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 روزیکه یک امپراتوری دیگر  دلو   26
  برداشته شد  از صفحه روزگار
 

 « شکست ناپذیر »ج ارتش سرخ شوروی اخرا روز
 د  ش «شکست پذیر»که بدست افغانها  

   
شان   تاریخ این سرزمین  و درس آموزنده ای برای خیکی دیگری از  برگ های  زرینی در صفحات در    ،دلو 26

 . نسل های  حال و آینده ها و همچنان درس عبرتی برای دشمنان  این خاک 
ارتش سرخ اتحاد جماهیر شوروی به بهانه آزادی، دیموکراسی  و شعار معروف خود  نان ، خانه و لباس  به کشور  

 آزاد و مستقل  به نام افغانستان حمله کرد  
سال جنگ در افغانستان شکست خورده از سرزمین ما  اخراج گردید واین شکست   14اتحاد جماهیر شوروی بعد از    

   به آزادی رسیدند.از برکت افغان ها شد که  نزده کشور در آسیا و  اروپا شرقی آزادی پاسبب 
اروپا  کشور جرمنی است که  در پایتخت ان     قاره    نمونه بارز این اسارت  وبردگی  آن زمان شوروی  در   میتوان

خت جرمنی را  به  دو قمست  دیواری از طرف اتحاد جماهیر  شوروی  ایجاد شده بود  بنام دیوار برلین  که  پایت
یکی  برلین شرقی و دیگری  برلین غربی که هیچ قدرت نظامی ان زمان  جرات نداشت آن دیوار  . ده بودنموتقسیم  

نبود تا دربرابر آن جرات      را   قدرتهیچ     ،می گرفت  راکشوری  هر وقت  اتحاد جماهیر شوروی     رااز  بین ببرد  
 قیام کند.

  شکست ناپذیرارتش سرخ     پایانسال زمین گیر شد و    14  دیده شده که بعد از   ر افغانستان  ارتش فاتح برلیناما  د

    مفتضحانه مبدل شد.پذیری ت پذیری آن به شکست وشکسشوروی با شکست ننگین در افغانستان مواجه شد  
   می باشد        ناموس و وطن  در طول تاریخ  ایمان به  خدا ،  بخاطریکه با مردمی رو برو شد که خط سرخ  انها    

   ست.را همیشه متقبل شده ازیادی   تاریخ رشادت ها و جان فشانی  های  در ادوار ه ها  در این را
که   یو دیگران از اوضاع  وموقعیتداد     در واقع کمر اتحاد جماهیر شوروی را افغانان امپراتوری شکن  شکست   

برای     افغانها  وسیلهبدست آمده باتحاد جماهیر شوروی  بودند  از فرصت  کشور های در زیر سلطه   پیش آمده بود   
در غیر این صورت هیچ کشوری در ان  زمان در جهان پیدا نبود که  با    شان اقدام کردند  های خود  کشوری  آزاد

 . ندشوروی مقابله ومقاومت ک
ه این خاک نهاده است در آخر کار  ازصفحه  پای ب   نستا ن میخوانیم که هر امپراتوری کهوقتی در تاریخ پر افتخار افغا 

تیمو ر      از چنگیز تا انگلیس  تا  تغیر داده است  را  نقشه جهان    آنها بجا نمانده  ری  امپراتو  اثری از تاریخ  پاک و  
 محو       از صفحه روزگار    لنگ تا اسکندر همه وهمه با شکست ننگین در این سرزمین  روبه رو شده  ودر اخر

 م نهاده اند.افغانستان را گورستان امپراتوری ها نا  است که  . ازین سببشده اند
یک و همبستگی    با همدلی ، اتفاقبود که    وطن  ز حفظ ناموس وپاسداری از  حراست ان راسخ به خدا  ایمابنابرین  

   که شکست ناپذیر شناخته شده بود، شکست پذیر ساختامپراتوری  دیگری را 
میدان جنگ را برده    شده و   متجاوزی ایستاده    و  در برابر هر دشمن     مردم افغانستان همیشه وقتی اتفاق داشته اند  

                 .اند
  ولی خوشبختانه دامن می زدند     هارا در میان  افغان  نفاق  آتش  دشمنان    کهفحات  تاریخ  می خوانیم  اما وقتی  درص 

   م مقدس کشور رانده اند.داده ودشمنان را از حری بهم  دست اتفاقها  یدان نبرددر م
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که     ددر طول تاریخ نشان  دادن  خود در  برابر دشمنان این سرزمین     با اتفاق  وهمبستگی    وقتی    افغانان  وهمچنان  
 .تاین مطلب اسمستندتاریخ گواه   ه شوندندروهرجنگی را ب کنندحل   با اتفاق میتوانندهر  مشکلی را 

پس این روز سترگ و زرین تاریخی را به همه ملت غیور ، شریف ، صبور و شهید پرورافغانستان تبریک و تهنیت  
 عرض میدارم  
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