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احمد ذکی هوشمند

 28اسد ،یادآور جان بازی های نیاکان ما!
 28اسد ،یادآور روزی است که نود و هفت سال قبل از امروز برتانیۀ کبیر که بنا بر گفتۀ آنان آفتاب در سرزمین
شان (مستعمرات) غروب نمی کرد ،با سه بار شکست در برابر قوای افغان (در طول حدودا ً
هر چهل سال) سر انجام استقالل کشور ما را در سال  1298هجری شمسی مطابق به 1919
میالدی به رسمیت شناخته و به این ترتیب از آن زمان تا کنون سیاست خارجی افغانستان به
دست خود افغانان طرح و اجراء گردیده است.
ملت ما که در مبارزات ملی و میهنی خویش زبان زد عام و خاص اند ،توانستند قوای انگلیس آن وقت را که با تمام
تجهیزات محاربوی مجهز بودند ،به زانو در آورده و در هر بار تقابل با آنان تلفات هنگفت مالی و جانی را برای شان
وارد سازند.
در جنگ اول افغان – انگلیس ( 1، )۱۸۴۲ – ۱۸۳۹نیرو های اشغالگر با متحمل شدن حدود  ۱6500کشته در میدان
جنگ و از بین رفتن تمام قوا ،فکر اشغال سرزمین ما را از مجرای نظامی از یاد بردند ،افتخار به کشور و ملت ما
می باشد .هر چند این سرزمین آبایی و اجدادی ما بار دیگر توسط قوای سرخ اتحاد جماهیر شوروی جهانخوار و
سپس به تشویق و حمایت پاکستان توسط نیروی سیاه طالبانی اشغال گردید و پاکستان نیز خواست که این ملت آزاده
را بار دیگر به کمک و یاری افراطیون طالب به بردگی بگیرد ،اما باز هم فرزندان صدیق همان نیاکان و اجداد با

جنگ اول افغان و انگلیس ( )18۴2 – 18۳9در بخش جنوبی دره هلمند روی داد[.]1
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طی این جنگ دوست محمدخان تسلیم شده و مجبور به رفتن به هند شد و شاه شجاع با حمایت نیروهای انگلیسی مستقر در کابل
به حکومت رسید.
نیروهای قبایلی افغان به مبارزه با نیروهای انگلیسی پرداختند و کابل را محاصره کردند .در ماه ژانویه انگلیسها اعالن کردند
که حاضر به تخلیه کابل هستند .دولت کابل به نیروهای انگلیسی تضمین داد که در راه برگشت نیروهای انگلیسی به هند به آنان
کاری نداشته باشد.اما نیروهای قبایلی افغان این تضمین را نپذیرفتند.هنگامی که دسته نیروهای انگلیسی که تعدادی زن و کودک
و خدمه هم همراهشان بود در حال بازگشت به هند بودند نیروهای قبایلی افغان به آنان حمله کردند و همه را قتل عام نمودند.
یک سال بعد گروهی از نیروهای انگلیسی برای گرفتن انتقام به کابل حمله کردند .آنان قلعه و بازار بزرگ شهر را به آتش
کشیدند.
بزودی دایره مخالفان با نام شورای اعالی مجاهدین تشکیل شد.در این شورا افراد ذیل حضور داشتند .نایب امین هللا خان
لوگری (رئیس شورا) وزیر محمد اکبر خان خان شیرین خان جوانشیر چنداولی حاجی علی آقا حسین حسین کاکه .سرانجام
مخالفان پس از هماهنگی قبلی بر علیه شاه شجاع قیام کردند و در طی نبرد آنها شاه شجاع کشته شد .پس از کشته شدن شاه
شجاع ،دوست محمدخان از هند به افغانستان بازگشت و مورد استقبال مردم قرار گرفت( .ویکیپدیا)
شماره  1از  2صفحه

ارسال مقاالت info@arianafghanistan.com :و یا spineghar@gmail.com

شهامت ما تحت شعار اینکه زیر چتر بردگی زیستن مایۀ ننگ و غیرت ماست ،دست به اسلحه برده و با نعرۀ تکبیر
هللا اکبر قوای سرخ و سیاه را تار و مار نموده و از استقالل ،تمامیت ارضی و نوامیس ملی دفاع نموده و حیثیت و
اعتبار کشور ما را به حیث یک کشور مستقل جهان حفظ نمودند.

تصویری از صحنه های جنگ افتخار آفرین دفاع از آزادی و استقالل افغانستان در برابر متجاوزان برتانوی

بعد از شکست رژیم متحجر و متعصب طالبان ،افغانستان از انزوای سیاسی خارج گردیده و بیشتر از یک دهه می
شود که ملت ما به سوی کاروان تمدن جهانی در حرکت است که در این مدت هلل الحمد دستاورد های بزرگی نصیب
ملت ما گردیده و ان شاء هللا به نصرت خداوند متعال و حمایت همه جانبۀ ملت مبارز ما از نظام و دولت منتخب
کنونی امید ها و آرزو های فراوانی وجود دارد که به مسیر فعلی ادامه داده شود و همه باشندگان این سرزمین بتوانند
در فضای امن و رفاه توأم با پیشرفت و ترقی زیست نموده و سرنوشت خود را با دستان خویش رقم بزنند.
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