
AFGHAN GERMAN ONLINE  
http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de 

 

 

 

 1تر 1 له :د پاڼو شمیره

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

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

 
       

 ۱۰/۰۱/۲۰۱۸         حامد فارانی 

 سقوط ..... آغاز یک   جدیششم 
 سقوط اتحاد جماهیر شوروی در افغانستان

 
جدی  به کشور آزاد ومستقل  افغانستان حمله   ۶اتحاد جماهیر شوروی  درچنین روزی  یعنی   در 

وتجاوز  کرد  واین آغاز سقوط  یک امپراتوری دیگر بود به سرزمین درویشان که هیچ وقت سر 
 خود  را به هیچ متجاوزی خم نکرده است. 

 

سال  طول کشید  در این جنگ نابرابر  ۱۴این جنگ وتجاوز  غیر مستقیم و مستقیم  شوروی  
 درافغانستان  دومیلیون شهید  داد وشوروی با همه امکانات ان که بقول معروف تا دندان مسلح بود 

 این کشوربرباد فنا رفت. 

 

ناموس  و وطن می باشد ودر  ،  اما مردم افغانستان همیشه سه چیز را خط سرخ می دانند  وان  خدا 
این راه از جان خود می گذرند  همواره از این ارزش ها  دفاع میکنند  چه  دربرابر اسکندر باشد یا 

 چنگیز  و انگریز ویا هم شوروی. 

 

این روز را باید یکروز ننگین برای اتحاد جماهیری شوروی دانست  که به کشور آزاد ومستقل ما 
نگ بنام  خلق و خانه وجامه ونان،   نخست نیمه پنهان و بعدا  آشکارا تجاوز  بنام دمکراسی زیر نیر

 کرد.

 

جدی برای مردم افغانستان یک  امتحان  دیگر بود  و موفقیت در این امتحان  در تاریخ این  ۶
سرزمین برگ  زرین   دیگری افزود وافغان های قهرمان ثابت کردند  که این  کشور مسلمان هرگز 

و اعتقادات خود هرگز بر نمی گردد بلکه  همواره  در این راه تا آخر استوار و سربلند قدم   از آیین
 به پیش می نهد.

 

پس این جهاد  تاریخ ساز نه نتها افغانستان بلکه نیم از جهان را  از آلمان شرق گرفته تا مرز   
 تاجیکستان  نجات داد.

 

را فراموش کرده و وبگویند  شوروی خود سقوط کرد    حاال هم  بگذار یک عده هم این واقعیت تاریخ 
ولی اگاهان جهان می دانند  که این  جهاد  مردم افغانستان بود که اتحاد جماهیر شوروی را سقوط 

 داد.

 

شریف و شهید پرور   سر نوشت ساز را به ملت غیور ، یکبار دیگر این جهاد تاریخ گردان و
 م  خواجه عبدهللا انصاری  پیر هرات سخن  را خاتمه می دهم.افغانستان تبریک میگویم و با کال

 

 در اندازی درویشان با ، خدایا هرکه را خواهی براندازی
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