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 هنیاسد روز استقالل م ۲۸از  داشتیگرام
 

از  شیسال پ ۹۸است که  یگمنام انیقهرمانان با نام و سپاه ینامها یپا در یگذار لیهـ ش روز اکل ۱۳۹۶اسد ۲۸
 ،یشاهد آزاد دنیبا به آغوش کش ر،یکب یایمتجاوز برتان انیمردم افغانستان با لشکر یخینبرد تار نیامروز در سوم

 !کردینمودند که آفتاب در قلمروش غروب نم زیزافغانستان ع یاسیاستقالل س ییرا مجبور به شناسا یکشور
دست آورد قابل افتخار است.  کیملت و  کیثروت  نیبزرگتر ،یبا شرف و عزت مل یو داشتن زنده گ استقالل

حصول استقالل  یها برا یاست که به تالش ها، جنگها و قربان یهمان ها ا،یملل مختلف دن خیفصول توار نیبهتر
 تعلق دارد.

 نیا خواهیمردم خداپرست، وطندوست و آزاد یها ینستان بدون شک محصول مجاهدتها و جانفشانافغا استقالل
طرف  کیکه از  دندګیجن یانیبا لشکر یخال با  یاست که تحت زعامت اعلحضرت امان هللا خان، با دستان تقر نیسرزم

 شان بود! اریجهان در اخت یبالمنازعه اقصا تیتا دندان مسلح بودند و از طرف دگر حاکم
بزرگ شده بود، اما  یبود که اگرچه در خانواده سلطنت ینعره استقالل، پادشاه جوان یامان هللا خان مناد اعلحضرت

و مردم  شرفتهیپ ،یافغانستان متحد، آزاد، آباد، مترق کیبه  شانیبا مشروطه خواهان و دگراند کیبعلت روابط نزد
 .کردیو مرفه فکر م یمدن افته،ی میتعل
کامل  یو آزاد یاسیمردم افغانستان اوال  به استقالل س خواهانهیو ترق فانهیشر یتحقق ارمانها یشاه جوان برا نیا

سالگرد آن با  نینود و هشتم نکیبدست آمد که ا نیسرزم نیجوانان سلحشور ا یداشت که به همت واال ازین یداخل
 .گرددیم لیشور و شوق تمام در سراسر کشور تجل

شخص متواضع، مردم دوست،  کی زم،یو مدرن یدولت یشیو روشن اند یروشنفکر نادگذارین هللا خان باما اعلحضرت
 کشور و سعادت و رفاه مردم بود. شرفتیوطنپرست و عاشق پ

افغانستان،  عیبه انکشاف سر یاز حد اعلحضرت غاز شیب یدارند که عالقمند دهیعق نیو متنفذ نیاز مورخ یا کعدهی
 .دیو جامعه صدمه رسان انیجر نیا یشد که به سالمت بعد یها یباعث تندرو

به عصر  یآغاز آن به نحو نند،یب یم شرفتیو پ هیحال تیمدن ته،یافغانستان امروز هر آنچه را که بنام مدرن مردم
 معاصر افغانستان است! خیتار یاصالحات اجتماع نیبزرگتر ی. او بانگرددیبرم یو فکر اعلحضرت غاز یپادشاه
 نیتام ،یلغو برده گ ،یثالثه دولت یقوا کیتفک ،یو مدن یاز هفتاد قانون شرع شیو ب ینظامنامه اساس نیاول بیتصو

 نما،یس م،یموز و،یمکاتب، شفاخانه ها، راد جادیا ،یو خانواده سلطنت ونیروحان ازاتیاتباع، لغو امت یحقوق اساس
 حگاهیسمنت، برق پغمان، تفر کهیخط آهن، فابر مان،اراالشهر د ،ییخط هوا ،یتجارت یکتابخانه، شرکتها اتر،یت

آنها  یاست که اعلحضرت غاز یو ده ها مورد دگر از کارها ینشرات چاپ است،یپغمان، حضور زن در جامعه و س
تحمل آن را نداشت  تیافغانستان توان برداشت و ظرف یلویو قب یآغاز کرد، اما متاسفانه که جامعه سنت ییکویرا با ن

 شد! کسانیکشور با خاک  نیوطنپرستان ا یهاآرزوو 
 ییوفاګو ش تیمدن ،یکاروان ترق نیا یدر برانداز ایبرتان سیو جواس یداخل یروحان اهیاست که ارتجاع س مبرهن

قرن هنوز هم ادامه دارد و از مردم افغانستان  کی با  یبا گذشت تقر نکیآغاز شد که ا ینقش برجسته داشتند و جنگ
و دو نوع  دیمعرفت و جهالت ،تقابل دو طرز د نگمکتب و مدرسه، ج ګو سنت، جن تهی. جنگ مدرنردیگیم یقربان
 فکر!
 ای( میکنیم لیجمهور کشور گفت که )فصل ناتمام امان هللا را تکم سییر یچندر روز داکتر اشرف غن نیدر هم فقط

امان هللا خان را مجبور به فرار کرده بودند(  یکه غاز ستندیملت آن مردم سابق ن نیدارم: ا امی)من به دشمنان کشور پ
و  یو مولو یمال و چل ادیز یا کعدهی(، اما بابدیتحقق م فغانستانا یامان هللا خان قهرمان مل ریام ی)آرزو ها ایو 

و تنخواه  ندیگویرا علننا  کافر م خواهیممتاز و ترق تیشخص نیا نیمجتهد و استاد و قومپرست هنوز هم با خنجر ک
 !سازندینعمتان خود را حالل م یول

در تالش  گانه،یاما به کمک استخبارات ب یرکیکه حاال باز باکمال ز یباشند که بلند گوها اریهوش دیافغانستان با مردم
 کنند،یم کیتحر یشیو نواند یشی. دگراندیشیروشن اند ،یرګهستند و مردمان پاکدل ما را بر ضد روشن ییمغزشو
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 کقرنیو کشور ما را  گفتیامان هللا خان را کافر م ایبرتان هیتعلق دارند که به توط یلنگ یهابه همان مال قتیدر حق
 عقب زد! ایدن یو تعال یاز کاروان ترق

. ندینما لیافغانستان تکم خیتمام وطنپرستان کشور است که فصل ناتمام اعلحضرت امان هللا خان را در تار فهیوظ حال
 !یو غالم یازاد نیب یو خط یکیو تار یروشن نیب نیب یخط فاصل است. خط کیامان هللا 

 !دشرافتمندانه شاد با یو زنده گ یترق ،یراه آزاد یامان هللا خان و تمام شهدا ریام یاعلحضرت غاز روح
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