
! در یووسکوال افغانستانروز استقالل  

مھاجران کشور افغانستان در  Viitaniementie 1c Jyväskylä اگست در 18روز دوشنبھ بتاریخ عصر
ھم تعدادی از مھاجرین در حالی جشن گرفتند کھ از شھر تامپره را  مین سالگرد استقالل خود 89یووسکوال 

    .دی وپای کوبی پرداختندکشور افغانستان شرکت داشتند و با ھم بھ شا

  ازوھمین روز ھا یکی.ھر کشور از خود روز ھای ملی وبیاد ماندنی دارد وبھ آن افتخار نموده ومیبالد
در وطن عزیز ما افغانستان روز استرداد استقالل یکی از روز . شاخصھ ھای ارزشی ملتھا بھ شمار میروند

 روز در نتیجھ مبارزات و جان فشانی ھای پدران ونیاکان ما زیرا این. ریخی وپر از افتخار ما میباشدھای تا
 واز ھمین روز بھ بعد افغانستان در زمره کشور ھای  ساختھ تاریخ وطن ما را درخشان بدست آمده ووشما

.آزاد جھان شمرده شده است  

اده گی ومستقل زتجلیل ازین روز خون ریزی گذشتھ گان مانرا در راه آزادی بھ فراموشی نمیسپارد وھم راه آ
کھ مردم آزادی دوست ما یک لحظھ ھم اسارت را نھ پذیرفتھ ومرگ .بودن را بھ نسل ھای بعدی نشان میدھد

.را نسبت بھ اسارت ترجیع داده اند  

سیایی د بعد اشغال ھند ودیگر کشور ھای آکشور بریطانیای کبیر کھ در اثر اشغال دیگر کشور ھا کبیر شده بو
 کھ در حدود 1919 صورت گرفت و تا سال 1830 سالھای کھ این حرکت در.ش کردفغانستان ماربطرف ا

ودر طی ھمین مدت با زور آور ترین .  سال را در بر گرفتھ است افغانستان دارای استقالل خارجی نبود100
مانند کشور استعماری وقت یعنی انگلیس کھ دارای پیشرفتھ ترین سالح جنگی ومردم وطن ما با افزار بدوی 

وکارنامھ ھایشان را . سیالوه وشمشیر وپلخمان با شکمھای گرسنھ وطن را از چنگال استعمار رھانیدند
.وبخصوص حماسھ ھای سھ جنگ افغان وانگلیس رادر تاریخ جھان ثبت نمودند  

 وقتی امان اهللا شاه جوان بھ قدرت رسید از طرف غازیان وآزادی خواھان در تمام کشور 1919در سال 
وبخاطر حصول استقالل کامل دست بھ شمشیر بردند . وشاه با مردم ھمنوا گردیدھی بلند شدمھ آزادی خوازمز

 لیس حاضر بھ شناخت بدون قید وشرطو بعد از نبرد سختی در ھمان سال کھ بھ چند ھفتھ انجامید کشور انگ
 وسر افراز  قرار گرفتھجھانوز بھ بعد تا اکنون در زمره مردمان آزاد و از آنر. استقالل کشور ما گردید

.زندگی مینماییم  

 سال میگذرد ومردم کشور افغانستان در ھر کجایی کھ ھستند این روز را گرامی 89 تا کنون از آن زمان
.میدارند  

بعدأ آھنگھای شاد ومیھنی از طرف گروه ھنری .این مقالھ را ضیاالحق مومنی در ابتدای برنامھ قرائت نمود
محمد احسان فیضی و مسیح فیضی  ودیگر اعضای گروه از طرف آقای . اجرا گردیدآریانا در یوسکوال

  بخصوص از طرف محترم محراب الدین حساس رئیس انجمن موردانجمن افغانستانیھا در شھر یووسکوال
. داده شد کھ با سپاسگذاری پذیرفتھ گردید  ودستھ ھای گل برایشانتقدیر قرار گرفتھ  
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