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 ١٩١٩ آگست ١٨  ني حماسه آفرروز

  شدتاريخ  شکست امپراتوری انگليس تسجيل 
مردم مبارز افغان .   خود بودخي تاری حماسه ھاني از بزرگتریكي، افغانستان شاھد ١٩١٩ آگست ١٨ روز در

 را بر در ی آزادرقي شاه امان هللا غرض دفاغ از خاك و ناموس وطن علم اسقالل را بلند كردند  و بیتحت رھبر

 بود كه ني ملت حماسه آفرني ای ھای از  اوج جانبازیاسترداد استقالل كشور،  نشانه ا.   ختندي آو وطن واريو د

 .رودي جھان بشمار می و حتهي افغانستان، برتانیاسي سخي  در تاری عطفۀنقط

 شكست نيا.   شددهي بخاك  مالراني دلني در سرزمسي انگلی بار اول پوز امپراتور،١٩١٩ آگست ١٨ روز در

 فرصتيک ھمان بود با استفاده از .  شودي نمسي ھرگز فراموش نژاد پرستان انگلهي برتانی امپراتورزي آمريتحق

  ٢٠٠١  سال  به كشور ما درشيخو ی انتقام از ملت افغان و جبران شكست و سرافگندگیبرا سي، انگلنا ميمون

 ملت ني درھم شكستن غرور ایبرا.   تنھا نبودسي انگلنبارياما ا.  ابدي از دست رفته  را باز تيثي تا حديلشكر كش

  بردندورشي اما مغرور ما رير فق درجه دو و سه جھان، بر كشوی قدرت ھاري  و ساكاي امرسميالي امپرخواه،يآزاد

  .  ما را اشغال کنند و مردم اش را به زنجير بردگی ببندندميھنتا 

 ی ارزش ھا  حفظ استقالل وی نگھداری و شھامت مردم افغانستان برا واال غرور، ١٩١٩آگست   ١٨   در روز

 مردم افغان از دست داد یحساسات مل ااني مقاومت را در مقابل غلیاراي سي انگلیاستعمار جھان. شد  ثابت یمل

 مردم ما ۀ مبارزتي حقان خي تار، گري دبار.  شکست بتواني را نمري ملت شكست ناپذنياارادۀ آھنين   كه ديو فھم

در  دشت و باالخره  ارانشي و ی قدرت جھانني ھم آخرنباري ثابت كرد و ای شووسميالي امپراليرا در مقابل سوس

 . فرو خواھند آوردميتسل سر رانيدمن  كشور دل

 توسط فرزندان ناخلف كشور ١٩١٩ آگست ١٨روز بزرگ  و دست آورد خي بزرگ تارراثي مني كه اافسوس

 و یمي فروشان تنظني و دی و پرچمیخاك فروشان خلق.   زده شدني به زمراني دلنيبرباد رفت و ابھت سرزم
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 مي تقدهر شتافتند و ناموس وطن را دو دستاستعما شوازي به پیستيبرالي  لۀ ھمراه با غرب زدگان سفلیطالب

 فروشان آزرده است و از جھان ھني مني اانتي از خیروح پر فتوح  جان باختگان راه آزاد.    كردندنيمتجاوز

 تناي خی خود را برالي نابكار دالی گروه ھاني ازكيھر .   فرستدی ناموس فروشان وطن لعنت مهيدگر بر كل

 دفاع از ۀ به بھانیگري انقالب ثور، دی و دست آورده ھاسمياليوس دفاع از سۀ به بھانیكي . كنديبوطن ارائه م

 به تاراج رفته و ني سرزمينا است كه در حق یتي چه جفا و جنای عنوان دموكراسري  و سفلگان آخر ھم زنيد

 امر كياستقالل را "ه  كروندي  مشي آنقدر پگري دی عده اكي.  شوندي ما مرتكب نمۀتكه تكه شدو ملت ناتوان 

مردم را به اطاعت و فرمانبرداری اربابان خارجی  دعوت  و گرددي و توسعه مشرفتي پندارند كه مانع پی میھوا

 و ی ملی استعمار نه ناموس وطن ارزش دارد و نه شرف و آبروی ناكسان و گرگس ھاني ای  برا."ميکنند

 كه شودي پنداشته می موھبت  الھكي گانگانياستقالل و حضور ب ن تجاوز به افغانستان و نبودناني ایبرا.  یمردم

را توسعه نداده و نگفته اند كه خود  بوطن انتي خني  دوكتور،خي تارگاني فرومانيااما .   شددي از آن مستفديبا

  د؟ن باشی الھتي عناء جزتواندي مم ھی جسمانی ھاء  ھتك حرمت به انسان،  تجاوز به ناموس و جزاايآ

 ی از اجانب و دست پروردگان داخلی و فرمانبردارادي و انقیفقدان آن بندگ.   استیعي طبۀعي ودكي ستني زآزاد

ھدف .  كوبدي متجاوز را در ھم میروي ما در وحدت است كه ھر نزي استقالل وطن عزشترمز نگھدا.  آنھاست

 را  در ھم شكند و یمقاومت مل یروي نلهينوسي است تا  بدی كشور اشغالكي متجاوز ھم انھدام وحدت در یاول

 كابل  و ی دولت مستعمراتسيسأ به افغانستان و تني و متحدكاي تجاوز امر،مثال عمده.   بخشدمي خود را تحكۀسلط

 تجاوز و نيا.  محسوب شوندتي ننگ بشرتواندي  كه مه است بودافرادی  ني ترشهي نشاندن فساد پیبه كرس

 بسط و توسعه جز ی كه براميشود  محسوب هي سرمای ھایازمندي از ن مردم مانيديش كري  و به  زنجبيتخر

 جنگ هي شود،  سرماكي خود ھم نزداني به پانكهي ااي و بودي جنگ ھم نمنياگر ا.   نداردیغارت و كشتار كار

 بر هي سرمای روش ضد انسانكهيتا زمان.  د خون غرقه ميکن را بهیگري و ملت دكندي در  جھان خلق میگريد

 ی قرار خواھند گرفت و قربانهي مظلوم بار  ھا مورد ھجوم و شقاوت صاحبان سرماین حاكم باشد، كشور ھاجھا

 .خواھند شد ھا  بشرني نا انسان تری ضد انسانیتوطئه ھا

ه   و اسقالل كشور و مبارزه بیحفظ آزاد.  ردي پذی  را نمادي انقاكان،ي از روش دشمن شكن نتي افغان با تبعملت

بگذار كه چند تن از شرف .    ماستیخي و تاریاسي سی ھاراثي مء و دفاع از ناموس كشور جزضد تجاوز

 مردم ی محشرۀي و روحی ملیروي به نمن.  ندي نماخي خود را ثبت تارفي كثیباختگان خود را بفروشند و نام ھا

 آزمون دشوار ني ازرگيمردم ما بار د.    خاك و حفظ استقالل وطن اعتقاد راسخ دارمیخود در جھت نگھدار

  استقالل رقي خواھند كرد و بدي را تجد١٩١٩ آگست ١٨ تابناك روز ۀ  بدر خواھند شد و خاطرروزمندانهي پخيتار

 .وار كشور افغان به احتزاز در خواھند آوردي بر در و د بار ديگر  رایو عزت مل

 


