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 ۰۲دلو ،روز اخراج قوای شوروی از افغانستان
(به اصطالح قوای سرخ شکست نا پذیر)
روز  ۶۲دلو ورق زرین تاریخ ماست .روزیکه اخراج نیروی های تا دندان مسلح قوای
اتحادجماهیر شوروی سر شکسته و شکست خورده از میهن عزیز ما اخراج شدند.
حتی این شکست منجر به سقوط کل اتحاد جماهیر شوروی و سبب آزادی پانزده کشوری شد که منحیث اقمار
سابق شوروی در بند روسیه بودند .همچنین منجر به فروریختن دیوار برلین شد ( البته بعضی میگویند دیوار برلین
خود سقوط کرد! واتحاد جمایر شوروی خود سقوط کرد!) نه این مقاومت جنگ افغانستان بود که کمر شوروی را
شکست ودیگر کشورها هم از این فرصت استفاده کردند .چون شوروی دیگر تاب حفاظت خود را از دست داده بود
بنا ً اقماراش را رها کرد .ضرب المثل شده بود که  ،شوروی به هرجا قدم نهاده از آنجا بیرون نشده بود.
اگر چشم بینا باشد این جنگ تحمیل شده از طرف شوروی بر مردم شریف وغیورافغانستان این پیروزی ،پیروزی
مردم بود این ملت بود که با غرور ملی دشمن را شکست دادند.
این جنگ  ،جنگ حق وباطل بود یعنی مردم جز خدا دیگر هیچ چیز نداشتند چون همه قوای مسلح افغان به ارتش
جماهیر شوروی تسلیم شده بودند.
ملت فقط به زور ایمان به خدا این متجاوزین تا دندان مسلح را با نوکران شان (که ملت را به متجاوزین تسلیم
کرده بودند ) سقوط دادند و دوباره وطن را ازقید روسیه آزاد کردند.
این ملت با ایمان راسخ به خدا وبه ارزشهای اسالمی وافغانی که درتاریخ همیشه سه اصل مهم است که برای ان
از جان ومال خود همیشه گذشتند این سه چیز  :عبارت از  :اعتقاد به خدا  ،ناموس  ،و خاک  ،همیشه این سه
اصل را ملت غیور افغان برایش خط سرخ می داند.
تاریخ این سرزمین همیشه آزاد این سه اصل است که سر مشق خود قرار داده اند ازینرو در طول تاریخ دربرابر
همه متجاوزین ایستادگی کرده وبدفاع برحق برخاسته اند.
پس این روز یکی از روز های درخشان و زرین تاریخ میهن عزیز ما است که ان را باید تجلیل کنیم ،انسان های
با وقار باید حق و ناحق را از هم تفکیک کنند.
تاریخ گواه این است که دیر یا زود همیشه حق بر کرسی خود می نشیند وکسانی که از ناحق برای مدتی طرف
داری میکنند و حق را باطل جلوه می دهند آخر با شرمساری بجایشان بر میگردند.
با برآمدن قوای شوروی از افغانستان ،باردیگر افغانها همت بزرگشان را برای جهانیان به نمایش گذاشت.
به امید پیروزی های بیشتر این ملت تاریخ ساز وحماسه آفرین که خدا ومردم را در پشتیبانی خود دارد.
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