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حامد فارانی

 ۲۶دلو روز پیروزی حق بر باطل
در این روز ارتش سرخ اتحاد جماهیر شوروی از افغانستان اخراج شد
ارتش سرخ اتحاد جماهیرشوروی در چنین روزی شکست خورده و سر افگنده کشور افغانستان را ترک کردند .
قبال اتحاد جماهیر شوروی در هر کجایکه که پا نهاده بود در ان کشور برای همیشه ما نده بود و در برابر
اتحاد جماهیر شوروی هیچ کشوری در جهان تاب مقاومت را نداشت و هیچ ملتی دربرابر ان استادگی نکرد و
آخر هم مدتی کوتاهی مقاومت کرد باالخره در برابر ان تسلیم شد
اما افغان های قهرما ن با دست خالی د ربرابر دشمن تا دندان مسلح بدون کدام پشتوانه وفقط براساس
وارزشهای دینی وافغانی خود که عبارت از ایمان به خدا  ،ناموس داری ووطن بود به دفاع برخاستند
مردم افغانستان در برابر شوروی مقاومت نشان دادند و در حالی که دنیا هیچ کس باور نمی داشت که بتواند با
ان پنجه در پنجه افکند وان ابرقدرت را شکست ننگینی بدهد این تقدیر خدا بود تا به جهانیان نشان بدهد که وقتی
ملتی از عقاید وناموس و وطن خود دفاع کند هیچ قوتی نمی تواند جلو آن را بگیرد
بهرحال تاریخ افغانستان که این سرزمین نشان داده است که این ملت در برابر هیچ بیگانه سر خم نمی کند و
در هر زمانی متجاوزی که خواسته باشد افغانستان را اشغال کند با جواب دندان شکنی از طرف مردم این سرزمین
روبرو شده است ومتجاوزین را از حمله خود پشیمان ساخته است
اما با
وقتی به صفحات تاریخ مراجعه میکنیم بسیاری از جهان گشایان تاریخ به این سرزمین پانهاده اند
مقاومت مردم این سرزمین روبرو شده که از جمله اسکندر کبیر وقتی برای کشور گشائ از یونان امد و نصف دنیا
را گرفت اما در افغانستان چهار سال با مقاومت مردم رو برو شد .
تیمور لنگ هم که یکی از جهان گشایان تاریخ است و همه اسیا را گرفته بود اما در افغانستان با مقاومت مردم
روبرو شد که آخر از راه جنگ نه بلکه از راه دوستی با ابدال گلزایی بادشاه غور باز طرف هندوستان رفت و
در این سرزمین شکست خورده است
سه بارهم بریتانیا که ناپلئون بوناپارت را در اروپا شکست داده بود
شوروی سرخ
اما به اتکا به چند نوکر خود در سرزمینی پا نهاد و اسباب سقوط خود را هم فراهم کرد
امده بود بعد از  ۱۴سال
که به بهانه دادن خانه جامه ونان و در اصل برای غارت معادن به افغانستان
جنگ درنتیجه جهاد مردم افغانستان شکست خورد واز افغانستان اخراج شد و در جهان هم رسوای عام وخاص
گردید
مردم افغانستان با جهاد بر حق خود دربرابر شوروی پیروز میدان شدند و به قیمت دومیلیون شهید وهزاران
زخمی نیم ازجهان را از مرز تاجیکستان گرفته تا برلین آلمان آزاد کردند
حال بعضی بگوید که شوروی خود سقوط کرد ه است ونصف جهانی که ازمرز تاجیکستان تا دیوار آلمان که در
زیر چکمه های ارتش سرخ شوروی بود خود به خود آزاد شده ه و دیوار برلین خود فروریخته است ؟

د پاڼو شمیره :له  1تر2
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

اما این واقعیت تاریخ مثل آفتاب روشن وهویدا است که از برکت جهاد مردم افغانستان بود که شوروی سقوط
کرد و نصف جهان از سلطه کمونیزم آزاد شد
پس این روز بزرگ تاریخی یعنی  ۲۶دلو روز اخراج ارتش سرخ از افغانستان را به ملت شریف  ،غیور
وشهید پرور افغانستان تبریک وتهینت میگویم .

د پاڼو شمیره :له  2تر2
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

