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  ٢٠١٧ اگست ٢٣
  

  يمه کاليزه او بيلي انګيرني٩٨د استقالل د ورځي 
 ميالدي کي د ١٩١٩په کال دوې ورځي مخکي افغانانو په داخل او خارج کي د ازادۍ ھغه ورځ و لمانځل کوم چي 

ځوان ، وطندوسته ، زړه سوانده ، او مدرنيته پلوه پاچا غازي امان  خان لخوا د  زمري د مياشتي پر اتويشتمه نيټه د

    . خپلو وطندوستو او پر ازادۍ مينوو افغانانو په سرښنده د انګريزانو څخه واخيستل سوه

نيت تعريفوي ، او د ژوند ښکال تمثيلوي ، زما په اند که انسان ازادي  ازادي په حقيقت کي ھغه ارزښت دی چي انسا

ونلري او د خپلي خوښي ژوند کولو حق ځني اخيستل سوی وي بيله شکه انسانيت خپل ماھيت د السه ور کوي او 

  .د ذات پر تعريف اضافه کړو  ځکه زه ټينګار کوم چي ازادي بايد. انسان به د يوې وسيلې حيثيت غوره کړي 

  د انسان په ذات کي څيړنه کوي او ھغه ځانګړتياوي ئې  Philosophical Anthropologyفلسفي انسان پيژندنه

. د انسان ذات بولي) عمل کول فکرکول ، احساس کول ، ( په ګوته کړيدي چي د انسان په ذات پوري اړه لري ، يعني 

امله سي بلکه د منطق د تعريف پر بنسټ د ټولو شيانو خو زه پدې اند يم چي ازادي نه يوازي د انسان په ذات کي ش

پرذات بايد اضافه سي ، پدې معنا چي منطق د فلسفې انسان پيژندني په خالف ذات په عام ډول په شي کي پلټلی او 

  :  داسي ئې تعريف کړيدی 

 ورکيدو سره د شي ذات د يوه شي د ماھيت په معنا دی او ماھيت ھغه ځانګړتياوي دي چي د ھغه په بدلون يا« 

  . » ر کوي ياصليت تغي

نداچي انسان . عي غريزه ده او ھم د ماھيت د ځانګړتياوو څخه يوه ځانګړتيا دهيزه دعوه لرم چي ازادي ھم د انسان طب

 ازادي غوښتونکی دی بلکه ټول ژوندي موجودات ازادي غواړي او که لږ څه مخ ته والړ سو ټولي ًاعتي او طبًاذات

  . ولنيزي پديدې غواړي چي په ازادي کي ژوند وکړی او د نيوټن درې قوانين زما دعوه ټکنۍ کوي عي او ټيطب

عت کي تکامل او په ټولنه کي يعت او انسان و تاريخي سير ته متوجه سو وينو چي انسان په طبيکه موږ او تاسو د طب

په   عت سره د ايکولوجيک سازشيد طبپرمختګ د ازادو شرايطو پر بنسټ کړيدی څو د ابتدائي پړاو نه ورو ورو 

  .کولو باندي اوسني عاليشانه شکل ته رارسيدلی او ښکلي ټولني ئې جوړي کړيدي 

څخه ازادي واخيستل سي او خپل ذاتي او انتخاب سوی مسير طی نکړي ) جريان(عي يا ټولنيز کړند يکه چيري د طب

عي او يالخره به طباير ورو او نه احساسيدونکی وي ، بعت کي تکامل او په ټولنه کي پرمختګ ډيبيله شکه به په طب
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اوس به دا اوږد فلسفي بحث پريږدو او رابه سو د افغانستان استقالل ته . ټولنيزي پديدې خپل ماھيت د السه ورکړي 

  .چي ځني د نظر خاوندان ئې نمانځل پر ځای بولي او ځني ئې بې ځايه 

زه پدې باور يم چي د ازادۍ د ورځي د لمانځلو څخه ھم معتقدين او ھم منتقدين ښه او درسته انګيرنه نلري ځکه چي 

  .دواړه پلوه ازادي په اوسني حالت کي منعکس کوي 

د افغانستان د ازادۍ د نمانځلو پلويان باور لري او په ډير شوق سره دغه ورځ ځکه نمانځي چي د : پدې معنا چي 

په اند افغانستان نن ھم ازاد او د استقالل خاوند دی خو بل طرف بيا ادعا کوي چي افغانستان اشغال دی او د دوی 

 تفاھم دی د ازادۍ د ورځي د لمانځلو په وءازادۍ د ورځي نمانځل خوشي کار بولي ، دغه حالت دواړو خواو ته يو س

  . ھکله 

ي افغانستان نن ورځ ازاد او مستقيل دی ، ملي حاکميت ، سياسي  د ازادۍ د ورځي نمانځل بايد پدې مفھوم نه وي چ

استقالل لري او د ملي ګټو د ساتلو او تقويه کولو لپاره خپله تصميم نيسي او فيصلې کوي بلکه برعکس موږ او تاسي 

يږي  کي نيول کCamp Davidشاھدان يو چي د جنګ ځپلي افغانستان په ھکله تصاميم د امريکا د داويد په کمپ 

چي نن يا سبا به خپلي فيصلې په مفصل ډول اعالن کړي ، موږ او تاسي بيا ھم شاھدان يو چي د افغانستان حکومت 

ناخوانده ( مندي او فروتني سره اعالن وکړ چي د امريکا لخوا ھره فيصله موږ ته منظوره ده ه مخکي ال په ډيره عالق

  ) . است اءامض

 ،ازادي او د ازادۍ دالری قھرمانانالل ھم بايد پدې معنا نه وي چي موږ خپله پرونۍ اما نن ورځ د افغانستان عدم استق

غازيان او شھيدان ھير کړو او ھيڅ لمانځنه ، ياده ونه او عزت ئې ونکړو بلکه بر عکس پر ھر افغان باندي فرض ده 

ره بيا ځوانان د ازادۍ په قدر پدې خاطر چي ځان او خلګ په تي. چي دغه ورځ په ډير برم او دبدبه سره و لمانځي 

يعني دغه ورځ بايد په ډير محبت سره داسي و لمانځو لکه د . پوه کړو او د ازادۍ ماھيت او لذت ته ئې متوجه کړو 

  .خپل يو ګران ملي ، سياسي ، علمي ، ھنري يا ادبي شخصيت د مړيني کاليزه چي لمانځو او د ھغه ياد تازه کوو 

پير پدې کي دی چي انسان بيا نه سو را ژوندی کوالی مګر د کلک عزم ملي يوالي او خو د ازادۍ او انسان تو

  .  واسطه سره کوالی سو چي ازادي بيا را ژوندۍ او محرومو افغانانو ته ئې عطا کړو ه ھدفمندي مبارزې پ

 د افغانستان د اوس د ازادي غوښتونکو او وطندوستو افغانانو  دنده ده چي د ازادۍ د بيرته السته راوړلو او

 کي سره راټول سي او د عادالنه صلحي د ټينګښت مسمسورولو لپاره د خونخور جنګ پر ضد په يوه ملي پالتفور

عي ده چي د خارجيانو د پاتيدو بھانې به يلپاره کلکه او منظمه مبارزه پيل کړي ، کله چي افغانستان ته صلحه راسي طب

الخره به د يوه ازاد او ارام ا کي به  د ګران ھيواد څخه ووزي او بوتښتي او د ملل متحد په حضور او تضمين

  .      افغانستان خاوندان سو 
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