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  ۱۸/۰۸/۲۰۱۵                           "یار امین" ظریف محمد استاد

 

 را تجلیل نمی کند خاین است ! افغانستان کسی که یوم استرداد استقالل
 

ان بعد از مبارزه ترا و روشن فکر افغانسگملی  متحرک، ،پویا،  (Charismatic)فرمندغازی امان خان رهبر 
ر به گامان هللا خان یکبار دی آزاد کند. لیسگاشغال انال گافغانستان عزیز را از چن ؛کمال افتخاربا  تاریخی توانست

هر چیز و استقاللیت خود را بیشتر از  اند منش و آزاد پرورآزاد  یهمواره ملت جهانیان ثابت ساخت که افغانها
هستیم که از  یناخ شاهد بعضی از اشخاصی مقدس در این سرزمین سال ۹۵بعد از  هاما امروزاولویت میدهند. 

هویت ملی و ارزشهای ملی  یبا کمال بیشرمی برای نابود . آنهااند و بیزار منکرهویت و از افتخارات خود 
دست شان به خون ملت مظلوم  از سوی اجنبیان فربه میشدند و که کاذب راافغانستان در تالش اند. آنها قهرمانان 

را تجلیل  ؛افغانسان است  مقتدر دارایها و ارزشهای ملی و نظامانه دست آورد ملموس شان نابودی گو ی است آغشته
لم سکوت خود را زیر اجندا در عامرد افغانستان میرسد  گبزر غازی و تجلیل کارنامه های اما وقتی روزی .میکنند

. بلی عنوان میتوان کردخاینین ملی منافع ملی تعریف اشخاص را در روشنایی  گونهان پنهان میکنند. این گانگبی
ارجیحت  اولویت و انکار کنند و اجندا اجنبیان را را ودویند که هویت و افتخارات کشور خگخاین ملی افرادی را 

  دهند. 
 یرویاهای معتقد بهوا .بود راگملی  فوق العاده تیپدر و رهبر استرداد استقالل افغانستان شخصی خان غازی امان هللا

پرورش و آموزش فکری  این مرد  در بود. برای افغانستانو ریفورم های اصالحی   (Romantic)تیکنروما
. او فتندگنیز می افغانستانای  توسعه مجنونبضعآ او را  رفته بود که گرایی و ترقی خواهی جا گآنقدر ملی  گبزر

که  کندافغانستان هدیه ه را ب  (Industrial Revolution)میخواست به زود ترین فرصت مزایای انقالب صنعتی
. بسیاری از ساختارهای حقوقی، آن سقوط نمی کرد امروز ما شاهد افغانستان توسعه یافته میبودیم اگر حکومت

له اما از یکطرف افراطیون قبی است.پویا اقتصادی و سیاسی امروزه افغانستان مدیون فعالیتهای این مرد 
ذاشت امان هللا خان به اهداف گن چه سقاوب رهبر راهزن رگاز طرف دی و  (Tribal Fundamentalists)ای

پالنهای  سبب شد بدبختانهاین دوه قوه  خیزشهای قبیله ای افراطی و تهدید کابل توسط بچه سقاو ،.توسعه خود برسد
   . بیفتدکابل به دست بچه سقاو  سرانجام برود ومترقی سازی امان هللا خان از بین 

،  فرستاده بود دریافت نکرد به رسمیت شناختن افغانستان جهتلستان گی را که به ان پاسخ نامه هللا وقتی امان خان
 را ترتیب داد که سفیر بریتانیا نیز در آن اشتراک داشت. در این جلسه امان یمجلل یک جلسه ۱۹۱۹اپریل  ۱۳در 
خودم و وطنم را از بعد درونی و بیرونی از همین تربیون " من وطن پرستی چنین تقریر کرد: حس کمالخان با  هللا

آزاد است و به هیچ کشوری اجازه  ؛مستقل اعالم میکنم. بعد از امروز افغانستان نیز همانند سایر ممالک مستقل
در امور داخلی و بین الملل افغانستان مداخله کند. اگر کسی جسارت تشبث در امور  ینمیدهم حتی به اندازه موی

پرسید: نگاه کرد و  لستانگانطرف سفیر به   سپس" ش را از تنش با این شمشر خودم جدا میکنم سر ،کردافغانستان 
 ستان با کمال احترام گفت بلی فهمیدم". "سفیر انگلفتم فهمیدی؟ گآیا چیزی را که 

کشور  نه آن اشخاصیکه از چهار کیلومتر زمین؛ گیری یک قهرمان و یک محصل آزادی این است موقف و موضع
 آزادی .قهرمانندفرانسه، روسیه و آمریکا تمویل میشد ایران، پاکستان،و از کمکهای  کردنددفاع  برای اهداف خود

 ،ملت را غارت، بی حرمت  کهافرادی  خود دفاع میکند.ملت  ناموس، ارزشهای ملی و ثروت آزادی، از همواره
از تمامیت ارضی و حاکمیت  آزادی. قهرمان قهرمان نیستند گسهر فروختندان گانگیو به ب آزادی سلب،  بی قدرت

. بشمار نمیروند قهرمان ا  دیورند را با پاکستان داشتند قطعکه رویای امضا خط یملی خود حفاظت میکند. آنهای
 نتغییر نام افغانساتجزیه و  صددهاییکه در ملی هویت و نام کشور دفاع میکنند. آن ارزشهای  از آزادیقهرمان 

قهرمان برای رفاع،بهبود و  .افغانستان نیستند ملی و آزادیاه قهرمان گهیچبودند و هویت خود را انکار میکردند 
و ادعا دارند  دو نابود کردن زدند های ملی کشور را غارت اما هستند عده ایکه همه ساختار توسعه کشور می اندیشد
من آن افغانستان است.  روشن فکر و ملی گرا نوین مکث و گفتمان برای نسل ی این نکتهقهرمان خطابش کنیم. 

در هر اداره خصوصی  را هاواقعی خود را بیابند و تصاویر آن انروزی را دور نمی بینم که ملت افغانستان قهرمان
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و همه تصاویر را در جاهای مناسب آن  میکند. این معمای جیگسا را ملت افغانستان بزودی حل کنندنصب و دولتی 
  اده تصویر ملی افغانستان را تشکیل میدهند. قرار
 Bonn)میدانم که از آغاز کانفرانس بن .مستقل نیست یک کشور کامال   افغانستان امروزهمیدانم که  من

Conference)   بودیم. این را میدانم که تصامیم ستراتیژیک  کشورهای غربی فرمانما همواره تحت  اکنونتا به
 (Agenda)ردد که حکومت افغانستان اجنداگطوری وانمود می و بعضا   رفته میشودگدر سطح کشور با مشوره آنها 

قیم وزیر خارجه آمریکا . این را نیز میدانم که تشکیل حکومت فعلی توسط دخالت مستآمریکا را عملی میکند 
استقالل را تجلیل کنم تا جهانیان بدانند که هنوز هم همان افغان آزادی خواه  روزمیخواهم  . اما بانهمرفتگصورت 

یعنی سیاست، اقتصاد  بعددر سه  حدل اقل که میشویم مستقل و آزادوقتی بطور کامل هرچند  م.یو وطن پرست هست
 اما .میطلبد مبارزه و قربانی رسیدن به این سه بعد آزادی کامل سعی و تالش و بلی متکی به خود شویم. گو فرهن

 گبه امان هللا خان بزر یذارگارج  . تجلیل از این روزتجلیل از روز استرداد استقالل افغانستان کاماْل درست است
کسی که از این روز تجلیل نمی کند به مفهوم آنست  روحیه ملی و وطن پرستی را درکشور تقویت میبخشد. است و

ر نیاز گدی زماناز هر  بیش اکنونافغانستان  پس خاین ملی است. نداردکه افغانستان و آزادی افغانستان را دوست 
قاللیت ه به استبه وحدت ملی دارد. تا زمانیکه همه مردم افغانستان متفق، یکپارچه و متحد نشوند بعید خواهد بود ک

 پس مبارزه برای آزادی کامل ادامه دارد... کامل تحقق یابیم.
 
 

 زنده باد افغانستان 
  ۱۳۹۴اسد  ۲۷کابل 
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