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و شميره   ٢ تر ١  له:دپا

ينگه ک په دغه پته.  ت همکارۍ ته رابولينـتاسو په درافغان جرمن آنالين   de.german-afghan@maqalat ئله موږ سره اړيکه 
ت  ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : ياد ير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئهيله من يو خپله ليکنه له رالي

  

   
 ٢٠١٠ فروری،١۵       ماللی موسی نظام                                                                                                

 

 دلو، خروج اردوی شوروی از افغانستان ٢۶
 روس ها را شکست دادند» !«روزی آه گروپ آوچكی ازمجاهدين

 
در حقيقت با . وج اردوی ناآام اتحاد شوروی وقت از افغانستان ميگذرد سال از خر٢١ درست ١٣٨٨ دلو ٢۶امروز 

 شوروی از شاهراه سالنگ، جائيكه خاطرات تلخ و ۀ اتحاد جماهير اشتراآي۴٠عبور جنرال گروموف، آمر قوای نمبر 
 مذآور،  با سر شيرين زيادی را از ابتدای اعمار آن تا به امروز در سينه مدفون دارد، اشغال افغانستان توسط قوای

 .افگندگی  و  يک شکست آشکارا، رسمًا به پايان رسيد
متاسفانه جای پای آن دوران خونين و جناياتی آه حزب ديموآراتيك خلق با سردمداران وابسته به آن يعنی فروخته 

ستان را ازهر شدگان خلقی و پرچمی در مدت آمتر از ده سال مرتكب گرديدند، تا بحال مردم مظلوم و بی دفاع افغان
  .گونه احساس آرامش و صلح  محروم نمودند

   
 ميالدی، بعد از ناکامی های مبرهن قوای اشغال گر اتحاد شوروی در افغانستان و پيروزی مجاهدين ٨٠در اواخر دههۀ 

 و واقعی و سر به آف آن بعد از تلفات سهمگين و بيشتر از يكو نيم مليون شهيد هموطن ما، قوای شكست خورده
 .مضمحل گشتۀ اتحاد شوری، دست از پا دراز تر مجبور به بازگشت به روسيه گرديد

بنابران بعد از شكست آشكارا و خفت بار اتحاد شوروی در افغانستان و انهدام مادی و معنوی آن ابر قدرت در صحنۀ 
 و نفوذ وی بر اقمار و ممالك سياست و قدرتمندی جهانی آن، اعتبار روسيه در جامعۀ بين المللی از يكسو و حاآميت

مفكورۀ . اروپای شرقی، سرزمين های آسيای مرآزی و حتی در بين خود اياالت مربوطَه آن مملكت  آامًال متلزل گرديد
اينكه روسيه با شكست مدهش در افغانستان ديگر نميتوانست با ملل آزادی خواه و قيام های استقالل طلبانۀ آنها مقابله 

زمينه جنبش هم بستگی ١٩٨٩مين های محکوم، قوت های ملی و مردمی را تقويه بخشيد چنانچه در سال نمايد، در سر ز
در اتحاد شوروی هم اجبارًا . اتحاديه های کارگری در پولند و هنگری توانستند آه دولت های آمونيستی را به عقب بزنند

آه در حال » شوروی « بر يك سيستم  »  تصادیريفورم اق« يا  Perestroika با آمدن ميكائيل گوربا چف، مفكورۀ
 .انهدام قطعی بود ، تغيرات زيادی را وارد نمود

 به وقوع پيوست و بدون آدام مقاومت از جانب اوليای امور، با ١٩٨٩ نوامبر ٩درين شرايط انهدام ديوار برلين هم در 
ستعفا نمود و فردای آن رفت و آمد بين شرق و يک تزلزل روحيه، پوليت بيروی جمهوری  ديموآراتيك آلمان، روز قبل ا

   .غرب بر روی ديوارمنهدم گشته،  آزاد گرديد
 

بايد تصريح نمود که اينهمه تغيرات فاحش را که شكست مدهش شوروی سابق در افغانستان در پی داشت، بر همه ملل 
 سهمگينی آه متحمل گرديد، سهم يك عدۀ جهان و بر تاريخ روشن است آه جان نثاری و جهاد بينظير ملت افغان با تلفات

انگشت شمار از تنظيم های تشنۀ قدرت جهادی آه مقدرات ملت نافرجام افغانستان هنوز هم باعث حكمروائی و مظالم 
  .آنان گرديده است، هرگز نبوده و نميباشد

ايند،  بعد از خروج اتحاد اينگروپ نام نهاد آه ازاسم مقدس مجاهدين سر بكف افغانستان بهره برداری دائمی مينم
شوروی سابق با اشغال و تخريب شهر آابل که آبادی مجدد آن از محاالت است، آنچه را بر مردم بيدفاع و بيگناه آن روا 

  .داشتند، روی تاريخ را سياه نمودند
 اعمار ی در پهلو،ی المللني بی با شكست طالبان توسط قوای از دو دهه جنگ و بربادشتريملت افغانستان آه بعد از ب

 گذشته را به ۀ سه دورني و خائنتكاراني و باز خواست از همان جنای عدالت اجتماعكي ی برقراران،يمجدد مملكت و
 وشكست ناظر و شاهد به قدرت یدي اجتماع از آنان، با نا امۀي تصفو  عدالتني ا و فقدانی منظور داشتند، با ناآامنيهم
 . مادر وطن بودندیادي بنیهمه جنگ ها و برباد یآه باعث و بان دي گردی شدگانشي همان آزماشتري هرچه بدنيرس
 را از وجود ی افغانۀ جامعجي به تدری حقوق بشر و عدالت انتقال،ی مطبوعاتی های آه آزادبردي هم گمان می جهانۀجامع
آه البته با عفو . گرداندي مساعد می و بازسازتي صلح و امنی برقراری نموده و افغانستان را برای پاك سازتكارانيجنا
 از آنان،  و شخص رييس جمهور حكومتی دائمۀي پارلمان و حماقي طراز» !«یمل ۀ و قانون مصالحی جنگتكارانيجنا
  . جستجو نمودرانيافغانستان جنگ زدَه و در افق تواني را نمی روشیفضا

  
 



  
 

 
و شميره   ٢تر ٢  له:د پا

ت تاسو همکارۍ ته رابوليغان جرمن آنالين اف ينگه ک په دغه پته.  په در  de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه 
ت ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : ياد لو مخکې، دليکنې د ليکنيزې ب ير و لولـهيله من يو خپله ليکنه له رالي  ئ  په 

تان، رخصتی  دلو به مناسبت شكست فاحش اتحاد شوروی سابق و ختم اشغال افغانس٢۶امروز آه در افغانستان روز 
عمومی است، در پروگرامی آه از طريق تلوزيون آريانای آقای بيات از آابل پخش گرديد، مجلسی را نشان داد آه در 
پهلوی عدۀ زيادی از هموطنان ما، در صف اول، همين جنگساالران و آمران تنظيمی جنگ های آابل تشريف فرما 

ی آه عريضۀ تكرار مکررات  بی اساسی را هميشه برای اثبات از بين همين صف برهان الدين ربان. گرديده بودند
، بی دريغ پيشكش هر محفلی مينمايد، مثل واعظی آه سخنان بی مفهوم وی دايم باعث آسالت »مجاهد بودن« مذبوحانۀ 

جهاد مقدس » !؟«و خستگی شنوندگان گردد، بازهم ميگفت آه دست هايی در آار است آه با بدنام آردن مجاهديدن
آه  البته منظور، خودش و بقيه سران ( فغانستان رابرای مردم ما آمرنگ نشان می دهد در حاليكه همين مجاهدين ا

روس هارا شكست . ) تنظيمی ای آه  ويرانی بنيادی و آشتار شهر آابل و قتل عام افشار را سازمان دهی دادند، ميباشد
 !يددادند آه آن شكست باعث اضمحمال جهانی  آن مملکت گرد

جای تعجب است آه از بين مدعوين يكی پيدا نشد آه بپرسد آه جناب رئيس صاحب جمهور سابق، شما که ادعای 
شکست روس ها را داريد، چگونه شما غرامات جنگی چنين يك تجاوز بيرحمانۀ غير بشری را بر مردم خود تان آه 

ه همان روسيۀ جهان خوار آه بيشتر از يكونيم مليون  بليون دالر تخمين زده است، ب۴۵بانك جهانی مبلغ آنرا در حدود 
افغان مجاهد واقعی را نه مانند شما و همراهان آی اس آی و ايرانی شما ويا نه مانند آنانی آه با قرارداد های حمايوی با 

نيد و دشمن سفاك، آوتل سالنگ را برای شان از هر نوع خطر احتمالی ای مصئون نگهداشت، بيرحمانه به شهادت رسا
 .مليون های ديگر را تا امروز آواره و دربدر نمود

بدون هيچ اغراق، افغانستان يكی ازعجيب ترين ممالك جهان است، مثًال امروز آه جرائد و مطبوعات در مملكت به 
د از صراحت يكی از جرائم  علنی ای بی شمار برهان الدين رابانی را آه حتی در اولين روز های ورود به افغانستان بع

در ايران به قيمت بسيار » آسپين«  وش يكی از طيارات آريانا به شرآتشكست طالبان در مزار شريف، اقدام به فر
نازل نموده است که همين حاال پيلوت ها و شهود عينی ديگری برای شهادت اين خيانت علنی حضور دارند، که درين 

  .بی آفايت صد آفرين گفتزمينه بايد هم به ربانی و هم به حكومت بی بازخواست 
 

 دلو، ٢٦ دعا و درود بروح پر فتوح مجاهدين شهيد افغان و آن قهرمانان واقعی اين خطۀ پاك، بزرگداشت  تقديمباری 
روز تاريخی ای خروج قوای اشغالگرشوروی سابق را به ملت مظلوم افغان تهنيت گفته و معتقديم آه علی الرغم اين 

جنايتكاران و خائنين ملی و قدرتمندی آنان بر مقدرات مردم بی دفاع ما، روز بازخواست و همه نابسامانی ها و حمايه از 
  .عدالت خداوندی يك جامعۀ سالم را با صلح و امنيت نصيب هموطنان جنگ ديده و دردمند ماخواهد نمود

  ! آنروزدبه امي
  


