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 2۰/۰۸/2۰1۸            استاد شاه محمود محمود
 

 اسد روز استقالل افغانستان مبارک باشد 2۸
 

 : مقدمه
مملو  نیدردناک و خون یروز ها که مردم ما روز ها نیدرا
 ییو برپا یادآوری گزارنندیرا پشت سر م یدیو نا ام آسیاز 

 ندیخوش آ شانیو استقالل ( برا یزادآ)  یروز نیاز چن
مردم را  شودیقربان که فردا آغاز م دیروز ع ی. حتستین

است  رکشو نیاول خیسازد. افغانستان در طول تار یخشنود نم
را پشت سر گذاشته  نیمراحل سخت و دشوار و خون نیکه چن

 . نبوده است دینند امروز نااماما هرگز ما گزارانند،یو م
  .خوردیها از دو جانب آب م یدینا ام نیا

در فکر مردم  نکهیحاکم امروزه بدون ا ی؛ دولت هانکهیاول ا
. اند شیخو یو اقتصاد یاسیس یباشند مصروف زدو بند ها

 دیجد نیشکند و متحد یهر ساعت اتحاد ها م یهر روز و حت
به  نیمتحد نیکه ا میو ما شاهد آن هست ندیآ یصحنه م یرو

  کنندیقد بلند م یگرید نی. و متفقشوندیمبدل م نیبه مخالف یزود
 

ً یثان و آن را  ندزیریب شتریب زمی؛ هالش دارند تا بر آتش افروخته شدهمخالفان مسلح به هر نام و عنوان که هستند ت ا
ها با انتحار و انفجار همراه  دنیسرکش نیو چه بسا ا کنندیم رونیو دروازه سر ب چهیمشتعل تر نگهدارند. از هر در

همه ما ؛ چندان  یروز ها برا نیاز چن یادآوری. بنابران شوندیبوده و هزاران هموطن ما به خاک و خون کشانده م
 . ستین ندیخوش آ

و آنها را نه به شکل گذشته با ساز و سرود  مینکن یادآوریروز ها  نیدست گذاشته و از ا یدست رو نیما چن اگر
دشمن به خصوص دشمنان که  ابیآب است که در آس قتیدر حق مینکن لیبلکه به شکل اجتماعات و نشست ها تجل

 نی. دشمنان ا میزیر ی، منموده اند یگزار هیسرما ما اتینمودن شهر و وال رانیو ،ما یشدن قلب ها یزخم یبرا
 یزادآخفه بسازند و ما هرگز به خصوص  و استقالل را در گلو ما یآزاد یش دارند تا صدارزو تالآ نیوطن به هم

 .میبگزار انیکشور بدست آمده است ؛ نقطه پا نیخون هزاران جوان ا ختنیبا ر سیکه از نزد انگل
 ی؛ آزاد گرید کباری است که ما بنابر روش گذشتگان ما یبزرگ یاز استقالل افغانستان درس لیو تجل یادآوری بنابران

 .رندیآنرا جشن بگ یبعد یو استقالل کشور را بدست آورده تا نسل ها
 ی. نشانه ا میندار ینیو د یو مذهب یمراسم عنعنو ریو سا دینوروز و ع ایو  یزادآکه ما استقالل و  یصدا ها سرو

 یکه ما در بند و گرو اجانب و دشمنان استقالل و آزاد رساندیخود م نیو ا دهدیرا نشان م ما یاز ضعف و ناتوان
مله ج نی. ا شودیم رونیمردم و به خصوص مال ها ب یبرخ نجره. هنوز صدا ) کافر گفتن شاه امان هللا ( در ح میهست

 کیبا  دیئایدارد ؛ پس ب داریها نود و نو سال قبل به دهان و خور مخالفان شاه امان هللا داده بودند ؛ خر سیکه انگل
را  یمدلرا به آغوش گرفته و دست اتحاد و ه گریکدیو استقالل افغانستان مبارک باد و یآزاد میبزن ادیصدا فر
 . بفشاریم

 

 : هـ ش 12۹۸اسد  2۸ اما
 یاروینبرد رو کیشاه امان هللا دست به دست هم دادند و در  یمرزو بوم تحت رهبر نیو نو سال قبل فرزندان ا نود

دست آورده و ب شیخون خو ختنی؛ استقالل افغانستان را با رایتانیدولت بر یعنیجهان  یکشور استعمار نیبا بزرگتر
 .کشور برافراشتند نیا یرا برقله ها یزادآدرفش 
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جهز نه چندان م یبلند نمود و افغانستان را کشور مستقل خواند و اردو یزادآ ادیامان هللا بعد از اعالن سلطنت فر شاه
کشور جهان را مجبورسازد  نیتوانستند بزرگتر یمردم یرویاردو با ن نیسوق داد. ا یو جنوب یدات شرقرا به سرح

 .بشناسد تیتا استقالل افغانستان را به رسم
 نیاز انحا، ا یهر سال به نحو دویثبت گرد کشور ما خیروز استقالل نقطه عطف در تار حثیاسد من 2۸! روزیبل

 .اموزندیو استقالل و مقاومت ب یزادآ یدرس ها یبعد یتا نسل ها میکردیم لیروز را تجل
؛ استقالل کشور ها ریخواهان هند و سا یزادآو روشن شدن افکار  یرگزاریثأ از ت یریها به خاطر جلوگ سیانگل

به  تو هند به ندر سی، مطبوعات انگلکوچک جلوه داد یلیو خ تیرا کم اهم سیانگل -افغانستان و جنگ سوم افغان 
ن آ که در رفتیبزرگ به شمار م یجمله جنگها از سیانگل -جنگ سوم افغان  کهی، در حالجنگ تماس گرفتند نیا
جنگ هالک  نیدر زیآنها ن ینظام 2۰۰۰وارد شد و حدوداً  ایتانیبه کشور بر یپوند خسارات مال ونیلیم 1۶از  شیب

 .شدند
م استقالل  1۹1۹اگست  1۸شدند، امان هللا خان در  روزیپ سیدر جنگ سوم افغان انگل یافغان یروین نکهی از بعد

 . اعالن کرد یعموم یاسد است رخصت 2۸روز را که مطابق به  نیافغانستان را اعالم و ا یرسم
روز از  نیبود از ادیاواخر  نیاما در رند،یگیاسد جشن م 2۸افغانستان همه ساله روز استقالل افغانستان را در  مردم

 .رسدیکمرنگ به نظر م یلیدر افغانستان خ یان حکومتزمامدار یسو
 یدر پهلو رند،یگیجهان روز استقالل شانرا با شور و هلهله فراوان جشن م یکشورها ریاست که سا یدر حال نیا
شاه امان هللا قرار داشتند که شاه موصوف را با گفتن  هیهمان مال ها و افراد که عل ریزمامداران ما تحت تاث نکهیا

هراس  یو هراس از حمالت احتمال یناامن لیهمچنان به دل دند،انتقاد گرفتند و از سلطنت خلع نمو ریز نید یفر و بکا
 .کنند لیشان تجل لیروز مطابق م نیاز توانندیافگنان، نم

 

 : جهینت
ن و جش لیتجل اتیگذشته با شور و شعف فراوان در مرکز و وال یو استقالل افغانستان که در سال ها یآزاد روز

.  رودیهر روز کم رنگ تر شده م ریدر طول چهل سال اخ میروز ها دار نیاز ا یادیو خاطرات ز شدیگرفته م
ً یافغانستان مستق کهیهنگامو  دیگرد لیآمد هفت ثور باشکوه تر تجل یکاریثور رو یکودتا کهیزمان حت تسلط روس ت ما

ً یرا گرفت . ثان یخیروز تار نیا یاز هفت ثور جا لیها قرار گرفت در قدم اول تجل گذشته و  یجشن ها گرید ا
الل تا استفاده و به زبان آوردن استق گرفتیبنابران تالش صورت م شدینم دهید یاسد با ساز وبرگ آنچنان 2۸ یاداوری

 . ها خفه شود گلودر  یو آزاد
اسد  2۸جشن نگرفتند بلکه  ییها ، نه تنها هشت ثور را به شگوفا نیازهشت ثور همان روش گذشته تکرار شد ا بعد

و نه  ینه اردو و نه لوازم حرب گری. ددیکم رنگ گرد شتریاز پ شتریآن ب لیتجل . و درجهٔ سپردند یرا به فراموش
 .خوردیجشن معارف وجشن اطفال به چشم نم کهبل شدیم دهید اتیمرکز و وال یدر جاده ها ینظام یمارش ها

مردم داده نشود. و اشغال و تسلط روسها و  یو استقالل برا یزادآدرس  گریهر دو صورت تالش برآن بود تا د رد
و مردم  کشور ها ریبه سا یزادآاستقالل افغانستان منبع الهام  کهیباشد. در حال دهیدر پرده ابهام پوش ییکایامر بعداً 

روز پرافتحار را فراموش کنند،  نیا ندهیآ یشد که نسل ها دهروز باعث خوا نیبا شکوه از ا لیجهان بود.عدم تجل
 فیجوانان تضع انیدر م یخبر باشند و حس وطندوست یافغان ها در گذشته ب یها یها و فداکار یآنها از قهرمان

 . ندیافغانستان را مسخ نما خی. و تارابدی
و  یزادآآن درس  یها امدیروز و پ نیارزومندم از ا میگویم کیرا به همه هموطنانم تبر یخیروز تار نیا انیپا در

 .میاموزیاستقالل ب
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