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 وضعیت روز استرداد استقاللاهی کوتاه به گن
 

روز های ، در سطح کشوری و ملی دارای آئین مختلف هستندو  گونه که دارای نژاد و فرهنگجهان همانملت های 
 ون نیز میباشند.گوناگملی 

قل و اعالم کشور مستایجاد روحیۀ واحد ملی های داخلی و گ، ختم جنیعنی تثبیت هویت ملی شانیک کشور  روز ملی
 .میشود رفتهگجشن ملی  میباشد

و متجاوزین بر هستی و کشور و بیرون راندن  رانگاشغالال گر با کسب آزادی مطلق از چنگروز ملی کشور دی
 رفته میشود.گملی جشن  ) البته با دادن قربانی(ران گاشغال

 رفته میشود.گحکومتداری جشن ملی نُو و جدید و دموکراتیِک ر با استقرار یک سیستم گروز ملی کشور دی
 ود.رفته میشگوطن خویش، جشن ملی ریشه کن نمودن دیکتاتوری های ممتد و طوالنی بر ر با گروز ملی کشور دی

 رفته میشود.گ، جشن ملی جدید و بیرق ملی جدیدمثالً با انتخاب قانون اساسی ر گروز ملی یک کشور دی
ارای روز، دجغرافیای سیاسی بلکه از روی مصلحت های ، قبالً نه تاریخ داشتتند و نه اّما بعضی کشورهای نو ظهور

هر قطعۀ  ، تجزیه ورگبالً با هویت و ترکیب دیقو زمین نسبتاً وسیع ، چه بسا یک جغرافیا و استقالل سیاسی شدند
ر از این ، منظو ویند استقالل اِعطائی و استقالل کسبیگاینکه میمنحیث به یک کشور مستقل قد علم نمود.مشخص 

 تثبیت هویت ملی است.مقوله همین ماهیت 
دارای روز ملی بهر حال، امروز بر نقشۀ جغرافیای سیاسی جهان دو صد و چند کشور وجود دارند که هر کدامش 

از روز های ملی خویش تجلیل بعمل می ملی بودن خود شان و نظر به کیفیت تعریف میباشد که به نحو مطابق میل 
 رامی بادا.گو جشن های ملی شان که برای همۀ شان آرزوی مؤفقیت داریم  آورند

آزادی کسبی ) از راه مبارزۀ از جمله کشور های منطقه بود که افتخار  ماقرن پیش کشور عزیز یک سال کم یک 
و عزم راسخ شخص شاخص امان  درایتآورد که البته هم مردم و هم  گبه چنمسلحانه( مردانه وار مسلحانه و غیر 

کسبی بود نه اعزازی و چون این استرداد استقالل کسب این استقالل راستین، رول عمده و مهم داشت. رهللا خان د
 ملی ما، گاین نعمت بزرتحریف و  لیس سخت تمام شد و شروع نمود به تضعیفگاناعطائي بناً این امر بر استعمار 

 .همۀ ما میدانیم چه بالئي سر این روحیۀ آزادی خواهی ما آمدکه البته 
لزنی شود و قهرمان مسابقه و گفق به مؤ(  Aبا درخشش مثالً)  ال در یک مسابقۀ نهائی جام جهانیفوتبر یک تیم گا

حتی مجبور و مجبور به ترک میدان و مصدوم Aبازیکن آخرین دقایق بازی همین قهرمان جام اعالم شود ولی در 
 ؟درد آلود و رنج آور نیستشخص بازی کن مدال و جام شود آیا برای طرفداران تیم برنده و به عدم شرکت در توزیع 

 ناراحت کننده است.مسلماً که 
شادکامی داشتیم ولی بعد  با بودن امان هللا خان مرحوم احساس خوش کامی وما یک دهه در تجلیل سالروز استرداد 

ه انگآهسته آهسته بیمنادی و پرچمدار راستین آن نعمت، ، کام ما از شیرینی تجلیل این روز در کنار از یک دهه
اه هنوز هم گو این جایاه خاص داشت گفرد صادق این وطن جای، با اینهم روز استرداد استقالل در قلب فرد ردیدگ

 می درخشد.
 :اّما سخن اصلی

امالً افغانی که یک پروسۀ ککبیر منحیث مؤسس دولت  یشیرُسرخ و انتخاب احمد شاه بابابعد از جلوس مؤفقیت آمیز 
. وداصیل نب بجز این دهۀ امان هللا خانی() ما پروسۀ حکومتداریر هیچ گ، دیقانونی و حقوقی و اصیل بودطبیعی و 
زۀ به اندای هیچ صدف گفرهن -اجتماعی -حوادث تاریخی اعم از سیاسیعمیق و پهناور که در دریای ویم گمیخواهم ب

ی عجیب همه مروارید های بیرون در آمده از این صدف ها ذاشتگبر جا نمروارید اصیل  استرداد استقالل اصلیتِ 
بدون استثنی  در نود سال اخیرو نا همنشبن هم خون  نا و نا همخون هم خوان و نانا متنجانس وو غریب و بعضاً 

 های نود سال اخیر تقلبی بودند.فت که همه مروارید گردد خواهم گوستأخی تلقی نگر گا غیر اصیل بودند
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رفته گقلبی انقالب! تقلبی، از نابغۀ شرِق ترفته تا گرفته تا دموکراسی تقلبی، از جهموریت گتقلبی از خادم دین رسوهللا 
بر اعادۀ  تقلبی مبنیامیرالمؤمنین تقلبی و از وعده و وعید رفته تا گقلبی جهادی تقلبی، از رهبران تتا قهرمان ملی 

 و کومک های جهانی همه و همه تقلبی بنظر میرسد.دموکراسی 
 اتوچطور ممکن است که نر واقعاً اصیل میبود گنیز اصلیت ندارد اامریکا  غیره بابلی! توافق ستراتژیک نظامی و 

ن ، نیروهای اهریم وجب وجب سرزمین ما داردبر ایکه بۀ زمینی و فضائی و استخباراتی بر تسلط همه جان با توجه
 شهر های مهم ما مسلط شوند؟پاکستانی وارد سرزمین ما شده و چند صباحی بر یکی از 

لی روز م هیچاّما این حقیقت باید درک شود که پایانی ندارد و شاید تازه هم شروع این دردها باشد قصۀ بیاِن درد دل 
ً لیس گوئیم حصول استقالل از استعمار انگیا بهتر ببه سان روز استرداد  د افغان هر فرشیرینی و کیف ندارد بنا

درج و به آن رامی را در تقویم روحیات ملی خویش گجا انداختن این روز  گمکلفیت ملی و وجدانی دارد که فرهن
با  و، عاشق استقالل ملی خود را جلوه بدهیم ر باشدگقل بظاهر هم اروحیۀ تجلیل این روز حد اارج نهاند تا با تقویۀ 

مام آن بیائید با هم تکومک نمائیم.نا بسامان کشور ماتم زدۀ خویش این روحیۀ استقالل خواهانۀ خویش به بهبود وضع 
 بوتۀ فراموشیترسیم یا عملی نموده ایم به  ذهنی خویش یادر جغرافیای خاکی اعیاد و جشن های تقلبی ایکه در 

 ،ذاردگاثر نیک ب مابر تقویۀ احساسات رامی بداریم تا باشد گقرن پیش را همیشه خاطرۀ یک بسپاریم و فقط همین 
 آفریدن آن خونآن تمام اقوام شریف این سرزمین شریف نقش بسزائی داشت خاطره ایکه در  آفریدنخاطره ایکه در 

ن تابلوی بیائید قدر ای یز بخشیدهگیز و درس انگعبرت انقربانی زینت به آن تابلوی ایثار و ین هر قوم و ملیت گرن
 و فراموشی ها به قیمت ناچیز نفروشیم.ران قیمت را بدانیم و آنرا در بازار غفلت ها گ
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