
 
 

 

 2تر 1 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

 
 

AFGHAN GERMAN ONLINE  
http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de  
 

 اشدبیمضمون م ۀسندیوش نومتن و شکل بد تیمسئوول

 

 2۲/۲۰/2۲1۲        یار امین ظریف استاد
 

 !تجلیل بی سابقه از روز استرداد استقالل افغانستاننکته در مورد  ده
 

به مرور زمان همگام به انکشاف اجتماعی جامعه افغانی درک قهرمانان و خدمت گزاران واقعی کشور بیشتر آفتابی 
 کشور درخشان ساسی قرار دارند که گذر موفقانه از آن برای آیندهفاز حیک می شود. مردم افغانستان اکنون در 

در مورد  قضاوت عقالیی و ملی برایو  کردهسرنوشت سازاست. در این فاز مردم باید خوب وبد خود را تعریف 
کردیم  ه. اکنون که ما عمالً تجلیل بی سابقه روز استرداد استقالل افغانستان را تجربتاریخ کشور زمینه سازی نمایند

قادر به شناسایی ارزشهای واقعی که نقطه وصل تمام ملت است، خواهد مطمین شده ایم که این کشور زود یا دیر ،
پاس بدارند. امسال تجلیل از روز استرداد گ افغانستان قهرمانان واقعی خود را ملت بزروقت آن رسیده است که شد. 

مهم بود. من ده نکته بارز تجلیل بی سابقه از روز استرداد استقالل را  خیلیپیام آور موضوعات  افغانستاناستقالل 
 در ذیل خالصه کرده ام. 

سعی کردند مردم  به رهبری عبدالصبور خان ، مذهبیون و روحانیو جاهل و افراطیمالیان تعداد چند یکهر .1

رور پرست با سوطن ل طلب و ، استقالانستان باز بدارند اما مردم غیوررا از تجلیل یوم استرداد استقالل افغ

وقت دیگر از این روز استقبال کردند. این انکشاف نشان دهنده شکست جهالت در  و غرور بیشتر از هر

 باوری و بیداری دست یافته است.  افغانستان بود و نشان داد که جامعه افغانی به خود

ر این جشن ملی اشتراک کردند. جای این نخستین بار بود که بعد از سالهای بحرانی همه اقوام افغانستان د .2

خرسندی این است که جوانان ما بیشتر از هر قشر دیگر در تجلیل از روز استرداد استقالل افغانستان سهم 

  .بازتاب دادداشتند. این رویداد وحدت، یکپارچگی، همبستگی و رشد و توسعه اجتماعی جامعه افغانی را 
مان الله خان غازی از قوم بزرگ پشتون بود و بعد از آن بچه سقاو)رهزن یکتعداد ستمی ها بخاطری اینکه  شاه ا .3

مشهور( به قدرت می رسد، بصورت بسیار آگاهانه سعی کردند با استفاده از نام اسالم به مردم احساس این را 

الله  ط اماننبود بناً تجلیل از روز استرداد استقالل که توس میاسال ارزشهای بدهند که امان الله خان معتقد به

هیچ اصل، بجز به خان کافر بدست آورده شده است، نیز مردود می باشد. در این جمع لطیف پدرام )که معتقد 

ک خود پیامهای مسخره ماند که از جانب اکثریت مردم و حتی پیروانان از فاشیزم نیست( در صفحه فیس ب  

 دوستی در میان افغانها است.  خودش نیز نکوهش شد. این نشان دهنده بیداری و افزایش حس وطن
احمد ولی مسعود زیر بنیاد شهید احمد شاه مسعود از روز استرداد استقالل افغانستان تجلیل بعمل آورد. این  .4

نخستین باراست که پیروانان بچه سقاو جسارت قبول کردن حقیقت را پیدا می کنند. تجلیل از روز استراد 

یرید پذگر امان الله خان را می که بچه سقاو یک خاین ملی بود. چراکه ا استقالل افغانستان به مفهوم این بود

 ینین کشور می افتد. ئکار بچه سقاو در لیست زباله دانی خا بصورت خود
امرالله صالح کوشش کرد به حکومت وحدت ملی اتهام وارد کند که گویا حکومت به والیات تاجیک نشین عمداً  .5

می خواهد این روز را قومی بسازد. اما خوشبختانه مکتوبی بناً  رده استگرفتن بودجه خودداری کاز مدنظر 

ا این کار ها صالح را رد کرد. ب که قبالً به تمام والیت تکثیر یافته بود و اکیداً برایشان نگاشته شده بود این ادعا

یگر حس الزم پرستیژ خود زد. واقعیت این است که تا هنوز هم در اقوام دحیثیت و  صدمه بزرگی راصالح 

جود وواسبتگی به این کشور بوجود نیامده است. باید قبول کنیم که هنوز برای ملت شدن نیاز به کارهای زیادی 

 . دارد
به جسارت کامل از برنامه های اصالحی امان الله  تحلیلگراناین اولین بار بود که در تلویزیونهای افغانستان  .6

هل را بعنوان علت داخلی سقوط حکومت امانی خواندند. قبل از این ها و مذهبیون جا خان تقدیر کردند و مال

 در مورد علت داخلی سقوط حرفهای واضح گفته نمی شود. 
کنسرت آریانا سعید آواز خوان مشهور کشور نیز یک رویداد خیلی مهم بود. برگزار شدن این کنسرت نشان  .۲

. آنها اگر می خواهند در کشور وجود ندارد های افراطی در جامعه افغانستان جای مال برایداد که دیگر 

دموکرات مانند افغانستان بسر ببرند باید حس وطن دوستی را در وجود خود بمیان بیاورند و به ارزشهای 
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دموکراتیک ارزش قایل شوند. ملت افغانستان دیگر آن ملت مرده و جاهل نیست. ملت بیدار شده است و به 

بناً دیگر حکومت افراطی باالی این ملت نه تنها دشوار بلکه ناممکن خواهد حقوق انسانی خود پی برده است. 

 بود.  
پر رنگ بودن جشن استرداد استقالل در مناطق پشتون نشین بازتاب دهنده خودباوری و بیداری پشتونها و  .۰

 های افراطی است.  رهایی آنها از قید مال
یکبار  مه های امان الله خان بدون تردیدکردن برنایس جمهور داکتر غنی در هرات در باره عملی ئبیانیه ر .9

ها را در میان ملت بزرگ و فداکار افغانستان بوجود آورد. مردم حاال انتظار عملی شدن این برنامه  دیگر امید

 ها را دارند. این یک حرکت فوق العاده خوب داکتر غنی بود. 
جهانیان نشان داد که افغانها هنوز هم زنده ، آزادی  استقبال بی سابقه از روز استرداد استقالل افغانستان به .1۲

 خواه و عاشق میهن و مردم خود هستند. 
بیدار شده است. اعتقاد دارم دیگر من اطمینان دارم که ملت ما اکنون به خودباوری سیاسی رسیده و بیش از هر وقت 

خواهد بود. آینده از کسی است که برای هیختگان و انسانهای باخرد ، روشنفکر، فرگراکه آینده از افغانهای ملی 
بلکه صلح، وحدت، سعادت، ارزشهای انسانی،  ؛،وحشت،انفجار، انزجار، جهل و نادانی نهکشورش مژده آور دهشت

 . باشدعلم و روشنایی 
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