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 Political  سياسی

  
  دپلوم انجنير نسرين معروفی

  ٢٠٠٩ آگست ١٨برلين، 
  
  
  

   پورتالسالگرد استقالل و يکسالگیِ 
  

افيائی خود در منطقۀ خاور ميانه، درگير با کشور ما افغانستان از لحاظ اهميت ستراتيزيک و موقعيت حساس جغر
  .تجاوز و نفوذ بيگانگان بوده، که بار بار به سلب استقالل  ما در طول تاريخ انجاميده است

ولی مردم آزاديخواه افغانستان با مبارزه و جاننثاری در راه حصول استقالل کشور از يوغ استعمار، در مرداب 
  .تند، که متجاوزين به اهداف غارتگرانۀ خود برسنداسارت و بردگی نغلتيدند و نگذاش

 افغانستان بيانگر مقاومت قهرمانانۀ مبارزين استعمارشکن که با حفظ وحدت ملی و روحيۀ ١٩چنانچه تاريخ قرن 
  .ضد تجاوز توام با نثار خون هزاران شهيد منجر به شکست استعمار برتانيه اين دشمن سرزمين ما گرديد

 يعنی سوسيال امپرياليسم ٢١ و ٢٠ ميتوانست عبرتی باشد برای متجاوزين قرن ١٨٤١نومبر  ٢ و قيام ١٩قرن 
سوسيال امپرياليسم شوروی و دست نشاندگانش، حزب جنايتکار خلق و . شوروی و امپرياليسم امريکا و متحدينش

ز روحيۀ ضد تجاوز باشندگان پرچم نه تنها از تاريخ اين سرزمين نياموخته و پندی نگرفته بودند و حتی شناختی هم ا
. اين سرزمين نداشتند، با غرور امپرياليستی و قدرت طلبی ده سال از هيچ نوع جنايات در حق مردم دريغ نورزيدند

شرايط . تا باالخره با ايمان راسخ و مبارزۀ آزاديخواهانۀ خلق های افغانستان به شکست ننگ آوری مواجه شدند
وز مملکت عقب نگهداشته شده و مردم جنگديدۀ آن، تحت استعمار امريکا و متحدين ناگوار و بدبختی هائی که امر

  .  ميهن ما باشد١٩جرمش به آن درگير هستند، ميتواند تجلی از تاريخ قرن 
، قاچاق مواد مخدر، يک ادارۀ مستعمراتی، سرکوب خونين و کشتار بيدريغ مردم گرسنه و پابرهنه، عدم امنيت

اما متجاوزين . همکاری با اسالم سياسی و آنچه جنايتکار و خائن و مزدور و خودفروخته و ده ها مصيبت ديگر
امروز نبايد غافل از اين باشند، که افغانستان سرزمينی است که خلق های آن وارث ارزش هائی هستند، که توانسته 

ن خود، در تمام دوره های تاريخ به تسلط اجنبی خاتمه دهند و کشور را از اند بخاطر آزادی و دفاع از خاک پاک وط
به يقين که اين بار هم جهان استعمار نوين را در مبارزۀ طوالنی و دشوار به همان . وجود متجاوزين مبرا سازنند
  :به گفته دوست مبارز و همرزمم اقای سيد حسين موسوی . سرنوشتی دچار خواهند ساخت

  
  ».آنست که فردا از آن ماست قدر تاريک و پرمخاطره است،  ما را ايمان برراه هر« 

  
 هجری شمسی نودمين سالروز استرداد استقالل افغانستان و سالگرد ١٣٨٨ اسد ٢٨ مطابق به ٢٠٠٩ اگست ١٨

  .است" افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان"تأسيس پورتال 
جسته و به مناسبت حصول اين آرمان ملی يعنی اعادۀ استقالل  اين روز خ١٩١٩ اگست ١٨پورتال با بزرگذاشت 

  .کشور از يوغ استعمار انگليس، يک سال قبل فعاليت های نشراتی خود را آغاز نمود
           !برگزاری و ياد بود اين روز تاريخی و تاريخ ساز، وجيبۀ فرد فرد ميهن دوست و با احساس افغانستان است

                                                                                                                                                  
       

  


