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۲۶/۱۱/۱۳۹۷                                                                                           حامد فارانی                    

          

 سرزمین ما دلو ... یک روز ماندگار در تاریخ  26
 

 اخراج قوای مسلح یک امپراتوری دیگر ازخاک درویشان
       شکست ناپذیر ازا فغانستان ( اخراج ارتش سرخ) روز 

 

روزی است که یک ارتش تا دندان مسلح  یک    ،دلو در تاریخ  کشور ما  یک روز درخشان و به یاد ماندی  است ۲۶

  .اخراج شدند  ما  عزیز  سال جنگ شکست خورده از کشور ۱۴بعد از  یامپراتور

سبب آزادی  پانزده کشور در آسیا وشماری از کشور تحاد جماهیر شوروی از افغانستان ابا اخراج وشکست ارتش سرخ 

یا  اخراج  اتحاد جماهیر شوروی از خاک افغانستان از بین رفتن و بزرگ این شکستنشانه دیگر در ارروپا  شد که  

) کشور آلمان فعلی که در آن  زمان  به المان غربی وآلمان شرقی تقسیم شده   برلین در آلمان معروف دیوارفروریختن 

 لمان  فعلی متحد  شد آاز برکت همین جهاد پاک این ملت با ایمان که بود که شرقی در دست  شوروی بود ( 

اما     ده بود جهان هر کشوری را در کمترین وقت گرفت و دیگر بیرون نیامسیا واز آهر نقطه اتحاد جماهیر شوروی  

و اخر سر خورده سال در این سرزمین درویشان گیر ماند ۱۴ما اتحاد جماهیر شوروی وقتی پای خود نهاد ردر کشو

 به کشور برگذشتنداخراج شده  وسر شکسته 

)       درویشان داشتند خاک که چشم طمعه به این  هایکسانی یا امپراتوری با طول تاریخ  همیشه درمردم  این سرزمین 

با خشم ،   اخر کار دراما  با فریب و نیرنگ  را گرفتناین خاک داخلی  با همکاری عده ای هر امپراتوری چند مدتی

که عبارت این  مرز بوم همیشه سه چیز در تاریخ  این کشور  که خط سر خاین سر زمین روبرو  شد  مردمانشجاعت 

کل امپراتوری شده اند منجر سقوط  ننگین روبر وحتی  با شکست( و پاسداری از خاکناموس یکتا ، ایمان به خدا از 
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وهمیشه  را هرگز قبول  نمی کنند هرگز خم نکرده و غالمی طول تاریخ سرخود را به بیگانگاندر  مردم  این سرزمین

   در تاریخ این را ثابت کرده اند 

 بسیار زود گرفت را روی بیرون آمد کشور های پیشگشاییونان برای کشور وقتی ازاسکندر کبیر ، ی خوانیم در تاریخ  م 

امپراتور  امپراتوری  بریتانیا هم که در اروپا  وتیمور لنگ  چنگیز ،  درافغانستان چهار سال گیر ماند وهمچنان اما

 را  شکست داده بود در افغانستان  شکست خوردند  تناپلئون بوناپار فرانسه یعنی

با ارتش  که همه  نهاد  اتکا نوکران خود پا به این سرزمین درویشان پاکه به  یر شوروی باالخره نوبت به  اتحاد جماه  

 کشور ان زمان از ازوپا گرفته تا آمریکا وچین از ارتش اتحاد جماهیر شوروی هراس داشتند

وی با ارتشی درحالیکه  اتحاد جماهیر شوربر تری نظامی نداشتند  که جز توکل به خدا سالحی ند مردمی روبرو شد با

 تا دندان مسلح آمده بود  معروف که از همه امکانات برخوردار بود که بقول

ماندی  یاد شکستی خورد که در تاریخ بشر دلو  روز اخراج ارتش سرخ  شکست ناپذیر اتحاد جماهیر شوروی ۲۶اما  

 باز بر سر زبان ها ی مردم جهان  شد    افغانستانیعنی  ونام ملت درویشان

 بگوید که اتحاد جماهیر شوری خود سقوط کرد  ؟ صاحب نظران  بعضی حاال 

خود به خود ایجاد شده   را به دو نیم  تقسیم کرده بودفعلی  کشور آلمان دیوار برلین که از طرف اتحاد جماهیر شوری  

 ؟   نظر انها هستند  وانمود کنند و خود سقوط کرده است  افسانه و

ناموس  دفاع از که بخاطر خدا ، این سرزمین  قربانی دومیلیون انسان در حالیکه واقعیت تاریخ این است که فداکاری و 

 دفاع وپاسداری کردند وبا خون خود خاک خود را آزاد کرد ند  در برابر بیگانگان   خود خاک و

ن اکه دیگرشد  غانستان  بلکه  موقعیتی درجهان تنها در افنه و حتی منجر به سقوط ارتش سرخ اتحاد جماهیر شوری  

 بهره بردنند  پیروزی  از ان

  تنها به مردم  تعلق دارند  نه دیگران  تاریخ این سرزمین در این پیروزی ودست آورد  

می ماند وخواهد ماند برای نسل های بعدی تا از ان و درخشانی پیروزی در تاریخ این سرزمین برگ زرینی  یعنی این 

                                                       از ان درس بگیرد باشد برای دشمنان این خاک درویشان  تا  عبرتیواین روز تجلیل بکنند 

 پس این روز بزرگ تاریخی را به ملت غیور و شهید پرور وقهرمان ملت افغانستان تبریک ومیگویم     
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