بيست هشت اسدروزآزادي واستقالل ملي چگونه رقم خورد؟؟؟
(استاد صباح

انسان ازهمان لحظه که تصميم می گيرد آزاد باشد ،آزاد است...

خوشهاآنان که باعزت زگيتي
بساط خويش برچيدند ورفتند
براي خفظ ي استقالل کشور
شهادت راپسند يد ند ورفتند.
افغانستان درروزبيست هشت اسد  ،سال دوازده نودهشت هجری شمسی پس از استرداد به عنوان يک کشور مستقل در
منطقه و جهان قد علم کرد اما از همان لحظه تولد مورد توجه قدرت های بزرگ جهانی قرار گرفت .دوران پس از
استقالل دوران پر از التهاب برای ملت و دولت هارقم خورد .در اين دوران اگرچه سايه استعمار انگليس ازسرکشور
برداشته شد اما دست های استعمارهرگز از مداخله درامورمختلف افغانستان کوتاه نشد  .امروزپس ازگذشت بيش
ازنودهه ازاسترداد افغانستان  ،کشور هنوز توسط نقشه های شيطانی ابرقدرت ها به اين سو و آن سو کشيده می شود و
به زعم بسياری هاافغانستان به معنای واقعی کلمه هنوز يک کشور مستقل نيست  .افغانستان با امريکا پيمان امنيتی
امضا کرده است و قرار است متحد استراتژيک کابل درمقابل تهديدات خارجی درکنار افغانستان بايستد و درمبارزه با
تروريزم و بازسازی افغانستان همکاری مالی و تجهيزاتی کند اما کشورهنوزدرتنشج داخلي  ،جنگ باتروريزم ومداخله
منطقوي مواجه است ونيروهاي خارجي نقش تماشاگررادارد ودولت آمريکا درتجهيزومسلح سازي نيروهاي مسلح
کشورعالقه ندارد وازجانب ديگرباموجوديت پنجاه کشوروحضورفزيکي قواي انگليس درافغانستان چگونه ميتوانيم
ادعاي استقالل وآزادي نمايم ؟؟؟ امريکا نه تنها تمايلی به تجهيز قوای امنيتي ندارد که خود با کشتار افراد ملکی و
حمايت مخفيانه از گروه های تروريستی برای افغانستان درد سرساز شده است.
باوجود اين همه مصيبت ها روزاسترداد استقالل کشوررابراي آنانيکه هنوزبراي خوشبختي وطن  ،سعادت مردم وآزادي
حقيقي کشورماافغانستان تالش دارند وخدمتگارمردم وميهن اند صممانه تبريک وتهنيت ميگويم .

مردم افغانستان بيگانه ستيزاند

انديشمندي ميفرمود :آزادی نه تنها بی بها نيست بلکه کاالی بسيار بسيار ارزشمندی است که در طول
تاريخ  ،مفت و ارزان به چنگ هيچ کس نيامده است.

ما اگرخيزيم بنائ ظلم را ويران کنيم
قصر ارتجاع را با خاک يکسان کنيم
ماهمه مجنونيم وآزادي ليالي ماست
جان وتن خودفداي عاشق جانان کنيم.
مردم افغانستان در طول تاريخ همواره مردمانی بيگانهستيز بوده و با سنتهای اجتماعی و اعتقادی که اين مردم سخت
به آن معتقد وپايبند هستند ،مقابله با تجاوزگران ،مهمترين ويژگی ساکنان کشور را شکل میدهد.
در منابع تاريخی گفته ميشود  ،روحيه سلحشوری و مقابله با تجاوزگری از گذشتههای بسيار دور در فرهنگ و باور
مردم وجود داشته است.
مردمان اين مرزوبوم به عنوان بخشی ازسرزمين يک امپراتوری بزرگ شرقی ،حدودسه صدوسي سال قبل از ميالد
مسيح ،اسکندر مقدونی مبارزه کردند و به عنوان بخش مهمی ازسرزمين خراسان بزرگ در دوره اسالمی ،عليه
ستمگران اموی وعباسی نزديک به يک قرن پيکار کردند.
ساکنان افغانستان همچنين در قرنهای سيزدهم ،چهاردهم و شانزدهم عليه چنگيزيان و اعقاب آنها جنگيدند و خسارات
جبران ناپذيری را متحمل شدند .اين مردسلحشوردرقرنهاي نوزده  ،بيست وبيست يک به ميدانهاي نبردشتافته اند
ورشادت وقهرماني هاي ماندگاري ازخود بجاگذاشته اند.
دردوران استعمار اروپايی وسلطه انگليسها برشبه قاره هند وتجاوز آنها به افغانستان ،مردم اين سرزمين تا کسب
استقالل سياسی مبارزه کردند .اين مبارزه در پرتونهضت استقالل درسه جنگ بزرگ ضد استعماری  ،عليه امپراتوری
انگليس که درقلمرو آن آفتاب غروب نمیکرد ،تبلور يافت.
درسال دوازده نودوهشت خورشيدی ،امان هللا خان  ،يک روز پس از قتل پدرش سلطنت خود را با اعالم استقالل
افغانستان آغاز کرد و دريک سخنرانی عمومی در کابل گفت« :ای ملت معظم افغانستان! من هنگام شهادت پدر ،وکالت
سلطنت را در کابل داشتم واکنون به اصالت آن بارسنگين امانت را متوکالً و معتصما ً باهلل به عهده گرفتم .وقتی که ملت
بزرگ من تاج پادشاهی را برسرمن نهاد ،من عهد بستم که بايستی دولت افغانستان مانند ساير قدرتهای مستقل جهان
در داخل و خارج کشور آزاد و مستقل باشد .ملت افغانستان درداخل کشور آزادی کامل داشته و ازهرگونه تجاوز و ظلمی
محفوظ و مردم فقط بايد مطيع قانون باشند و بس.
اکنون اين مردم باشهامت با تروريزم وافراطگرايي دست وپنجه نرم مي کنند ومدان باشهامت ماسوگند خورده اند
تاتروريزم بين المللي راباحمايه منطقوي آن نابود وبارديگرباافتخاروسربلندي زندگي نمايد .

اعالم استقالل ملي

سری که هوای خدمت به وطن درآن نيست ،نيست شود ،تنی که فقط آسايش خود را می پسندد نابود
گردد ،قلبی که برای وطن نمی تپد همان بهترکه هرگزنتپد ...

وطن ای زاد گاه مردي مردان
تومسکن وتو ماوايي د ليران
بروزي رزم وپيکاردرنبرد گاه
لبيک گفته بخواست توشهيدان.
شاه امانهللا ،خطابههای پی در پی ضد انگليسی را در محضر شهريان کابل و طبقات و اقشار مختلف مردم ايراد میکرد
و با استقبال بيدريغ تودههای مردم مواجه میگرديد .در يکی از اين خطابهها شاه امانهللا درمسجد عيدگاه گفت :
"ای مردم شجاع و با ايمان افغان! ای شيرمردان! حکومت برتانيه فريبکارانه وبيشرمانه دومراتبه کشور محبوب ما را
مورد حمله قرار داد و پنجه کثيف شان را در منطقه فرو میبرند و میخواهند کشورما را که آباء و اجداد ما در آن دفن
شده مضحل سازند ،عزت و آبرو وهم شخصيت و خصلت افغانی ما را نابود سازند ،آزادی و خوشبختی ما را از بين
ببرند  ...بيانيههای شديد شاه ،محبوبيت او را درميان مردم توسعه و تحکيم بخشيد .روز بعد هزاران نفر از شهريان
کابل باشاگردان مکتب حبيبيه در مقابل سفارت انگليس به مظاهره پرداخته و شعارهای ضد انگليس میدادند.
پس از کشته شدن امير حبيب هللا ،امان هللا خان دربعد از ظهر روزجمعه در مقابل قصر سالم خانه در کابل برای
سربازان خود سخنرانی کرد .امان هللا خان دراين سخنرانی با اعالم آزادی و استقالل افغانستان ،تمام پيمانهای گذشته با
دولت انگليس را لغو کرد  .چند روز بعد در تاريخ نهم حوت سال  1297در مسجد "عيدگاه" کابل در حضور رجال مهم
مملکتی و اهالی شهر مراسم تاجگذاری رسمی صورت گرفت و امان هللا خان به عنوان وارث قانونی و بر حق تاج و
تخت پادشاه افغانستان شناخته شد .

نامه آزادي به سران جهان

آزادی عبارت است ازدستزدن بههرکاری که بهوسيله قوانين موضوع ٔه حکومتی که تفکيک قوا درآن
بهحقيقت پيوسته است،منع نشده باشد .حکومتی که درآن قانون راهيئت مقننه تدوين ،قوه مجريه
بصورت مجزا اجرا وقوه قضايي ٔه مستقلی آن را قضاوت میکند  ..شارل.

اميراز تاريخ گلگون نوشتند
به دنيا نامه ي با خون نوشتند
به ترک وازبک وتاجيک وطن
به هزاره وبر پشتون نوشتند.
امان هللا خان بعد از اعالم رسمی پادشاهی خود ،اعالميه مفصلی را درسراسر افغانستان چاپ و منتشر کرد و در اين
بيانيه که اولين سند رسمی اعالم استقالل افغانستان به شمار میرود ،استقالل و حاکميت آزادانه افغانستان را اعالم کرد.
بعد از مدت کوتاهی که امان هللا خان به اوضاع مسلط شد ،نامهای برای الرد چلسفورد نايب السلطنه هند فرستاد و ضمن
اعالم پادشاهی خود و استقالل افغانستان ،برای امضای قرارداد جديد بين افغانستان وانگليس ابراز آمادگی نمود.
چند روز بعد نامه ديگری با امضای محمود طرزی مسئول روابط خارجی افغانستان به مقامات انگليسی فرستاده شد.
طرزی در اين نامه مقامات انگليسی را از تشکيل وزارت خارجه افغانستان به سر پرستی خود مطلع ساخت و به همين
ترتيب به مقامات ،روسيه ،جاپان ،آمريکا ،ايران ،فرانسه و ترکيه نيز نامههايی فرستاد و به کشورهای مذکور از
استقالل افغانستان خبر داد .
تشکيل وزارت خارجه ،بالفاصله پس از نشستن امان هللا خان به تخت پادشاهی ،خود نشانه تصميم بی چون و چرای
امان هللا خان برای دستيابی به استقالل کامل افغانستان بود .امان هللا خان بدون اينکه از جواب دولت انگليس مطلع
شود ،استقالل کامل افغانستان را به صورت يکجانبه اعالم کرد و به اين ترتيب آمادگی خويش را برای مقابله با انگليس
آشکار ساخت  .در تاريخ سيزده اپريل ،امانهللا خان درکابل در حضور درباريان و جمعی از مردم ،بار ديگر در رابطه با
اعالم استقالل افغانستان سخنرانی کرد .امانهللا خان در اين سخنرانی که سفير انگليس نيز در آن حضور داشت گفت " :
من خود و مملکتم را از نگاه داخلی و خارجی کامال آزاد و مستقل و خود مختاراعالم نمودهام .مملکت من از اين به بعد
مانند ساير ممالک و قدرتهای جهان ،مستقل خواهد بود .به هيچ قدرت خارجی به اندازه مويی هم اجازه داده نخواهد
شد که در مسائل داخلی و خارجی ما مداخله نمايد واگرکسی خواسته باشد به اين امر دست زند گردنش را با اين شمشير
خواهم زد " .سپس امان هللا خان رو به سوی نماينده انگليس در کابل کرد و گفت :او (ای) سفيرآنچه من گفتم فهميدی؟
وسفير پاسخ داد :بلی .

جرگه بزرگ ملي

بسياري ازسياستمداران اين مطلب را به خوبي مي دانند كه هيچ ملتي نبايد آزاد باشد ،مگرآنگاه كه
شايستگي نگهداري واجراي اين آزادي را داشته باشد .اين اندرزمانند ديوانه ي دريك داستان كهن است
كه تصميم گرفته بود درآب نرود ،مگرآنگاه كه شنا كردن را آموخته باشد.مكولي.

خدا يا ايندم آبادي به اوده

سراسرخوشي وشادي به اوده
سخاوت کن بروي پاک قرآن
صفاو صلح و آزادي به اوده .
امان هللا خان پس ازمشورت با همکاران خود ،تصميم گرفت که يک جرگه بزرگ ملی تشکيل دهد .امان هللا خان در اين
جرگه سخنرانی بسيار حماسی ايراد نموده و اعالم کرد :وقت آن رسيده است که مردم افغانستان برعليه دولت بريتانيا
قيام نمايند .هنوز چند روز از پايان جلسه لويه جرگه نگذشته بود که نامه نايب السلطنه در جواب نامه امان هللا خان به
کابل رسيد .در اين نامه از شناسايی استقالل افغانستان سخنی به ميان نيامده بود و تنها به روابط براساس قراردادهای
قبلی اشاره شدهبود .امانهللا خان به اين نتيجه رسيد که انگليس از طريق ديپلماتيک استقالل افغانستان را به رسميت
نمیشناسند ،بنابراين عليه نيروهای انگليسی اعالم جهاد کرد .وی اقدام به بسيج همگانی مردم کرده و دستور اعزام
نيرو به جبههها را صادر کرد و اقشار مختلف مردم افغانستان ،با شور و شوق برای رفتن به جبههها به جوش و
خروش افتادند .بعد از بسيج مردم و اعزام يک هيئت ديپلماتيک به روسيه و کشورهای اروپايی جهت معرفی افغانستان
به عنوان يک کشور مستقل ،نيروهای نظامی افغانستان از  3جبهه مختلف به مناطق مرزی اعزام شدند تا به برقراری
امنيت مرزها بپردازند و در صورت لزوم با متجاوزين برخورد نمايند .
هنوز نيروهای نظامی به طورکامل در مرزها مستقر نشده بودند ،که جنگ در منطقه شرقی آغاز شد و صالح محمد خان
قبل از آن که دولت افغانستان به شکل رسمی اعالم جنگ کند ،بدون هماهنگی با مرکز و سايرجبهات درسيزده ثور
دوازده نودوهشت شمسي  -جنگ را آغاز کرد  .پس ازحمله نيروهای افغانسان ،انگليسیها هفت روز بعد از زمين و هوا
عمليات تهاجمی خود را آغاز کردند که در اثر بمباران هوايی يکصدوبيست نفر از اهالی منطقه کشته شدند و سپه ساالر
محمد صالح خان نيز زخمی شد و جبهه جنگ را ترک کرد و درنتيجه انگليسیها وارد خاک افغانستان شدند ومنطقه دکه
را اشغال کردند .در اين جنگ بيش ازچهارصد سرباز افغانستان نيز کشته شدند و جنگ سوم افغان و انگليس اين گونه
آغاز شد.

اعالم جهاد وقطع روابط با انگليس

براي چه توقع داريد كه خياالت ،تصورات ،احساسات ،اقدامات وبه طورخالصه زندگي ما آزاد باشد و
حال آنكه به چشم خود مي بينيم كهكشانهاي بزرگ كه منظومه خورشيدي ما دربرابرآنها هيچ است ،در
حركات خود آزاد نيستند ومجبور شده اند كه خط سيرويژه ي را پيموده وازقوانين خاصي پيروي كنند.
مترلينگ.

شهيدان وطن در خون تپيده
براي حفظ تو قلبش دريده
تمام الله هاي سرخ صحرا
خون مردم توست آنجاچکيده.
پس از آغاز جنگ ،مناسبات دولت افغانستان و انگليس قطع شد و انگليسیها "عبدالرحمان خان" سفير کبير افغانستان
را از دهلی اخراج کردند و دولت افغانستان نيز حافظ سيف هللا سفير کبير انگليس را از کابل اخراج کرد  .بعد از اخراج
سفير انگليس ،انگليس شهر "جالل آباد" را بمباران کرد به طوری که دو سوم شهر ويران شد .در دوم جوزا1298

شهر کابل نيز بمباران شد و چهار بمب در نقاط مختلف شهر انداختند ،يکی از اهداف اين بمبها کاخ سلطنتی و کشتن
امان هللا خان بود و بمبی به اتاق خواب امان هللا خان نيز افتاد ،اما او در زيرزمين برج شمالی ارگ پناه گرفته بود.
بعد از بمباران کابل ،بعضی از اعضای دولت به امان هللا خان پيشنهاد کردند که کابل را ترک کند و به "پغمان" برود،
اماامان هللا خان اين پيشنهاد را رد کرد و گفت :اين حرکت به ضعف رجال دولتی و حکومت و بینظمی امور امنيت
عمومی منجر میشود ،حيات شخص من ازحيات افراد جامعه ارزشمندتر نيست .
اين ايام ،ايام جهاد فی سبيل هللا است در ارگ شهيد شوم و يا در کوه و صحرا ،فرقی ندارد .توکل من و همه اهالی و
ملت افغانستان به خداوند بزرگ است  .راهاندازی نيروهای نظامی به نام جهاد ،اقدامی فوقالعاده مؤثر بود ،زيرا عمليات
نظامی در مقابل انگليسیها در افغانستان ازمدتها با احساسات و مفاهيم مذهبی توأم بوده است .اعالم رسمی جهاد،
احساسات عميق اسالمی روحانيون را برانگيخت وپس از بمباران کابل و جالل آباد وخسارتهايی که به مردم وارد شد،
انگليسیها تالش کردند امان هللا خان را مسئول خونهای ريخته شده معرفی نمايند ،هرچند که آنها موفق به اين کار
نشدند و مردم با سردادن شعار های "هللا اکبر" و "مرگ بر استعمار انگليس" ،انگليسیها را مسئول جنگ خواندند.
در نهايت به استقالل افغانستان انجاميد  .به رسميت شناخته شدن استقالل افغانستان از سوی انگليس ،بزرگترين دست
آورد جنگ سوم افغان و انگليس بود که امان هللا خان آن را بزرگترين دستاورد خود ومردم افغانستان میدانست.
وطن مادردوم است ،وطن خويش را فزونتر ازهرچيز گرامي بداريد.
ميهن دوستي بايد مقدم برهركاروخود مختاري واستقالل پيشروبرهرانديشه باشد.
وطنم را بيشتر ازخانواده ام دوست مي دارم اما به انسانيت بيشترازكشورم عالقمندم.
كافي نيست كه انسان براي وطنش خدمت انجام داده باشد بلكه هرگزازخدمتگزاري خودداري ننمايد .عشق ورزيدن به
ميهن عبارت ازاين است كه انسان با تمام قوا،ميل داشته باشد عملي شدن آرمانهاي بشري را درآن مشاهده نمايد و به
قدر قوه ي خود در راه كار ياري نمايد.
عشق وعالقه به وطن و آب و خاك مانند عالقه به پدرومادر و زن و فرزند امري طبيعي است.
صميميت وعواطف و احساسات شما نسبت به ميهن خودتان بايد مافوق همه ي احساسات و عواطف شما باشد.
خدمت به وطن نيمي ازوظيفه است و خدمت به انسانيت نيم ديگر آن.

آزادي وآزاد گي

بگوآزادي بودن يا نبودن ؟؟؟
بهرجا بودن وبرما نبودن
ببين امروزگروه نا بکاررا
بوطن بود ن وباما نبودن.
آزادی يکی از زيباترين کلمات موجود در هرزبانيست ،ساختمانها و مجسمه های آزادی معموال تبديل به سمبولهای
کشورها و يا شهرها ميشوند ،آزادی کلمه ايست که همه آنرا ستايش ميکنند و ميپسندند اما درتعريف آن باهم اختالف
نظردارند ،لزوم وجود آزادی آنقدر واضح است که کسی جزات نميکند بگويد من با آزادی مخالفم ،هرچند واقعا چنين
باوری داشته باشد .آزادی و محدوديت الزم و ملزوم يکديگر هستند ،آزادی را ميتوان به نوعی اجازه ارتعاش در ميان
حوزه ای تعريف شده از امکانات تعريف کرد .آزادی مطلق در هيچ جامعه بشری ای وجود ندارد .در هيچ کجای دنيا
مردم بطور مطلق آزاد نيستند .تعريف آزادی خود محدود کردن آزادی است اما اين آزادی در محدوديت است که ما بدان
در حوزه سياست و علوم اجتماعی نيازمنديم .يعنی در واقع محدوديت درون کلمه آزادی تعريف ميشود و اختالف بر سر
تعريف کلمه آزادی در واقع اختالف بر سر تعريف اين محدوديت هاست.

انسانها آزاد هستند دستهايشان را محکم به حرکت در بياورند اما اين آزادی محدود ميشود به وقتی که فاصله دست آنها
از بينی افراد ديگر بيشتر و يا بسيار بيشتر از طول بازو و دست آنها باشد ،اگر اين فاصله کمتر باشد ديگر انسانها آزاد
نيستند مشتشان را محکم به حرکت در بياورند و اين يک قانون است.
آزادی يکی ازاصيلترين ارزشهای نوع بشر به شمار میرود؛ به گونهای که همگان آن را میستايند .فيلسوفان
متافيزيک و عالمان علوم اجتماعی ،به ويژه حقوق و سياست ،در اين زمينه سخنها راندهاند .
با اينکه مفهوم آزادی ،جزء مفاهيم بديهی محسوب میشود ولی در رسيدنبه آن ،گرفتار دشواریها و پيچيدگیهای
فراوانی هستيم؛ بر اين اساس ،تعاريف گوناگونی برای آن عرضه شده است و هر مکتب و فلسفهای با توجه به
مفهوم انتزاعی ،به چشم
ِ
پيشفرضهای خود ،به تفسير آن پرداخته است؛ لذا ،سوء تفاهم و اختالف نظر فراوانی در اين
میخورد  .امابه اعتقاد انديشمندان آزادی يکی ازبزرگترين و عالیترين ارزشهای انسان است؛ به تعبير ديگر ،جزء
معنوياتانسان است .آزادی برای انسان،ارزشی مافوق ارزشهای مادی است .انسانهايی که بويی از انسانيت
بردهاند،حاضرند با شکم گرسنه و تن برهنه و در سختترين شرايط ،زندگی کنند ولی دراسارت يک انسان ديگر نباشند و
آزاد زندگی کنند .

به گرامي داشت ازروزاستراد استقالل وطن

دلم را بازمکن بربادي ام من
خراب وخسته يي آبادی ام من
براي ميهن و مردم کشور
هميشه تشنه يي آزادی ام من.
جغد هم ويرانه را که وطن و زادگاه اوست  ،می پرستد.
بعضی افراد سال ها برای حراست وطن می جنگند  ،اما يک عمر به آن خيانت می کنند.
دنيا محل زندگی همه مردم جهان است و ما تنها به قسمتی کوچک از آن به نام وطن دل بسته ايم.
دگرگون کردن وطن کار ساده ای نيست و نياز به همکاری تمام اقشار و گروه ها دارد.
هنگام تولد  ،مادرم گفت  :فرزندم مادر ديگری در کنار ما هست که وطن نام دارد و همه ما در دامان او زندگی می کنيم.
وطن با حضور نوابغ زندگی می کند و با خون شهدا زنده می ماند.
عشق و مهر وطن از تولد تا هنگام مرگ در سينه انسان باقی و تا ابد جاری است.
هر جا که به آزادی خودت می انديشی  ،به آزادی وطن هم فکر کن.
وطن همه موجودات در وطن انسان خالصه می شود.
مبارز وطن هميشه جانش را برای وطن فدا می کند.
مبارز وطن تالش می کند تا نام وطن را بر بلند ترين جايگاه جهان به نمايش در بياورد.

مبارز وطن سرسخت ترين  ،دلير ترين و فداکارترين مبارزی است که برای آزادی و استقالل وطن تا آخرين قطره خون
خود مبارزه می کند.
مبارز وطن هيچگاه شکست نمی پذيرد و هر عملی که مايه خفت و خواری وطن باشد  ،را پذيرا نيست.
مبارز وطن پرنده سينه چاکی است که با خون خود دنيايی از آرامش و آسايس فراهم می سازد تا ديگران آسوده و راحت
در آن زندگی کنند.
مبارز وطن می گويد اگر کسی نتواند به هر دليلی به وطن خدمت کند  ،بهتر است مرده باشد.
مبارز وطن جانش و تمام هستی اش را می دهد  ،اما حاضر نيست ذره ناچيزی از وطنش را از دست بدهد.
مبارز وطن آزاده ای است که برای آزادی وطن  ،آزادی خود را از دست می دهد.
معنای زندگی در وطن و وطن در جاودانگی خالصه می شود.
کسی که تالش نمی کند  ،در چشم وطن جايی ندارد.
زندگی انسان های فعال  ،خاک وطن را بارور می سازد.
خانه ات را حاضری از دست بدهی  ،ولی وطن را هرگز.
يکی از دل مشغولی هايی که خداوند به انسان عطا می کند  ،عشق به وطن است.
زمين کوير هيچ ارزشی ندارد  ،اما کوير وطن ارزشمند و مقدس است.
زنده ماندن نام ملت ها به جاودانگی وطن آنهاست.
وطن هم برای زنده ماندن نيازه به آبياری دارد که شهيدان عهده دار آن هستند.
وطن تنها ميراثی است که هرگز نمی توان آن را خرج کرد  ،هديه داد و يا فروخت.
برخی از خطاها قابل چشم پوشی هستند ولی خيانت به وطن هرگز.
سرنوشت انسان ها به سرنوشت وطنشان بستگی دارد.
دين عقيده مقدس  ،وطن خانه مقدس و اميد زندگی مقدس ملت هاست.

آزادي راباسخنان انديشمندان گرامي بداريم

دهقان ودهکده اش قادراست جهانی را به زورآزمائی بخواند زيرا قانونی که بر دهقان حکومت می کند
اينست که اوبرای دفاع ازحيثيت و افتخارزادگاهش حتی مرگ را به آسانی تحمل خواهد نمود .گاندی.

تو را تنهاي تنها می گذارم
بدست دشمنان وا ميگذارم
مراکردند بيرون ازخانه من
ترا برنسل فردا می گذارم .

 آزادي نه چنان است كه يك يا دو بارشكست ،يا بارها شكست ،يا بي اعتنايي و حق ناشناسي مردم ،يا پيمان شكني ،ويا صف آرايي سرنيزه هاي زور و قدرت و سربازان و توپها و قوانين جزايي ،آن را سركوب كند و ازميان بردارد.
 هنگامي كه آزادي جايي را ترك مي كند ،نخستين كسي نيست كه پا بيرون مي نهد و حتي دومين و سومين كس همنيست ،درنگ مي كند تا همه بيرون روند ،و او آخرين كس است.
 خيال مي كنم كه همه قهرمان ها و تمامي شعرهاي آزاد در هواي آزاد به تصور درآمده است. اكنون راز پرورانيدن برترين كسان را در مي يابم ،بايد كه در هواي آزاد نشو و نما كرد و با زمين خورد و خفت . خدا آزادي را به كساني مي دهد كه در جستجوي آن هستند. وقتي نهال آزادي ريشه گرفت ،به سرعت رشد و نمو مي كند. كساني كه حاضر نيستند براي آزادي بهايي بپردازند ،لياقت آزادي را ندارند. انسان در همان لحظه كه تصميم مي گيرد آزاد باشد ،آزاد است. تمام مردم آزادي را دوست مي دارند ،اما مهارت عجيبي در نابود كردن آن به كار مي برند. من دشمن تو و باورهاي تو هستم ،اما آماده ام در راه آزادي باورهايت ،جان خود را فدا كنم. براي آنكه بتوان خوب نوشت بايد در يك كشور آزاد زندگي كرد. دو چيز براي من به معناي زندگي است :آزادي و بانويي كه او را دوست دارم. ازاين نكته مشوق تر نمي توان يافت كه بشر داراي قدرت انكار ناپذيري است كه مي تواند با تالش و كوشش ،آزاديزندگي خود را افزايش دهد.
 مالكيت زمين از اهميت ويژه اي برخوردار است .چنانچه مقرر گردد كه زمين متعلق به هيچ كس نباشد ،مگر آن كسكه روي آن كار مي كند ،آنگاه مي توان آزادي ِ پايدار را تضمين كرد.
 آزادي متعلق به يك نفر نيست ،از آن همه است. اي مردم آتن ،چه مرا بي گناه شماريد و آزاد كنيد و چه نكنيد ،من هرگز از راه خويش باز نمي گردم حتي اگر صدباركشته شوم.
 براي به دست آوردن استقالل [ خودساالري ] مالي ،بايد از سر تا پا خواهش و آرزو بود. عشق راستين از خويشتن ،آزاد است و از هرچه ترس ،رها. هنر ،گونه اي رستگاري است؛ ما را از خواستن ،يعني درد و رنج ،آزادي مي بخشد و تصاوير زندگاني را دلربا ميسازد.
 درجهان ذهن ،ما ارواحي جدا از جسم و آزاد از قانون و عسرت و اضطراب هستيم .بنابراين در زمين مسرتي وجودندارد كه با آنچه ذهني واال و پرثمر در لحظه اي فرخنده در خود مي يابد برابري كند.
 انقالب ،ستمديدگان را آزاد نمي كند [ ،بلكه ] تنها استثمارگران را تغيير مي دهد. آزادي يعني مسؤوليت؛ براي همين است كه بيشتر انسانها از آن وحشت دارند. معني حقيقي آزادي ،مسئوليت است و به همين دليل است كه اغلب از آن مي ترسند. ملت از راه آزادي به تعليم و تربيت دست مي يابند ،نه برعكس. آزادي فقط در دنياي خيال وجود دارد. انسان آزاد متولد شده و آزاد است .چه مي شد اگر با زنجير به دنيا مي آمد؟. تاريخ يك ماشين خودكار و بي راننده نيست و به تنهايي استقالل ندارد ،بلكه تاريخ همان خواهد شد كه ما مي خواهيم. -من هنگامي آزادم كه همه ي جهانيان آزاد باشند؛ تا هنگامي كه يك نفر اسير در جهان هست ،آزادي وجود ندارد.

آزادي

آن زمان كه بنهادم سر به پاي آزادي
دست خود ز جان شستم از براي آزادي
آن زمان كه بنهادم سر به پاي آزادي
دست خود ز جان شستم از براي آزادي
تا مگر به دست آرم دامن وصالش را
مي دوم به پاي سر در قفاي آزادي
با عوامل تكفير صنف ارتجاعي باز
حمله ميكند دايم بر بناي آزادي
هرسوببين ظالمانه درجنگ است
ناخداي استبداد با خداي آزادي
شيخ از آن كند اصرار بر خرابي احرار
چون بقاي خود بيند در فناي آزادي
دامن محبت را گر كني ز خون رنگين
مي توان تو را گفتن پيشواي آزادي
فرخي ز جان و دل مي كند در اين محفل
دل نثار استقالل  ،جان فداي آزادي  .فرخي يزدي .
ياداشتهاوبرداشتها:مجما موسسه جامعه مدني ،افغانستان درپنج قرن اخيراثري ازفرهنگ ، ،خبرنامه فارس ،وبگاه
آريايي  ،دعوت  ،وطندارواصالت مقاله هاي نويسنده  ،کالم بزرگان ازکتاب گنجينه سخن  -نشردرموسسه طبع
ونشرسعدي تهران،

