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 1تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

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

 

  
 ۹۱/۲۰/۰۲۹۲       فارانیحامد  سید  نویسنده:

      

 از افغانستان شوروی قوایراج اخ روز ،دلو ۰۲
 (شکست نا پذیر سرخ قوای به اصطالح )

 قوایان مسلح نیروی های تا دنداخراج   روزیکه  .ماستتاریخ ورق زرین  دلو   ۶۲روز 

 اخراج شدند. یز مازع میهناز سر شکسته و شکست خورده  اتحادجماهیر شوروی 
 اقمار  حیثمنکه شد   یکشور  آزادی پانزدهسبب  اتحاد جماهیر شوروی وکل  سقوط به  منجراین شکست  حتی 

رلین ) البته بعضی میگویند دیوار ب فروریختن دیوار برلین شدبه  همچنین منجر. دندر بند  روسیه بود سابق شوروی 
نستان بود که کمر شوروی را افغاجنگ مقاومت نه  این  !(ایر شوروی خود سقوط کردواتحاد جم  !خود سقوط کرد

 وده بحفاظت خود را از دست دادچون شوروی دیگر تاب  .هم از این فرصت استفاده کردند ها کشور ودیگرشکست 
 . بیرون نشده بوداز آنجا ه قدم نهاد جاهربه   شوروی، که  المثل شده بودضرب  .  دکر را رها  اشبنا ً اقمار

یروزی پ  ، پیروزی این افغانستان مردم شریف وغیور بر باشد این جنگ تحمیل شده از طرف شوروی ااگر چشم بین  
  .شکست دادندرا  دشمن غرور ملیت بود که با این ملمردم بود 
 به ارتش افغان  مسلح قوای چون همه  دیعنی مردم جز خدا  دیگر هیچ چیز نداشتن جنگ حق وباطل بود  ،این جنگ 

  .بودند جماهیر شوروی تسلیم شده
به متجاوزین  تسلیم  که ملت را )با نوکران شان را  تا دندان مسلح  ین این متجاوزفقط به زور ایمان به خدا ملت  

  آزاد کردند. ازقید روسیه دوباره وطن را   سقوط دادند  و(  ه بودندکرد
مهم است که برای ان  اصلسه  همیشه درتاریخ  وبه ارزشهای اسالمی وافغانی که خدابه   ملت با ایمان راسخ این 

این سه  همیشه  ، خاک و  ، ناموس   ،خدا  به  اعتقاد :  عبارت از :این سه چیز  دگذشتنهمیشه خود  از جان ومال 
  .ندمی دا خط سرخ  برایشافغان ملت غیور اصل را 

 دربرابرطول تاریخ ازینرو  در  ند ده اقرار داخود  مشق  سرست که ا اصلاین سه  تاریخ این سرزمین همیشه آزاد 
 برخاسته اند.برحق  وبدفاع ایستادگی کرده   متجاوزینهمه 

 انسان  های ، ان را باید تجلیل کنیم  کهاست   میهن عزیز ما  زرین تاریخ پس این روز یکی از روز های درخشان و
    .ناحق را از هم تفکیک کنند و حق باید  وقاربا 

 طرفبرای مدتی  از ناحق  که وکسانی  نشیندمی همیشه حق  بر کرسی خود  ددیر یا زوتاریخ گواه این است که 
 . بجایشان بر میگردندبا شرمساری را باطل جلوه می دهند آخر   حقو   داری میکنند

    را برای جهانیان به نمایش گذاشت.  انهمت بزرگشافغانها ، باردیگر شوروی از افغانستانقوای با برآمدن  
  دارد. خود  در پشتیبانی  تاریخ ساز  وحماسه آفرین  که خدا ومردم را لت شتر این مبه امید پیروزی های بی
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