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 په اروپاکی دافغان پناهندگانودټولنوفدراسیون
 فدراسیون سازمانهای پناهندگان افغان دراروپا

 
 

 نقش ابرقدرت رقیبو   روسهانظر شش جدی، تجاوز

اما درفرجام ده . در اینکه لشکر کشی روسها برای افغانستان ومردم آن فاجعه بار بود، کمتر کسی در جهان تردید دارد
با نظر اندازی به عوالب این ماجراجوئی نظامی برای سال اشغال، سرکوب و ویرانگری در افغانستان،  روسها هم 

سابمٔه . ند نامشوروی ولت میشش جدی را یک روز سیاه درتاریخ امروز رسانه های روسیه . خودشان، به نتایج دیگررسیدند
در این مصوبه اعالم . ۱۹۸۹دسمبر  گان مردمی اتتاد شوروی منعمدهٔ نماینداین ارزیابی برمیگردد به مصوبٔه کنگرٔه دوم 

 ۲۷بتاریخ . « در افغانستان از نظر سیاسی و اخاللی شایسته متکوم نمودن است نظامی ٔ داخلهم»شده که 
اسپوتنیک در نشراتی که به زبان دری برای افغانستان دارد، تتت بین المللی روسیه بنام  آژانس خبری ۲۰۱۸دسمبر
در » : چنین نوشت« روز سیاه در تاریخ شوروی، به مناسبت روز ورود نیرو های شوروی به افغانستان»عنوان 
  بعد از ظهر نیروهای شوروی از سرتد افغانستان عبور نمودند۱۵:00 در ساعت ۱۹۷۹ دسمبر سال ۲۵تاریخ 

 این جنگ برای پیشبرد.  روز، دوام کرد، آغاز گردید۳۳۳۸ روز، مجموعاً ۱۹ ماه و ۱ سال و ۹جنگ افغانستان که و
  .«گذشتنداز مرز افغانستان  (طبك معلومات دیگر بیش از یک میلیون نفر ) هزار تبعه شوروی ۶۲۰بیش از 

در رابطه با علل تجاوز نظامی روسها به افغانستان در همین تتلیل سپوتنیک  :علل داخلی تجاوز نظامی روسها از نظر سپوتنیک

 افغانستان جمهوری دموکراتیک افغانستان را اعالم ق ثور رخ داد و تزب دموکراتیک خلکودتای ۱۹۷۸در سال » : میخوانیم

با توجه زیادی استمبال امردر مسکو از این . ه اساس اعالمیه رهبری تزبی، اعمار سوسیالیزم را آغاز کردافغانستان ب. داشت

شاید، این اولین . ...افغانستان از فیودالیزم به سوسیالیزم طرفداران زیادی وجود داشت« جهش»برای در رهبری شوروی . کردند

زیرا فمط با اساس سوءتفاهم بزرگ رژیم رویکار آمده  .اشتباه رهبران سالخورده شوروی با درک کورکورانه از مارکسیزم بود

 در همین مماله و الدامات نخستین کودتاچیاندر مورد فرمان ها .«در کابل میتوانست به مثابه سوسیالیستی ارزیابی گردد

 در کشور، در ماهیت امر، اصالتات زراعتی با ناکامی مواجه گردید، آن را پیگردها و ستمگری فرا »: میخوانیم

گرفته بود، نورم های دین اسالم بطور خشن پامال میشدند و با عدم درک کامل الوام و لبایل از مفکوره های 

الوام لیام . سوسیالیستی تالش های اعمار زندگی اجتماعی طبك نمونه و مثال اتتاد شوروی با ناکامی مواجه میشد

مداخالت باندها از پاکستان آغاز شد، بوی جنگ داخلی به . جریان مهاجران به خارج از کشور تشدید گردید. کردند

تره کی که .  در هرات به نمطه اوج آن مبدل گشت۱۹۷۹ مارچ سال ۱۵مشام میرسید که شورش ضد تکومتی مورخ 

امکان دیگر برای تتکیم مولف اش بر مسند لدرت نمی دید، از اتتاد شوروی در مورد ورود نیروها خواهش نمود، تا 

بعدها چنین خواهشات بارها تکرار شدند و نه تنها تره کی، بلکه . از بدترین سناریوی انکشاف توادث جلوگیری نماید

  .«دیگر رهبران دولتی افغان آن را تکرار میکردند
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:  عوامل خارجی مداخلٔه نظامی
 در ایٌجا بایذ تذکز داد کَ اّضاع در جِاى، در شزق ًشدیک ّ شزق اّسط در اّاخز سالِای »: سپْتٌیک هیٌْیسذ

اس دست دادى افغاًستاى اهکاى .  بَ ًفغ اتحاد شْرّی کَ هْاضغ آى تضؼیف شذٍ بْد، اًکشاف ًوی یافت۱۹۷۰

اتحاد  در ػیي حال ایاالت هتحذٍ هساػی را جِت کشاًذى پای .در هسکْ ًِایت دردًاک تلقی هیشذ« سْسیالیستی»

ٍ اساص حکن شخص هارشال اّستیٌْف ّسیز دفاع اتحاد ببطْر هثال  .شْرّی بَ جٌگ در افغاًستاى بؼول هی آّردًذ

شْرّی بسیج ّسیغ قطؼات ّ جش ّ تام ُای حْسٍ ُای ًظاهی تزکستاى ّ آسیای هیاًَ در سزحذ با جوِْری 

 .ایي بشرگتزیي لشکزکشی اردّی شْرّی بؼذ اس ختن جٌگ دّم جِاًی بْد. دهْکزاتیک افغاًستاى آغاس گزدیذ

 

 

 

درهمین نوع تالشی ها جوانان لریه . عکس صتنهٔ تالشی خانه به خانهٔ متعالب یکی ازعملیاتهای ارتش روس در یکی از لریه های افغانستان را نشان میدهد) 
در تالی که هیچ شواهد و مدارکی علیه آنها وجود نداشت، خاد به زور شکنجه . به ظن همکاری با باسمچی ها دستگیر شده و به دست خاد سپرده میشندند

 (.برای آنها دوسیه میساخت و روانهٔ پولیگون یا زندان میشدند
 

تانک ها، هلیکوپترها و زرهپوش ها بسوی سرتد وسایط تخنیکًی  با هزاراندر جریان دو هفته ده ها هزار نفر، 
یان لبل ازعبورنیروهای ئچرا امریکا. این ترکات نمیتوانست از دید امریکا پوشیده بماند. به ترکت افتادندافغانستان 

« تجاوز شوروی »مدارک اثباتیهٔ شوروی به آنسوی مرزافغانستان هیاهوی برپا نکردند؟ چرا معلومات استخباراتی و 
 بیروی سیاسی کمیته زمامداران نمیخواستندبه لضاوت جامعه جهانی گذاشته نشد؟ شاید به خاطری که در واشنگتن 

 «؟ندبهراساندر افغانستان بود، که درتال لغزیدن به ماجراجویی مرگباررا مرکزی تزب کمونیست 
 

 در جنگ افغانستان  شوروی »: وتنیک چنین بر میشماردپرا ساین تلفات : تلفات نظامی، انسانی و التصادی شوروی

 ۱۵تلفات رسمی اردوی اتتاد شوروی را بیش از  .متتمل گردیدراتلفات بس بزرگ مادی، سیاسی، معنوی و اخاللی 

ولی نظامیان که در خاک . ( نفر معیوب ماندند۱۰۷۵۱از جمله آنها ) نفر ۵۳۷۵۳تعداد زخمیان . هزار نفر تشکیل داده

اتتاد شوروی در شفاخانه ها به اثر زخم های که در جریان عملیات متاربوی در افغانستان برداشته بودند، میمردند، 

به اساس تتمیمات پروفیسور دگروال والنتین رونوف . در اتصائیه رسمی تلفات جنگ در افغانستان شامل نمی باشند
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 از نمطه نظر مالی جنگ برای . تن افسر می باشند۲۹۹۰ هزار نفر کشته ارزیابی میشوند که از جمله ۲۶  والعیتلفات

 ممدار عظیم تسلیتات و انگلیام کنندبرعالوه، .  میلیارد دالر تمام شده است۸۰-۷۰اتتاد شوروی به بهای تمریباً 

 «.تخنیک متاربوی را از بین برده اند

 
جنگ داخلی دوامدر و رویارویی نظامی نیروهای  جنگ شوروی  »: از نظرسپوتنیک:عوالب سیاسی جنگ برای افغانستان

جنگ بنیادگرایی اسالمی را به این  . سال ادامه دارد، تتریک نمود۴۰مختلف داخلی و خارجی در افغانستان را که اینک تمریباً 

تشکیل شد و اسامه بن الدن نخستین گام های در راه « الماعده»مشخصاً در افغانستان در مبارزه با اتتاد شوروی . شور آورد

دانه سرطان تروریزم  گ جناز همین. سازماندهی شدند« طالبان» اولین هسته های جنبش  جنگدر همین. ترور بر میداشت

در افغانستان گرسنگی بوجود آمد و التصاد شوروی نمی توانست این ... اسالمی ریشه های خود را به سراسر جهان توسعه بخشید

 انسانیمیلیونی به تلفات نه سپوتنیک « . کفایت نمی کردشوروی بسیاری چیزها برای اتباع خود کشور.دکشور را تامین کن

 هزار لریه و ۵تخریب بیش از نه به  التصادی افغانستان و جدیدنابودی زیربنا های عنعنوی و ونه به ،  اشاره ئی میکندافغانستان

زیرا از این هراس دارد که همچو اشاره ئی اعتراف غیر مستمیم به ارتکاب جنایات جنگی و ویرانگری . بخشی از باشندگان آن

 .شده و افغانستان غرامات جنگی مطالبه کندروسها در افغانستان تلمی 

 فشار التصادی و تشدیدجنگ نفوذ اتتاد شوروی را تضعیف کرد، به »:   سپوتنیک مینویسد:عوالب سیاسی جنگ برای شوروی 

جنگ به .نالوژیکی بر اتتاد شوروی از جانب غرب منجر گردید و پدیدهای بترانی را در خود اتتاد شوروی تشدید نمودکت

 سیستم های  و از هم پاشیاستراتژیک جهانی بین دو ابرلدرت— ، در ساته نظامی «جنگ سرد»شکست اتتاد شوروی در 

 «.سیاسی و بالک نظامی، مساعدت نمود-اجتماعی

.  متتوی ممالهٔ آژانس خبری بین المللی سپوتنیکازاین بود نکاتی 

آیا واقعاً امریکا رولی درتجاوز نظامی روسها به افغانستان داشت؟   

این صفته از رئیس . صفتهٔ تاریخ در وبسایت رسمی وزارت خارجهٔ امریکا تا تال در این مورد موضع انکار را دنبال میکند

 افغانستان انتماد ۱۹۷۹ و ۱۹۷۸اش در رابطه با انکشافات «  و ببینمنتظرباش»جمهور کارتربخاطر طوالنی شدن سیاست 

 «توراآبزروله نووئل »  فرانسوی  در انترویو با مجلهٔ ۱۹۹۸ سال جنوریاما برژنسکی مشاور امنیت ملی جیمی کارتر در. میکند

کمک به مخالفین رژیم طرفدار   رئیس جمهور کارتر نخستین هدایت تسلیمدهی مخفیانهٔ ۱۹۷۹ جوالی ۳بتاریخ » : چنین گفته است

من همان روز به او نامهٔ نوشتم و در آن توضیح کردم که به نظر من این کمک میتواند تجاوز نظامی . شوروی را امضا کرد

آگاهانه به وسعت دان این » :  که ادارهٔ کارتر در همین انترویو برژنسکی پذیرفت«.شوروی به افغانستان را در لبال داشته باشد

نظامیان روس در همان روزی که » : برژنسکی سپس اضافه نمود. که روسها به افغانستان تملهٔ نظامی کنند« اتتمال پرداخت

ما آن فرصت را داریم تا به روسها جنگ ویتنام شان را رسماً سرتد افغانستان را عبور کردند، به رئیس جمهور کارتر نوشتم تاال

«  .پس بدهیم

به تنظیمها کمک مخفی فرستاد یا در برابر تدارکات لبلی نظامی روسها برای تجاوز نظامی به  تکومت امریکا  اینکهالبته 

ولت و مسؤلیت رهبری اتتاد شوروی افغانستان لصداً سکوت نموده ومنتظرافتادن روسها به گفتهٔ برژنسکی به تلک بود،  از

امریکا به  اما .مردم افغانستان نمی کاهدو جنایات بیشمار درتك در لبال خسارات بشری، مادی و معنوی روسیهٔ فدراتیو امروز 

چه لابل پیش بینی بود که عوالب تجاوز نظامی روسیه وعملیات . در این رابطه مسؤلیت تاریخی دارد از نظر اخاللی سهم خود

شوروی از یکسو تکومت اما . در ممابل آن افغانستان را به کشتارگاه مردمش مبدل میسازد تکومت ایاالت متتده استخباراتی

را انتخاب در افغانستان از جانب دیگر برای ارضای بلند پروازی های استراتیژیک خود گزینهٔ زور آزمائی مریکا تکومت او

اینها افغانها را از . در طول ده سال اشغال، به گفتهٔ آزانس خبری سپوتنیک تمعاً یک میلیون روس در افغانستان جنگیدند. کردند

زمین وهوا به گلوله بستند وتد الل یک و نیم ملیون انسان کشور ما را به شهادت رسانده و صد ها هزارمعیوب از خود بجا 

 آی ریخت.اس.به کیسهٔ آیشکست روسها در افغانستان میلیار ها دالر برای رسیدن به هدف امریکا ابرلدرت دیگر یعنی . گذاشتند

آی بتیث اجیرامریکا و بخاطر اهدافی که خود پاکستان در افغانستان داشت با سوار ساختن تنظیمهای خودساخته بر .اس.تا آی
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گردهٔ جنبش خودجوش ضد روسی افغانستان، این جنبش را به کجراه اسالم سیاسی کشاند و درمسیر اهداف امریکا و پاکستان 

اما ما تصل . مردم ما با لربانی های بزرگ روسها را شکست دادند و سر انجام تکومت دست نشانده هم سالط شد. هدایت نمود

  خودفاهدا به متض رسیدن به پیروزی شان را لبالً تکومت های پاکستان و عربی و غربی دزدیده بودند و  امریکا و متتدین 

بترانی . ند سپردو دست پرورده های آنها اکستانپ ، منطمه را ترک نموده و سرنوشت مردم وکشورافغانستان را به نظامیان

 جدی گسترش یافت، هنوز هم ادامه ۶بشری، امنیتی، اجتماعی و التصادی که با کودتای خونین هفت ثور آغاز یافت و با سانتهٔ 

.  افشا کندنیز چند سال بعد یک برژنسکی دیگرراز های رویداد های اخیر افغانستان را امید. دارد اما با بازیگران دیگر

 :تبصره

که اکنون در الصی نماط جهان، بخصوص در اروپا پراگنده اند،  (تزب وطن)رهبران تزب منتلهٔ دموکراتیک خلك افغانستان 

 ند،البته کتابهائی نوشته شده وبا لطع زیبا به چاپ رسیده ا. هیچگاهی للم برای نوشتن تمایك دوران لدرت شان بدست نگرفته اند

در . ندارندیزی جز تمال برای برائت دادن و لهرمان نشان دادن خود و جناح خود و تمله به جناح های دیگر چاما متتوی آنها 

رابطه با توادث و رویداد های کشور، این نویسندگان همان دروغ های رسانه های دولتی آن زمان را با همان ادبیات کلیشه ئی 

از جانب دیگربا امتناع از . این نوع کتاب ها کمکی به تاریخ نویسان در جهت تثبیت تمایك نمیکند. ومتروک تکراراً مینویسند

آن جنایات در والع از جانب سازمانهای بین المللی تموق بشر، گزارشگر ملل . نوشتن تمایك، جنایات انجام شده پوشیده نمی ماند

جنرالهای .  ، کمیساری عالی متتد برای پناهندگان و ده ها سازمان معتبردیگر مستند سازی شده است (داکتر آرماکورا)متتد 

تد الل در مورد افغانهائی که برای شان کار ها روس که در افغانستان کار کرده اند نیز کتابهائی نوشته اند که تاوی افشاگری 

 سال تاکمیت پرچم ۱۴ممالهٔ سپوتنیک مثالی است از نوشته های سایر رسانه های روسی در مورد رویداد های . میکردند، میباشند

و رهبران تزبی تمایك را با خود به گور بردن بار مسؤلیت .  مواد مورد استفادهٔ تاریخ نویسان خواهد بودهاین ها هم. وخلك

 .سنگین تر میسازد، نه سبکتر سالهٔ افغانستان را بدوش میکشند، ۴۲که مسؤلیت بتران دولتی ئی را 

 (کمیتٔه حقوق بشر فارو)

 


