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 استقالل افغانستان استرداد گرۀسالصدمین 

 گلیس در قصر  که امسال صدمین سالگرۀ ازادی افغانستان را از استعمار ان ،حکومت اشرف غنی جداّ مصمم است
امان هللا خان   شاه د، که این قصر و قصر های دیگری را که در زمان سلطنت دستور دالمان جشن بگیرد. از همین لحاظ  ا دار

 تخریب شده بودند، دوباره اعمار گردد.  علیۀ مردم کابل   ی ه خصوص در جنگ های تنظیم های پشاوراعمار و در جنگ ها ب
 

 مخالفین تجلیل جشن استقالل 
طریِق در صدد نابودی این  این یک واقیعت عینی مردم ستمدیدۀ افغانستان است، که همسایکان شرقی و غربی آن، هرکدام به 

همچنان اینهم   یکی آن در صدد نابودی فزیکی ما و دیگر آن در صدد نابودی فرهنگ و هویت ملی ما. – کشور دست به کار اند
همسایگان شرور ما اجیر گرفته شده  از جانب  ه فرزندان ناخلف شان در عوض پول یک تراژیدی عینی مردم افغانستان است، ک

 اند و جامعۀ افغانستان را از درون مانند موریانه میخورد. 
 

گروه ها و افراِد که در خدمت همسایۀ شرور غربی ما قرار دارند، خود شانرا "افغانستانی" می نامند. اینها سالهاست که در  
 ی که هویت ملی افغانها را می سازد، دست و آستین برزده اند. ئارزش ها  صدد نابودی تمام

" که به اتباع این کشور اتالق میشود،  ضد کلمۀ "افغانهمواره، وابسته به دولت آخوندی ایران این "افغانستانی" های دو رگه 
  ، جغرافیای را که ما آنرا افغانستان می نامیمعلیۀ  و حتیعلیۀ  تاریخ افغانستان  نامیده میشود،  افغانستان ضد نام کشور ما که

ور افغانستان را  ایران  ، کشور غربی ما توسط تحریف تاریخ شانند. همسایۀ شر ه ادادادامه به تبلیغات مسموم کنندۀ خود 
اند. خالصه   سال باالی منطقۀ که حاال ایران نامیده میشود، حکمروائی کرده  800در حالیکه  شاهان افغان مدت  ند، شرقی مینام

زدند، کم اهمیت و  بد  توانندنمیکه و آنچه را بدزدند ماست"  –خود  –"مال  ا به بهانۀ کهند افتخارات تاریخی ما ره اتا توانست
 ند. از الف تا یا مورد سوال قرار میده و هویت ملی ما را   جعلی جلوه میدهند

 
، شهکاری ها و قهرمانی های افغان های غیور علیۀ  قلمداد دهندماست"  -خود  -و "مال  بدزدند یگانه چیزی را که نمیتوانند، 

شهکاری های این ملت غیور است،   ین اعالم آزادی افغانستان توسط شاه امان هللا خان یکی از  سلطۀ ابرقدرت های  جهان است. 
ار شده اند.  چون تبلیغات  که ایرانیان حریص و "افغانستانی" های دورگه در صدد کم اهمیت جلوه دادن آن از سالها دست به ک

ذهنیت مردم عوام  جای پای پیدا نکرد، از ِمتود های منفی  خود شاه امان هللا خان  در شخص زهرآگین شان علیۀ منفی و 
لطۀ استعمار  ِم ندارد، زیرا افغانستان فعالّ زیر س ند، که تجلیل جشن استقالل هیچ مفهومیکن: ادعا می نمایند  دیگری  استفاده 

به  و مصارف تجلیل این جشن را که از پول بیت المال پرداخته میشود،  د موضوع هزینهبعقرار دارد، یعنی آزاد نیست. امریکا 
برای تجلیل   ، تااینهمه پول ها بهتر است، که جهت رفاه مرمان فقیر این کشور به مصرف برسد ، که بازار تبلیغات عرضه کردند

 جشن استقالل. 
 

ه  اینک و بدون است به مزاق چپی های افغانستان نیز برابر آمده  کا و شرکا در خاک افغانستان،ی امرعساکر موجودیت حربۀ 
خته در  می نوازند، که "افغانستانی" های خود فرو هلِ در عین د  ، کردن را به خود بدهند - فکر -زحمِت مانند همیشه خود شان 

را   ی" ها افغانستان  مائو و ِلنین را نشخوار میکردند، حاال  از " جویده های چنانچه در سابق و  اختیار شان قرار داده است
 نشخوار میکنند. 

 
 د؟ موقف یک افغان ملیگرا چه باید بو

اختیار کرد، که نه آب در  باید از خود هوشیاری و احتیاط می خواهد، که موقِف را  ،در بین اینهمه تبلیغات مسموم کنندۀ دشمن
  را کتمان نمائیم. این کار برای شخص خودم ده شود، و نه واقیعت های تلخ عینی کشور خود آسیاب دشمنان افغانستان ریختان

سپتامبر توسط عساکر   11فاجعۀ زیرا مرا عقیده بر آن است که کشورم به بهانۀ  یک افغان ملیگرا کار آساِن نیست، بحیث

  میدانم که  استند؛ تاریخ به بعد دستنشاندۀ امریکا ز آن میدانم که حکومت های افغانستان ا ؛ه است امریکائی و ناتو اشغال شد 
  65 زودی مانند انهمه قاتلین ه کا علیۀ مردم افغانستان می جنگند و بکه برای منافع امری کا اند،یطالبان نیرو های اجیر امر

الدیدۀ ما و به حق  ناتو در وطن ب  و صد ها واقیعت تلخ عینی که توسط امریکا +  حاکم ساخته میشوند هزار کابلی باالی ما 
 مردم مظلوم ما روا داده میشود.  
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 طرفدار تجلیل جشن استرداد استقالل افغانستان میباشم: ذیل با آنهم خودم با دو دلیل  اام
 

انگلیِس که به گفتۀ  -است  انگلیس در جهان بی نظیرمردم افغانستان روزی را جشن میگیرند، که در تاریخ امپراطوری  اول:
مردم افغانستان  . ند آغاز غروب افتاب یک امپراطور جهانی را رقم زد رد، اما افغانهاکامپراطوریش غروب نمی خودش آفتاب در

  تمام   درروزی را جشن میگیرند، که شهامت یک شاه جوان افغان الهام و سرمشِق شد، برای تمام نیرو های آزادیخواه 
بود و  با تجلیل این روز از تمام اجداد و نیاکان غیور و آزادۀ خود یادو بالخره مردم افغانستان مستعمره های انگلیس در جهان. 

یک ابرقدرت، متحدانه مقاومت کردند و یک  دال مقابل در سه جنگ با بیل و ک ها د، که با دادن  بزرگترین قربانی قدر دانی میکن
    به ما به میراث گذاشتند. را کشور آزاد از قید بیگانگان 

 
از همان  مانند حدقۀ چشم خود نگهبانی کنیم؛ مقدِس که از نیاکان  خود به میراث برده ایم،  ه ازین میراثِ ک ، پس بر ماست دوم:

یک وجب این کشور   ابل دشمنان این خاک مقدس بایستیم؛مانند یک صد آهنین مق متحدانهم و فداکار الهام بگیری مردان و زنانِ 
نه فریب بازار سرخ و سبز  ریص و شرور ما نباید واگذار شویم؛ ایگان حرا به دشمنان افغانستان چه امریکا باشد، چه همس

 بخوریم و نه فریب تبلیغات شوونیست های ایرانی را. را  ئی ی امریکادیموکراس
جواناِن  نسل احیای دوبارۀ هویت ملی   ست، به خاطرِ ا  عمل خیلی مهمِ برای انسانهای میلیگرا ، خالصه تجلیل چنین روز با افتخار

به  خود را و در اثر تبلیغات خود فروخته های "افغانستانی" اعتبار و عقیدۀ در اثر جنگ های تحمیلی چهل سال گذشته  ، که ما
 .  از دست داده اندافغان در کشوری بنام افغانستان  حیث یک یک زندگی آزاد و آرام به

کشوِر اند، که با خون میلیون ها مرد و زن با  اصلی  وارثینایشان  که  این احساس را بدهیم،جوانان ما باید به روز با تجلیل این  
بر نسل جوان این کشور است، که به  پس شهامت افغان رنگین است، تا سرپناه برای فرزندان شان از خود به میراث بگذازند. 

یت افغانی شان  باالی هو و  ابل بیرق افغانستان دست به سینه بایستند مق مقدس نشانۀ احترام به خون اجداد  شان، درین روز 
مقابل  بیرِق که رنگ سیاه آن سنبولیست،  برای سلطۀ استعمار انگلیس باالی وطن ما، رنگ سرخ آن خون های   ! ند افتخار نمای

 از سلطۀ استعمار است. ما کشور   یکند و رنگ سبز آن نشانۀ آزادیریخته شدۀ نیاکان ما را ترسیم م
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