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حامد فارانی

 ۲۶دلو صفحه زرین در تاریخ معاصر افغانستان شد
درین روز قوای شکست ناپذیر! شکست خورد
 ۲۶دلو در دیار ما یک صـحهه زرینی از تاریخ معاصـر افغانتـتان اسـت .روزی طالیی بخاطریکه
اتهاد جماهیر شــوروی (یکی از ابر قدرت های زمانه) را فقط ایمان راســخ و مناعت کشــور فقیرما از
خاک خود راند و قوای قاهره شـکتـت ناپریر! شـوروی را شـکتـت پریر سـاخت که در  26دلو ناچار به
تجاوزاش پایان داد و پا به فرار نهاد.
گرچه این قوای قاهره در افغانتـتان  ۱۴سـال ازهیچگونه کشـتار وظلم دریغ نکرد و پلیگونهای کشـتار
بر پا سـاخت  ،مردم عادی و تهصـی کردگان بیشـمار این سـرزمین را معدوم نمود .تهصـی کرده گانی
که به تالش خانواده های فقیر آراسته به دانش شده بودند.
کت ت خورد و سـرافگنده از کشـور با مناعت ما
خوشـخختانه در پایان تجاوزبیشـرمانه ،شـوروی خودش ـش ـ
اخراج گردید.
این شـکتـت و اخراج قوای سـرو شـوروی سـخ آزادی تعدادی از کشـور ها در اسـیا میانه و و اروپا نیز
گردید که فقط از برکت ایمان راسخ مردم فقیر افغانتتان بود که منجربه آزادی دیگران هم شد
از نشـانه های بارز شـکتـت تاریخی شـوروی در افغانتـتان که با ارادۀ افغان ها عینیت پیدا کرد ،ارادۀ
افغانها ناشـی ازخدا پرسـتی  ،وطنپرسـتی و ناموس داری بود که شـوروی مث خانۀ ریگی فروریخت
این ریختن در ذات خود ریختن شـــوروی نخود بلکه ســـخ ریختن دیوار غیر انتـــانی برلین ( که ملت
واحد آلمان را بدو بخش ،وحشـــیانه منقتـــم کرده بود وخانواده ها را ازهم جداســـاخته بود ) نیز گردید .
باوجودیکه در آن زمان شـای شـده بود که وقتی اتهاد جماهیر شـوروی کشـوری را تصـر کند ،دیگر
از آن کشـور خارج نمی شـود .وهیچ کتـی تاب مقاومت را در برابر رژیم قهار شـوروی نمیتواند داشـته
باشد .این شایعه نیز باط شد.
اتهادجماهیر شـوروی با مهاسـخه غلط فکر کرد که با تصـر افغانتـتان میتواند دسـت باز در تصـر
مناطق دیگر داشـته باشـد .ازاینرو در تخیر چنین فکری آرزوی تصـر خاورمیانه را در سـر داشـت اما
این ابر قدرت در شـــناخت مردم ســـرزمین ما دچار اشـــتخاهی بزرگی بود که در نتیجه خودش را نابود
ساخت .بقول معرو  :چاه کن را چاه در پیش است.
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شـوروی تاریخ سـرزمین ما را دقیق نحهمیده بود که افغانتـتان در تاریخ زرین خود ابر قدرت ها را مانند
اســـکندر مقدونی  ،چنگیز  ،تیمورلنگ و بار بار انگریز ها را بزانو درآورده اســـت هرگاه کتـــیکه
چشــم به این آب وخاک حریصــانه دوخته بود اخر کار به تخاهی خودشـ ان انجامیده اســت .زیرا مردم
این سرزمین سلطه بیگانگان را بگواه تاریخ نه پریرفته اند ،ودر آینده نیز نخواهند پریرفت.
همت این سرزمین درعم

نشان داد که  :همت اگر سلسله جنبان شود مور تواند که سلیمان شود.

از برکت ایمان راسـخ و قربانی دومیلیون شـهید کشـور ماسـت که در راه ناموس و وطن برجاگراشـت،
این سرزمین عیاران فقیر اما بامناعت افغانها ،توانتت منهیث نگینۀ آزادی در حماسه جهان شود.
گرچه بعضـــی از آگاهان نظامی در کتابها و رســـانه ها با انکار و دور از انصـــا ســـخ فروریختن
شـوروی و دیوار برلین را که غرب با داشـتن قوای متهد ناتو جرات اقدامی را دربرابر آن نداشـت اما
زمانیکه افغانها با عث این حماسـه تاریخ شـدند  .غربی ها بخاطر تجاوز تازه خودشـان به افغانتـتان ،دلی
شکتت و فروپاشی اتهاد جماهیر شوروی را ازعوام درونی !!! روسها وانمود کردند.
اما واقعیت امر این اسـت که این قیام پاک مردم افغانتـتان که بعد ها به بیراهه کشـید ،سـخ شـد که کمر
اتهادجماهیر شـوروی پوشـالی را بشـکند وسـخ فروپاشـی شـوروی را فراهم سـازد که بقیه کشـور ها چه
در اروپا وچه درآسـیا ازاین موقعیت اسـتحاده نمودند وسـخ آزادی کشـور های خودشـان شـدند که تهت
تتلط یوغ شوروی قرار داشتند.
گویند  :خون ناحق کی گذارد دامن قصاب را  ،این پیروزی حاص خون دو میلیون شهید در راه وطن
بود که به مردم و سرزمین افغانها تعلق دارد نه به دیگران ؟
پس این روز تاریخی و درخشـان یکی ازصـحهات رزین تاریخ معاصـر را با خون شـهدای حقیقی رقم
زد .ازینرو به ملت نجی وبردبار کشــورم افغانتــتان عزیز این پیروزی را از صــمیم قل تخریک و
تهنیت می گویم  ،وبه این حماسه سازان منهیث یک افغان افتخار می کنم.
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