي ها شكرانه 
نایل شدند كه در  آزادیبعد از فروپاشي اتحاد شوروي بسیاري از كشورها در آسیاي میانه و اروپاي شرقي به  جا مي آورند. 

 این جمله دو كشور مهم پولند و اوكراین نیز شامل بودند. 
ام آن شوروي و قایم مق –ي تپولندي ها زماني كه استقالل شان را اعالم داشته، همزمان همه روابط شان را با بالك كمونیس

نویني بر اساس ایدیاهاي اروپایي در همه عرصه ها از به سیستم كمونیستي، نظام  نظامي )روسیه كنوني( قطع كرده و بر جاي
ورت این ساختار حكومت این كشور به سرعت و به ص بر بنا قبیل اقتصادي، تعلیمي و فرهنگي بهتر دانسته و استقرار بخشیدند. 

یري كه برخي افراد در پولند در همان وقت با آن در مخالفت و تضاد قرار داشتند؛ آنها فكر مي درجه تغییر كرد، تغی /11كامل 
سال  22پولندي ها كه مردمان زیرك و زحمتكش هستند، در كردند كه با این كار ممكن پولند با بحران بزرگي مواجه شود. 

دي ترقي و پیشرفت كرد كه جهانیان را به ح پولیندبعداً . استقالل خود را به طور كامل كسب كردند( /1/1گذشته )در سال 
سال در استعمار به سر مي برد و در جغرافیاي جهان نامي از آن وجود نداشت و  /12شگفت زده ساخت؛ اكنون پولندي كه 

هاي بزرگ از جمله جرمني و روسیه را مي پرداخت، در ردیف كشورهاي بزرگ  بهاي كشمكش ها و رقابت هاي كشور
 اروپایي قرار دارد. 

ست پولندي مكلف ا تبعۀ فیصله كردند، هر آمد، مردم و حكومت آن مشتركاً  لپولند زماني به حصول استقالل نای ۀملت محكوم شد
پولندي  باشندۀردازد؛ از همین روست كه هر گي بپآنرا در طول عمر و تا انجام زند ۀانپاسداري نماید و شكر آزادیكه از بهاي 

را درك كرده اند و اینكه  آزادیز پول را در بودجه دولت مي ریزد. آنها در واقع لذت و قیمت در طول سال مقدار مشخصي ا
دیگري نیستند. هر پولندي به این مي اندیشد كه در كشور  مي كنند، غالم كسا آزادانه تنفس ر آزادیخود اكسیجن در كشور 

. یكي از نشانه ها و دالیل میهن كشور بر وي فرض مي باشدخود شاه است و این اندیشه را در سر مي پروراند كه پاسداري از 
دوستي آنها این نیز است كه آنها تانكي را كه سربازان پولندي در جنگ جهاني آنرا مورد استفاده قرار داده بودند به قیمت بسیار 

زیم نظامي وارسا در بخش مهمي از ناچیز و با مهارت كامل از افغانستان به كشور شان انتقال دادند؛ هم اكنون این تانك در مو
 مي رسیدند.  آزادیاین موزیم به نمایش گذاشته شده است. اي كاش رهبران ما نیز همانند پولندي ها به لذت و كیف 

 

به قیمت ارزان بخرند و از آن استفاده نمایند و همچنان نخواستند كه در را نخواستند كه گاز، پترول و دیزل روسیه ها پولندي 
ند كه ده چند دیازمند روسیه باشند؛ گازي را كه روس ها به قیمت بسیار پایین به آنها پیشنهاد كرد، پولندي ها ترجیح داآینده نیز ن

نپذیرفتند؛ آنها در واقع نمي خواستند با را دیگر آنرا تدارك نمایند. همچنان پترول و دیزل ارزان روسیه  قیمت از آن از جاي
 روسیه را نیز نقش بر آب ساختند. آینده ه باشند؛ به این ترتیب تصور استعماري ستد داشت و داد اقل روزنۀ روسیه حد

 

برعكس اوكراین كه یك كشور غني و ثروتمند بود، و در كرانه دریاي سیاه كشور زیبایي بود، از هر لحاظ خودكفا، مراكز علمي 
راي بنادر مهم تجارتي بود، اما از اینكه به لذت بیشتر و با كیفیت تر، كارخانه هاي زیاد حربي و نظامي داشت، و در ساحل دا

از مقام ها و رهبران آن و ای پایید. البته هدفم همه اوكرایني ها نیست، بلكه عده بردگي نرسیده بود، همچنان به  آزادیو قیمت 
 كساني كه به غالمي روس ها افتخار مي كردند. 

 

به دامان بادارش )روسیه( پناه برد و  قدرت كنار زده شد، فوراً  از "نوكویچ ویكتوریا"جمهور سابق اوكراین  رئیسزماني كه 
در راستاي تجزیه كشورش با روس ها به صورت كامل همكاري كرد؛ به این ترتیب روس ها شبه جزیره كریمیا را از بدنه 

 روسیه هستند.  اوكراین جدا ساخته و به روسیه ملحق ساختند؛ هم اكنون اوكرایني ها غالم طبیعت در صدد غالمي بیشتر
جمهور حامي روس ها در اوكراین  رئیساین همه از طرز تفكر نادرست غالم گونۀ رهبران اوكراین ناشي مي شود؛ زماني كه 

 اوكراینياز قدرت كنار زده شد، روسیه صادرات گاز، نفت و مواد خوراكۀ اولیه اش را به این كشور در حالت تعلیق قرار داد؛ 
روسیه در كشور شان اجازه مي دادند؛ به جاي اینكه شكرانۀ  همزمان با اینكه استقالل شان را كسب كرده بودند، باز هم به مداخلۀ

را ادا نمایند بازهم به كوپون روسي چشم طمع دوخته بودند. اكنون كه قیمت ها در این كشور به صورت بي سابقه  آزادیكسب 
بانك هاي اوكراین كه در نتیجه شدت اختالس و فساد خالي شده،  ،صعود داشته  1/۵و برخي نیز  ۵/٪واد بلند رفته؛ برخي م

بردگي كه  ندو مجبورکرده اند  ماموران آن نیز مفت خور عادت حكومت توان این را ندارد كه به مامورین خود معاش بپردازد و
گي هاي خود زهاي اول حصول استقالل همه وابستن روها در همان آوا روسیه را بپذیرند. اگر اوكرایني ها نیز همانند پولندي
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گران مي گسلیدند و به دور از مداخله اجانب به استقرار و تدوین نظام جدید شان مي پرداختند، بدون شك با  را با استعمار
 سرنوشت امروزي مواجه نمي شدند. 

د به پاي صندوق هاي راي رفتند. سكاتلن هجدایي و یا پاییدن با برتانی به خاطر همردم سكاتلند مستعمره برتانی 2/1۲ ، /1در 
انگلیس است. انتظار مي رفت كه این مرتبه مردم سكاتلند به خاطر حصول استقالل كشور  ۀسال به اینسو مستعمر //0از  تقریباً 
 ویي دادند. برتانأر هییدن با استعمار برتانیمردم این كشور در حق ادامۀ غالمي و پا ۵٪٪استفاده نمایند، اما  آراي شان از شان

 مظاعصدرحصول استقالل نزدیك شد، دیگر مردم سكاتلند را اغوا كردند؛ و آن اینكه وقتي كه زمان همه پرسي به خاطر  ها بار
 ادیآزذت و نعمت این از ل بر داد؛ بنا دیگر فریب ه وعده هاي گوناگون، مردم سكاتلند را بارئبا ارا "دیوید كامرون" هبرتانی

ا به انگلیس بپایند و اقتدار شان ر هتر دانستند كه یك نسل دیگر با برتانیدیگر به شكل اكثریت این را به مردم محروم سكاتلند بار
 ها بخشیدند. 

تالش هاي شان را همچنان  آزادیدوست اند، مي گویند كه به خاطر حصول را  آزادیهایي كه ی ، سكاتلنداین وجودولي با 
 بدهد.  یمي خواهد استعف "الیكس سلموند"خواه سكاتلند  آزادیه خواهند داد و وزیر ادام

 

ي هاي امپراتورو تاز تاخت ریخ محل معركه و أمشابهي دارد. این كشور در طول ت یادآوري حقایق پیرامون افغانستان هم مشكالت
 همه به آزمایش زور "امریكا"و  "ويشور"، "انگریز"، "مغل"، "اسكندر مقدوني"، "چنگیر"هاي بزرگ جهان بود. در این جا 

بازوي شان پرداختند؛ در كنار این، امپراتوري فارس نیز بختش را در این كشور به آزمون گرفته است، اما دست و پاي همه 
گران در این كشور لنگیده، ولي این ملت آزاد را هم كسي به آرامش نگذاشته، تا از مزایاي این نعمت به صورت خوبي  استعمار
 دار گردد. برخور

له افتخار بزرگي براي ئدر قرن جاري این دومین قدرت بزرگ جهان است كه در این كشور كوچك شكست مي خورد؛ این مس
از آن د و برس آزادیگز نتوانسته به مزایاي واقعي ملت ما هر ،ملت ماست، اما در نتیجه غالمي و معامله هاي رهبران سیاسي

ي گاو روس ها را مي دوشید، و همانند اوكراین به تسزمان تجاوز روس ها، حكومت كمونی رد. دبه گونه درست بهره مند گرد
مردم كوپن مي داد. اجناس ساخت روسیه كه در خود روسیه به ده افغاني بود، در بازارهاي افغانستان به یك افغاني فروخته مي 

یم در شهرهاي بزرگ به بیرون شدن روس ها از ست هاي مقیاین، اكثر كمون بر ؛ بنادادشد؛ مردم ما را مفت خور عادت 
 و خروج روس ها را از افغانستان با بدبختي و فقر مقایسه مي كردند.  افغانستان بسیار خفه بودند؛

 

سال كه كشور زیر حمالت و اشغال امریكا قرار داشت، ولي در حال حاضر مجبور به خروج هستند، تعدادي  10بعد از اكنون 
در بدل را افغان ها  آزادیاراكین سیاسي كه هم اكنون در قدرت قرار دارند و نعمت بزرگ  خاصتاً غالم طبعیت  از افغان هاي

 ارج شود، مردم ما با فقر و گرسنگيغالمي به فروش مي رسانند، بازهم به همان فكر و باور هستند كه اگر امریكا از افغانستان خ
 عیف شده و خدا جل جالله را از یاد برده اند(. د شد )عقیده این گونه افراد ضمواجه خواه

 

سال گذشته مقام ها و دولت افغان به این نیاندیشیدند كه چه گونه برنامه هاي اقتصادي داشته باشند؛ تا در آینده بدون  10طي 
داشته باشند. در این مدت هیچ كار قوی و خود کفا افغانستان بوده و یک همكاري امریكا و جامعه جهاني به نیروي خود استوار 

به وسیله مقام ها دزدیده شد؛ ملت افغان همچنان در فقر به سر اساسي و زیربنایي در افغانستان صورت نگرفت. همه پول ها 
یك مرتبه به دیدار و دربار سفیر امریكا خود را مشرف  یبي به قدرت همه روزه بدون استثنمي برد؛ رهبران به خاطر دستیا

 مي كنند. 
لقه بگوش را رد بگوییم، در مورد بهره مند شویم، بیایید رهبران حآزادی باشیم و از مزایاي  آزادیاگر مي خواهید كه داراي 

آینده كشور بیاندیشیم؛ یك برنامه خوب امنیتي، اقتصادي و معیاري تعلیمي بسازیم؛ برنامه یي كه كامال افغاني باشد؛ این زماني 
 ممكن است كه در حكومت هر افغان جایي داشته باشد و به جاي جنگ به صلح ترجیح داده شود. 

 

را ندانند و ملت افغان را در دایرۀ غالمي بند نگه دارند، پس بهترین  آزادیبران سیاسي ما بهاي اگر خدا نخواسته بازهم ره
 مثالي براي آن اوكراین است كه تجزیه مي شویم، برباد مي شویم و در نهایت هویت خود را از دست مي دهیم. 

كشور به اهداي  آزادیمي دهم؛ كه به خاطر جوانان را مورد خطاب قرار  خاصتاً را من همه افغانان در داخل و خارج كشور 
گي بدهیم؛ تا حد اقل نسل هاي آینده ما در كشور اكسیجن زنددر بدل را  آزادیقرباني حاضر باشند، به شدت تالش نمایند و بهاي 

 را تنفس نمایند.  آزادی
 سربلندافغانستان آزاد و یك به امید 
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