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  بادگرامی کشورومین سالگرد استرداد استقالل سنود و

 )صباح ( 

  
اقوامی کھ نامشان برای ھمیشھ در تاریخ مانده است ھرگز قھرمانان خود را فراموش 

نکردند مردمی کھ قھرمانان خود را فراموش کردند بھ فراموشی سپرده شدند و در تاریخ 
  .آنان نیستنامی از 

استراداستقالل کشوردراثرفداکاري وجانثاري فرزندان ازجان گذشتھ میھن  بدست آمدواین درخت تنومند 
  .باخون جوانان ومبارزین ملي آبیاري شد وبارورگردیده است

اما متاسفانھ طي بیش ازسھ دھھ جنگ وستیز، اجنبي واجنبي پرستي ، چوروچپاول ، خودبیني 
بھ اوج ... جنایت ، وحشت وبربریت ، پنھان کاري ومعاملھ گري ، دزدي وفسادوخودبزرگي ، خیانت و

خود رسید واین پدیده ھاي شوم وخانمانسوزتاجاي پیش رفت کھ عمآل استقالل ملي تمامیت ارضي 
وحاکمیت دولتي راتھدید نمود وفرزندان وطن راآواره وسرگردان نمودو این جنگ تباه کن ونوکري 

  . ورراویرانھ وملت رابخون نشاندوبیگانھ پرستي  کش
کھ بودکھ فکرمیکرد کھ بود مي دا نست كھ فرود یك گلولھ توپ قلب چند نفر را مي درد ؟  !بلي 

چھ كسي مي دانست کھ ھر صداي میلیونھا افغان آواره وسرگردان ودربدروبي خانمان میگردد ؟ 
جگر ھایي را خواھد سوزا ند ؟ کھ بود ل خواھد شد و این اشك چھ  فیراسلحھ ، فردا بھ قطره اشكي بد

ن ، آرامش مادري كھ فرزندش را با الالیي گرمش در آغوش  میدا نست جنگ یعني سوختن ، ویران شد
ك در قامت خمیده  ن تن گرم كود خود خوابانیده ، نوري ، صدایي ، ریزش سقف خانھ و سرد شد

یعني آتش ، یعني خونین شدن وسرخ شدن مادرچھ تاثیرداشت؟ نبود کسي کھ میدانست جنگ یعني ستم 
ن تفنگداري با سرعت  گلولھ اي از میل تفنگ وباماشھ کشید. جامھ اي و سیاه شدن جامھ اي دیگر

شلیك مي شد و در مبداء بھ حلقومي اصابت نموده ، آنرا سوراخ كرده و گذر مي كرد ؛ میدانید كھ ؟ 
د ؟ كدام خواھر بي برادر مي شود ؟ آسمان كدام كدام مادر ضجھ مي كشد ؟ كدام پیراھن سیاه مي شو

شھر سرخ مي شود ؟ كدام گریبان پاره مي شود ؟ كدام كودك در انزوا و خلوت خویش ازدردجانسوزبي 
  . پدري اشک میریزد



امپریایستی و  ماامروزدرشرایطي ازاستراد استقالل تجلیل بعمل مي آوریم کھ تقریبن چھل کشور
ما متاسفانھ وسوگمندانھ  مردم مظلوم ا. را اشغال کرده اندافغانستان  عمال  استعمارگر در رأس آمریکا 

ما قربانی امیال وھوسھای گوناگون افراد و گروھھای مختلف نظامی و سیاسی شده اند بدون اینکھ در 
منتھا ھرگاه کھ جنک برسر منافع . زنده گی سراسر پریشانی ومشقت بارآنھا تغییر مثبتی صورت گیرد

یش ازھمھ ضررمی کنند وقربانی می شوند، مردم و بھ دست آوردن قدرت صورت می گیرد کسانیکھ ب
ھستند کھ درکوران حوادث ھمواره باید تاوان خود خواھیھا و قدرت طلبی ھای مشتي معاملھ گرواجنبي  

  . را بپردازند
مردم کھ با صدھا مشکل درحال حاضرروزگارمی گذرانند، نگران این ھستند کھ با تداوم نا امنی ھا، 

اق ھمین امنیت نسبی دربعضی ازوالیات نیز، رخت بربندد وجان وناموس مردم خدای ناکرده ھمانندعر
  .بھ خطر افتد جنگ ساالرانبی رحمانھ درمقابل ھوسھای قدرت طلبانھ 

ھنوزقاچاق مواد مخد ر، معاد ن ، انبارھاي اسلحھ ، چوروچپا ول سرما یھ ھا ي دولتي وشخصي ، 
رشوت ورشوت ستاني ، قتل وجنایت ھاي تکا ن دھنده ، د زدي واختال س ، خویش خوري وقوم 

دا بھ پیما نھ زیادي بھ چشم مي خورد ، با اندوه فراوان با گذ شت ھرروزوسعت بي سابقھ پی... پرستي 
 . نموده وقانون ودولت را زیرسوال برده اند

ازیکطرف نگرانیھاى بین المللي از تشدید بحران در افغانستان وافزایش خطر طالبان ، تا جایي پیش 
شتھ در نتیجھ  ز احتمال بازگشت افغانستان بھ دوران سیاه گذ حتي ا تحلیلگرانز  رفت کھ برخي ا

  .سخن گفتھ اندالمللي بھ این کشور  افزایش خشونت طالبان و کم توجھي بین
ھمسایھ ھا، حاکمیت  مواد مخدر، تروریزم ، فقر ، نا امني ،فقدان اشتغال مشکالت با فساد اداري ،
   .و نظایر آن ھمچون یک نظام پیوستھ بھ ھم عمل مي کنند  جنگساالران

و امنیتي  طریق نظامي اما با تمام این ھا موردي بر خورد مي شود و تنھا راه حل پیشنھادي نیزاز
 تروریستي در حالیکھ حوادث. تقویھ پولیس ملي و اردوي ملي ، ھمین وبس . جستجو مي گردد 

 .پو لیس ملي داریم و نھ اردوي ملي آشکار ساخت کھ باو جود مصارف زیاد و وعده ھا ي زیاد تر ، نھ
توسل بھ  در پھلوي آنھا و  کوشش در جھت ایجاد اردوي ملي و ھمزمان با آن احیاي ملیشھ بازي

نتایجي را در بر دارد کھ  پذیرش مصلحت ھایي کھ ھر کدام دارند ھمان.   شیوه ھاي ناکام جرگھ سازي
کار وسیاست باشد ،کھ ھست، ھیچ نشانھ  اساسروزگزراني تا حال داشتھ است و تازماني کھ مصلحت و

ند و بر ھمین  ھاي گوناگون متعھد مي دامصالح گروه  دولت خود را بھ . اي از بھبود را نخواھیم دید
قدرتمندان درون دولت ، با قوماندانان محلي ، نیروھاي محافظھ  با. اساس رو زانھ بر نامھ مي سازد

در این میان آنکھ ھرگز مورد توجھ . و بر آیند آن نیز ھمین است کھ ھست ... و کار ، با جامعھ جھاني
افغانستان  بر عھده بگیرند نادیده گرفتھ میشود اکثریت مردمگیرد ونقشي را کھ مي تواند  قرار نمي

  .است کھ ازفقر ومرض و بي سر پناھي و بیکاري رنج مي برند
فعالیت القاعده، طالبان و حزب اسالمی گلبدین حکمتیار، چالش نخست در برابر آینده است و پس از 

مشکالت عمده پیش روی کشور ھستند و مواد  تنظیميآن، وجود جنگساالران و گروھھای مسلح 
بدبختانھ دولت نیزبخاطربیرون رفت ازمشکالت  ودر برابر دولت قرار دارددیگرمخدر، بھ عنوان چالش 

موجود راه ھاي بیرون رفت راجستجونکرده وخودنیزعملن درھمدستي وھمیاري باجنایت کاران قدرت 
 . طلب وپول پرست بھ مشکالت موجوده مي افزاید

دولت درمبارزه با تولید و قاچاق مواد مخدر، حساب دھی ازکمک ھای جامعھ جھانی ، جذب اعضای 
گروه ھای مجاھدین در تشکیالت اردو و پلیس ملی و ھمچنین استخدام آنان در تمامی ادارات دولت در 

دد قبول آ نھا اگر این شروط کالبدشکافی گر. داخل و خارج ، جلوگیری از تبلیغات علیھ جھاد و مقاومت 
  .نتیجھ ای جزپذیرفتن حاکمیت عده ای خاصی نیست



  بھ  جنایتکاران وگروپھاي کھ تحت نام جھاد ومقاومت ستمھاي فراواني کھ برملت رواداشتھ اند اگر 
ً   نشده  كشیده  میز محاكمھ  پاي  اند بھ شده  مرتكب  كھ  بیشماري  ھاي ھا و جنایت خاطر خیانت و مخصوصا

  صورت  آنان  علیھ  كاري  ھیچ  نشود در واقع  بیرون  شان  اند از حلقوم   ذخیره و انباشتھ  ھا دالري میلیون
  دست  و تقلب  و ترور و توطئھ  ھر رذالت  خود بھ  حساب بي  و قادر خواھند بود با پول  است  نگرفتھ
 . است  یداکردهادامھ پ چون گذ شتھ متا سفا نھ سازش وسازشكاري  ولي . بزنند

بیاید باخودبي اندیشیم کھ طي تقریبن یکقرن ازاصول استقالل  مابھ وطن ومردم وطن چھ کرده ایم 
  .وھمین اکنون تاچھ حدودي مالک کشوروصاحب استقالل وتمامیت ارضي کشورماھستیم 

 يعزمی راسخ آکنده است آنان کھ جان و تنشان از يند کھ پیکار می کنند آناني ازنده آنان
بسوی ھدفی عالی ره  ياندیشمند کھ با يکھ از نشیب تند سرنوشتی بلند باال می روند آنان
  .دارند  می پویند و روز و شب پیوستھ وظیفھ ای مقدس

  
  


