
AFGHAN GERMAN ONLINE  

http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de  

 

 
 1 تر 1 له :دپاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ په دغه پته.  ښت همکارۍ ته رابولينـتاسو په درافغان جرمن آنالین 
  ئخپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـهیله من یو ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادښت 

 

 ۸/۰۸۱/۲۱۰۲        منصوری عبدالباصر
 

 افغانستان مردمماندگار  ۀخاطراسد  ۸۲
 

ایثارگری و شهامت دلیرانۀ مبارزین اینن   مجاهدت ها است،تاریخ آن سرشار از رشادت ها و  افغانستان کشوریست که
ادعنای  کشنور  در طنول تناریخ    آنهنا  ، فداکاری و مبارزات پیروزمندانۀاجنبی و استعمارمرز و بوم در قبال قدرت های 

 ننۀ یاگرا اسنتعمار و مقاوم ساکنان این خطۀ باستانی در برابر سیاسنت هنای    هدلیران مبارزات، زیرا ا ثابت می سازدما ر
از اسننتق ل و آزادی کشننور شننان موجنند ش سنت قنندرت هننای بنن ر  کننه خیننال    حفاظنت قندرت هننای بیرونننی بننه هنند   

بنه  اجنازه ننداده انند تنا      ورهای اسنتعمارگر داشتند و در طول تاریخ بنه هنیی ی نی از کشن    بر این کشور را در سر  سیطره
آننان   سنرافننده گنی  ز و بنوم، ماینۀ   و اسنتق ل طلبنی منردان اینن منر     آزاد منشی  ۀبرسند بل ه قوستراتیژیک شان اهدا  

 .گردیده است
 بنه سنتراتیژیک  بنه منونور تننمین اهندا       در ادوار مختلن  تناریخ  از جاند اجنبنی هنا    تهاجمات گسترده ئیاین با وجود 

را در عرصۀ های مختل  بویژه در راستای توسعه و گسترش پیشرفت  وافریآسید ها و زیانهای  وقوع پیوسته است
افغانسنتان بنه دلین     . ثر سناخته اسنت  را بشندت متنن   یهنممنیت و ثبات و عرصۀ ا شدهوارد  ما کشوراقتصادی و سیاسی 
و بنه همنین    قنرار گرفتنه  جنه اسنتعمارگران منطقنه و دنینا     در منطقنه همنواره در مانراو تو    ستراتیژی یموقعیت حساس 

امننا مبننارزات و . بننوده اسننت هننا ترتینند ایننن کشننور صننانۀ برخننورد قنندرت هننای متخاصنن  نوننامی و فرهننننی خننارجی    
اسنت، تهناج     هب رگترین قدرت های استعماری وقنت را بنه زاننو در آورد   ردم ما مرشادت های دلیرانۀ آزادی خواهان 

مردخین    ۀخطن به هد  اشغال این سرزمین در برابر قیام مبارزین قهرمنان اینن   و اتااد شوروی سابق  استعمار اننلیس
 .نای  آیندنتوانستند به اهدا  استعماری خویش در این کشور آنها و  روبرو شدهبه ش ست قطعی 

جانباختننان راه آزادی و  زننده ننهداشنتن یناد و خناطره هنای       خناطر بنه   هرسنال کنه   منا  پیروزی استق ل کشنور  سالروز
از وحندت و ی انارینی آننان بنوده و      یتجلین  میننردد، نمناد    سرزمینبا مشارکت تمامی شهروندان این  تق ل کشوراس

هماننوننه کنه مشنارکت تمنامی اقنوام اینن       . نشنان میدهند  تعهد راسخ و استوار آنها را در راستای تا نی  اسنتق ل کشنور    
را بنه ش سننت و جهناد افغانسننتان را بنه پیننروزی     (ترورینن م)و سنیاه   شنون سننر  و ق سنرزمین اسننتعمار بن ر  اننلننیس  

، هنن  ینننان در هننر  نننددریننن ن رد وطنننو از هننیی نننوع فننداکاری و قربننانی در راسننتای کسنند اسننتق ل و آزادی    رسنناند
 .خاک شان در برابر مداخ ت بیناننان دفاع نمایند وجد، وجدشرایط آماده اند تا از 

راسنخ مردمنان اینن خطنۀ قهرمنان       ۀو اراد ش ست استعمار گران اشغالنر با ابتدایی تنرین ام اننات نونامی امنا بنا عن م      
میباشند کنه اینن رشنادت درس      منا  اسنتق ل و آزادی کشنور  حفن   راسنخ آننان در قبنال     اتاز ایمنان واعتقناد   یپرور، نشنان 

هن  عبنرت ب رگنی بنرای قندرت هنای متهناج  کنه بنه ف نر            دنینا و منشنان   ماندگاریست برای سایر آزادی خواهان و آزاد
بنه نسنبت    سنرزمین اشغال این سرزمین بودند، علیرغ  سرخوردگی دو قدرت ب ر  اسنتعماری دنینا در افغانسنتان اینن     

 اینن  و پنهنان عوامن  خنارجی بنوده و از     آشن ار سنتراتیژیک کنه در منطقنه دارد، همنواره در معنرخ منداخ ت       اهمیت 
سیاستهای مداخلنه گرایاننه کشنورهای منطقنه بنویژه همسناینان خنود صندمات بیشنماری را متقبن  شنده             تعقید و رهنذر

از دینری بندین    دینار است، ینانچه مداخلۀ کشور پاکستان همسایۀ جنوبی ما به منوور تاقق اهدا  شوم خویش در این 
کشنور حنامی   کنه  شنور بوجنود آورده   کسو ننرانی های بیشماری را در خصوص استقرار امنیت و ثبنات سراسنری در   

حتنی از مندت بیشنتر از    ده یدولت افغانستان را یاری رسانمسلح تعلی ، تربیه و تجهی  مخالفین  روند همواره با تروری م
 یک سال اسنت کنه بنا انجنام حمن ت راکتنی و پیشنروی در نقنار منرزی در کشنور باعنت مغشنوش سناختن اف نار عامنه               

 ینت بنابرین امروزه آنچه مسل  است این ه کلیه نا امنی های افغانسنتان در واقع  .ردیده استگ نسبت به نوام انتخابی شان
از جاننند  و تخریبننی فعالیننت هننای تروریسننتیو انجننام داشننته و سنازماندهی   (پاکسننتان) "دیورننند"ط خننریشنه در آنسننوی  
سننایه قبننیح خننود را  کشننور مننا  بننا حمایننت بنناداران پاکسننتانی شننان بننه گسننترش بنند امنننی هننا در      نماهننا شورشننیان طالنند  
 .گسترانیده است

ر ین تغی بنا  تنا  میباشنند اسنت  مبارز علیه تروری م بین المللی  حال شام  عضو ناتو کهو کشورهای  لهذا بر جامعه جهانی 
منداخ ت آن شنور    قدامات الزم را انجام داده و دسنت مبارزه با تروی م و تات فشار قرار دادن پاکستان ا ستراتیژی در

 بیناننه  نناروای نمایند و النی منردم غینور و بنا شنهامت افغانسنتان حا نر اسنت در برابنر تهاجمنات            هز خاک ما کوتارا ا
در کنه   اننلیس ننه خواهند داشنت    از شوروی سابق و یایستادگی نمایند که در این صورت پاکستان سرنوشت بهتر گان

در ولسنوالی   پاکسنتان نوامینان   ۀروز گذشنت  تجناوز بنه   سنربازان شنجاع افغنان     از جنوا  دنندان شن ن    میتنوان این راستا 
 .داننام والیت کنرها یادآوری نمود

 


