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  تجاوز قشون روس در افغانستان
  

  )مقاومت ها ، شکستها و آموزه های آن ( 
  

 و قسمًا هشتاد قرن بيستم ، در واقع، سالهای عروج تبليغات  مبنی بر دهۀ  شصت  و بخصوص دهه های هفتاد
و "..." و "  حسن همجواری"، " زيست باهمی مسالمت آميز"، " برقراری روابط نيک"، "  همکاری های برادرانه"

ر مبادله  که هيئت هايی ميان دو کشور مذکوهفته يا  ماهی نبود،.   آن وقت بودميان افغانستان و شوروی"..." 
  ....های روی دست گرفته نميشدند و" پروژه"نميشدند ، قرار دارد هايی به امضاء نميرسيدند و 

آنانيکه به امور سياسی ، سطحی  و خوشباورانه  می انديشيدند و يا نمتوانستند به عمق مسايل و اهداف اصلی و 
حسن "مه های عمدی  دل خوش ميکردند و به اساسی کرملين پی  ببرند ، در ميان آن همه تبليغات و طنين  هنگا

حتا غلط نخواهد بود . کرملين نشينان نسبت به يک  کشور همسايۀ رو به انکشاف  مانند افغانستان باور داشتند" نظر
می " کشور شورا ها"را نيز در همين رديف قرار دهيم که به ... هرگاه عده ای از افراد صفوف حزب دموکراتيک

را دوست داشتند و به "  زيست باهمی مسالمت آميز"را می   پسنديدند ، " رشد غير سر مايه داریراه "نازيدند ، 
  ....رهبری کشور شورا ها اطمينان داشتند و" بی شايبۀ"و " کومک های برادرانه"

ت ظاهر اما ، کسانی هم بودند که با عمق نظر و تفکر ژرف سياسی پيرامون آنهمه گرم گيری ها ، تبليغات و اقداما
سازانه  مينگريستند و از ماهيت ضد سوسياليستی ، ضد دموکراتيک ، ضد ترقی  و ترقی پروری دار و دستۀ 

اما ، فرياد و نگرانی آنها در ميان گرد باد تند تبليغاتی  دولت افغانستان ، رهبران و . رهبری آن کشور آگاهی داشتند
ای خونين نظامی به حاکميت رسانيده شدند، کم رنگ و بی اثر که بعدًا ازطريق کودت..." حزب دموکراتيک"افراد 
  . ميشد

واقعيت اين بود که رهبران کرملين و دستگاه های استخبارات ملکی و نظامی  آنها به منظور بلعيدن افغانستان از 
ليغات همان دهۀ شصت  مصروف تمهيد و تدارک خاينانه  بودند و اين تمهيدات  را در پردۀ ظريف همينگونه تب

مطبوعاتی ، کرشمه های دپلوماتيک ، قرارداد های اسارت بار و اما فريبنده ، همکاريهای فرهنگی ، پذيرش 
به "..."  و " تخنيکی"و " همکاريهای اقتصادی"محصلين افغانی غرض تحصيالت عالی و شعار های عوامفريبانۀ 

  . پيش ميبردند
 شاه و مامورين عاليرتبۀ ملکی و عسکری رژيم  وی ، گرايش دعوت های رنگين و بی وقفۀ روسها از محمد ظاهر

ظاهرسازانه به سوی سردار محمد داوود، ترغيب افسران دست پروردۀ شان غرض سهمگيری فعال در عمل کودتای 
به ضد رژيم محمد " پرچم"و " خلق"داوود خان عليه رژيم محمد ظاهرشاه ، آشتی دادن و يکجا ساختن دو جناح 

عليه رژيم محمد داوود و دخالت های " حزب دموکراتيک خلق افغانستان"يت بيدريغ از کودتاچيان  داوود، حما
عريان در رژيم کودتای ثور و امثالهم ، سلسلۀ بهم پيوستۀ همان تمهيدات دراز مدتيست که عاقبت ، منجر به تجاوز 

يعنی تجاوز نظامی . الی افغانستان گرديد م  با١٩٧٩آشکار نظامی آن کشور به تاريخ بيست و هفتم ماه دسمبر سال 
قشون روس به افغانستان ، تبلور کار و تالش سياسی ، تبليغاتی ، استخباراتی ، حزبی  و  فرهنگی غدارانۀ رهبران 
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همسايۀ "کرملين بود که صورت گرفت و باآلخره تشت رسوايی  اين مناديان دروغين صلح و سوسيا ليسم و اين 
  . با پيروان بی ننگ داخلی آنها از بام افتاد" بزرگ شمالی

خيزش های مسلحانه و جانبازانۀ آحاد ملت عزيز افغانستان در برابر تجاوز نظامی روسها ، با تمام گستردگی اش 
آنها فکر ميکردند با آن همه تمهيد و تالشی که در گسترۀ . برای متجاوزين روسی غيرمترقب و بعيد از تصور بود

رض اغفال مردم افغانستان و بخاطر رسيدن به    اهدف نامشروع استعماری خويش  انجام داده اند، هر چند دهه غ
نوع  مشکل و مانع را از سر راهشان برخواهد داشت و آرزو های تجاوزی و جهانکشايانۀ آنها را بر آورده خواهد 

  . ساخت 
مدت ده ( م ١٩٨٩م تا اوايل سال ١٩٧٩ سال ن ازتقابل خونين و فيصله کنی که در سرزمين آزادی پرور افغانستا

کامل بين ملت سلحشور ما و قشون تا بدندان مسلح متجاوزين روسی صورت گرفت ، نه تنها رهبران کرملين ) سال 
اين . را متحير، بدنام  و پريشان گردانيد ، بلکه تحسين خلق جهان در برابر مردم دلير افغانستان را نيز بر انگيخت

 تحير آنقدر بزرگ و مهم بود که حتا پاکستانی ها بگونۀ بيشرمانه ای ادعا کرده و ميکنند که گويا اين  تحسين و
بود که  قشون روس ...  مانند اختر عبدالرحمن ها ، حميد گل ها و دگروال يوسف ها و) آی اس آی(جنراالن " جهاد"

گويی های  جنراالن پاکستانی در واقع،  از چاکری و دليل اين ادعاء ها ، بيشرمی ها  وهذيان .  را از پا در آورد
خود فروشی رهبران رسمی جهاد ناشی ميشود، که باساس حقارتهای شخصی  ، اختالفات ذات البينی ، زراندوزی و 
قدرت طلبی های خويش همه افتخارات و جانبازيهای ملتی را که صد ها هزار شهيد در محراب آزادی نثار کردند، 

  . ن رژيم پاکستانی و عربی و امريکايی  ريختند و کشور ما را به ويرانۀ حزن انگيزی مبدل نمودندبه پای خوکا
همين دخالت ها و خيانت های ارتجاعی ، غرض آلود، کين توزانه و جاهالنه در امور مقاومت آزاديخواهانۀ ملی 

لکه مملکت ما ميان قدرت های استعماری مردم افغانستان بود که باآلخره نه تنها  شاهد آزادی را نصيب نشديم ، ب
ما يقين کامل داريم که سرزمين . عصر دست بدست شد و تا هنوز که هنوز است ، اسير و درمانده و حيران باقی ماند

باستانی و مرد خيز افغانسان ، جايگاه هميشگی آزادگان  و مقاومتگران ضد تجاوز و ضد استعماری خواهد بود و 
و مقاومت های رهايی جويانۀ آنها به پيروزی ميرسد، که دست ارتجاع و دسايس استعمار بر آن زمانی جانبازی ها 

نرسد و عناصر سيه انديش ، ضد ترقی ، ضد تمدن و ضد دموکراسی قادر نشوند  سرنوشت مقاومت را خرپنجه 
  .کنند

يرو های ارتجاعی ، سياهدل ، و خون ن.  مردم افغانستان يکبار ديگر ، در برابر چنين آزمون تاريخی قرار گرفته اند
که از سوی بيگانگان بی مروت و نواله خوران استعماردر منطقه مسلح ساخته  شده اند ، در تالش آن " طالبان"آشام 

، بر موج نا رضايتی ها و خواست های ... و"  ضد صليبيون"و "  ضد تجاوز"، "  اسالمی"اند تا  با شعار های  
همينجاست که مردم ما ، روشنفکران . ا سوار شوند و از احساسات پاک آنان سوِء استفاده نمايندآزاديخواهانۀ مردم م

  )پايان.  ( و آزاديخواهان ما بايد از تجارب گذشته بياموزند و سخت محتاط باشند تا از يک سوراخ دو بارگزيده نشوند
  
  

 


