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 گزارش برگزاری جشن استرداد استقالل افغانستان در ویرجینیا
 

 
روز هفتم سپتمبر افغانان مقیم واشنگتن و حومه صدمین جشن استرداد استقالل سیاسی افغانستان را با شور و 

هیجان وعشق سرشار به میهن هزاران فرسخ دور از خاک وطن شکوهمندانه برگزار نمودند و یکبار دیگر به 

که این ملت بزرگ در هر کجایی که باشد بر استقالل سیاسی، هویت تاریخی، و ارزشهای  ثابت ساختندجهانیان 

ی بر ترین اثرافغانستان نمیتواند کوچکو دسایس رنگارنگ دشمنان  فرهنگی خویش قاطعانه تأکید دارد واالی

 ای ملی شان داشته باشد.و ارادهٔ خلل ناپذیر افغانان برای حفظ ارزشه احساسات آزادیخواهی

اقوام کشور شرکت  سال از تمام اقشار و و جوان تا اطفال خورد این جشن بزرگ که درآن هزاران افغان از پیر

داشتند درحقیقت مظهری بود از وحدت ملی، عواطف وطنخواهی و حس همدگر پذیری افغانان که هردم با نعره 

 م شریف افغانستان بدرقه میگردید.های زنده باد افغانستان وپاینده باد اتحاد مرد

سهم گسترده و داوطلبانهٔ جوانان افغان متشکل از دختران وپسران جوان که در تنظیم وترتیب وفعالیت های هنری 

ه ا سال دیگر زندآنرا میدهد که این ملت برای صده ۀعالقهٔ فراوان اشتراک داشتند مژد این جشن بزرگ با شور و
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ظار نسل های آیندهٔ روشنی با وصف جنگهای تحمیلی و مصائب گزرای روزگار در انتدا های خواهد ماند و فر

های افغانستان چشم بجهان  آنها در عالم هجرت، برون از مرز بخصوص اینکه عدهٔ زیادی ازهست؛ افغانستان 

 د.راه اعتالی میهن آبایی شان کوشا هستن در گشوده اند ولی هنوز به افغان بودن خود افتخار دارند و

رهای اروپا اشتراک این محفل بزرگ که در آن هزاران افغان از نقاط مخلتف امریکا ، کانادا و برخی از کشو

در حوالی ساعت یک بعد ازظهر با تالوت چند از آیات مبارک کالم هللا مجید آغاز شد و متعاقب  ،دندورزیده بو

ف سرود ملی افغانستان را اجرا کردند وسپس آن جوانان افغان با همکاری هنرمند ورزیده ، آقای ناصر شری

 سرود ملی ایاالت متحدهٔ امریکا منحیث کشور میزبان نواخته شد.

درآغاز برنامه پس از پخش پیام تبریکی ویدیوی داکتر اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان به مناسبت برگزاری 

یه قاسمی مشاور وزیر مختار به نمایندگی از صدمین جشن استقالل کشور برای افغانان مقیم امریکا؛ محترمه مدن

برنامه های  ،الش دولت برای تأمین صلح و امنیترا مبنی بر ت سفارت کبرای افغانستان در واشنگتن بیانیهٔ خود

انکشافی و تحکیم روابط دوستانه میان جمهوری اسالمی افغانستان و اضالع متحدهٔ امریکا ایراد کرد. متعاقباً 

افغانستان پس از ابراز تبریکی بمناسبت  یام نکلسن فرمانده سابق قوای نظامی ایاالت متحده درجنرال جان ویل

صدمین جشن استقالل افغانستان بیانیه اش را در رابطه به دوام دوستی متقابل و همکاری میان دوکشور به حضار 

و فرهنگ شعر زیبای را در  تقدیم کرد. سپس آقای جهانی شاعر شیوا بیان زبان پشتو و وزیر سابق اطالعات

رابطه به احساس آزادیخواهی افغانها قرائت نمود. همچنان خانم فوزیه اعتمادی رئیس بنیاد غیر انتفاعی دریچهٔ 

صلح که مراد آن تقویهٔ فرهنگ صلح از طریق برنامه های اجتماعی و هنریست در مورد حفظ وحدت ملی وارج 

شور به پیروی از روحیهٔ اتحاد ملی مردم افغانستان در جنگ استقالل گزاری به تمامیت ارضی و حاکمیت ملی ک

صحبت کرد. سپس داکتر نادیه هاشمی کاندید دیموکرات در کانگرس ایاالت متحدهٔ امریکا از ایالت مریلند پیرامون 

ز دگی احقوق زن وانکشاف معارف وصحت عامه بیانیهٔ خودرا ارائه داشت. همچنان آقای نصیر یاسینی به نماین

 را در رابطه به اتحاد ملی واهمیت این روز تاریخی ایراد نمود. رنیا پیام خودوافغانهای مقیم کالیف

 ترانه اطفال امریکایی و بین المللی برای کودکان افغان حاوی پیام دوستی، صلح و همدلی بزبانهای دری و

ا دوشیزه سپوژمی محسود ترانهٔ زیبایی ر انگلیسی بخش جالب این برنامه بود. در مقابل کودکان افغان به رهبری

و  ظفر در رابطه به صلح، پیشرفت و فردای های امیدوار کننده برای نسل جوان کشور اجرا نمودند. خانم لیال

 نطاقان این بخش بودند که باکمال متانت وبرخورد مسلکی برنامه را به پیش بردند.  ،آقای فواد المع

حسانمند و آقای داود صدیقی باقرائت اشعار ناب بزبانهای پشتو و دری آقای مجریان بخش موسیقی خانم لیال ا

ناصرشریف هنرمند محبوب ودایرکتر بخش موسیقی را همراه با نوازندگان ) ادریس نواز در نواختن کیبورد 

 وقیس نواز در نواختن طبله( به معرفی گرفتند.

دم وحدت، پاینده باد مرغانستان، ژوندی دوی افغانستان ملی برنامهٔ موسیقی با شور وهلهله وشعار های زنده باد اف

خش هنرمندان شب دوام نمود. درینب 9بعد از ظهر تا  2، تل دوی خپلواکی آ غاز گردید که ازساعت افغانستان

، فردین نواز، باند سیلو منتالیتی به رهبری مصطفی النور محبوب وطن ناصر شریف، میرخان، خالق عزیز

نسل جوان، آقای خیر چاووش سرایندهٔ ازبک زبان کشور و ولید سرور با اجرای ترانه های میهنی شور  خوانندهٔ 

و هیجان آفریدند. درین برنامه دو هنرمند پرآوازه وسابقه دار وطن آقای نعیم پوپل وخانم نغمه با همراهی تور 
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هیجان برنامه افزودند.  برگرمی و نیز اشتراک داشتند که با آهنگ های زیبای شان هاشمی طبله نواز مشهور

حضار نیز خاموشانه ننشسته بودند جوانان وطنخواه با عشق سرشار به میهن با اجرای اتن ملی این گردهم آئی 

 با شکوه را روح میبخشیدند وعواطف وطندوستی را در قلبها و خاطره ها زنده میساختند.

مایش کتابها و آثار هنری ، یک بخش بزرگ محوطهٔ برعالوهٔ رستوران ها، بازار صنایع دستی افغانی ، ن

بزرگداشت جشن به بازی ها وسرگرمی های اطفال تخصیص یافته بود. درینبخش برای آگاهی وشناخت هویت 

ملی و فرهنگی افغانستان طاق ظفر پغمان که توسط حمزه نوید و دوستش آریا سربی طرح و اعمار گردیده بود 

 Train ، ترینبه یاد نخستین خط ریل افغانستان که درعهد امانی افتتاح یافت قرار داشت. ازکنار طاق ظفر

کوچکی برای اطفال وجود داشت تا پس از عبور از بامیان و تونل سالنگ به مزار وبدخشان وصل شود. عذرا 

هنگی فر نوید و آقای مجید قرار آتشهٔ فرهنگی افغانستان در امریکا این طرح را پی ریزی کرده بودند تا مظاهر

کشور توسط نقاشی نیم برجستٔه ماللی ، تصویر مجسمهٔ بزرگ بامیان، مرد چاپ انداز سوار بر اسپ بزکش ، 

پلنگ سفید وآهوی کوهی بدخشان تمثیل گردد. این آثار توسط جوانان افغان با رهنمایی حامد نوید استاد سابق 

ر ساخت وساز آن دو برادر گرامی آقایان عبدهللا پوهنزی هنرهای زیبای پوهنتون کابل ایجاد گردیده بود که د

ایازی و وحید ایازی کمک فراوان نودند. نقش جامعه افغانی در برگزاری این جشن ملی ممثل احساس ملی 

افغانهای مقیم ویرجینیا بود که در تهیه و تنظیم ومدیریت آن بنیاد اجتماعی و فرهنگی دریچهٔ صلح ، مؤسسهٔ 

من زنان افغان نقش عمده داشتند و پشتیبانی سیمبولیک افغانهای مقیم واشنگتن دی . سی . افغان فوندیشن و انج

انجمن انجنیران افغان و سازمان ترحم ومهربانی برگرمی آن افزود. همچنان کمک های بی شائبهٔ خانم اناهیتا ادا 

 ستیج وهمکاری خانم فوزیه در تهیه نمایشگاه کوچک آثار تاریخی افغانستان خانم لیال کریم درطرح وتزئین

 ، خانم سیما زاهد و خانم مالل نظام در امور مختلف تنظیم این نمایشگاه قابل قدر است و ارزنده. افشار

باید با قدر دانی یاد کرد آنانیکه بنا بر انگیزهٔ پاک وطنخواهی برای بزرگداشت این روز تاریخی کمک های 

این گردهم آیی ملی کردند همه موجب حرمت و قابل را وقف موفقیت  خودبالعوض مالی نمودند ویا وقت گرانبهای 

 اند. ستایش

نان بازهم ثابت کردند که وطن شان را عاشقانه دوست دارند و با موفقیت به پایان رسید و افغا بهرحال این روز

 به صلح واعتالی آن همواره کوشا و امیدوارند.
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