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 ۰۷/۰۱/۲۰۲۰                                                                                     فارانی   حامد

      

 ششم جدی سر آغاز سقوط ننگین
 در افغانستان  !اتحاد جماهیر شوروی شکست ناپذیر

 

حمله ن  کشور آزاد و مستقل  بنام افغانستا  جدی  به یک 6بقول اروپایی ها  در  !اتحاد جماهیر شوروی شکست ناپذیر

 .کرد تجاوزو 

 .دیگر در این خاک عیاران زمین بود حریص سر آغاز سقوط امپراتوریروز این  

    .و نمی کنند خم نکرده سر هرگز به هیچ بیگانه ای در طول تاریخ افغانستان ملت عیار    

این  و سبب اذیت وآزار مردم  سال طول انجامید 14به اول غیر مسقیم وبعد مستقیم  شوروی  اتحاد جماهیراین تجاوز 

                          . شدجامعه 

دو میلیون انسان شهید داد و اتحاد جماهیر شوروی با وجود امکانات     تحمیل شده  مردم افغانستان در این تجاوز و جنگ   

ت   واین شکس ،شکستافغانستان برابر حقانیت در نبود کمرش چون برحق  حقول  معروف تا دندان مسلفراوان  و به 

 نیز ازدست بدهد.   بودبجبر نگهداشته  اقمار را که تحت سیطره خودسبب  شد  تا مفتضانه  شوروی 

ایمان  عبارت از   سه اصل ن آداشتند  ودارند  که  ملی سه اصلهمیشه   یشخوافتخار پر از در تاریخ  افغانستانمردم 

مایه خود  از جان همیشه    ملی  اصلسه ن ای مبتنی براست  و   سرزمین پدریناموس  و پاسداری از حفظ خدا ،  به 

 ه برآن است. تاریخ گوامتحمل شده  که اه قربانی را درین ر و  گذاشتند

اتحاد  یشکست ناپذیرو شد  ثبت شوروی جماهیراتحاد جهان و تاریخ ننگین  در تاریخ  تجاوز شاخص ازروز جدی6

انی سه اصل آرم میخواستتوطئه  با گرچه شوروی .  ساختانه مبدل مفتضح را به شکست پذیری  شورویجماهیر 

  تفکر خام چنین با اما  ، تبدیل کنند   دودی  ،  کالی ، کورعوام فریبانه ومفتضح  شعار   سه به     در فوق ذکر شد   ر را که کشو

پیاده  را  دودی ،کالی ،کور   ای عوام فریبانهشعار مفتضح  و نه هم   د نربردااز جامعه توانستند را   ملی سه اصل نه 

  را  خودش  ، شوروی . با این توطئه ابر قدرت تندگرف از مردم نیز را  دودی ، کالی ، کور با افتضاح  برعکس و   کنند

ابرقدرت این    شوروید جماهیراتحا بود    یاد شده فوق  سه اصل ملی  که متکی به کشور  فقیر ترین  ای    خراب کرد وبوسیله

   .در آوردبزانو  را به اصطالح شکسن ناپذیر

 

ودادگاه های بین الملی    جهانی یگر د یابرقدرت ها وانین جنگی جهانی بر اساس قکه اینست آنچه که مایه تاسف است  

  دور از آزرم  اتحاد شوروی ، اقدام نکردند بلکه  از جانببر افغانستان تحمیل شده  یخسارت جنگ درخواست بجای 

قد  از جنگ غیر عادالنه سرزمینکه یک سوپر پاور را از بین برده بود وهنوز پرداختند . خود به تجاوز آشکار دیگر 

  اوجاز هر طرف  عناوین فریبندهتحت فتاده ااز پا ی پی در پی برین خطۀ زخمی وراست نکرده بود که تجاوزات پ

 بقول سعدی: .  گرفت

ــ شنیدم گ  رهانید از دهان و دست گرگی               وسپندی را بزرگیــ

 وسپند از وی بنالیدــ روان گ                 شبانگه کارد در حلقش بمالید       

 م عاقبت خود گرگ بودیدیدچو           که از چنگال گرگم در ربودی
  

 

  چهار دهه اخیر با تمام نیرو و حلقه زدند.  ودرین  افغانستان  شیر زخمیدور بر زنان هل ه ل کشور مرفع  44با  ا آمریک 

هنوز هم   زخم خورده  خسته وشیر بازهم این ، خوشبختانه از بدترین تجاوز دریغ نکردند  وسیاسج  تتشکیالساختن 

      . ان است زنده افغانستاست افغان  تا یکنفر قول معروف  و ب استپا برج
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و استادگی  که  در برابر هر متجاوزی ایستادگی کرده  ندنشان داده ا همیشه مردم افغانستان  درتاریخ  زرین خود 

از  با شرم ساریشوروی که   و   بریتانیا تیمور لنگ ،  و  نگیزچ  گرفته تا از اسکندر کبیر د کرد.  در گذشتهنخواه

 . ندرانده شدر ما کشو

 

کردند وبیشتر انها در خدمت   ها  کشور های همسایه نیز از جهاد واراده مردم سؤ استفاده هانبا وجودیکه درین می کنونا

است   بود و  این کشوروپایمردی  ثبات این کشور که محصول دلیران مگر  ،بودندفعال بخاطر منافع خودشان بیگانگان 

ازمیان خاک  بزودیدلیران سرزمین  اینیقین دارم    بقوت اش وجود دارد. ی دشمنان  هنوز هم با تمام سنگ اندازی ها 

ا ج را خود  در لباس دوست دشمن که اینبار و متجاویزین نامرد  مثل گذشته ها برخواهد خاست  خون آتش و و خاکستر

 .ساختگرفتار خواهد به سرنوشت متجاوزین گذشته   زده اند 

 

اما وطندوستان حقیقی ، می دهندرا ارزش نمردم افغانستان  اراده و کنند  میحقیقت را پنهان دشمنان خاک ما اینکه  با  

فراموش   بدست آوردملت ما که و حتی آزادی نیمی از جهان  را   وطنآزادی در راه  راقربانی دومیلیون شهید کشور 

   .نخواهند کرد

 ارادتمنددست  نیک میداند که و هر ناظر سلیم والعقل است  و هویدا واقعیت  مثل افتاب روشن  تاریخ شاهد است که 

به  نیز نین پیروزی را برای جهانچ  و   رقم زدر برلین دیواانهدام تا  گرفته تاجیکستان  از آزادی را  فغان بود که ملت ا

   ن آورد. ارمغا 

ین ازما  تا باشد نسل های اینده  ملت غیور وشریف  افغانستان است متعلق به   ،و سترگ بزرگ  سهحما پس  این 

 .کنند تجلیلبا افتخار پدران  شان   ی حماسه آفرینجانبازی ها 

م  و  کنمی عرض تبریک وتهنیت   ستانرا به ملت با عزت افغان سازتاریخ افتخار آفرین  حماسه ایاین پیروزی 

 درخاتمه با چند بیتی شعری از اقبال الهوری سخن رابه  پایان  می رسانم 

ــ آس  یا یک پیکر آب و گل استــ
 ملت افغان در آن پیکر دل است

 ز فساد او فساد آسیاا                         
 از گشاد او گشاد آسیا                        

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   احسان امانو   «ملت قهرمانتحت عنوان » جواد کریمی یزیبا های  آهنگ   هب

    .گوش دهیدلطفا ً ذیل  های  کر لیند  

 
https://www.youtube.com/watch?v=ux-zYquTgkU 

 

https://www.youtube.com/watch?v=LbfujcRbKHg&list=PLWC8ZilcDRRmVmQvlOMlv_E2yfiPimBrm 

 

https://www.youtube.com/watch?v=5iTqoXcKRB0&list=PLWC8ZilcDRRmVmQvlOMlv_E2yfiPimBr
m&index=3 
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