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روز اﺳﺘﻘﻼل اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن در ﯾﻮوﺳﮑﻮﻻ!
ﻋﺼﺮروز دوﺷﻨﺒﮫ ﺑﺘﺎرﯾﺦ  18اﮔﺴﺖ در  Viitaniementie 1c Jyväskyläﻣﮭﺎﺟﺮان ﮐﺸﻮر اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن در
ﯾﻮوﺳﮑﻮﻻ  89ﻣﯿﻦ ﺳﺎﻟﮕﺮد اﺳﺘﻘﻼل ﺧﻮد را در ﺣﺎﻟﯽ ﺟﺸﻦ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﮐﮫ از ﺷﮭﺮ ﺗﺎﻣﭙﺮه ھﻢ ﺗﻌﺪادی از ﻣﮭﺎﺟﺮﯾﻦ
ﮐﺸﻮر اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺷﺮﮐﺖ داﺷﺘﻨﺪ و ﺑﺎ ھﻢ ﺑﮫ ﺷﺎدی وﭘﺎی ﮐﻮﺑﯽ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ .
ھﺮ ﮐﺸﻮر از ﺧﻮد روز ھﺎی ﻣﻠﯽ وﺑﯿﺎد ﻣﺎﻧﺪﻧﯽ دارد وﺑﮫ آن اﻓﺘﺨﺎر ﻧﻤﻮده وﻣﯿﺒﺎﻟﺪ.وھﻤﯿﻦ روز ھﺎ ﯾﮑﯽ از
ﺷﺎﺧﺼﮫ ھﺎی ارزﺷﯽ ﻣﻠﺘﮭﺎ ﺑﮫ ﺷﻤﺎر ﻣﯿﺮوﻧﺪ .در وﻃﻦ ﻋﺰﯾﺰ ﻣﺎ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن روز اﺳﺘﺮداد اﺳﺘﻘﻼل ﯾﮑﯽ از روز
ھﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ وﭘﺮ از اﻓﺘﺨﺎر ﻣﺎ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ .زﯾﺮا اﯾﻦ روز در ﻧﺘﯿﺠﮫ ﻣﺒﺎرزات و ﺟﺎن ﻓﺸﺎﻧﯽ ھﺎی ﭘﺪران وﻧﯿﺎﮐﺎن ﻣﺎ
وﺷﻤﺎ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه و ﺗﺎرﯾﺦ وﻃﻦ ﻣﺎ را درﺧﺸﺎن ﺳﺎﺧﺘﮫ واز ھﻤﯿﻦ روز ﺑﮫ ﺑﻌﺪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن در زﻣﺮه ﮐﺸﻮر ھﺎی
آزاد ﺟﮭﺎن ﺷﻤﺮده ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺗﺠﻠﯿﻞ ازﯾﻦ روز ﺧﻮن رﯾﺰی ﮔﺬﺷﺘﮫ ﮔﺎن ﻣﺎﻧﺮا در راه آزادی ﺑﮫ ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ ﻧﻤﯿﺴﭙﺎرد وھﻢ راه آزاده ﮔﯽ وﻣﺴﺘﻘﻞ
ﺑﻮدن را ﺑﮫ ﻧﺴﻞ ھﺎی ﺑﻌﺪی ﻧﺸﺎن ﻣﯿﺪھﺪ.ﮐﮫ ﻣﺮدم آزادی دوﺳﺖ ﻣﺎ ﯾﮏ ﻟﺤﻈﮫ ھﻢ اﺳﺎرت را ﻧﮫ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﮫ وﻣﺮگ
را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ اﺳﺎرت ﺗﺮﺟﯿﻊ داده اﻧﺪ.
ﮐﺸﻮر ﺑﺮﯾﻄﺎﻧﯿﺎی ﮐﺒﯿﺮ ﮐﮫ در اﺛﺮ اﺷﻐﺎل دﯾﮕﺮ ﮐﺸﻮر ھﺎ ﮐﺒﯿﺮ ﺷﺪه ﺑﻮد ﺑﻌﺪ اﺷﻐﺎل ھﻨﺪ ودﯾﮕﺮ ﮐﺸﻮر ھﺎی آﺳﯿﺎﯾﯽ
ﺑﻄﺮف اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻣﺎرش ﮐﺮد.ﮐﮫ اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖ در ﺳﺎﻟﮭﺎی  1830ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ و ﺗﺎ ﺳﺎل  1919ﮐﮫ در ﺣﺪود
 100ﺳﺎل را در ﺑﺮ ﮔﺮﻓﺘﮫ اﺳﺖ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن دارای اﺳﺘﻘﻼل ﺧﺎرﺟﯽ ﻧﺒﻮد .ودر ﻃﯽ ھﻤﯿﻦ ﻣﺪت ﺑﺎ زور آور ﺗﺮﯾﻦ
ﮐﺸﻮر اﺳﺘﻌﻤﺎری وﻗﺖ ﯾﻌﻨﯽ اﻧﮕﻠﯿﺲ ﮐﮫ دارای ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﮫ ﺗﺮﯾﻦ ﺳﻼح ﺟﻨﮕﯽ وﻣﺮدم وﻃﻦ ﻣﺎ ﺑﺎ اﻓﺰار ﺑﺪوی ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﺳﯿﻼوه وﺷﻤﺸﯿﺮ وﭘﻠﺨﻤﺎن ﺑﺎ ﺷﮑﻤﮭﺎی ﮔﺮﺳﻨﮫ وﻃﻦ را از ﭼﻨﮕﺎل اﺳﺘﻌﻤﺎر رھﺎﻧﯿﺪﻧﺪ .وﮐﺎرﻧﺎﻣﮫ ھﺎﯾﺸﺎن را
وﺑﺨﺼﻮص ﺣﻤﺎﺳﮫ ھﺎی ﺳﮫ ﺟﻨﮓ اﻓﻐﺎن واﻧﮕﻠﯿﺲ رادر ﺗﺎرﯾﺦ ﺟﮭﺎن ﺛﺒﺖ ﻧﻤﻮدﻧﺪ.
در ﺳﺎل  1919وﻗﺘﯽ اﻣﺎن اﷲ ﺷﺎه ﺟﻮان ﺑﮫ ﻗﺪرت رﺳﯿﺪ از ﻃﺮف ﻏﺎزﯾﺎن وآزادی ﺧﻮاھﺎن در ﺗﻤﺎم ﮐﺸﻮر
زﻣﺰﻣﮫ آزادی ﺧﻮاھﯽ ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪ وﺷﺎه ﺑﺎ ﻣﺮدم ھﻤﻨﻮا ﮔﺮدﯾﺪ.وﺑﺨﺎﻃﺮ ﺣﺼﻮل اﺳﺘﻘﻼل ﮐﺎﻣﻞ دﺳﺖ ﺑﮫ ﺷﻤﺸﯿﺮ ﺑﺮدﻧﺪ
و ﺑﻌﺪ از ﻧﺒﺮد ﺳﺨﺘﯽ در ھﻤﺎن ﺳﺎل ﮐﮫ ﺑﮫ ﭼﻨﺪ ھﻔﺘﮫ اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ ﮐﺸﻮر اﻧﮕﻠﯿﺲ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﮫ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺑﺪون ﻗﯿﺪ وﺷﺮط
اﺳﺘﻘﻼل ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﮔﺮدﯾﺪ .و از آﻧﺮوز ﺑﮫ ﺑﻌﺪ ﺗﺎ اﮐﻨﻮن در زﻣﺮه ﻣﺮدﻣﺎن آزاد ﺟﮭﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﮫ وﺳﺮ اﻓﺮاز
زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﯿﻢ.
از آن زﻣﺎن ﺗﺎ ﮐﻨﻮن  89ﺳﺎل ﻣﯿﮕﺬرد وﻣﺮدم ﮐﺸﻮر اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن در ھﺮ ﮐﺠﺎﯾﯽ ﮐﮫ ھﺴﺘﻨﺪ اﯾﻦ روز را ﮔﺮاﻣﯽ
ﻣﯿﺪارﻧﺪ.
اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﮫ را ﺿﯿﺎاﻟﺤﻖ ﻣﻮﻣﻨﯽ در اﺑﺘﺪای ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ﻗﺮاﺋﺖ ﻧﻤﻮد.ﺑﻌﺪأ آھﻨﮕﮭﺎی ﺷﺎد وﻣﯿﮭﻨﯽ از ﻃﺮف ﮔﺮوه ھﻨﺮی
آرﯾﺎﻧﺎ در ﯾﻮﺳﮑﻮﻻ اﺟﺮا ﮔﺮدﯾﺪ.آﻗﺎی ﻣﺤﻤﺪ اﺣﺴﺎن ﻓﯿﻀﯽ و ﻣﺴﯿﺢ ﻓﯿﻀﯽ ودﯾﮕﺮ اﻋﻀﺎی ﮔﺮوه از ﻃﺮف
اﻧﺠﻤﻦ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻧﯿﮭﺎ در ﺷﮭﺮ ﯾﻮوﺳﮑﻮﻻ ﺑﺨﺼﻮص از ﻃﺮف ﻣﺤﺘﺮم ﻣﺤﺮاب اﻟﺪﯾﻦ ﺣﺴﺎس رﺋﯿﺲ اﻧﺠﻤﻦ ﻣﻮرد
ﺗﻘﺪﯾﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﮫ ودﺳﺘﮫ ھﺎی ﮔﻞ ﺑﺮاﯾﺸﺎن داده ﺷﺪ ﮐﮫ ﺑﺎ ﺳﭙﺎﺳﮕﺬاری ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﮫ ﮔﺮدﯾﺪ.
ﮔﺰارﺷﮕﺮ ﻣﻮزاﯾﯿﮏ

