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 پوهنياربشيرمومن
Goftaman 

 به مناسبت هشتادمين سالگرد استراداستقالل کشور
  

من اين « : پس از وفات پدرش در خطابه خويش به مردم چنين گفت  شاه امان اله خان هشتاد وهشت سال قبل از امروز 
. » مرا درين راه کمک نمايدتاج را بخاطر آزادی های داخلی وخارجی بر سر می نهم ، من اميد وارم تا شما مردم شريف

 به   باربه خاک ما لشکر کشی نمود وسر انجام پس از جنگهای نابرابرکه استعمار برتنيا3طوريکه اشکار است انگليسها 
تاريخ .  دوامدار درين سر زمين نه شده اند منظور تحکيم سلطه خويش بر کشور ما تحميل کرد، هر گز موفق به باداری

 واقعيت است که افغانها عاشق آزادی هستند وبخاطر آن پيوسته وبالوقفه ، ايثار وجان فشانی کرده اند و افغانستان مبين اين
اين ملت مغرور وسر کش غالمی کسی را نپذيرفته وسر . اين امر باعث ان شده تا مطالب ديگر به حاشيه رانده شود

 .  واقعيت همراه با ديگر يارانش استتقالل را اعالن کرد امان اله خان با درک اين شاه.  به کس فرود نياورده است تعظيم
 

 آزادی کامل را به رسميت 1289 اسد 28اما دولت بريتانيا يعد از حيله ونيرنگ زياد باالخره مجبور گرديد تا به تاريخ 
امير  واسطه  ب  به تحريک انگليسها بشناسد وشاه جوان اساس يک دولت مدرن ودموکراتيک را بنياد نهاد که متاسفانه

 اسد روز 28به هر صورت . حبيب اله کلکانی سقوط داده شد وتا امروز همان سياهی به شکلی از اشکال ادامه دارد
 . استرداد استقال ل کشور ما وتحقق کار ساز يگانگی ملت افغان است

 
وعدالت را شعار می دهند،اين برای نسل جوان استقالل واستقالل طلبی افغانستان که همين اکنون در سراسر کشور آزادی 

.  واعالن گرديد، يک روز بزرگ ملی وجشن ملی به حساب می آيد  غازی امان اله خان علم بر داری روز که توسط
 رهائی از اسارت وبرده گی است وجنبش های استقالل طلبانهء تاريخ پيوسته از تسلط  جوهر استقالل خواهی

پس اگر به بهانهء . وحاکم بر سر نوشت خود ميشوند  آمده وخواهان آزدای استعمارگران واز امر ونهی شان به تنگ
نفی ومحدود شود غرض اصلی استقالل خواهی نفی شده است، در نتيجه آزادی هر گز تابع متغيری از » آزادی« استقالل 

مان ملل از راه های ولی بر خالف در صورت پذيرفتننی وممکن است که دولت خارجی ويا ساز. استقالل نمی تواند باشد
درين صورت . مشروع بين المللی جامعه را برای خروج از اسارت وبرده گی در برابر دولت مستبد کمک وپشتيبانی نمايد

 .دخالت خارجی قابل تحمل تر ازاستبدا د داخلی است
 

د جامعه مبنی بر قانون  کلتور وعنعنات مردم را احترام بگذارد ودر جهت ايجا  مشروط بر اينکه دولت ويا دول خارجی
نه آن چيزيکه سربازان امريکائی امروز در . وبر اساس پرنسيپ های معلوم سازمان ملل واعالميه حقوق بشر عمل نمايند

مراسم به , افغانستان انجام ميدهند که به خاطر يک فير از يک قشالق تمام آن را به اتش ميکشند ، عروسی های مردم را 
ره اجتماعات را به وجود اسرار مکرر پريزدنت حامد کرزی زير آتش قرار ميدهند وحاضر به  وغي خاک سپاری مردم

امروز .هماهنگی با قوای داخلی نميشوند، ووهمزمان به انواع تجاوزات واز جمله به تجاوزات جنسی دست ميزنند 
 کرزی ظاهرًا رئيس جمهور کشور امريکائی ها عمًال دولت آقای کرزی را بی اعتبار وفاقد صالحيت ساخته است ، آقای

 هنوزهم در چنگال همان قوماندانان وغارت گران است ، که بد بختانه امريکا از ايشان پشتيبانی  است اما قدرت واقعی
به همين شکل در بخش خارجی اياالت متحده امريکا کماکان به عوض فشار باالی پاکستان به حمايت از آن ادامه . ميکند 
است که چنين اعمال خالف موازين پذيرفته شده بين المللی است وهر گز برای مردم افغان قابل قبول نيست  روشن  .ميدهد

  .وهمين اعمال و ناروائی امريکائيها عامل اصلی اوجگيری جنبش طالبان در کشور گرديده است 
 

 خود وبيگانه جاری است ، نيروهای دموکرات حتی  وصف ان که در سراسر کشور مان انواع جنايات از جانب ديگر با 
در خارج از وطن هيچ گام جدی را به منظورهم آهنگی وتفاهم بر نداشته اند ودر مجموع گروه ها وجمغيت های 

يروهای چپی وراستی که دست شان به  ن مردم افغانستان از تمام. اپوزيسيون کمافی سابق دچار ضعف وپراگنده گی هستند
در اينجا افراد منظور است نه سازمانها به دليل اينکه حکم کردن در مجموع به يک حزب (خون مردم اغشته نباشد 

و به برتری خويش نقش پيشقدم وشايسته را قائل هستند، می ) وجنايت کار خواندن آن ويا قوم کسی بی خردی مطلق است
 وگذشت از منافع شخصی وگروهی با ديگر نيروهای  ستگی خود را قبل از همه در اتحاد صادقانهخواهد که لياقت وشاي

 باالی دولت ميتوانند جلو فساد ،   به حيث نيروی فشار ملی در عمل نشان دهند، زيرا در شرايط کنونی فقط با وحدت عمل
ايجاد صف عليه غارتگران همه حرفها چوروچپاول،بی قانونی وجنايات را بگيرند، بدون همکاری اين نيروها و

 که کجا   صدا ميکرد  وواهی بوده وهيچ چيزی کرده نمی توانند وفقط به وضعيت موش که در بوتل شراب افتاده بود مفت
 .شباهت خواهد داشت... هستيد پشکها 
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 بايد بدانند که هر حرکت  نند نيروها وشخصيت های که خود را ملی وبا نفوذ ميدانند وداد از مردم ، ترقی ، وعدالت ميز
منفی دولت وهر جنايت وخرابی که در وطن صورت ميگيرد ، نيتجهء پراگنده گی وخود خواهی همين آقايون است، 

مردم    ومسئوليت آن به دوش اينها خواهد بود وفردا حق آن را ندارند که در برابر فرزندان وطن با سر بلندی حرف بزنند
رغ نمی گويد ، فريب نمی دهيد واگر باالی ما تجارت نميکنيد ، بايد سليقه ها ، خط های فکری از شمامی خواهد اگر دو

سياسی ، ايديا لو ژ يکی وديگر امراض مهلک را درين برهه حساس تاريخ به منظور صلح وصف واستفاده از کمک های 
 . صالح ومنافع افغانستان کنيد  م  کنار بگذاريد وخود خواهی ها وخود بزرگ بينی ها را قربانی بين المللی

 
ورفاه کشوروپرچمداراسترداد استقالل کشور شاه امان اله  بيايد به پاس حرمت روح پاک شهيدان راه آزادی، استتقالل 

ارضی کشور واستقالل همه جانبهء آن ، حقوق انسانی وقومی ،مردم افغانستان را در  خان ، به اعتقاد کامل به تماميت 
 وتبار راچون شاخه های   وآداب ورسوم ولهجه ها هر قوم بنگريم  وتکريم   و واليات کشوربه ديده احتراممناطق   همه 

ودرپاسداری از آن درمسير آميزش ويگانگی ملت  پربار درخت کهن بنياد فرهنگ وتمدن افغانستان به حساب آوريم 
 به اين شعار پناه ناپذير که هرنقطه خاک افغانستان خانه  وبا باور مندی نمائيم سرفراز افغانستان وبالنده گی کشور تالش 

 شوم  سرناهای.هر افغان است وميراث فرهنگی وتمدنی واقتصادی کشور را از آن همه مردم اين مرز وبوم بدانيم 
فغانها با دشمنان وطن ووحدت ملی که گاه وبيگاه اينجا وآنجا زمزمه ميشود ،را محکوم نمايم وبه حکم تاريخ ورسم پر بار ا

 . همه مردم آزدايخواه و استقالل طلب افغانستان در بوجود آوردن آينده درخسان وايفای دين خويش تالش نمايم 
 

 پاينده باد استقالل افغانستان 
 درود به هموطنان مبارز وآزاديخواه افغانستان 

 


