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  افغانستانرتجاوز شوروی بضمنی مثبت و منفی نتايج 

 
 

 آن ھم مورد  سال اخير نگاشته شده و داليل٣٠مضامين متعددی پيرامون تجاوز شوروی به افغانستان در 
را به ھم ميھنان عرضه کنم، بلکه صرف   مطولی مضموندرينجا قصد ندارم که .  موشکافی قرار گرفته است

شايد .  وی به افغانستان را طور مؤجز از نظر ھموطنان بگذرانم تجاوز شورمثبت ضمنی  و ميخواھم نتايج منفی
 نتايج شوروی و امريکا بر کشور مامانند تجاوز وز تجا يک يک تعداد به اين عقيده باشند که چطور ممکن است 

تيجه گيری واحد نميتواند جوابگوی نيازمندی اعتقاد به اينکه يک علت و معلول و نبا باشد؟  مثبت ھم داشته 
اميد که ھم ميھنان ما در تکميل آن .  را ماده به ماده تحرير نمايمنتيجه  ھای ما باشد، سعی خواھم کرد که ھر دو 

  .ندبکوش
  

     نتايج منفی تجاوز شوروی به افغانستان 
  

  انھدام سيستم عنعنوی اجتماعی و فاميلی .١
 کشتار ميليون ھا تن .٢
 بی خانمان شدن ميليون ھا تن .٣
 مھاجر شدن ميليون ھا تن .۴
 انھدام زير بنای اقتصادی .۵
 تقويت بنياد گرائی .۶
 و فيوداليسم نظامیخلق جنگ ساالری  .٧
 جاوزقتل عام تحصيل يافتگان مخالف ت .٨
 انھدام جنگالت و زمين ھای زراعتی .٩
 و جنگ گرم بين پاکستان، ايران و ھند تبديلی افغانستان به ميدان جنگ سرد  .١٠
  حاکم شدن آدم خوران تنظيمی و طالبان بر مقدرات کشور .١١
 دامن زدن اختالفات زبانی، مذھبی و قومی  .١٢
  شيوع جنگ ھای داخلی و ويرانی شھر ھا .١٣
 مريکا و ناتو در سال ھای بعدی فرصت بخشيدن به تجاوز ا .١۴
  با شورویاحمد شاه مسعود مخفی  عقد قرارداد ھای  .١۵
  طرح تجزيۀ احتمالی افغانستان به شمال و جنوب .١۶
  ائتالف پرچميان ببرکی و ستميان با شورای نظاريان و جمعيتی ھا .١٧
 ائتالف خلقيان با  حزب اسالمی حکمتيار و يا اتحاد اسالمی سياف   .١٨
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  ترويج وطنفروشی .١٩
  ترويج رذيل پرستی .٢٠
  اوج گيری پشتون زدائی .٢١

  
  مثبت تجاوز شوروی به افغانستان ضمنی نتايج 

  
  نشاندۀ شوروی در کابلدست اضمحالل دولت  .١
 افشای ھويت جواسيس شوروی .٢
 فھم بيشتر نيات استعماری قدرت ھای جھانیباال رفتن شعور سياسی مردم در  .٣
 اوج گيری جنبش آزاديبخش ملی .۴
 دن تعداد کثيری از خلقيان و پرچميانش دربدر .۵
 دور دنياه متواری و مھاجر شدن تعداد زيادی از خلقيان،  پرچميان و ستميان ب .۶
 عمال روس عليه يکديگر توسط کی جی بیاستعمال  .٧
 مخفی احمد شاه مسعود با شوروی افشای قرارداد ھای  .٨
  متجاوزين شورویبی آبرو شدن شورای نظاريان و جمعيتی ھا در ھمکاری با .٩
 افشای بی دانشی بروکرات ھای سابق  .١٠
 انقياد طلبان در سال ھای بعدضد ملی افشای ھويت   .١١
 فرصت طلبان،  مؤيدان استعمار و ناموس فروشان در بدل پول و قدرت ضد ملی افشای ھويت   .١٢
  افشای ھويت ضد ملی دين فروشان و روحانيون وابسته به استعمار .١٣
 نی ميان مزدوران کی جی بی افشای کشمکش ھای درو .١۴
 ھراس مزدوران روس از به محاکمه کشانيدن شان .١۵
 مردم از اقشار و گروه ھای خاين  به خاک و کشوربيشتر  شناخت  .١۶
  اضمحالل امپراطوری شوروی .١٧

 
 ضمنی مثبتی عالوۀ نتايج مصيبت بار، تجاوز شوروی به افغانستان نتايج بدين نحو، مشاھده ميکنيم که به

اين درس   .مستفيد شوندو مردم خويش ست که مردم ما ميتوانند از آن در آينده به نفع کشور ھم داشته ا
 باشيم و در نت نواميس و منافع ملی خويش کوشابزرگ تاريخ به ما می آموزاند که در حفاظت و صيا

 .  فتيم بار ديگر در دام چنين مصيبتی نيشناخت افراد و گروه ھای ضد ملی دقيق گرديم تا


