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  ٣از  ١ :تعداد صفحات

 de.german-afghan@maqalat لطفًا  به آدرس ذيل با ما تماس بگيريد. افغان جرمن آنالين شما را صميمانه به همکاری دعوت می نمايد
  . خود را بعد ازغور کامل بما ارسال بداريدخواهشمنديم مطلب ليت اماليی و انشايی نوشته ها به دوش خود نويسنده ميباشد، سئوم: نوت 

  
  

  ٢٠٠٩/١٨/٨                                                                           ماللی موسی نظام
 

 سالروز استقالل افغانستان
  استی و شاه امان اهللا غازی ملني مبارزراثي م،ی خواهی آزادۀيروح

 
. ري آبۀي دولت برتانی جهانی امپراتورۀ ما ازسلطني سال استرداد استقالل سرزمني اسد مصادف است به نودم٢٨ روز

 ی بان،ی افغان، شاه امان اهللا غازدي خواه و فرزند رشی روز خجسته قهرمان آزادني ودریالدي م١٩١٩در سال 
 تيتمامافتخار ،ی راولپندۀ به اساس معاهدس،ي انگلیحكمروائ ساحۀ مرز وبوم ازني ای و محصل  آزادیافغانستان مترق

 . ما را حاصل نمودني سرزمتي افغانستان و خودمختاریارض
 ابد درج است، تاباشد ی و آشكارا برایخط جل به خي خواه و خادم ملت افغان، در صفحات درخشان تاری شاه ترقني امقام

 و در راه حفظ اموزندي بی خاك پاك را ازونيو حراست ا ، آزادی خواهیی وطن پرستۀي مابعد روحیآه  نسل ها
 .ندي ننماغي دری و آوششی نوع سعچي از هی افغانتي و حاآمی ارضتيتمام
 ز،ي افغانستان عزاستقالل و مشعل بردارخيبزرگمرد  تار  نٱ ی سال از قهرمان٩٠ شدن ی آه امروز بعد از سپرهاتيه

 در ی متمادی هستند دهه هاري بردگان استعمار و حلقه بگوشان غقتي فرزندان ناخلف آه در حقی هاسهيمملكت ما با دس
  .ندينماي را تجربه مني ترهي و ساهي و عدم استقرار روزگاران سیجوالن و نابسامان

 
 ی جشن ملگانهي ني جشن استقالل آشور، ای برگزاری برا»!« دولتۀ بودجنكهي اۀ به بهانو ی واهليسال گذشته به دل

 مردم ما در ،ی دراز از همان آغاز استرداد استقالل افغانستان توسط شاه امان هللا غازاني ملت افغانستان آه سالیعنعنو
حكومت  به امر،ميکردندشادی  اطفال خويش  و با فاميل ورفتندي مده فرخنی گرد هم آئني به استقبال ااتيو والمرآز

 آمبود ۀ در خارج فرستاده شد، معضلی افغانی مناسبت به سفارت خانه هاني آه بدی در متحدالمال!ديمنع گرد افغانستان،
 ذآر درانري غۀ مملكت از سلطی و بزرگداشت از روز آزادري تقد اکيد منعیعني جشن استقالل ی برگزاریبودجه برا

 ی به سفارت خانه هایگري شدن دو هفته، متحدالمال دی صرف بعد از سپر،ی با آمال تعجب و ناباوریلو. د بودهيگرد
 هر چه با شكوه تر روز ی آه دران امر برگزار»گويا کسر بودجوی به سرعت برق مرفوع شد« دي واصل گردیافغان

  .نموديميه توص را ري پنجشهۀ ا زقوماندانان از جبیكيآشته شدن احمد شاه مسعود، 
 زيف اول مكاتب افغانستان عزو از آتاب صنتران ني ااديبا حسرت به » دوگانه « ی آن متحدالمال های آاپۀبا مشاهد

  :گفتي منيافتادم آه چن
  

 ميال دارــ         جشن هرسميشكر استقالل دار
  سرو مال خودميــ        ده در راه استقالل خود

 
 
 آودآستان در آابل بودم ني باشد، من شاگرد اولی شمسی هجرستمي بۀ اواخر ده مصادف با آهیالدي چهل مۀ دهري اخدر

 بعد از عصر زنان  ی اجتماعالتيتشك نياول ازیكي قتي آوچك در حقۀ موسسنيا.  داشتتيآه در عقب هوتل آابل موقع
 از زنان روشن فكر و ۀعدان ر د که بوددهي گردی مسم» نسوانيۀريانجمن خ«  آه بنامديگرديمحسوب مدرخشان امانی 

 كي و ی دستیها و آاریاطي خی زنان، آورس های برای سواد خانی آابل انجمن را آه شامل آورس هاشي اندريخ
 يرمن خان وماهللا تي سراج، دختر دانشمند سردار عناتي عنانبي ز پيغلهانجمن، سدر را. نمودنديآودآستان بود، اداره م

 لي تشكنيعد ها اـــب. داشترقرا وخياشنۀ شاه امان اهللا غازی، یه محمود طرزــد عالم فاضل دانشمنۀ و نواسهيريخ
  باه ـــود آـــو آابل انتقال نمـدر شهر ن»  نسوانۀموسس« نام ــــ و بتهــــافيانكشاف 

منحوس ثور،  یافسوس آه با آودتا.  داشت بر عهدهراي ائ ارزنده در راه آموزش زنان افغانستان  خدماتعيوستشکيالت 
 چون ی مرآز علم و دانش هم آماج تاخت و تاز وطن فروشانني از،ي افغانستان عزیادي بن هایی برباد ديگریدر پهلو

و و ا د و استبدای جاسوسۀ و النهدي گردی راتب زاد و گروه مخوف زنان هم مسلك وابسته به اتحاد شورویتاياناه
 . شدی وی خدای بارانهمك
 و توجه فوق العاده داشتند، یعالقمندان به شعرا، دانشمندان و اهل هنر امان اهللا خی غازحضرتيل اعكهي همانطوریبار

 را ی با استعمار و بردگی و دشمنی درس وطن پرستشي خوی و ارج، مانند موالیهنر مندان هم به پاس همان قدر دان
  چونی ای هنر مندان ملخي تارنًايقي. ندددايرز م آنرا تبای افغانليص ایقي و از دل و جان در اشعار و موسگرفتنديفرا م



٢  
 

 
  ٣از  ٢ :تعداد صفحات

 دلطفًا  به آدرس ذيل با ما تماس بگيري. افغان جرمن آنالين شما را صميمانه به همکاری دعوت می نمايد
 maqalat@afghan-german.de 

 آه من شاگرد بودم، یدر آودآستان آوچك. بردي نمادي جناب را هرگز از یو مانند آن عل» ١« استاد قاسم افغانمرحوم
 واختن را با نی ملی ترانه هاسي سر آهنگ هم تدرني، پدر بزرگوار استاد محمد حسنيغالم حسمرحوم قدرياستاد عال

 مشهود  وطن و استقالل دران آامًالی آباد،ی  وطن پرستۀي آه روحی ملی از ترانه هایكي ، چنانچهنمودي اجرا منوايپ
   :ديگردي اجرا مني ما اطفال خرد سال چنی براني استاد غالم حسیانوياست با نواختن پ

  
 مي ائ داده برجمالت عاشق و دل                  ميخدمتت آماده ائ وطن دریا
  ـــمي زبند الفتت آزاده ائیــ آــ             ........         »٢«....................
  اتیادــ و آبی آزادميـــگرــ       بن     ات        یام نامــــ شود مشهور نتا

 
 بدور بود آامًال چون من ی از فهم و درك طفل خردسال، آنی خواهی و آزادی بلند وطن پرستیرشمند با معانز اۀ تراننيا

 مابعد ی و دوره های عصر درخشان امانی ایني به آمك مادر ارجمندم آه خود شاهد عی ولدم،ي فهمیواآثر لغات آنرا نم
 برده و آنرا ی پی ملۀ به ارزش و مفهوم آن ترانجي بعد به تدری و سالهانمودمي مادي از  استاد را آامًالۀ، ترانآن بود

 .كردميزمزمه م
 با ارزش آن  ۀ امان اهللا و ترانی استقالل توسط غازی واالۀي لجام آه دهه ها از هدی و بدهيهم پاش در افغانستان ازامروز

  : ميكني نگاه می مل عاليقدری با افسوس و حسرت به آن ارزش هاگذرد،يآودآستان م
  
  فرزندان ناخلف آن با دشمنانماني و پیهمكار توسط یادي بنی از سه دهه تاراج، جنگ و بربادشتري آه بی در وطنايآ

 خدمت در چور و چپاول ني ااي آ؟  گذاشت برده و به آن ارجی پ»خدمت«  ارزش با به مفهوم ميتوان،صورت گرفته
 و ی جنگتكاراني قدرت دادن به جنااي و ی مل هایهي سرماۀ عادالنري غمي در تقساي باشدي مري المال انعكاس پذتياموال ب
 امور دولت افغانستان در یاي مادر وطن اند؟ بدون شك آنچه را آه اولۀي در بند و بست تجزاگاني با همسكهيآنان ازۀيحما
  .و مردم آن فرسخ ها فاصله دارد» خدمت به وطن«  اجرا گذاشته اند، ازۀ به مرحلی ملفي وظایفايا
 مورد ني سرزمني ای متمادین هااگر حب وطن نباشد، قر.  افغان استفي و شروري وطن ملت غ»عاشقان و دلدادگان« 

آن .  فدا نموده اند مردم ما رانيري ها جان شوني مل،ی ارضتي از تمامهي قرار گرفته و با دفاع و حماشماريتاخت و تاز ب
 همه ني خاك پاك بازهم مدافعان سر سپرده را از بني ایا حفظ و بقی برای وطن پرستۀيروز دور نخواهد بود آه روح

 .زاندي افغانستان بپا خی ارضتي حفظ ناموس و تمامیغان، برا اففياقوام شر
 آه یني است آه افغان ها به جبر زمان به هر سرزمدهي شان، به اثبات رسانني سال مهاجرت افغان ها از سرزمی سنيدر

 .ستي نی امكان رهائ آن خاك پاكی و عالقمند»بند الفت« بنابران از. رنديمي باشند، افغان بوده و افغان مدهي گردنيپناه گز
 خود هارا به افتخار افغان دانسته  مانند صد ها هزار طفل ديگر  منی شكر است آه نواسه هایامروز هم در غربت، جا

 .گردندي افغانستان آزاد به مكاتب خود حاضر مرقي و بی با لباس ملیو گاهگاه
 بر آنان نا »افغان«  نام اقتي اند آه لیخته شدگان عشق پاك محرومند، فرونيز در داخل وطن ای آه حتیتي البته آن اقل

 .رواست
 اسم مبارك ني ای افغانستان و بلند»ی اینام نام«  ما ا زتي ما در داخل و خارج، مگر اآثرفي افغانان شرني در ببازهم

الت اشغال و استعمال  با حی فعلاهي البته آه روزگار سم؟ينمائيواال تر و معزز تر آرزو نم هميشه  و آنراميكنيافتخار نم
 ی مارا در تقابل با آشمكش هاراني وني سر زمی بلند، و يک اقليتن مقاصد خود آناشبردي پی برای خارجی هاهيسرما

 ني به آخرميرويحال م! دي هرگز محو نخواهد گردخياز صفحات تار »ینام نام«  ني ای است، ول قرار دادهناخواسته
 متوسط عمال خلق و پرچ  نمودن خاك پاكراني متاسفانه آه با و ،» اتی و آبادیآزاد ميبنگر«  ی پر معن ترانۀمصرع آن

 احراز ی برا و متحدين شان ـ مسعوداري مبرهن حكمتۀابسته به آنان، بعد تر با مجادل وی دولت شورو بمباردمان هایو
 امروز د،ينماي مريهم وطن سراز هر ۀدي آه اشك حسرت از د زريعۀ آنان افغانستانۀ چند هزارسالتختيقدرت و انهدام پا

 ليمنار عبدالوآ........ استنشده برداشته باي زني اعمار مجدد آن سرزماي ی آبادی برایهم بعد از هشت سال قدم مثبت
 دفاع وطن مار با ی نظار اجساد زنان بی شوراكهي استقالل، جائآ افغان در معرآدي فرزندان رشیروزيخان، مظهر پ

 هنوز هم خت،ي آوی م به زن شريف افغان با هتك حرمتران،ي منار باشكوه ونيحدت در مقابل هم به حزب ویدشمن
  بی نظير، با عظمت،ی عصر درخشان امانی شاهكار مهندساالمان، قصر داره هایهنوز خراب.......ستيبحال خود باق

 مي ترمی روست،ي نشي ب پر خاطرۀاسكلت د،ي خاك آه در باال ذآر گردني فرزندان همی های در اثر راآت پرانكهيدر حال
 ارزشمند را آه ۀ خوانندگان آن ترانی آرزو، سکنۀ کابلراني هزاران منزل وكهيهمان طور.  استدهي را ندیو باز ساز

 .بردي و عدم توجه دولت، بگور می فساد ادارتي است، با موجود» وطنیآباد« 
 آموختند، ی را آه به اطفال پاك و معصوم آن آودآستان میزاد آني ا ارزشمندی،»  وطنی آزادستنينگر«  باالخره و

باشد آه . دي نمای افغان ارزانوري و غفي به ملت شرن،ي بازهم به فرزندان مظلوم آن سرزمی ذات اقدس الهۀمگر معجز
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  ٣از  ٣ :تعداد صفحات

 دلطفًا  به آدرس ذيل با ما تماس بگيري. افغان جرمن آنالين شما را صميمانه به همکاری دعوت می نمايد
 maqalat@afghan-german.de 

 بتي مص و ی و خارجی را ازدشمنان داخلطن و ودي امان اهللا عروج نمای  غازكي بازهم راني و جنگ زدۀنيدر سر زم
  . نجات بخشد، است خطۀ پاک آنري آه دامنگیميعظ
   !ني رب العالماي نيآم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  : نوت
 و ستيزي م غازیحضرت شاه امان اهللاي ووطن پرست افغانستان آه در عصر اعلیاستاد قاسم افغان، هنرمند مل _ ١

 خوانده است هي برتانی خواهانه خطاب به قوای استقالل آشور و مبارزات آزادۀ حماسی را براليمعروف است آه فرد ذ
: 

  مي یداني م،ی آمدداني به مچون             مي یــ افغانرتيغی ـدانگــرن
 

 مصرع را حافظه نتوانست كي متاسفانه گذرد،ي مهي شعر پر ماني از آن روزگاران و آموختن ایاديـ چون مدت ز٢
.  بفرستندني لطف نموده آنرا به افغان جرمن آنالنهي زمني داشته باشند، درادي شعر مذآور را بۀ همكهيانآن. انسجام دهد

 .ممنون
   
  


