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         16/09/2019 

در حوزۀ واشنگتن افغانستان مین سال استرداد استقاللصد جشن باشکوه  

این جشن بزرگ مسئول با تبریکات به ملت افغان و تهنیت به تیم  

 
مین سال استقالل افغانستانحوزۀ واشنگتن و اطراف در جشن صد اجتماع با شکوه افغانان مقیمصحنه ای از   

 مقدمه،

ن و ازان وطبرود و دعا بر روح پر فتوح آن جانمین سالگرد استرداد استقالل افغانستان عزیز ددر صد

بعدی و خلف خود حامی وطنپرست شان میفرستیم که جوهر آزادی سرزمین خویش را تقدیم نسل های 

ها نمودند. درین برهۀ مهم تأریخ وطن که مملکت به جویی از خون و طوفانی از آتش مبدل گردیده و 

آوازۀ صلحی که ملت مظلوم افغان دهه هاست که چشم براه آن دارد، از باور به دور شنیده میشود. باشد 

 که نسیم واقعی صلح و سلم را روحیۀ آزادی به آرمغان آورد آمین!
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 یافت ءتابلوی زیبای طاق ظفر که با حصول استقالل افغانستان به امر اعلیحضرت شاه امان هللا بنا

مین سالگرد استقالل است که به مناسبت صد ی افغان محترم حامد نویداشاعر و محقق تواند، این اثر زیبا کار هنرمن

 است.ء گردیده اهداافغانستان هم به وبسایت آریانا  کشور ترسیم و
 

مین سال استرداد استقالل کشور از سلطۀ ابر قدرت وقت، دولت بریتانیای جهان با استقبال مردم افغانستان از صد

سپتمبر جشن بزرگ  7خوار که گویا به خاطر وسعت امپراتوری، آفتاب در قلمرو آن غروب نمینمود، به تأریخ 

ر دینیا مؤفقانه برپا گردید. درین گرد هم آیی بینظیر، و باشکوهی هم در منطقۀ واشنگتن و دقیقاً در ایالت ورج

 هزار نفر از حوزۀ سه والیت و البته از والیات دیگر و حتی اروپا و کانادا هم شرکت نموده بودند. هفت حدود

 

 سرود ملی افغانستان که در جشن استقالل به پشتیبانی از وحدت ملی همه اقوام وطن پیشکش گردید

یشتر از سه ماه کار و زحمت پالن گزاری، میتینگ ها برای تهیۀ پروگرام ها، ترتیب و ساختن اینجانب شاهد ب

ده ها آثار هنری تأریخی چون طاق ظفر پغمان یادگار استقالل وطن، تصویری از زن قهرمان تأریخ افغانستان، 

محترم آقای حامد نوید در  ماللی میوند و تعدادی دیگری که یاد آور افتخارات تأریخی مملکت میگشتند، بودم.
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پاسخ اجبار این همه زحمت در بوجود آوردن این آثار، ابراز داشتند که برای نسل جوان دیدن دانستن این افتخارات 

تأریخی نهایت مهم است . این ها یقین سواالتی خواهند داشت و جواب و آگاهی در مورد هرکدام، برای آنان 

 ضروری می باشد. 

 

 

،افغان از نیوجرسی آمده بوند. نقش های بیرق را بر روی اطفال مشاهده بفرماییداین فامیل   

ثبت کردند. را آریانا افغانستان ،به والدین وعده کردم که عکس شان را در راپور نشر میکنم و در تیلفون  
 

نظیم الزم، تاب های ـاجازۀ ترتیب چنین جشن بزرگی با فراهم آوری وسایل الزمه از قبیل کلینیک صحی، تشن

پارکینگ موتر ها برای چنین جمیعتی، حفظ و مراقبت توسط قوای امنیتی و امثال چنین مسئولیت هایی، همه 

ذریعۀ تیم کاری ای که در رأس آن دانشمند ملیگرا، نویسندۀ خبره، هنرمند الیق محترم حامد نوید به کمک خانم 

و خانم عذرا نوید فرزند زحمت کش و مدبر آقای نوید « دریچۀ صلح»فوزیه اعتمادی، بنیان گزاران انجمن ملی 

که خوشبختانه بصورت رضاکارانه سهم گرفتند، با از این منطقه  و خدیجه جان نوید و البته و جوانان زیادی هم 

 م و ترتـیب فراهم گردید.ـنهــایت درجه نظ

 
 

ناتو ویلیام نیکلسن به بیرق و سرود ملی افغانستان ادای احترام مینماید –جنرال پنج ستارۀ متقاعد امریکا   
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با تالوت آیاتی از قرآن عظیم الشأن آغاز گردید و با  با شکوه با حضور جمیعت زیادی از مدوعین جشن این

، روز بزرگ بعداً تعدادی به پشتو و دری، با سخن رانی ها برای این ، ادامه یافت.خواندن سرود ملی افغانستان

سهم گرفتند و اطفال با لباس های ملی رنگارنگ هم ترانه ای را اجرا نمودند. بعد تر جنرال ویلیام نیکلسن پیام 

مختصرخویش را از تجارب در افغانستان مبنی بر وطنپرستی، مهمان نوازی آرزوی صلح و امنیت مردم 

 افغانستان ابراز نمود. 

سفارت کبرای افغانستان مقیم واشنگتن هم پیام ها و گفتنی هایی برای استقبال خانم مدینه قاسمی وزیر مختار در 

سال استرداد استقالل افغانستان داشت که به هر سه لسان دری، پشتو و انگلیسی بیان نمود. از همین  نصدمیاز 

در قبال آزادی عبدالباری جهانی، شاعر، نویسنده و جورنالیست خبرۀ افغان هم گروپ مهمانان، محترم شاغلی 

 نمودند. کشور بیاناتی ارائه

 

 که تا نه شب دوام داشت منظر ای از روز جشن و اجتماع دوستانه و ملی مردم افغانستان

درین گرد هم آیی با شکوه شرکت ها و رستوران های افغانی مقیم در منطقه هم سهم گرفته و با اشتراک خویش 

غذا های افغانی لذیذ بدون اینکه جنجالی تولید گردد مانند به هموطنان  بر تنظیم و تکامل جشن استقالل افزودند.

پیشکش میشد و فضای بینظیر خوشی و نشاط جشن استقالل کشور را گویا همگان میخواستند با خوشنودی و 

 صلح  در آن فضای وسیع برگزار نمایند.
 

 
 

 معرفی فعالیت خویش سهم گرفته بودانجمن خیریۀ زنان واشنگتن هم برای استقبال از جشن بزرگ و 
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در قسمت باالیی تپه که محفل بزرگ در دامنۀ آن قرار داشت کمپ هایی از محصوالت افغانستان، جواهرات 

 قشنگ، البسۀ افغانی، انواع کتب و آثار چاپی، نموده هایی از میوه جات خشک وطن و غیره به فروش میرسید.
 

 

 

 در هر طرف منطقۀ جشن میدرخشیدندبا بیرق های وطن دختران جوان افغان با البسۀ زیبا 
 

افغانان ما درین جشن بزرگ که نسل های مختلفه را در بر میگرفت، با شادی و شعف ازین اجتماع عالی با 

رنگارنگ و زیبای آوردن وسائل آسایشی، غذا های مختلفه روزی را در کنار همدیگر در حالیکه لباس های 

 افغانی بر تن شان چشم ها را خیره میساخت، با صلح، صفا و محبت چون روز عید سپری نمودند.

 
 جوانان مقیم در حوزۀ واشنگتن با البسۀ ملی افغانستان با خوشی در جشن اشتراک نموده بودند

رد هم آیی مــلی، قسمت کانسـرت بعد از ختم بیانــیه ها و معرفی پروگرام با ضــرورت برگزاری چنیــن یک گ

ده ای دیگر از خارج ایالت ورجینیا تشریف ـبه اشتراک هنرمندانی چون آقای نعیم پوپل و میرمن نغــمه که با ع

حفل بزرگی شرکت نمودند و همه ــلبانه در چنین یک مـآورده بودند، عده ای از هنرمندان افغان منطقه هم داوط

رت واقـعاً به ــاین کانـس ودند.ـنم ءش اجراـی برای مردم خوی السنۀ ملی دلپسـندآهنگ های وطنی خویش را به 
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استقبال هزاران  افغان عالقمند آن هنرمندان مواجه گردید، طوریکه شایقین بر روی پا ساعات متوالی مقابل 

 ستیژ هنرمندان استاده و برای هر یک کف میزدند و با آنها همراهی می نمودند.

 

سال استرداد استقالل افغانستان صدمینجمیعت جشن با لباس ملی و اعالمیۀ  کودکی در  
 

دلپذیر اتن ملی افغانی و همراهی صــدای رسا و  و دهل در حوالی ساعت هفت بعد از ظهر با نواختن ساز

 زیبای خانم نغمه به زبان پشتو در فضای وسیع پارک بزرگ اوج گرفت: 

!هوطندا شیرین  ګران افغانستانه،  
 

تشکیل دادند و بدین وسیله بر  جداگانه در هر گوشه و کناری حلقه های اتن ملی را یدرین وقت جمیعت کثیر

 استقبال از چنین یک جشن و اجتماع ملی افغانی و شادی بخش افغانی مهر تائید گذاشتند.
 

 
 

 

 

 

 

 

 

من افغان هستم ش بیرق در صورت، بگویدجوانی که در امریکا تولد شده میخواست با نق  

از هر قوم و تباری به اثبات رسانیدند که  نشینی و برابری ای که افغانان ماچه اتفاق و اتحادی، چه شادی و هم 

ه درس عالی ای ــوانند هم گام و هم راه باشند. چـعیض و تفاوت میتــدون تبـتقالل آن و مردم آن بـافغانستان، اس

وشیدن البــسۀ رنـگارنگ و ـته اند، بلکه با پــد و نه تنها از افغانیت بر نگشبرای نسلی که در غربت بار آمده ان

 احــتزاز هزاران بیرق زیبای افغانستان، ثابت ساختند که با افتخار همیشه افغان باقی میمانند.


