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 بمناسبت تجلیل از صدمین سال
 استقالل افغانستان

 

 

ز صدمین سالګرد استرداد استقالل تجلیل ا ۀساله، در آستان ۴۴های  از جنګما لم أها ملت باعظمت ولی رنجدیده و مت درین روز

بل صد سال قهای شکست فاحش  ها حیثیت نمکی را دارد که باعث سوزش زخم طبعاً این تجلیل برای انګلیس باشد.  شان می

ات، مستعمره ساختن، غانستان را در آتش مداخالت، تجاوزافبه اینطرف نیم صد سال  از مدت دوګردد. انګلیس مکار  شان می

 اکاذیب، تفرقه نشر ، جاسوس پروري، اهانت هاها، پارچه پارچه ساختن افغانستان،  بریدن خرافات، سرحد نشرخانه جنګی، 

 نګه داشته است. دگر و صد ها آفت  افګنی

حسن را نشر نمود. این مقاله ظاهراً به مناسبت وفات مرحوم آیت هللا محسنی  سید ۀ شخصی به نام بی بی سی مقالسه روز قبل 

   است:دیګری  نۀمغرضاهای  ، ولی در محتویات آن بحثنوشته شده

 /وفات نمود،  داعیه حقدر ادبیات اسالمی ما؛ که  ریخاطه هللا محسنی درګذشت، ب نوشت که آیت نکه نویسنده نباید میاوالً ای

در ګذشت معموالً به اشخاص غیر مسلمان مورد استفاده  اینها معمول است.  داننآفرین سپرد و م نرا لبیک ګفت، جان به جا اجل

ولی بی  ل است، مانند اینها برای مسلمانان معمو که فقید برای غیر مسلمان، اما مرحوم، شادروان، مغفور و طوری است. همان

  ی ان است.و در صدد فراموش فرهنګ و ادبیات اسالمی را مغشوش بی سی این

شد میان آورده است. دانسته ن ولی  دفعتاً موضوع استقالل را به ،وفات آیت هللا محسنی آغاز ګردیده المناکبا خبرپرګراف اول  

)به اصطالح خودش( سخن از مدرنیزاسیون امان هللا خان  بعد رد. فات محسنی چه ربطی به استقالل داکه این خبر المناک و

 و این غازی نیکنام را متهم میسازد که به قتل پدر سهم ګرفت )!؟(. رانده 

مل خود انګلیس عاکه  )فرجامی داشتننیکو  جامعه فرجام برای وی و خودبرای امان هللا خان اقدامات بی بی سی حکم میکند که 

. در پره ګراف بعدی دوباره به  شاه امان میګرددکارنامه های آیت هللا محسنی بر بعد دوباره به شخصیت و  و مسئول آن اند(،
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میخت. توجه بفرمایید )ادعای استقالل( ! این شرانداز آیون خود را با ادعای استقالل در او مدرنیزاسګوید که  هللا می پردازد و می

 .نمی ګوید که استرداد استقالل

نه نشانی از حرمت به این های آیت هللا محسنی تذکراتی مختصر دارد که  چند سطر عقده ګرایانه دوباره از فعالیتبعد ازین 

ین ګونه ا مقاله ازشیاد لجام ګسیخته صدها این  دست میدهد.ه هم کدام نتیجه ګیری معین را بنه  عالم دین در آن وجود دادر و

 و مغرضانه شان معرفی نماییم.  نبه های توهین آمیزرشیف شان با جآکدام آنها را از  دارد از امروز تصمیم دارم هر

یاد ش ساز دست همین انګلیر آالم ئی اجتماعی، فرهنګی، اقتصادی و ساها هموطنان ګرامی باید بدانند که امروز تمام آن بدبختی

د و از غفلت ګذشته بیدار ګشته جواسیس شانرا بشناسیس و ئدارد. امید محرکات، دسا که هنوز هم دست از سر ما برنمیاست 

تحکام و اسمعنوی کشور  بنیه مالی و ۀملی، تقوی غنای فرهنګ افغانی ومتحدانه در حفظ استقالل، تمامیت ارضی، وحدت ملی، 

 .بر آب سازید یدست بدست هم داده دسایس دشمنان تاریخی را نقشهای جمهوری  ارزش

 

 ()برایدن

 انګلیس رواجنت منف

  از وطن یګانه انګلیس ګریخته و نیمه جان از دفاع قهرمانانه افغان

 

 

 

 

 

 

 

 مکنانتن

 

 تذکر:   
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