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 "افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان"
 ٢٠٠٨مبر  نودوم 

  
 

 غانها  رستاخيز اف روز١٨٤١مبر دوم نو
 و 

   امپراتوری انگليسشکست
  

د تجاوز آزمندان جهان قرار  ما در طول تاريخ خود اگر از يک طرف مورو رزم آرای آزموده جنگسرزمين 
از جانب ديگر پيوسته بر ضد متجاوزين مبارزه کرده و از استقالل، تماميت ارضی و نواميس ملی خود گرفته، 

 اويغور ها، سيتی ، های فارس،ا در روزگاران قديم بر ضد تجاوز يونانيهااگر نياکان م.  استدفاع کردهانه مرد
 پدران ما را به پدران ما به وديعه گذاشتند،، مغل ها و ديگران رزميدند و سنت سلحشوری و آزاداگی ها، عربها
اک ميهن ز انگليس قد راست کرده نه تنها از خاک پوجنگ متوالی در طی هشتاد سال در مقابل تجا نيز در سه

ه و برای  شکست، آفتاب غروب نمی کرديری امپراتوريی را که در قلمروشپذطلسم شکست نادفاع کردند، بلکه 
فق موآنها از آزمون وصايای نياکان را به جا کرده و اين پدران . ملل در بند سرمشق آزادی و آزادگی گرديدند

فرزندان نيز به آيين مستمر پدران . اری به فرزندان سپردند بودند با امانتکآنچه را از آنها به ارث بردهبدر شده و 
به خاک ساييده نه تنها کشور خود را آزاد  را داشتندما و نياکان پوز تزاران نوين روس را که قصد بلعيدن ميهن 

اين فرزندان از کوفتن . های در بند استعمار روسی را نيز از نعمت آزادی برخوردار ساختند کشور، بلکهکردند
 و .هکه اينک استعمار غرب تحت رهبری امريکا آنها را به مصاف طلبيد، ه بودند گشتاستعمار روسی تازه فارغ 

  . ناشدنی خواهند داددرسی فراموشوصيت پدران را به جا کرده و استعمار غرب را نيز  بيشک که فرزندان 
ياد  کابل بر ضد استعمار انگليس و  قيام معروف ١٨٤١مبر  دوم نواز ر ماست که بامروز دوم نومبر، مگر 

و چه بهتر که در مورد . آوری کرده و ياد مبارزان و غازيان و شهدای اين قيام تاريخی وطن را گرامی بداريم
غبار، مؤرخ چيره دست کشور بشنويم، روان مير غالم محمد  از زبان شادرشادت های طفرنمون  اجداد خود، 

  :  نوشت که 
اين روزيست که يک امپراتوری بزرگ .  نوامبر در تاريخ افغانستان و هندوستان يکروز عمده است٢روز « 

در افغانستان تبارز از مشخصات اين روز . اروپايی از مردم يک کشور آسيايی برای هميشه شکست می خورد
ن و مذهب و منطقه تحکيم صفوف مردم بدون امتياز نژاد، زبا. وحدت ملی در برابر تجاوز بيگانه است روحيۀ
مرحوم غبار نام ده ها مبارز ملی و دالوران و ). ٥٤٨افغانستان در مسير تاريخ، جلد اول، صفحه  (».شده بود

  .فتخار تاريخ اين کشور اند شان ا که همۀ،ماری را می بردضد استعجنگ  و گمنام اين نامدارجنگجويان 
از پيروزی اين جنگ کبير ميهنی مقاالت متعددی را به دست سی أبه ت "افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان"پورتال 

پورتال معتقد است که سرنوشت ناتو و . نشر سپرده به ارواح آن همه قهرمانان و شيفتگان آزادی درود می فرستد
و سرنوشت روس  ١٩ بنا بر حکم تاريخ با سرنوشت استعمار انگليس در قرن ٢١امريکا در افغانستان در قرن 

  .خواهد بودهمگون ، ٢٠در قرن 
  

  !زنده باد افغانستان
  !پاينده و پيروز باد آزادی


