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 ،افغانستانی در تاریخ نقطه عطف  جدی  6
 می باشد  شورویاتحاد اقمار   واتحاد جماهیر شوروی 

 
بنام آزادی   در روز روشن    مستقل بنام افغانستان  رکشواست که اتحاد جماهیر شوروی به یک ملت آزاد و  جدی روز  6

یمان ا  بابا اراده وروزی است که یک ملت    .این آغازیک روز تاریخساز و تاریخ گردان در تاریخ دنیا شد  .حمله کرد
   داشت ن  در برابر آن را      کشوری  تاب مقاومت  کمترو  برابر ارتشی سرخ شوروی که تا دندان مسلح بود درراسخ  

وان لمنحیث په  شکست داد و  این جالوت زمانه را  ع  داوودحضرت  ن  وهمچ  افغانستانو با مناعت    فقیرملت  وشبختانه  خ
    د.نمو در جهان رسواپنبه 

 

برده شده در برابر  سبب آزادی اقمارکه    پا کرد جهان بر  و    افغانستاندر    را    حماسه ای مردم افغانستان  ایستاد گی   
قرار  سلطه  اتحاد  جماهیر شوروی     تحتتا دوشنبه  در آسیا  در  گرفته    م شده  قسمنبرلین  از    .  اتحاد شوروی شده بود

 .گرفته بود
 

خار ان در تاریخ خود به هیچ متجاوز و سلطه گر سرخم نکرده و نمی کند و همچنان در تاریخ پر افت نستانافغامردم 
  وارخ ی جهانبریتانیا   ویز  خونخوار  ش ، چنگ کسر    تیمور لنگ  تا    ،گرفتهدرتدونی مقمی خوانیم  که از اسکندر مق

 .داده است شکست 
  

و    پاسداری  از ناموس،    ایمان بخداعبارت از   که  مردم افغانستان در در طول  تاریخ خود سه رکن اساسی دارند   
را تجاوز کند باجواب داندن  این مزر و بوم  ت  اساساهر متجاوزی که  .  میباشد  و دفاع از حریم خاک وطن خود   حفظ

ملت های شان ابالغ    برای  ل داکتر برایدن انگلیسی شکست مفتضحانه شانراثم  شده  رو   روبمردم با مناعت  شکنی  
 .  ندجدید اهای حماسه   نشفریآدر برابر دشمنان رنگارنگ در حال  گرایان ملیاال همین حچنانچه  د کرد.نخواه

  

 این کشور  ممرد  وخصلت  از فرهنگنها  آ  غافل بودن    ،به افغانستان  اتحاد جماهیر شوروی  انهه نگرکوتا سبب تجاوز  
  ندوبیشتر به اتکا نوکران خود  به افغانستان حمله کرد  ندنداشت از مردم این سرزمین را کافی آشناییبود که با مناعت 

 .  شد اتحاد جماهیر شورویخود   مفتضحانه سقوط به منجر  که در نتیجه
  سه اصل   آن!  و عامل  ه استکه اتحاد جماهیر شوروی خود  سقوط کرد  نداباوربه این     کوتاه نظر  عده ای  اکنون

حقیقت که دور از  نسبت می دهند  سقوط اتحاد جماهیر شوروی    در   را  و عوامل دیگریمردم افغانستان نبود  یادشده ای  
 است.

 

ن مسئله بنگریم میبینیم که از برکت دو میلیون شهید این سرزمین    ای  و با دید باز به  رجوع کنیم  به عقل سیلم  اگر  اما  
وهزار    دارد  ادامهوهنوز هم    کهنه التهام نیافته  حاال این زخمی  که متاسفانه تا   و جهان بهای ان بودخود    ،در راه آزادی

   .بی ریشه باقی مانده اندهای همسایه  و کشور دیگر جهان ها خانواده  آواره در کشور 
    

زیرا  برای  این واقعیت انکار   .  د بودنو خواه  ندزرینی ا  هایبرگمثل  اما واقعیت درخشان و هویدا در صفحات تاریخ  
که از برکت  جویا شوند    ،چشیده  و اسارت را قبول کرده بودند  شوروی را  سلطه    طعم تلخ    که پانزده کشورناپذیر
در این سرزمین   را    شوروی    اتحادکمر  ملت افغانستان    چون .  خود را بدست آوردند  یآزاد م افغانستان بود که  مرد  اراده

 .بود هشکستبا مناعت 
تبریک و تهنیت  عرض    و تاریخ گردان را به  ملت شریف عزتمند افغانستان  بزرگ  تاریخساز  بنابر این  این روز  

 .  میدارم 
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