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 به افتخار نودوپنجمین سالروز استقالل افغانستان
 

 اسد، ۱۲از چنگ استعمار برتانیای كبیر در افغانستان عزیز  آزادی نود و پنجمین سالفرخندۀ روز با استقبال از 
بروح پر فتوح بنیان گزار ، درود و تمنیات قلبی خویش را میالدی 1۱1۱آگست  1۲هجری شمسی مطابق به 1۱۱۲

ده و تبریکات خالصانۀ خویش را محصل استقالل وطن تقدیم نمو افغانستان نوین، اعلیحضرت شاه امان هللا غازی
 .نان به ملت رنجور افغان تقدیم میدارمهمچ

این روز تاریخی كه بامحافل شادی و سرور از اول سنبله تا یك هفته درهمه نقاط مملكت تجلیل مراسم استقبال 
میگردید، در حقیقت جشن ملی و مردمی تمام اقشار ملت افغان محسوب میشد كه در توضیح و تشریح آن روز های 

وطن،  آن دهه های طوالنی ریخاق تا  ، بلكه در البالی اورفرخنده نه تنها یاد و خاطره های ما وابسته و پیوند هستند
 .استقبال از چنین رویداد ارزشمندی، با خط جلی نقش بسته است

 ،اعالم مدبرانۀ حریت و خود مختاری افغانستان عزیز توسط اعلیحضرت غازی شاه امان هللا كه با عزم راسخ
میالدی با قاطعیت و درایت احتوانمود،  1۱1۱بعد از كنفرانس سمله در سال  استقالل داخلی و خارجی مملكت را

افغانستان را نه تنها در جهان وقار و 
حیثیت استثنائی بخشید بلكه در بین 

و  آمال  ،همسایگان و ممالكی كه استعمار
 ملی شانرا پامال نموده بود،خواسته های 

ملی انگیزه ای برای ایجاد جنبش های 
 .گردید و استقالل طلبی آزادی خواهی

خ و ملت افغانستان هرگز فراموش نمی ریتا  
سال  1۰نماید كه علی الرغم صرف 

پادشاهی اعلیحضرت امان هللا خان غازی 
 در حال مسافرت «ماه۱»كه قسمتی از آن 

، نوین به منظور معرفی افغانستان آزاد ها
در حال رشد و شگوفائی  غیرمنسلك و

سپری گردید و قسمتی هم به دسیسه سازی 
نی و پالن های استعماری گذشت، این شاه وطن پرست بیشمار نو آوری ها و اصالحات را نصیب های خائنین وط

تغیرات سودمند نهضت زنان افغانستان كه دران ملكه ثریا و مادر گرامی وی نقش ارزندۀ . ملت خویش گردانید
ف، آبادی، صنایع، در پهلوی ترقی و اصالحات بیمانند در ساحات معار. داشتند باعث رشك ممالك همجوارشد

و  و آوری ها و دیگر امکانات ترقی و پیشرفت، باید ازین شاه مترقی به خاطر آزادینمطبوعات و ده ها نوع 
زنان و ترویج نكاح صرف یك زن در قانون، یاد آوری نمود و به وی و ملكۀ دانشمند وی تهنیت و  نهضت بی نظیر

 . درود فرستاد
امتیازات و  وكسب شكوفائیدورۀ ، آن پرور معارف و مترقی شاه دیموکرات،عصر درخشان امانی با موجودیت 

مختلفۀ معارف، حقوق بشر، صحیه  و حق  ساحات در زنان حقوق فردی و آغاز نهضت واقعی آزادی و حقوق حقۀ
 .ازدواج محسوب میگردد

 هللا امان شاه اعلیحضرت یپادشاه کوتاه دوران الرغم علی كه نماید نمی فراموش هرگز افغانستان ملت و ریختا  
 و رشد حال در و منسلك غیر آزاد، افغانستان معرفی منظور به ها مسافرت حال در «ماه۱» آن از قسمتی غازیكه

 استعماری های پالن و وطنی خائنین های سازی دسیسه علیه بر مبارزه به برخی هم و گردید سپری شگوفائی
را در سکتور های اجتماعی،  اصالحات و ها آوری نو بیشمار پرست، وطن و خواه ترقی شاه این گذشت،

  .گردانید خویش ملت نصیب اقتصادی، صنعتی و غیره،
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 عالمه همسر «رسمیه ء اسما»وی گرامی مادر و «ثریا ملكه» دران كه افغانستان زنان نهضت سودمند تغییرات
 تقلید و رشك باعث داشتند، ای ارزنده نقش پدر نو آوری های مترقی و ژورنالیزم در افغانستان، «طرزی محمود»

در راه حقوق خصوصی، منجمله حقوق زن  رور و دیموکرات افغانستانپآنچه را این شاه ملت  .همجوارشد ممالك
در افغانستان به وجود آورد، تا جهان جهان است صفحات درخشان به وی لقب بهترین بانی دیموکراسی، عدالت، 
قانونیت و برابری زن و مرد را درین سرزمین جنگ زدۀ ویران که از دهه هاست جمعی از فرزندان ناخلف با 

  !کمر همت  به ویرانی و چور وچپاول آن زده اند، را اهداء مینمایددشمنی به خاک و مردم مظلوم آن 
 

خیانت مبرهن گماشتگان اتحاد شوروی سابق،  و تا قبل از كودتای منحوس ثوراز عصر درخشان امانی  افغانستان
كوه را این روز باش غیر وابسته عرض وجود نمود و همه سالهیعنی خلق و پرچم، در جهان بحیث یك مملكت آزاد و 

این بزرگداشت مردم پسند آرزوی مشتركی بود كه همه اقشار ملت را . ملت افغان با سر بلندی و افتخارتجلیل میکرد
 .رد و بزرگ از یكسال به سال دیگر در یك انتظار گرد هم آئی مشترك ملی قرار میدادواز خ

اقع گردیده و مردم غیور آن به دفاع از میدانیم كه سرزمین ما قرن های متوالی مورد هجوم جهانگشایان مختلفه و
وطن بیشمارجان های شرین را قربان نموده اند، چنانچه دیده شد که در مبارزات ملی به مقابل دولت استعماری 

كه باالخره به همت و درایت شاه امان هللا غازی استقالل كشور تحصیل گردید و  ۱۰و  1۱برتانیای وقت در قرن 
با تجاوز شوروی و جاهد افغان ملت م ۱۰در اخیر قرن 

وطن دفاع از مادرهمكاری مزورانۀ حزب دیموكراتیك خلق، 
نموده و با شهادت یكونیم ملیون سرسپرده، ابرقدرت دیگری 

با خفت و شرمساری ازافغانستان  1۱۲۱دلو  ۱۲را در 
 .بیرون راندند

ولی امروز این افتخارات نزد حكومت افغانستان و عمال 
را به چپ و راست خم بی ارزش دولت  متنفذی كه این

 و كم رنگ گردیده و در عوض میقدر مینمایند، كامالً بی 
پیروزی  پیشنهاد تغیر اسم باشكوه روز بینیم كه با صراحت
قوماندان تنظیمی و آن یک روز مرگ ملت افغانستان را به 

 .مینمایندعوض غیر مهم مشکوک و حادثۀ 
به اینطرف روزی نیست كه بیگناه و  1۱۹۲از هفتم ثور 

البته جای . بیدفاعی اكثراً با عزیزان در خاك و خون نغلطد
یكونیم ملیون شهید عصر خلق و پرچم، شصت و پنج هزار 

و جنگ  «برهان الدین ربانی»پایتخت دورۀ  بیدفاع شهید
تنظیم های تشنۀ قدرت كه با قساوت به  قتل  های فی مابین

ردم خود دست زدند، در اوراق تاریخ عام های بیدریغ م
که دولت فاسد آن حوادث را به طاق  افغانستان جنگ زدۀ ویران برای همیش با خط جلی نقش بسته و ثبت است

 .نسیان سپرده است
آن روزگاران فرخنده که با حسرت و افسوس از جانب مردم افغانستان یاد میگردد، درین سیزده سال اخیر، طوریکه 

مائیم با تقسیم و ترکۀ کرسی های دولت به جنگساالران، ناقضین حقوق بشر، مجرمین جنگی، افراد مشاهده مین
سال اخیر با همدستی با متجاوزین و اشغالگران، خاک وطن را به  3۲ناالئق، کم سواد و بی کفایت و آنانیکه در 

یت سابقه نداشته، دیگر احساس آزادی و تاراج بردند و بر مردم بیدفاع آن مظالمی را روا داشتند که در تاریخ بشر
 .ها مفهوم مقدس خود را از دست داداستقبال از آن میراث گرانب

این واال ترین آرزو و افتخار مردم جهان و کافه  «استقالل» دولت حامد کرزی برای خفیف و بی ارزش نشان دادن
، مخصوصاً با دنباله رویی آشکار به غاصب مکین به جنگساالران و وطن فروشانملت افغانستان، سالهاست که به ت

شورای نظار، قهرمان ملی واقعی افغانستان، محصل برحق استقالل وطن، اعلیحضرت غازی امان هللا را در سایۀ 
احمد شاه مسعود سردمدار معامله گران با دول ذینفع در معضلۀ دهه های خون و آتش وطن و ملت مظلوم و بیدفاع 

ت را بهانه آورده میبرد و زمانی کسر بودجوی و امنی« !؟»نده را گاهی زیر سایۀ روز شهید ، این روی داد فرخآن
  !میرود« طفره»انه خالی نموده وــــش پر افتخاراستقالل مردم افغانستان و از تجلیل جشن
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ه از یکی از در خاتمه قسمتی از یکی از بیانات آن شاه ملت پرور و آزادی پرست را خدمت تان تقدیم میدارم ک
 :یحضرت غازی، اقتباس ضمنی گردیده استۀ محترم اعظم سیستانی در مورد اعلمضامین افشاء گران

اول از همه رعایای ": کابل نموده و گفت بعد از اعالم سلطنت، اعلیحضرت امان هللا خان رو بطرف شهریان.....
و  افغانیه را بنام استقالل و حاکمیت داخلی صدیق ملت نجیبۀ خود این اعالن را بشارت میدهم که من تاج سلطنت

من این لباس سربازی را ! ملت عزیز من ":بیانیۀ پر شور خود گفت و سپس ضمن "خارجی افغانستان بسر نهاده ام
من این شمشیر را در غالف نمیکنم تا  ل را برای مادر وطن تهیه ننمایم،از تن بیرون نمیکنم تا که لباس استقال

بیایید تا که سرهای پرغیرت  ملت عزیز و ای سربازان فداکار من،ای  لتم را به جای خود ننشانم،حقوق م غاصبان
 ."خود را برای خالصی وطن فدا سازیم

ست همانسال، اعلیحضرت بازهم بیانیۀ ذیل را گآ 1۲، قبل از اعالم رسمی استقالل در 1۱1۱اپریل سال  13بتاریخ 
دم و مملکتم را از لحاظ داخلی و خارجی کامالً آزاد و و مستقل اعالن من خو»: در حضور ملت ابراز نمودند

بعد ازین کشور ما مانند سائر دول و قدرت های جهان، آزاد است و به هیچ نیرویی به اندازۀ یک سر موی . نمودم
اقدام نماید، نین امری ه نمیشود که در امور داخلی و خارجی افغانستان مداخله نمایند و اگر کسی به چاجاز داد

« آنچه گفتم فهمیدی؟»:نموده پرسید« نجف علی»انب سفیر انگلیسو رو به ج «ا این شمشیر خواهم زدگردنش را ب
 !بلی: سفیر انگلیس با احترام و تعظیم جواب داد

 

جنرال حین سفر شان به برلین در مهمانی ی، شاه افغان را با ملکه ثریا بانی نهضت نسوان افغانستانتصویر اول :نوت
 .میدهدهندنبرگ رئیس جمهور آلمان نشان 

با فامیل بعد از ترک اجباری وطن در اثر دسائس 1۱۱۱، اعلیحضرت غازی شاه امان هللا را در سال عکس دومی
  مارسی در جنوب فرانسه نشان میدهدداخلی و خارجی، حین ورود به بندر 

 پایان


