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 ۲۰۲۰/ ۰۲ /۱۷فارانی                                                                                                       حامد

 

 شد زرین در تاریخ معاصر افغانستان صفحه دلو ۲۶
 خوردشکست ! شکست ناپذیرقوای  وزدرین ر

 

که  بخاطریطالیی  یروز   .معاـصر افغانـتتان اـست از تاریخ  زرینی   ـصحههیک    دلو در  دیار ما  ۲۶

از  ماکشــور فقیرو مناعت   راســخ  ایمانفقط  را  (یکی از ابر قدرت های زمانه)اتهاد جماهیر شــوروی 

اختپریر ـشکـتت  ـشوروی را! ـشکـتت ناپریر قوای قاهره و   خاک خود راند به  ارچنادلو   26در که   ـس

 .نهاد فرارپا به تجاوزاش پایان داد و 

کشـتار ی دریغ نکرد و پلیگونها وظلم  ازهیچگونه کشـتارسـال   ۱۴در افغانتـتان   اهره گرچه این قوای ق

اختبر پا  مار این ـسرزمین را معدوم   تهصـی  کردگان  ، مردم عادی و ـس گانی ه تهصـی  کرد  .دنموبیـش

  . بودندشده به دانش  آراستهتالش خانواده های فقیر به که 

ما   با مناعتاز کـشور افگنده و ـسر  ت خوردکتـ شـ ـشوروی خودش  ، بیـشرمانهتجاوز پایاندر  خوـشخختانه

 .دیگرداخراج 

نیز  اروپا ودر اـسیا میانه و ها کـشور  از  تعدادیـسخ  آزادی ـشکـتت و اخراج  قوای ـسرو ـشوروی ن ای

 شد   دیگران همی آزاد ه که منجرب بودفقیر افغانتتان  مردم راسخ  ایماناز برکت فقط   د کهگردی

ارادۀ   ، عینیت پیدا کرد هاافغان  که با ارادۀ  ـشوروی در افغانـتتان  ی تاریخ ـشکـتت ز از نـشانه های بار

ی  از افغانها تناـش ت ،  یخدا پرـس وروی  بود که   یدارناموس و    یوطنپرـس   فروریختمث  خانۀ ریگی  ـش

ــانیدیوار ســـخ  ریختن  بلکه در ذات خود ریختن شـــوروی نخود  این ریختن  که ملت برلین  )  غیر انتـ

ــیحو ، را بدو بخش آلمان  واحد ــم نه اشـ ــاختوخانواده ها را ازهم  ه بودکردمنقتـ .  دگردینیز (  ه بودجداسـ

ده ن زمانآدر  باوجودیکه  ای  ـش وری را تصـر    ـش وروی  کـش دیگر  ، کندبود که وقتی اتهاد جماهیر ـش

داـشته  دوانیتنمـشوروی قهار یم ژرتاب مقاومت را در برابر   هیچ کـتی و   .نمی ـشود  خارج  ن کـشورآاز 

  این شایعه نیز باط  شد. . باشد

خه غلط  فکر کرد  اتهادجماهیر ـشوروی  تان میتواند دـست باز در  تصـر با   که  با مهاـس  تصـر افغانـت

د دیگر مناطق ته باـش داـشت اما در ـسر اورمیانه را ختصـر   چنین فکری آرزوی تخیردر   روایناز  .داـش

ــناخت مردم  این ابر قدرت  ــرزمیندر شـ ــتخاهدچار ما  سـ ود د که در نتیجه خودش را نابوببزرگی  یاشـ

 چاه کن را چاه در پیش است.. بقول معرو  : ساخت
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 german.de-maqalat@afghanرابولي.  په دغه پتهله موږ سره اړیکه ټینگه کړئ ښت تاسو همکارۍ ته  نپه درافغان جرمن آنالین 

 هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـئ ،  دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

مانند ابر قدرت ها را خود  زرین تاریخ در  افغانـتتانبود که   نحهمیده  دقیقرا ما ـسرزمین تاریخ ـشوروی 

ــکندر ــت  راها  انگریزبار بار   و  لنگ، چنگیز ،  تیمور  مقدونی  اسـ ــی  بزانو درآورده اسـ که هرگاه کتـ

مردم  زیرا   .انجامیده اســت انخاهی خودـشـ تبه  اخر کار  دوخته بود حریصــانه  کآب وخا چشــم به این 

 . نخواهند پریرفتودر آینده نیز ، نه پریرفته اندتاریخ  گواهب این سرزمین سلطه  بیگانگان را

  بان شود مور تواند که سلیمان شود.همت اگر سلسله جنکه : نشان داد  درعم   همت این سرزمین

  ،برجاگراشـت  نناموس  و وط که در راه  کشـور ماسـت و قربانی دومیلیون شـهید راسـخایمان از برکت 

 .شوددر حماسه جهان  یآزادنگینۀ  منهیث توانتت ، بامناعت افغانها اما فقیر عیاراناین سرزمین 

ــانه ها با انکار آگاهانبعضـــی از   گرچه   فروریختن ســـخ  انصـــا و دور از  نظامی در  کتابها و رسـ

تن   غرب که برلین را  اردیو   ـشوروی و اما    نداـشتاقدامی را دربرابر آن  جرات ناتو قوای متهد  با داـش

 دلی   ، به افغانـتتانبخاطر تجاوز تازه خودـشان  . غربی ها ـشدند  تاریخ زمانیکه افغانها با عث این حماـسه  

   .ندکرد وانمود  روسها !!!  یدرون عوام  از را فروپاشی اتهاد جماهیر شوروی و شکتت 

که کمر  سـخ  شـد ، که بعد ها به بیراهه کشـیدپاک مردم افغانتـتان  قیامن اسـت که این  واقعیت امر ای اما

بقیه کـشور ها چه  که زدـسافراهم  راوـسخ  فروپاـشی ـشوروی    ندـشکبرا پوـشالی اتهادجماهیر ـشوروی 

تهت  که  شـدندشـان  خود یآسـیا  ازاین موقعیت اسـتحاده نمودند وسـخ  آزادی کشـور هاره دچدر اروپا و

   .قرار داشتند شوروییوغ تتلط 

دو میلیون شهید در راه وطن  خون  حاص   این پیروزی   ،  ارد دامن قصاب راکی گذخون ناحق  گویند :  

 دیگران ؟به د نه تعلق دارافغانها سرزمین  وبه مردم  کهبود 

حقیقی رقم با خون ـشهدای  رزین تاریخ  معاصـر را صـحهات یکی  از  و درخـشان تاریخی پس این روز 

ــورمزد ــتان عزیز این پیروزی را  .  ازینرو به ملت نجی  وبردبار کش تخریک  و  از صــمیم قل  افغانت

    کنم.  میافتخار منهیث یک افغان ، وبه این حماسه سازان تهنیت می گویم 

 

 قوای شوروی درحال فرار
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