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۰۱/۰۱/۶۱۰۲         حامد فارانیسید 

        

 سرزمین سقوط امپراتوری ها  ،افغانستان

بخاطر که در قلب   .بحران های گوناگون قرار گرفته است موقعیت استراتیژیک همیشه در تاریخ با افغانستان از نظر

مثال  کشور های  ایران بطورآسیا موقعیت دارد واز نظر دفاعی موقعیت بسیار عالی  نسبت به کشور های جهان دارد 

  د . ناردن عربستان وشمال آفریقا همه صحرا دار ، سوریه ،پاکستان ، عراق ، 

اما افغانستان که کشور کوهستانی است. کوه های سر بلند این سرزمین مثل  پامیر وهندوکش و.. همیشه درتاریخ    

  ،و سربلندی و پایه داری خود را حفظ کرده است  ولی  مهمتر از موقعیت استراتیژیکه فاتحان را به زانو در آورد

ه تالش کرد جان فشانی  باو رانده اند  داالوری وا با شجاعت مردم این سرزمین مهم است که همیشه در  تاریخ فاتحان ر

 . دست بیگانگان بیافتدبگذارد  سر زمین شان ن تااند 

 نجات داده  با خون خود را  ازدست بیگانگان وسرزمین خود خود گذشته انددر  تاریخ خون  دم این سرزمین همیشه مر  

 . اند

اسکندر  مثال وقتی قرار گرفته است. بیگانه  چون سدی  در برابر سیالب تجاوزات هم تاریخ   برویتافغانستان همچنان 

 اما در افغانستان .مدت کوتاه تصرف کرددر را   فارس وآمد عراق  طرف آسیا برای کشور گشایی بیر از یونان بهک

شجاع وبایمان وباغیرت که برای  آن  مردم که   ه بودرو شدمردم روبرو شد چون باسرزمینی روبباچهار سال مقاومت 

 دشمن یاری مقاومت برضدردم افغانستان را در م ، به فلک سرعظیم  و کوهستانهای  ندگذشت میوطن از جان ومال 

لیس سه بار استعمار انگ  .اما در افغانستان مثل اسکندر به زانو درآمد ،آسیا راگرفت  ۀهمچنین تیمور لنگ که هم میکرد. 

که همه آسیا را گرفت و همه کشور های جهان که به فکر حمله کرد وبه زانو درآمد وهمچنین اتحاد جماهیر شوروی 

در  شوروی و دمقاومت نکردند تسلیم شدن، ند  دربرابر اتحاد جماهیر شوروی داشت ه که قدرت تکنالوژی همراخود شان 

   .        آن کشور  را اشغال کرده است قدم گذاشته است هر جا   که 

را   نستانمی تواند افغاکه  خوانده بود اما  به نوکران خود اتکا کرده بود وفکر می کردرا کشور  ما تاریخ ها شوروی 

وروی ش  صفحۀ جهان  بنام  درو  آمد  ه زانو دربدیگر  فاتحانمثل که در نتیجه   کرد  حمله به افغانستان  ازینرو بگیرد 

 باقی نماند. 

  مردم   . که سبب نجات کشور شده اند برخاسته استمردم این سرزمین از میان ان  ملی  و وطندوست همیشه رهبر 

آنچه که   .فشانی  کرده اندجان  در برابر متجاوزان مقاومت ورشادت و برای سرزمین خودبا دست خالی همیشه  وطن 

 وطن با ایشان بوده است  و  خدابه  ایمان راسخ سبب پیر.زی مردم بر دشمن شده است همانا 

یر یا که د یقین دارم  هادت تاریخ ش به ندایستاد گی  کرده اپایداری ومتجاوزان همیشه  دربرابر  افغانستان  مردم  چون

 خواهد کرد.  دوباره قد راست غالب شده  با سربلند  چون کوه بابا   متحاوزان  بر  زود 

  ) رحمن بابا( .که بهارراشي  که خزان را باندي ***   مکان یمپه خپل  لکه ونه مستقیم
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