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 «فروری 11»دلو  02
 روز شکست فضیحت بار اتحاد جماهیر شوروی در افغانستان

 طلسم کمونیزم بین المللی در جهان از هم پاشیدنو 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 

 سال افتضاح کمونیزم جهانی (میالدی8811) ماه فروری 81هجری شمسی و 8621دلو  62
 

شمسی بعد از خروج ذلت بار آخرین قطعات قشون متجاوز شوروی از افغانستان جنرال  1621برج دلو  02روز پنجشنبه 
از باالی پل باصطالح دوستی که گروموف قوماندان اعلی قوای اشغالگر اتحاد شوروی با وجدان ناپاک و خجل و سر ِ افگنده 

 در باالی رود آمو اعمار نموده بودند از خاک افغانستان به خاک اتحاد به اصطالح جماهیر شوروی داخل گردید.
این واقعه، از یک طرف پیروزی مقاومت و جهاد مردم افغانستان را در برابر تجاوز شرم آور اتحاد شوروی بر همسایه اش 

یک ابرقدرت جهانی را در برابر شور ما ساخت و از جانب دیگر مردم جهان را از شکست مفتضح ثبت تأریخ با شکوه ک
فروری را برای کافۀ  11دلو یا  02و روز  یک کشور کوچک لیک مملو از افتخارات شکست ناپذیری مطلع گردانید.

و مردم گردیده و تا جهان است مانند شمع فروزان خواهد مردم افغانستان روز مباهات و افتخارات درج تأریخ با شکوه 
. افتخار دیگر و مهم تری که این دورۀ مقاومت و جهاد در بر داشت اینست که برای شکست دشمن و پیروزی کسب درخشید

ی پارچگ کو یکشور از هزاره گرفته تا ازبک و تاجک و پشتون و غیره با زنجیر وحدت ملی اقوام آزادی و استقالل وطن همه 
دست با هم دادند و همه تفاوت های قومی و تباری، زبانی و مذهبی را کنار گذاشتند، و دشمن خاک و ملت خود را از میهن 

 مشترک خود ها بیرون راندند.
 با تأسف باید گفت که تا امروز دو مسئلۀ عمده از طرف دولت های مختلف افغانستان مرعی االجراء نشده است:

 ه ب عمداً و گستاخانهد، بلکه آنرا حراست نشتأریخی و بزرگ مردم افغانستان، طوریکه شاید و باید  از این پیروزی
 فراموشی سپرده اند.

  را که وارث اتحاد جماهیر شوروی سابق می  تقاضای غرامات جنگی از فیدراسیون روسیهبه راه نیانداختن جدی
اکستان پساخت ناکام تنظیم های جهادی  است، حکام دست نشاندهدهه به فراموشی سپرده شده  باشد، که از بیشتر از دو

و ایران، دورۀ حاکمیت امارت طالبان جاهل و دورۀ طوالنی حکومات مؤقت و انتقالی و انتخابی تحت حمایت جامعۀ 
 .در این زمینه مقصرند جهانی

از طرف سیاستمداران و حکام افغانستان و  امیدوارم در آینده نیز از طرف دانشمندان، قلم بدستان و نخبگان وطن و خاصتاً 
تعقیب گردد تا اگر طالع یاری کند و روزی به فراموشی سپرده نشود و بصورت جدی لین دولت فعلی و دولت های آینده سئوم

، کامیابی بزرگی فق گرددؤملت مظلوم افغانستان به این هدِف مهم و مشروع خویش که گرفتن تاوان جنگ از روسیه است م
 .هد بودخوا

با آنهم که از آن زیادتر از دو دهه گذشته است با در نظر داشت عواقب جنگ عمومی دوم جهانی که هنوز هم اسرائیل و بعضی 
کشور های غربی از آلمان غرامات جنگ می گیرند، من این موضوع را از سر تازه می کنم و نظر صائب نظران را در باره 

 التجا می کنم.
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گیرم که امیدوارم طرف توجه کسانیکه در آینده باالی این  د نکتۀ بسیار مشخص، مهم و قابل تأمل تماس میمن در اینجا به چن
 کنند قرار گیرد. دوسیه کار می

 ملی که تقاضای غرامات جنگی از روسیه است بصورت درست،  "ما اگر می خواهیم واقعاً باالی این موضوع مهم و 
( یا بگوئیم فرهنگ precision) فرهنگ ازتظار یک نتیجه را هم از آن داشته باشیم  باید مثبت کار کنیم و ان سیستیماتیک و

د و داریم. یعنی اعداکمتر به آن توجه ." مقصد از فرهنگ صراحت و دقت است که متأسفانه ما افغان ها کار بگیریمدقیق بودن 
   .پیش کنیم کامل با دقت و صراحترا  واقعی ارقام

باشد که نویسنده بنویسد که در جنگ افغان و شوروی، ما یک ملیون کشته داده ایم، دیگری بنویسد یک و نیم ملیون نباید اینطور 
 422و معیوبیِن این جنگ که یکی تعداد آنرا  و سومی تعداد کشتگان را دو ملیون وانمود سازد. همین طور در حصۀ معلولین

و هر روز یکی بر دیگر دو باالئی می کنند، که بدین ترتیب از جدیت  یک ملیونهزار و سومی  122هزار میگوید، دیگری 
 موضوع و ارقام آن کاسته می شود. 

مالحظه کنید، ما در آغاز جنگ افغان و شوروی از هر دهن و از هر قلم و از هر شخص در قسمت ضایعات انسانی اعداد و 
ملیون کشته رسید و بعداً برای سالهای سال همین  گپ ما به یکنیم 1811ارقام مختلف می شنیدیم تا اینکه بسیار بزودی در سال 

دفعتاً به دو ملیون ارتقاء کرد. اگر ما با این ارقام مختلف و بدون پایه  82و  18های  رقم جای بجای باقی ماند تا که در سال
باالی شوروی یا فیدراسیون یک شهرک ُخرد اروپائی  کوچکهای مستحکم و دلیل و برهان و شواهد و ثبوت در یک محکمۀ 

سیاه روانۀ ما خواهند کرد. عین چیز برای تخمین  نخود پشتروسیه اقامۀ دعوی کنیم، باور کنید که مارا جدی نخواهند گرفت و 
با صراحت و مدلل و با شواهد  بایدمستقیم ماست که  غیرو تخمین های قربانی های   ماویرانی آبادی ها و زیر بنا های اقتصادی 

 ست نا بخشودنی در برابر ملت ستم دیدۀ افغانستان.ا این گناهیارائه شود ورنه  ثبوت درست و
 

بران جمقصد من از این گفته ها این است که ما باید خوب بخاطر بسپاریم و قبول کنیم که برای رسیدن به این هدف خود که اخذ 
کار کنیم، نه تنها در جامعۀ افغانستان بصورت خستگی ناپذیر از روسیه است باید سال ها و سالها و جبران ویرانی ها خساره 

مداوم و دوامدار تا افکار جهانی را برای این کار آماده  کارکار کنیم بلکه در جامعۀ بین المللی سِر این موضوع کار کنیم و یک 
 بسازیم.

 

موضوع هم کار کنند، در تماس های خود محولۀ خود بر این  وظایفباید همه سفرای ما در هر کشوری که هستند، در پهلوی 
که در آنجا موظف استند و در تماس های خود با سفرای کشور های دیگر سِر این موضوع کار کنند.  با مقامات سیاسی کشوری

 رهمچنان سفرای ما در سازمان ملل متحد از موقف طالئی که دارند باید استفاده کنند و با این چانسی که دارند که در آن محض
بین المللی با نمایندگان همه کشور ها تماس دارند باید در زمینه کار مدبرانه انجام دهند و تنها مصروف عیش و نوش و دالر 

 جمع کردن نباشند.
پیشنهاد من اینست که باید به کمک دول آزاد جهان یک نهاد بین المللی برای این کار تشکیل شود که با کمک متخصصین داخلی 

 قوقدانان داخلی و خارجی موضوع غرامات جنگی افغانستان را بصورت جدی، بصورت علمی، با اعداد و ارقامو خارجی و ح
 رسد.بی یجاه کار ب تا ایندقیق تهیه و مطرح نمایند 

 

مبالغه آمیز مطرح کرد و با شیوه های ایدیولوژیکی و بدون  توان با احساسات و با ادعا های احساساتی و این موضوع را نمی
اسناد، شواهد و ثبوت اقامۀ دعوی کرد. ولی باید پیش از اینکه ناوقت شود و پیش از اینکه همه شهود و همه یادگار های خرابه 

درست و دقیق و با صراحت در زمینه اقدام نمود.  باز  اسنادباید با شهود، با  های شهر ها و دهات و قصبات از بین برود، می
دیر شود باید به جمع آوری اسناد و مدارک، شهادت ها، فوتو ها، فلم ها، عکس های ستالیتی،  هم برای این کار قبل از آنکه

 بروشیورهای جراید و روز نامه ها اقدام گردد.
 

 سه چهار موضوع ، بصورت بسیار دقیق کار شود: باالیمن باید  نظربه 
 چه آن صدمه  .فغانستان وارد شده استاقتصادی ا اول صدمه هائی که از شوروی و روس ها در قسمت زیر بنا های

کردند در صورت  در ساحۀ زراعت باشد، چه در ساحۀ صنعت و یا تجارت و غیره، مثالً این ثابت است که روس ها فکر می
ها می توانند زارعین و زمینداران را به زانو در آورند و به  تخریب پل ها، پلچک ها، بند ها، بند های کوچک، نهر ها و کاریز

قر بکشانند و بدین ترتیب مجبور به تسلیم نمایند که چنین نشد. زمین ها و مزارع از بین رفت، قطعات بیشمار زمین های ف
زراعتی المزروع شد، مردم به گرسنگی و فقر دچار شدند ولی تسلیم نشدند. در این باره باید دقیقاً مطالعه شود و میزان خسارات 

 نیست.ساده ای  کارآن تخمین گردد، که 
 است. مردم افغان جنبش های فکری  یدوم  صدمۀ ویران 

کمک همین جنبش های فکری ه گرفت و ب شروع شده بود و آهسته آهسته جان می 02جنبش های فکری در افغانستان از قرن 
شوروی ها این هم قرار گرفته بود، ای گرفت  و تا اندازه  آن جامعه در جای معین خود قرار می گری عنصرردر هر ساحه کا

 جنبش را از بنیاد ویران کردند.
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)در و جبل السراج مثال زندۀ آن بوجود آمدن اتحادیه های کارگری است که در ولسوالی بگرامی نزدیک کابل و در گلبهار 
ن ج )در فابریکات پخته و (، در بغالن و در پلخمری )در فابریکات قند و نساجی و سمنت( در قندزو سمنت فابریکات نساجی

و پرس و پرس" و روغن نباتی( و باالخره در جنگلک در نزدیکی کابل )در فابریکات نجاری و موبل سازی و سنگ تراشی( 
بود که اینها همه مظاهرات کارگری را هم با خود داشتند و در حقیقت همین سندیکا های کارگری بودند  که امروز در ممالک 

و بد و بال برای هر آن  ییدند که با تحریک کمونیست های خلقی و پرچمی و شعله پیشرفته جهان موجود است، و همین ها بو
کردند و با بیرق های سرخ در خیابان ها می ریختند و حتی تا صحن پوهنتون می آمدند و شعارهای ضِد  و هر نی مظاهره می

وجود آمده بودند و از طرف ه ولت شاهی بدادند. جالب این بود که این اتحادیه های کارگری همه در وقت همان د دولت سر می
 مقامات حکومتی و دولتی نه تنها ممانعت نمی شدند، بلکه تشویق هم می شدند! 

ولی میدانید همینکه کمونیست ها به حمایت و رهنمائی روس ها کودتا کردند و قدرت سیاسی و دولتی را ربودند همین اتحادیه 
 انقالب ثور سر بریدند و از بین بردند.های کارگری را در آغاز مرحلۀ باصطالح 

من در یکی از روز های سیاه و سهمگین کابل آنوقت از یک آشنای کمونیست خود پرسیدم که چرا رهبران و فعالین اتحادیه 
 میدانید چه جواب داد؟  های کارگری را کشتین و از بین بردین؟

 تو خود حدیث مفصل بخوان ازین مجمل! !آرام نمی گذاشتند را گفت برای اینکه آنها مظاهره کردن را یاد داشتند و ما
را چه در حصۀ کارگران، چه در حصۀ نویسندگان و روشنفکران و اهل تفکر که از بین بردند و  جنبش ها ه،میدانید این صدم
 ن نیست.هیچ صورت قابل تخمیه قرن دیگر کار است که اگر دوباره ساخته شود و قیمت این صدمه ب نابود کردند، یک

توان با مصارف هنگفت و تحمل و  شهرها و قصبات را می ویرانیصدمه های اقتصادی و زیر بنائی و صدمه های ناشی از 
 کار باز سازی کرد، ولی صدمۀ جنبش های فکری با مبالغ هنگفت هم باز سازی شده نمی تواند. پشت
  دمان های کور و سالح های مدرن  و استعمال گاز تلفات انسانی به سویۀ ملیون ها کشته بل بمبارسوم صدمۀ بزرگ

سوسیولوژی و اساسات جامعه که از های زهر دار و صد ها هزار معلول و بی دست و پا با ماین های ضد پرسونل و صدمات 
ی انکشد، صرف یک ویر صورت بسیار خالصه هم ارزیابی کنم صحبت به درازا میه بنیاد ویرانش کردند و اگر این صدمه را ب

د باش وظایف عنعنوی باشندگان جامعۀ ما می تخریبکنم که آن عبارت از  ذکر می را در این زمینه منحیث مشت نمونۀ خروار
بدین معنی که تا تجاوز شوروی مال در جای خود قرار داشت و روحانی در جای خود، اینها این مراتب را شکستند و ازهم 

مجاهدین زاده شدند،  مال و روحانی به قدرت رسیدند و مزۀ  مقاومت تشکیل شد و رهبرانپاشیدند.  در اثر همین تجاوز بود که 
ی خود را کند و روحانی برود روحانیت خود را، و این یقدرت را چشیدند که دگر حاضر نیستند آنرا ترک بدهند و مال برود مال

و دوباره بازسازی شود و هرکس در جای خود  تخریب هم یک قرن دیگر ضرورت دارد تا این جامعه به حال طبیعی برگردد
 توان جبران کرد !!  قرار گیرد. و این صدمه را نیز به هیچ مبلغی نمی

  چهارم صدمۀ وحدت ملی افغانستان بود که آنرا هم کمونیست ها و روس ها از بنیاد ویران کردند. وحدِت ملی که با
هزاره، ازبک، تاجک، نورستانی، ایماق، پشه یی، »باشندگان افغانستان  های بیشمار بدست آمده بود و همه زحمات بسیار و سال

کردند. شوروی ها مثلیکه عین کار را در کشور های آسیای  دانستند و به آن افتخار می خود را افغان میهمه « ترکمن و پشتون
ن ساختن و پاشا دند تا بتوانند با متفرقمیانه کردند، در افغانستان هم وحدت ملی را از هم پاشیدند و شعار ملیت ها را سر دا

 کردن مردم بر آنها بهتر و آسانتر حکومت کنند. ولی ملت با شهامت افغان به ایشان 
 لحشور را مهار کنند و سر نوشت شانستوانند این مردم  نشان داد که با وجود ایجاد تفرقه و جدائی و ویرانی وحدت ملی نمی

 یار بزرگ است و تخمین قیمت آن بسیار مشکل.را بدست گیرند. این صدمه هم بس
م که از زارگ میدر میان شما  اولی پیش از آنکه با شما خدا حافظی کنم یک چیز مهم دیگر را هم ب، درازا کشیده صحبت ب

 خاطره ها فراموش نشود و روزی با آن برخورد الزم صورت بگیرد. 
 

کرسی قدرت تکیه زده بودند و نجیب هللا معروف به قصاب کابل حکمران در زمانی که هنوز کمونیست ها در افغانستان بر 
نظام نوکر شوروی در افغانستان بود، هیأتی از تنظیم های جهادی به ریاست استاد برهان الدین ربانی از پیشاور به ماسکو رفت 

رای کسب پشتیبانی شوروی از نظام و با "شورنازه" وزیر امور خارجه شوروی و ممکن با "گربه چوف" هم مالقات نمودند و ب
تنظیمی در صورت سقوط کابل مذاکره نمودند و در این مذاکرات روس ها استاد و همراهان ایشان را به اصطالح بچه های 
کابل گپ دادند و قول و قرار و تعهد حمایت شان را در صورت عدم درخواست جبران خساره وعده سپردند. در حالیکه در 

 هان الدین ربانی اصالً صالحیت همچو مذاکرات مهم و تعهدات را به جانب دشمن افغانستان نداشت. آنوقت استاد بر
، استاد برهان الدین ربانی که از "بوریس یالسین  بر عالوه هنگام فروپاشی اتحاد شوروی و برقراری نظام جدید به ریاست "

ان سفرش در پایبه دیدار "بوریس یلسین" به ماسکو رفت و طرف پاکستان در کرسی ریاست جمهوری افغانستان نصب شده بود 
ات واحی و بی مسئولیت را ابراز چنین اظهار  .سی .بی .االت یک نامه نگار انگلیس از رادیوی بیؤدر تاشکند در پاسخ به س

 نمود: 
 

  " .روابط کابل و ماسکو قناعت بخش است و در آینده انکشاف خواهد یافت 
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 4تر 4 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

  ما سیاست عدم مداخلۀ شخص رئیس جمهور یالسین و دولت او را در امور کشور های منطقه بخصوص افغانستان
 تمجید می نمائیم. 

  مسئولیت جنگ سابقه میان اتحاد شوروی و افغانستان بدوش فدراسیون روسیه نمی باشد. آن جنگ را رهبران دیگر و
 یک سیستیم دیگر شروع نموده بود. 

 رهبریِت فدراسیون روسیه و پارلمان و مردم روسیه هم اعزام قوا را به افغانستان محکوم نموده اند.برِعالوۀ آن ، 
 ")این سخنان ربانی در آنوقت در اکثر جراید و نشرات چاپ شده است(. 

 " را بیاد آدم می آورد.ندیاین اظهارات آقای برهان الدین ربانی مقولۀ معروف " از کیسۀ خلیفه بخش
 

رئیس جمهور آنوقت روسیه، در وقت تجاوز و  "بوریس یالسین"نجا باید تذکر داد که  آقای ربانی فراموش کرده بود که در ای
طرف و کوچک  لشکر کشی شوروی به افغانستان یکی از مهره های مهم همان رژیمی بود که به افغانستان، یک کشوِر بی

مادی و معنوی را، به این سادگی و بدون احساس کوچکترین مسئولیتی،   عظیمهجوم نظامی کرد، و آقای ربانی این همه خسارات 
و   ظلم صریح و بی احترامیکنم این گفتار ربانی  د. من فکر میاد و آنها را برائت میدیواقعاً از کیسۀ خلیفه به آنها می بخش

  تواند.  به افغانستان و ملت آن محسوب شده میحتی خیانت 
 

بهر صورت چون اتحاد شوروی در این تجاوز علنی و جنگ نا برابر بر عالوۀ تلفات و صدمات جبران ناپذیری که در چهار 
نیز شده است، برای درخواست جبران خساره طبق قوانین بین المللی هیچ وقت  جنایت علیه بشرنقطۀ باال تذکار یافت، مرتکب 

 ناوقت نمی باشد.
برای روشن بودن این نکته و اعتبار درخواست جبران خساره از روسیه پراگرافی از نوشتۀ علمی و تحقیقی جناب ف، هیرمند 

یخ به تأر« قضیۀ کریمیه و منافع ملی ما »یک تن از حقوق دانان و صائب نظران افغان خود ما را که در مقاله ای تحت عنوان 
در پورتال وزین افغان جرمن آنالین نشر شده، در اینجا نقل میکنم و لینک آنرا هم خدمت می گذارم تا اگر خواسته  08/6/0214

 باشید آن مقاله مرور کنید:
 

ر قرار دارد، اگر کمی به گذشته نظنکتۀ دیگری که باید واضح ساخته شود این که روابط کشور ما و روسیه در چه کیفیتی »»
به 1818حدودی خواهیم دانست، روسیه بعد از اشغال ده سالۀ افغانستان، این کشور را در سال  اندازیم ماهیت این رابطه را تا

 ویرانی، جنگ و خونریزی گذاشته راه خود را گرفت و رفت و قبل از خروج و بعد از آن به افغانستان به صد ها میلیارد دالر
خساره وارد آمد، بعدًا سران  سیاسی کوته بین ما با ارجحیت منافع خود ایشان موضوع پیمان صلح و معائدۀ عادی سازی روابط 
 روسیه و افغانستان را تا حاال مسکوت و الینحل گذاشتند، تا جایی که من معلومات دارم این حالت غیر عادی روابط میان دو

ان جنگ و تعیین حقوق  و وجائب طرفین بر اساس یک قرارداد صلح، مشخص و امضاء کشور در رابطه به پیامد های دور
نگردیده است، تا حقوق بنیادی مردم افغانستان که در اثر تجاوز شوروی سابق ) که دولت روسیه وارث آن است( زیر پا گردیده 

به افغانستان، خسارۀ تمام ویرانی هایی در آن تسجیل و اعاده می شد. تنها بخشیدن غیر صریح و ضمنی قروض سابق شوروی 
 را که شوروی ها به وطن ما وارد کرده اند، جبران کرده نمی تواند.

 

 بران در فقدان یک معائدۀ نتیجه اینکه این همه دعاوی فی مابین روسیه و افغانستان به جای خود باقی مانده است، بنا
ان، مناسبات افغانستان و روسیه در وضعیت ابهام آمیزی قرار دارد، این متارکه گونه و قرارداد صلح و احقاق حق مردم افغانست

حالت نه حالت جنگ است و نه حالت صلح، بلکه حالت میان این هر دو خواهد بود که مستلزم تصفیۀ  جدی حقوق جانبین می 
وروی سابق واقعاً سخاوت مندی باشد. دقیقاً در حضور چنین یک ماهیت مناسبات، موقف گیری افغانستان به نفع روسیه وارث ش

««بزرگی به نفع روس ها خواهد بود.  
 

http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/f_hermand_qaziyae_crime_wa_manaafe_mili_maa.pdf 
 

 

در پایان با فشار بر لینک ذیل می توانید به طور مؤثق و دقیق راپورتاژ زندۀ جنایات شوروی را در افغانستان با تصاویر زندۀ 
 ویرانی ها و نتائج تکان دهندۀ این جنگ نا برابر به چشم سر مالحظه و مشاهده کرده می توانید.

 
https://www.youtube.com/watch?v=ejcyun1QjRo&feature=share&fb_ref=share 

 
 

برای سالگرد خروج نیروی های شوروی تجاوزگر از کشور ما و شکست کمونیزم، جشن بزرگی  16۲۱دلو  0۲در همه حال 

 .ملت افغانستان است و همیشه خواهد بود
 

 پایان
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