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 ظاهر حکيمی  
 

 بمناسبت جشن استرداد واستقالل
 

 اسد که جشن استرداد واستقالل کشور است بشما مطله کننده گرانمايه از صميم قلب تبريک گفته ٢٨در بدايت 
  .خوشنودی و سعادت تان از مامول من است

  ه ،   افغانستان از لحاظ اهميت ستراتژيک وموقعيت جغرافيای که ميان منطقه ی خاورميان
 وساير   از چين به کشور های اروپايی اسيای ميانه وشبه قاره ی هند قرار گرفته  وبا داشتن راه قديمی تجارت ابريشم

 هزار سال قبل تحت نظر وتاخت وتاز اجنبيان  بوده وتاکنون ۵٠٠٠ بوجود امدن ان يعنی در حدود  از اوان ،لک  مما
  .قرار دارد

  ميال دی بابت کشور که با چه سرنوشت ودشواری های جنگی با پيمودن١٩١٩   در مورد ادوار تاريخی قبل از
قرار گرفته است بحث و بيانی زياد از طرف قلم بدستان شهير  خاک   ونزولی وسعت وکاهش   سعودی گرافهای

 . ايم از ان کنار می  وقت دانسته سپرده شده که تکرار انرا مزيد و ضياع يت ها  گرفته و به سا کشور صورت 
از بدو موجوديت  تا  امروز مرکز رقا بت های امپرا توری  روسيه  وبريتا نيا    نستان  گذاشت که افغا  نبايد ناگفته

  .بخاطر نفوذ  در قاره  هند قرار داشته  که  اکنون هم در همين خواب وخيال مغروق  و در تالش ميباشند
  ود رازادی و استقالل کشور نياکان ما از خود نشان داده اند   جنگ ها و مبارزات دليرانه ومتحدانه ی که بخاط

تارو مار ودرس عبرت به انان داه اند که   افغان انگليس  وسوم  اول ،دوم شمنان وقت را طی سه جنگ ها ی خونين 
اح شهيدان فراموش هيچ يک از فر د افغان نشده ثبت تاريخ بوده نسل بنسل به ان افتخار جاويدانه می ورزيم و به ارو

  .پاک راه ازادی ونابود کردن دشمنان درود می فرستيم وروان شان را شاد ميگويم امين
 ميال ١٩١٩ ر  د استقالل کشور را  يش بهر ملت و کشور همينکه   اند نيک خوا ونيک  شاه  خان     غازی امان اهللا 

مت   با شها )متر مربع کيلو ر  هزا ۶۵٢ ، ٢٢۵(عنی  د ر همين  محد وده ی مساحت  در سراسر کشور  ي ی د
گذاشته که تا دم   انگليس   نا اميدی را به سينه اعالن ميدارد  وداغ  بدون کدام ترس وهراس  به سراحت ومردانگی

  . ی خود ميباشدامروز از درد ان ناقرار ودر تالش  انتقام جوی و دوبار تصاحب شدن مستعمره اسبق و از دست رفته
ريم  که اين ارمان  پر از نفرت ونا کام را  با خود  ما نند سابق بشکل اميل در گردن برده از د يدن ان تا يقين  کامل دا

  .باشندمياخر عمر در رنج غرق وخجل وهشت ود حشت افگنی خود در کشور های نادار وکم توان 
و ترقی خوا چرا با اين اوصاف نيک  گرانقدر  شايد بگويد که غازی امان اهللا خان شاه نيک انديش کننده یمطالعه    

نم مساله به هر کدام ما بر اساس يکفکر م.ند شد دچار چالشهای وقت وبا االخره فرار وطن که داشتندومثبت خود
 است که  کی ها و چه ها با عث بد بختی ها و سرنگونی موصوف شدند که تا مبرهننوشته های تاريخ واضح و

 دشمنان داخلی از قبيل  انگليس و ص اجير به ايم و زخم های خنجر ان اشخاامروز از بيهوشی ان به هوش نمی 
  مجددی  دق  محمد صايخ   المشا  مجددی مشهور به شمسد مشهوربه نور المشايخ  فضل محمرمجددی فضل عم

 ريس مجلس ثنای پارلمان و ساير رياستها ی( پدر صبغت اهللا مجددی  ميا جان  مشهور به  معصوم مجددیمحمد
کهنه فروش مال عبداهللا مشهور به اخنزاده دالحليم چار اسيابی مال نور علی نعمت اهللا قاديانی مالعب) دولت کنونی
منافق در ( و غيره مالی لن  سردار عبدالقدوس خان  صدراعظم وقت مال عبد اهللا مال عبد الرشيد صاحب تگاب

ان٧و۶۵مطبعه دولتی صفحه ١٣۶١نقش مجاهد چاپ   نیاکلک گی حبيب اهللا  د ها به سر کردعکه ب)  نوشته رو
 سازمان مخفی انگليس رانده شده از خاک و دشمن اوليه ی دين و دولت و مملکت   به  وابسطو  سقا مشهور به بچه ی

 به  فر است ن کا خا  اهللا   امان ينکه ت سو ا به تبليغا  خود شروع  ف کشور هر يک در بخش  اطراف و اکنا ما در
  ميخوا تی را را   تغيو ما  عنعنویی  ها ر العمل ستو يد و د  عقا  ی  د بو ر نا  د شته  ندا ی  اعتنا بين اسالمين م د
تر   زود چه با يد هر ذا فله .د  ما ميگرد امروزی دينیيد  عقاهب و ينی وضعف مذ  د  بی  باعث که  ر اورد  ببا ده

 و  اهللا  عبد  مال  بار اول برای  بود  که   همين.يم تا از قدرت به افتد ما را بر پا ن  ان شورش بر ر برا  تر د و جدی
 انگليس البته بشکل   پول و اسلحه از طرف   توزيع  با پکتيا   در دی   به اشتراک محمد صادق مجد الرشيدد مال عب

ولی . شدند شت خود مواجه ر و بسر نو شدند و گرفتان  فق  مو در جنگ  ايشان  شد که مخفی جنگ و مبارزه شروع 
که .  از بند رها و به هند تبعيد گرديد  ط و شفاعت فضل محمد مجددی شمس المشايختمحمد صادق مجددی توسط وسا

  ليت مخفی و  يد فعا با تشد.د ادامه ميدا سوسان انگليس  سهای خود با جا ليت و تما از انجا نيز بفعا
ها اوضاع و احوال کشور بحرانی وخارج از انگليس   تحت رهنمای يا بعباره دگر اجير وجاسوسانعلنی اشخاص  

   پولییها ليت های مخفی خود را علنی ساخته کمک االبته با استفاده ار فرصت انگليس ها هم فع. کنترول ميگردد
(  وسلطنت وتخت. استفا مجبور ميگردد تا اينکه امان اهللا خان به فرار وو شورش را وسعت می بخشندوسالح را تزيد

ملقب به  به جناب  ) بدبختی ها بر همچومشعوفو ساس گفته ونوشته يکتعدادهم کيش هاو هم نظران ارادتمندان بر ا
 کلکانی مشهور به بچه ی سقاو سپرده ميشود که  امير المومنين و سياست مدار وعالم برجسته کشور حبيب اهللا خان

 حب وعالقمندی که به تر قی و تعالی کشور چه در بخش سياسی نظامی  فرهنگی اجتماعی و در اثر نهايتموصوف 
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 هر چه بيشتر در عرصه های فرهنگی کلتوری  سياسی  هيت ونابودی ميکند و به تبا  داشتند بکار اغاز  وعيره غيره
ها قرار دارند وچرا کشور در اتش تو حيد واتحادمردم بدون اينکه بداند در عقب به اين خرابی ها وتباهيت کشورکی 

غرق در عقايد  نسبت بی دانشی و حضور شان جای را نميگيردمردمو فرياد د بيسوادی  فقر وسياه روزی ميسوز
زمان حبيب اهللا اينکه در. متوجه به کنش خود گردد انگليس نميتوانددرک حقايق بنمايد و  ننگين مذهبی وفعاليت

ی ها وتظلم صورت گرفته وکشور تا چه حد به عقب رانده شده شما خود تان بهتر کلکانی چه ويرانی ها وخطا کار
ايا ميتوانيم انديشه واجرات ترقی خواهانه ی امان اهللا خان را که مطابق .ميدانيد که حاجت به بيان وتحرير ان نيست

ايا بنظر شما اين قضاوت .م گرفته در پای توصيف حبيب اهللا کلکانی بشيني  بود نا ديده عصر وزمان در پيش گرفته
  . تاکيد نمايم  معرفی و به ان سفيد  و سياه يد سفيد را سياه نبا  ميتواند؟ ده   ترازبو قابل توزين  در يکوبوده عادال نه 
رامی        خا ويم   جشن استقالل همين که ننده  های  که ما بچه   بيادم می ايد  ابتدايه  مکتب  دوران زمان  مي

شت هم استاد ميکر دند وبشکل کورس و دسته جمعی ميخانديم ، شکر استقالل داريم جشن  پل را در صف خورد سا
  .هر سال داريم  در راه استقالل خود جانو سرمال خود  ميکنيم قربان ميکنيم قربان

ی  نظامی      امروز در کشور ما نسبت امدن حوادث ناگوار و تباه کن  جنگی  فرو پاشی اوضاع و احوال  سياس
ی صدق و صفا داشتند و متحدا پهلوی ااقتصادی و اجتماعی، ان  صداقت وباور مندی ها را بين هم نياکان ما بر مبن

  ی نشسته  افتخار و سر بلند  موفق اميز خود با رات جنگ های فتخا هم در سنگر با دشمنان می جنگيد ند و در پای ا
بر   و اعتماد ت ملی وحد د و  اتحا  نی  افغا نه  همين اوصاف وغيرت ا امروز بد بخت که. ند گذرانی ميکرد خوش 

 ومحبت به  داشتن اين ارزش اجتماعی  شهامت.شته فاقد ان ميباشيم    اجتماعی در ما وجود ندا  و ارزشهایيک دگر 
 انتقام گيری ها  گرفت  که امروز با اين وضع بی باوری  بی اتفاقی دور از هم در خصومت و خاک را از ما کی

ن روز تا روز باالی  شمنا يم و د ت بسر می بر حيا  تشنه به خون يک دگر حواره گی بر منشی چوکی و زمام طلبی
   .ما غلبه کرده در اتش نفاق می سوزيم

 و اعتماد باال ی هم و د ور کرد ن  ملی بر شخصیعفنام گرايی و ترجيح  س ملی نيکه در ما احسا     بنظرم تا زما
ده های مليتی و زبانی و انتقام گيری از کله و سينه ها  بيرون نشود امد ن صلح ارامی خوش  بختی وترقی و تعالی  عق

  .کشور محال و ناممکن  است
   پارچه شعری پشتو را که به مناسبت جشن استقالل سروده ام خدمت تان ذيلن تقديم مينمايم 

 
من  ورته   لرو مال ل  جشن د  ا ستقال ل لرو   د 

ی د  ازاد ی  کوی ی  ازاد  خو  ر  خلک  
منا ن وينم  غمجن  دا د دبی  دا دی  کوی  د 

ی او سرحال لروک جشن موږهرخپل ال لروپه خو  
ی  زموږ ازاد هيواد په هيوادونو کی شميري
ی ي ليس ورته له غمه  بيما ر سخته  ک  ا ن

من خپل په زوا ل لرو ايسته جمال لرو د  جشن 
لنيکونم از انونه شهيدان ک ادی په خاطر   

ل ان ک انه داوالد او د  وياړ دازادی په مي
 په  اوږو د هر ا فغا ن  د ازا دی  لوی شا ل لرو
من  هيوا د کی  همدا  فلها ل  لر و  د ازا دی  د 
ی  جشن دازادی اواسترداد خدای دمبارک ک

ی افغانان دخدای جوړاو متحد له هردرک ک  
غرب تر جنوب شمال لرووطنکی جشن له شرق   

 ا فغا نا ن  ورته  د زړه  له کومی  خوشحا ل لرو
 په سا تل د ازادی  افغا نان  په اتحا د غواړو
کولو مدا م د وی په جهاد غواړو من په    د 

ی نه هر ا فغا ن ا لوزی  پر و با ل  لرو  له خو 
 خو ښ يو چه  نا وی  د ازا دی  په  وصا ل  لرو

وی خن او خارزوال غواړو يیازادی ته چه اچ  
وال غواړويی  نا بود او خجل  په دعا د خوار ک
 وايی حکمی چه مبارک شه جشن د استقالل لرو
من په غم سمبال لرو ی د   زړونم ډ ک له خو
من  ورته  مالل  لرو  جشن د ا  ستقالل لرو د 

 


