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 ۲۰/۰۸/۲۰۱۵               دوکتور محمد اکبر یوسفی

 

 نعمت آزادی حق است، از حق باید دفاع کرد!
 

این آزادی، سال از استرداد استقالل سیاسی کشور ما افغانستان، در عرصۀ سیاست خارجی، می گذرد.  ۹۶درست 
بدست آورده اند. از آن  آنهابقیمت خون همان آزادی سیاسی بوده است که پدران ما 

، بحیث یک بعد، این کشور، از جانب دول دیگر نیز در مناسبات بین المللیلحظات ب
برسمیت شناخته شده است.  کشور آزاد و مستقل دارای حاکمیت ملی و تمامیت ارضی،

درج تأریخ وطن  ،، باید بعنوان یک روز خجسته، برای همیشهزین روز تأریخیتجلیل ا
کافی نیست. ادای احترام به ما گردد. اما حفظ این نعمت تنها، با تجلیل هم ممکن نبوده و 

ک امر مسلم است. اما محدود ساختن دستآورد ها، تنها بر غازیان و شهدای راه آزادی، ی
اشخاص انفرادی، هم در امر ایجاد و رشد فضای اعتماد و همبستگی بین انسان های 

 جامعۀ ما مفید، نخواهد بود. 
 

افغانستان، در راه برقراری و ایجاد دولت، نشیب و فراز های زیادی را پیموده است. 
از سال  پادشاهی افغانستان، دولت از عمرهشتاد سال ۀ زمانی تنها در یک وقفمردم ما، 

، م، تنها با قدرت استعمار کهنۀ برتانوی غارتگر، سه جنگ خونین را۱۹۱۹م تا ۱۸۳۹
در جهان بنام پشت سر گذاشته اند. این جنگ ها،  ،انگلیسی برای طرد و دفع تجاوزگران
-First Anglo-Afghan War ، ۱۸۳۹" )افغان و انگلیسهای معروف: جنگ اول "

 (Second Anglo–Afghan War ،۱۸۸۰-۱۸۷۸" )افغان و انگلیسجنگ دوم " ،(۱۸۴۲
بارۀ مشخصات ر د م(، ثبت تأریخ گردیده است.۱۹۱۹" )افغان و انگلیسو جنگ سوم "

محدود  ،"افغان و انگلیس "جنگاین سه به تنها آزادی خواهی مردمان این سرزمین، 
  نبوده است.

 

 ،هدف شوم عاری از " در راه است، کهمانند"توطئه  اقدامات درین اواخر، مباحث و 
عالوه از نمونه های ثبوت  .بنظر نمی رسدمکدر ساختن "هویت ملی" اتباع این کشور 
 ۹۶ ،تنها الی استرداد استقالل انگلیسی هم، تأریخی متذکره، که نمونه های تحریری بزبان

هم  م به اینطرف۱۹۶۴خدمت خوانندگان محترم، تقدیم گردیده است، از سال  ،سال قبل
"، که بر و دیموکراسی ، با ماهیت "آزادیرژیم سلطنتی قانون اساسی در اولین چنان

تعریف  اساس آن، پارلمان دو مجلسه، تأسیس گردیده است، کلمۀ "افغان" نسبت و لقبی
 .تهر تبعۀ کشور، بمثابۀ یک نسبت قانونی شناخته شده اس ایاست، که بر شده

 

مطابق  تا است،بوده الزم  بحث بر سر "سند شناسایی" اتباع مطرح گردیده است،وقتی  
بر اساس  و نه ر اساس تابعیت دولتی،، بکشور همه اتباعتعامالت بین المللی برای معرفی 

در  با همین کلمۀ "افغان"، "مذهبی"، سند "هویت" تعیین گردد." و یا ایتنی"وابستگی 
تبعۀ افغان،  اساس قانون،ر ب منسوب گردیده اند.، قوانین اساسی بطور مکرر، اتباع کشور

طبق تعامالت بین المللی ناًء ب .شناسدمی را حقوق و مکلفیت خود  مطابق همین هویت،
در پهلوی ذکر تأریخ  ، در تذکره جای مناسب خود را می یابد، کهفقط همین کلمۀ "افغان"

 ، نه دیگر مشخصات.گرددو محل تولد، هر تبعۀ افغان ثبت تولد 
 

م، از ۱۹۲۸، در جریان سفر رسمی سال )یاداشت ها در پایان تصاویر نمونه از جریان سفر به اروپا: "امان هللا خان
برلین، دوکتورای افتخاری بدست آورد." )امروز پوهنتون  –"مکتب عالی تخنیکی"، واقع در "شارلوتن بورگ" 
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تخنیکی برلین نامیده می شود.( در تصویر بعدی: "پادشاه امان هللا خان یکجا با رئیس جمهور "رایش" آلمان، 
م"، در تصویر اخری: "امان هللا خان، با رئیس جمهور ترکیه، مصطفی ۱۹۲۸ل "هیندنبورگ" در برلین، در سا

 م((۱۹۲۸کمال پاچا؟ در انقره )
 

ر خواهند بود، که ضمناً عالقه به چه دست هایی در کا ،، که در پشت پردهشده می تواندمطرح  هم حال سؤالی
این همه شجاعت ها و سر سپردگی  ؟" هم داشته باشندجنگ افغان و انگلیس، کلمۀ افغان در مفهوم تأریخی، "تغییر

دیگر بدون   ،می باشدهای مردم ما را در راه حفظ استقالل وطن، که وطن همه گروپ های اجتماعی و "ایتنی" 
این بنفع کیست؟ روشن است، که  ؟آنرا نیابدمطابقت  ،تذکر یافته ریخ هشتاد سالا، با تأکلمۀ افغان، در هویت افغان ه

ند، که پس از استقالل سیاسی بازماندگان استعمارغارتگر، از شنیدن چنین نام اتباع ما، فارغ می مانند. همه می دان
درنیزم"، تحت ، در عین حال درین کشور "ریفرم های" وسیع ضروری بسوی "م  سبات خارجیدر عرصۀ منا کشور

 .قیادت پادشاه جوان امان هللا خان، "ملقب به غازی امان هللا"، آغاز یافت
 

 بهتربرای آیندۀ  ،یک دهه در عمر مردم این کشور، انواعی از امیدواری ها
زنده شد، که متأسفانه در نتیجۀ توطئه ها و نفوذ حلقات عقبگرای ارتجاعی، 

پادشاه تحول طلب، در آخرین سالهای زمامداری  بشکست مواجه گردید.
انجام سفر طوالنی، به کشور های مهم دنیا و عمدتاً به اروپا،  پس ازشان، 

که از جمله، در کشور آلمان با استقبال بی سابقه روبرو گردیدند، سقوط 
  داده شد.

 

، تحت فرماندهی "سقوی" کشور افغانستان، که بعد از سرکوب اغتشاش
جبهات "تل و  "سپهساالر محمد نادر خان"، فاتح در جنگ استقالل، در

شرایط خیلی دشوار، در راه اعمار تدریجی وطن قدم می  وانه"، در تحت
چهل سال را، که قسمت اعظمی آن، در شرایط "جنگ سرد" بین  .گذاشت

تحت در  سالهای قبلیچنان و هم  قدرت بزرگ، پس از جنگ دوم جهانی، 
سپری گردید،  رایط جنگ جهانی )افغانستان بی طرفی خود را حظ نمود(ش

 در نتیجۀ "کودتای سفید" سقوط داده شد.
 

در حالیکه در طی سالهای سلطنت، در محدودۀ امکانات، اساسات دولتی  
"اغتشاشیون"، توسط پادشاه، "اعلیحضرت محمد   را که بعد از ویرانی های

از جملۀ دستآورد  .بخشید می گذاشته شده بود، توسعه ،نادر شاه غازی"
مجهز و منظم  «اردوی ملی»از ایجاد یک  های مهم، می توان در قدم اول،

 . شناخته می شدیاد کرد، که در عین حال "اردوی شاهی افغانستان"، 
 

(، رژیم "چهل ۵۹، صفحه ۳۰م )"شپیگل"، شماره ۱۹۷۳در افغانستان در سال وقتی قابل یادآوری بوده می تواند، 
، در گزارش خبری، گردیدسالۀ سلطنتی"، در نتیجۀ "کودتای سفید"، سقوط داده شده و "رژیم جمهوری" اعالن 

بایر در  کشور: " نموده استچنین فورمولبندی  را "، خلص خبرآخرین دیدارنشریۀ معتبر آلمانی، تحت عنوان "
." این اردوی ملی، جمهوری شد. رهبر کودتا، داوود متحد "کریملن" علیه "چین" شناخته می شود ،هندوکش

افسر جوان" توانسته اند "کودتای  ۵۰چنان منظم و با "دسیپلین" بوده است، که بر طبق همین گزارش "شپیگل"، "
، "تعلیمات نظامی را در انهآ نها مانند سایر هم مسلکانمحمد داوود را سازماندهی نموده، از آن حمایت کنند." همۀ آ

اکادمی های نظامی شوروی فرا گرفته بودند." در عین زمان تذکر داده می شود، که تنها "قوای هوائی در آنزمان، 
نیم دهه، این "اردوی جهادی"، شکایت از ال اینک بعد از قریب یک و ح داشته است. ،آن نفر" در تشکیل ۶۰۰۰

 فقدان، "قوای هوائی"، بزبان می آورند.
 

عمر  از سال ۲۶ در مدت گ سرد"، بین دو قدرت بزرگ،بعد از ختم جنگ دوم جهانی، و رونما شدن فضای "جن
با کشور همسایۀ شمالی آن، روابط حسنه داشته  رژیم ، تا همین تأریخ "سقوط"،رژیم سلطنتی افغانستانسالۀ  ۴۰

"، حفظ می نموده اصول همزیستی مسالمت آمیز، بین رژیم های متفاوت سیاسیاست. این روابط را بر اساس "

mailto:maqalat@afghan-german.de


  

 

 

 5تر 3 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

"، یا عدم عضویت در بالک های "نظامی"، در بی طرفیاست، "است. رژیم سلطنتی، درین سالها، با حفظ اصول سی
ا پیشبرد چنین ب است. نمودهمی حفظ  خارجی روابط در ،را هوشیارانه تعادل حقیقت با "شرق و غرب" آنزمان،

با تناسب  ،به حد ممکن اعظمیتخنیکی و کمک های اقتصادی هر دو جانب  –از کمک های علمی ، سیاست
 متفاوت، مستفید گردیده است.

 

و تا مدت های طوالنی  به کمک های خارجی نیازمند بوده ،حاضر حالهم در  این کشور در همه سالهای گذشته و 
م، بحیث آمر اردو، ۱۹۳۹"... جنرال در سال . شپیگل در بارۀ رهبر کودتا هم چنان می نویسد: نیازمند خواهد بود

ن پادشاه نجات داد. زمانی که بعنوان یکی از کمترین مهمانان غربی در تدفی دشمنپادشاهی را در برابر قیام اقوام 
"ستالین" اشتراک ورزید، از جانشین "ستالین"، "خروسچف"، برای دیدار از کشورش دعوت نمود. در سال 

م، بعد از ده سال در مقام صدارت، از جانب پسر کاکایش سبکدوش گردید، زیرا داوود پادشاه و پارلمان را، ۱۹۶۳
رئیس دولت، وود در هفتۀ قبل بحیث دا –یک فرد  ،مشترکاً در حکومت، نمی خواست. در تحت حاکمیت سخت گیر

می خواهد افغانستان را بیک  –یک شخص، از جانب هواداران او تعیین گردید  ثبحی وزیر دفاع و وزیر خارجه
دولت "ُمدرن" مبدل سازد. کمک باید درین امر برایش یک کشور همسایه بنماید، که حاضر از سالهای دهۀ پنجاه 

میلیارد دالر، در بیست سال گذشته  ۱.۵. "مسکو" قریب به شوروی اتحادنموده است:  می به اینطرف، کمک
، بیش از هر کشور دیگر در نهراس ورطب. «پمپ کرده است)»درین کشور کوهستانی و پر سنگ فرستاده است

م، ۱۹۷۳، ۳۰" )"شپیگل"، شماره سه برابر بیشتر از کمک های انکشافی ایاالت متحدۀ امریکا ... همکرۀ زمین و 
 ( "رشتۀ ارتباط مسکوظاهر پادشاه سقوط یافته، داوود رهبر کودتا: ")در پایان تصویر:"   (۵۹صفحه 

 

"... قیمتی که افغانستان در برابر وابستگی به در یک "پراگراف" دیگر در همین گزارش، "شپیگل" می نویسد: 
قناعت  همسایۀ بزرگ باید می پرداخت، تا به این وقت بلند نبوده است: مسکو به "نیوترالیتی" )بی طرفی( شدید

، که داوود با هوش بعد از اتحاد شوروی از امریکایی ها و تاسه و حتی بدون اعتراض متحمل گردید داشته است
 ." )همانجا(..تاسه المان های غربی طلب کمک های وسیع نمود

 

این همه حوادث، ناشی از پرابلم های داخلی و تالش های گروه های متنوع سیاسی مخالف علیه همدیگر، که تشنۀ 
 در تحت تأثیر فعالیت های مقابلوی قدرت های بزرگ نیز، عمق و وسعت کسب می نموده است. قدرت بوده اند،
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"قدرت های بزرگ"، که به بحران دوامدار در کشور ما افغانستان و اطراف در جملۀ حوادث و نقشه های احتمالی  
ذکر آن منجر گردیده است، سقوط رژیم های "سلطنتی" در افغانستان و ایران قابل 

مطبوعات خارجی، سقوط رژیم جمهوری "پنج ساله" را م، ۱۹۷۸است. در سال 
در افغانستان، طوری گزارش می داده اند، که بر رنگ و رخ رهبران "کودتای 

 خونین"، "مهر کمونیستی" می زده اند. 
 

رهبران آن، از همان آغاز شب و روز بیهوده تالش می ورزیده اند، تا "لکه های" 
پاک سازند. اما عوامل  ، از رخ آنهاها را، با شدت و با سرعتهمچو مهر 

سرعت تعمیق و توسعه دهنده، در بحران داخلی و منطقوی، که بزودی  ،گوناگون
به میدان مسابقۀ قدرت های بزرگ مبدل گردیده است، از توان مقابلۀ آنها، خارج 

. است هگردیده، بحران در عمق و وسعت، ابعاد خونین و تباه کننده را بخود گرفت
وجود آنکه در آغاز باز هم، این همه وقایع را، برخی از نشرات خارجی، به  با

  عنوان مسایل داخلی در افغانستان،  یاد می نموده اند.
 

آنچه را که این نویسنده قابل تذکر می داند، اینست که از سیستم های سیاسی، نباید 
 نتایج سالم ، انتظاررژیم های سیاسی و "کلیشه های رنگه" فقط از روی "نام"

 "پادشاهی" و یا ،سیاسی رژیمیک داشت. اصوالً خیلی فرق نمی نماید که 
های  زمندی، مطابق نیا. مهم آنست که رژیم ها، وظایف مبرم راباشد"جمهوری" 

چگونه انجام می دهند. بحران خونین و تباه کننده در  ا،آنه ، در قلمروانسان ها
قرن بیست،  ۹۰افغانستان، قریب هفت دهه بعد از سقوط "شاه امان هللا"، در دهۀ 

، که از مدت ها، در ه اندرا با خود آورداز طریق حکومت "تنظیمی"، دولتی 
هیت "ملی" و ، یعنی یک دولت "مذهبی" که با ماآن بوده اند ، تأسیسآرزوی

  .یابدنمی مطابقت با شرایط فعلی جهان،  و "دیموکراتیک"،
 

 "نژاد پرست ر حال حاضر "نژاد پرستی" در حلقات معین "ناسیونالیستی افراطید
در یک "، یافراط "نژاد پرستان مذهبی در تمام حلقات حاکم فعلی در کشور، با

فظ استقالل بدست آمدۀ کشور ما، در ح مشغول فعالیت های مشترک اند.جهت، 
موضوعات تشریفاتی و تجلیل به ال باید ح معرض خطر جدی قرار گرفته است.

بر دولت افغانستان،  گروه های "تنظیمی" مسلح،ین ا یک روزه، اکتفاء نشود. های
، ما این ناب ند.ه ادر صف کمترین دول اسالمی دیگر، مهر "مذهبی" زدحتی رسماً 

، حفظ ""بی پایان " مشغول در جنگ"افراطیونتا ابد، وجوه مشترک آنها را با 
نعمت آزادی حق  ، باور داشته باشیم، که "ها اگر به این ارزشال ح خواهند نمود.

 ."از حق باید دفاع کرد"پس  ، "است
 

 ، با همان اهدافو بازماندگان همان "اغتشاشیون" ضد "شاه امان هللا" پیروان 
، هر آنچه بعنوان درن"ا اساسات دولت "م  یت بضددر آنها، قبل سال  ۹۰قریب 

درن"، ایجاد گردیده بود، ویران نمود  اسین اسیاتی ترح ند.ه ااساسات دولت "م 
که حافظ تمامیت ارضی، استقالل بوده است،  "اردوی ملی"،وطن ما،  موجودیت،

نیز  "های داخلی و حاکمیت ملی شناخته می شد و قادر به جلوگیری از "جنگ
، نحل گردیدبوده است، توسط همین "جهادی ها" و رهبران "نظیمی مذهبی" آنها، م

 .ملت افغان را خلع سالح نموده، کشور را به بدترین وضعیت روبرو ساخته اند
میت هر رژیم سیاسی برای مردم آن در آن نهفته است، که در ماهیت آن، چه اه

ارزش ها را ایجاد و در امر صلح و رفاه مردم، از خود چه مهارت نشان می 
 دهد.
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 5تر 5 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

این اردوی ملی منظم، که متضمن حفظ تمامیت ارضی و هم چنان مدافع استقالل ملی کشور بوده است، قرار معلوم 
در شرایط عدم موجودیت اردوی ملی، در ، را کشور، خود آنها متعاقبا  که  توسط همان گروه ها، منحل گردیده است،

"شپیگل" می نویسد:  "جهادی ها"،تصویر سه در پایان) .ندجنگ خونین دیگر، که "جنگ داخلی" نامیدند، مبتال ساخت
 (.جارب مرگ آورخزانۀ ترهبر شورشی ها مال عمر، حکمتیار و حقانی )سمت راست(: "
 

گرفته تا امروز، در جبهات مختلف،  هاین "مهره ها" در قریب شش مرحلۀ مختلف، از زمان جمهوریت پنجسال 
. ستبوده ا ، متمرکزی اساسات دولتی و اردوی ملی کشورتغییر لباس داده، هر آنچه انجام داده اند، در جهت ویران

تبارز دهندۀ مفهوم  حال اینک با حذف تدریجی کلمۀ افغان" که اصالً، مانند گذشته، تنها منسوب به "پشتون" نه، بلکه
، ماهیت یک دولت بوده است، که همه اتباع افغانستان، با همین کلمه در خارج از کشور معرفی اند ""سیاسی دولتی

صورت عملی ساختن چنین در را هم، از آیندۀ مردم ما حذف کنند.  ""ملی" را هم از آن بگیرند و راه "دیموکراسی
. در ه اند، عملی نمایندنقشه ، همان اهداف انحرافی، که در تحت نام "اقلیت"، سالها، داد "افغانستانی" بزبان می آورد

ک هویت واحد، پروسۀ "وحدت ملی" و موجودیت دولت واحد تأریخی افغانستان، تحت سؤال صورت نداشتن چنین ی
. در مورد توطئۀ انحالل اردوی افغانسان، باید از دوست "احمد شاه مسعود"، جناب داکتر خواهد گرفتجدی قرار 

توضیح  ،ایفای وظیفه می نمایدرئیس حکومت "وحدت ملی"  حاضر در مقام، حال ، درعبدهللا عبدهللا، که خود
 خواسته شود.

 
 پایان
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