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 !رفتندافغانستان را بی ثبات وپرآشوب ساختند وروسها 
 

است با بیست وپنجمین سالروزخروج عساکرجنگی شکست خوردۀ اتحاد شوروی سابق از مصادف  021۲پانزدهم فبروری 
ملت ما در یک جنگ نابرابر بزرگترین قدرت سال قبل از امروزمردم افغانستان پیروزی عظیمی بدست آورند.  0۲ افغانستان. 

 نظامی جهان )از نظر کمیت( را وادار به ترک میهن اش نمود. 
اتحاد شوروی که  جنگ جهانی دوم را با پیروزی اردوی ازآن سیاسیون عظمت طلب کرملین نشین به تقریبأ ده سال قبل 

 خواسته شد تا ملت فقیرولی برفاشیسم هیتلری مردانه واربه سر انجام رسانده بود، وظیفۀ نا جوانمردانۀ دادند. ازاین اردو
، سرکوب کند. اردوی لین یعنی "جمهوری دموکراتیک خلق"رمدر برابردولت دست نشاندۀ ک شآزادیخواه افغان را بخاطر قیام

ار جا گذاشت، سی هزمعیوب بملیون افغان را کشت، نیم میلیون اتحادشوروی که جمهوری فدراتیف روسیه میراث خوارآنست دو
اق عاراز مردم ملکی قریه را بمبارد کرد وحد اقل پنجهزارقریه را خالی از سکنه ساخت. در شهرها رژیم دست نشانده بااختن

اران وانۀ پولیگون وتیربن بود و زندانیان در دسته های بزرگ رپرستا ا در سرتاسر کشورمملو ازوطنقربانی میگرفت. زندانه
که روسها طولش را شش ماه پیش بینی میکردند، تقریبأ ده سال   یترک وطن شد. جنگافغان وادار ب میلیون ۹بیش از دند. میش

در جبهات، بیهودگی این امید که دولت دست نشانده بتواند مناطق اشغالشده را برای مدت طوالنی حفظ کند،  دوام کرد. شکست
موکراتیک خلق" ومهمتر از همه یاختالفات متداوم ووسیع میان جناحهای رو به افزایش "حزب برادر" روسها یعنی حزب "د

روسها فراررا برقرار ترجیح دهند وقوای جنگی خود را با رسیدن اقتصاد اتحاد شوروی اسبق به ورتۀ سقوط باعث شد که 

 . سرافگندگی ازکشور افغانها خارج کنند
اکنون، بمناسبت بیست وپنجمین سالگرد این شکست روسها با براه انداختن یک نمایش جدید میخواهند برای خود بینی خمیری 

سابق براه اندخته شده است. بطور مثال درصفحۀ انترنتی وزارت دفاع روسیۀ بسازند. این نمایش در نقاط مختلف اتحاد شوروی 
 سفیدکه لینک آن عبارتست از:

00222http://www.mil.by/en/news/ :چنین میخوانیم 
رزش زیادی که روسیۀ سفید به اعمال قهرمانانۀ نظامیان به بیش از سی هزارنظامیان اسبق مدال داده میشود. این نشانه ایست ازا"

بارزه م تروریسم بین المللیکه در افغانستان جنگیده اند، قایل است. ... قوای نظامی اتحاد شوروی نخستین نیروی بودند که با 
 جنگیده در افغانستانکردند وبه سوگند خویش وفا دار ماندند. روسیۀ سفید تجارب، شجاعت ، موقف فعال وسهم که نظامیان 

 درصلح وامنیت بین المللی ایفا نموده اند، بدیدۀ قدر مینگرد." 
این ها را بر سر شان میگذارند.  نوشته بود که روسها همیشه شپوی کهنۀ غربی 02روسیه درشروع قرن  یکی از نویسندگان

یت ترور" را حاال روسها بعار یکائی "جنگ باگفته درنقل قول فوق وزارت دفاع روسیۀ سفید نیزمصداق پیدا میکند. شعارامر
گرفته اند ومیخواهند به تجاوزآشکار نطامی قبلی خویش که در آنزمان آنرا "کمک انترناسیونالستی" مینامیدند، با زدن مهر 

 "جنگ با تروریسم  بین المللی" به ذعم خودشان "مشروعیت" بدهند. 
"جنگ با تروریسم" برای چسب ا نظامیان جنگیده در افغانستان واستعمال براز جانب دیگرنمایشات امسال روسها در رابطه ب

نوین)والدیمیرپوتین( درامور داخلی  پوشاندن خصلت اشغالگرانۀ آن جنگ، میتواند نشانه باشد از نیات مداخله گرانۀ تزار
درمحاسبات امنیتی شان خطرروسها را افغانستان بعد ازخروج کامل قوای ناتواز این کشورباشد. سیاسیون ودولتمردان ما باید 

       .چګاه ازیاد نبرندهی
 )کمیتۀ حقوق بشرفارو(
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