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 اظهارات شاهدان عینی

 از کودتای خونین هفت ثور تا تجاوز بی شرمانه قشون سرخ
 

 مارهچبخش 
 

قدرت اتحاد شوروی ده سال متداوم با مقاومت مردم افغانستان رو این داستاِن یک جنگ ظالمانه ایست که در آن نیروهای ابر 

به رو بودند. آثار این جنگ خانمانسوز هنوز هم اینجا هر روز احساس می شود. این داستاِن یک جنگ بیهوده ای است که چهرۀ 

خ مراجعه مللی تبدیل شد، باید به تأریدنیا را تغییر داد. به خاطری که بفهمیم که چگونه بحران افغانستان به یک معظلۀ مهم بین ال

 کنیم.

 

 

به زبان آلمانی پخش نموده، اینک به زبان دری ترجمه و در خدمت شما ( ARTE) وطنداران عزیز متن فلم مستندی را که تلویزیون آرته

های  خـها و پاس م، شما پرسشـن فلـۀ آخر هفتاد و هشتاد بوده، در ایــدهم. این مستند شمه ای از جنایات شوروی ها در ده رار میـق

ناد محرمانه و اظهارات افسران سابق کی. جی. بی. سازمان سیا، قشون سرخ، و همچنین تعدادی از ـمستندی منتشر نشدۀ آرشیف، اس

ر از ااست که برای اولین ب "میخائیل گورباچف"قومندانان جهادی افغانستان را می بینید. به خصوص قابل توجه توصیفاتی و اظهارات 

 همچنان شما میحسیب حکیم.  نماید. امید وارم که مورد پسند شما قرار گیرد! سرخ  صحبت می دویاشغال ده سالۀ افغانستان توسط ار

 توانید فلم دوبله شده از آلمانی به دری به آواز خودم را با فشار روی این لینک تماشا نمائید:

https://www.dropbox.com/s/0kzxhaw70yw3rqm/DVD_Afghanistan_1.mp4?dl=0 

 

هیچ کس خواهان جنگ نبود، مأموریت ما هم جنگ نبود، وظیفۀ اصلی (: »Colonel Roustamرستم )ګروال د

 «ساختمان ها بود و ما این مأموریت را در ده سال انجام دادیم.نیرو های شوروی کمک و حفاظت از وسایل و 
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  پیاده شوروی: قوایندان اقوم (General Rouslan Aoushev) جنرال روسالند آوسچف

افغانها در طول  دهه های اخیر نسبت به ما وفادار »  

 هیج بودند ولی در ظرف شش ماه قضیه برعکس شد.

کسی خوش ندارد که مردمش مسلح باشد. مجاهدین به این 

نظر بودند که بدون تجاوز شوروی با عساکر رژیم در 

 «کنیم.می پنج ثانیه حساب را تصفیه 
 

 
 :شورویافسر نظامی قطعات ( Colonel Yakov Semionoy) یاکوف سیمیونوف رستمګروال د

که یک اردو به آموزش و تجهیز  خاطریه داد، چرا؟  بمی حکومت افغانستان مسائل سیاسی را با اسلحۀ ما جواب » 

در اختیار داشتیم. به این خاطر پای نیروهای شوروی در جنگ مسلحانه کشیده  ضرورت دارد و ما همه امکانات را

پیوستند. این می کرد به همان اندازه مردم ملکی به مخالفین می که جنگ شدت پیدا هر قدر شد و جنگ آغاز شد. 

 «است منطق جنگ چریکی

که موجب افتخار شوروی شده، شوروی  برای مسابقات المپیک آمادگی می گیرد، چیزی 1۹80مسکو در اوایل سال  

 علوم نیست که دلیلکشور دیگر تصمیم گرفته اند در  بازی ها شرکت نکنند، ولی م ۶۵داند که ایاالت متحده و می 

 این عدم اشتراک چیست؟ زیرا هنوز بصورت رسمی جنگ افغانستان وجود ندارد و این یک راز مخفیست.

 

  ست بخش سیاسی:یژورنال( Natalia Gevorkyanناتالیا گیورکیان )
 

در اوایل دهه هشتاد فرمان سانسور مطبوعات در رابطه با » 

می گزارش طوری  باید اخبار افغانستان   صادر شد، مطبوعات

دادند که گویا  نیروهای شوروی فقط بخاطر رساندن کمکهای 

 «.بشری به افغانستان فرستاده شده اند

 
  قوماندان قوای پیاده شوروی: (General Rouslan Aoushev)جنرال روسالند آوسچف 

 به من لقب قهرمان شوروی اعطا شد. 1۹82در سال »

ف یآوش “تیتل„آمده بود که به تورن  “کرزنا یاز ویستا„در اخبار 

بخاطر اجرای مانور تکتیکی این مدال اعطا شده است. بلی در 

اخبار به همین شکل آمده بود. اینکه من در افغانستان قومندان 

کندک بودم و قومنده این عملیات را بدوش داشتم ، هیچ چیزی 

 «نوشته نشده بود. در شوروی سابق همچو غلطی ها  معمول بود.
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برندۀ جایزه نوبل صلح  اولین کسی در مسکو بود که این سکوت را شکستاند.  اتومیزیک دان یولی  اندری سخروف ف

 شد.می سخروف در آنزمان و قبل از جنگ افغستان هم یک منتقد نظام شمرده 

 

  ست بخش سیاسی:یژورنال (Gevorkyan Nataliaناتالیا گیورکیان )
 

گفت که می پنداشت و مخالف  دخالت شوروی در امورات داخلی دیگران بود و می ن سخروف این جنگ را عادالنه»

 کند.می شوروی  از یک جناح خاصی درگیر در جنگ داخلی افغانستان  حمایت 

دهند و مردم ملکی هم از می را از دست  که عساکر شوروی در یک جنگ بی مفهوم زندگی شان ردکمی او تأکید 

 «بیان نمود. 1۹80سخروف موقفش را در یک نامه سرباز به بریژنف در اوایل سال  بینند.این ناحیه آسیب می 

عد شود. چند سال بمی گورکی تبعید  که در نتیجه سخروف دستگیر و در نامۀ سخروف باعث خشم کرملین شده این 

 سخروف نماینده مردم در مجلس انتخاب شد و مکرراً از موقفش دفاع نمود.

 

 داکتر فیریک اتوم دانشمند  جائزۀ نوبل( Andrei Sakharovف )سخروآندری 

من مخالف تجاوز شوروی به افغانستان بودم و به همین خاطر در گورکی تبعید شدم. »

این تبعید در حقیقت حیثیت یک جایزه را داشت که به من 

 اعطا شده است.
 

 
 

  :(Mikhail Gorbachev) رباچفوگمیخائیل 
 

 فرستادند و کشتهمی برای ملت ما یک درد  غیر قابل تحمل بود. مردان جوان را بدون آمادگی آنجا  جنګ افغانستان» 

ر ما کردیم که گویا آسمان سمی ، بسیار تکان دهنده بود. در این حالت ما فکر ند. برگشت تابوت ها از افغانستانشدمی 

 «کند.می سقوط 

برند، با آسیب و وحشت که افغانها با آن روبرو اند قابل مقایسه می البته آسیب که در این وقت  شوروی ها از آن رنج 

نیست. زیرا تجاوز ارتش سرخ در جریان چند ماه به یک جنگ سرتاسری مبدل شده  و تلفات افراد ملکی به ده ها هزار 

 رسد.می نفر 
 

 : دست داده است اظهارات یک افغان که در جنوب افغانستان خانه و کاشانه اش را از

انداخت توپ نتوانستند این ساختمان را تخریب کنند،  بعد از آن چهار اطراف اینجا را مین فرش کردند و انفجار  با»

 «دادند. این بم ها را باالی خانه های ما می اندازند تا خانه های ما را تخریب کنند.
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دعوت به جهاد در سرتاسر جهان  توان بیرون از سرحدات افغانستان نیز احساس کرد.می پیامد های این جنگ را با »

ام جا ها مراکز جذب به جهاد شود. در تممی آغاز 

عبدهللا "البته به ابتکار  د.گردمی طلبانه افتتاح داو

 تیوریسن جهاد عالم الهیات فلسطینی اولین  "عزام

که سازماندهی همه  سرتاسری  به سطح جهان کسی

ی برمجاهدین خارج از افغانستان را از پاکستان ره

 کرد.  می 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 از طرف چپ پهلوی استاد ربانی عبدهللا عزام است       

 

 

  رستم شاه مهمند:

پین، از شرق میانه، هندوستان و از امریکا یجنگیدند، آنها از فلمی تعدادی از رزمندگان خارجی در پهلوی مجاهدین » 

 «مدند ولی تعداد شان زیاد نبود.آمی بودند که از امریکا، اروپا و شرق دور  یمدند، آنها مسلمانانآمی 

 

 چهارمبخش  پایان
 ادامه دارد

 
 

 این مطلب مهم و تأریخی را با فشار بر لینک ذیل مطالعه کرده می توانید:و سوم دوم  ،بخش اول 
 

 بخش اول
http://www.arianafghanistan.com/UploadCenter/Hassib_hakim_coudetaesaor_ta_tajaawoz_shorawi_1.pdf 

 بخش دوم
http://www.arianafghanistan.com/UploadCenter/Hassib_hakim_coudetaesaor_ta_tajaawoz_shorawi_2.pdf 

 ومسبخش 
http://www.arianafghanistan.com/UploadCenter/Hassib_hakim_coudetaesaor_ta_tajaawoz_shorawi_3.pdf 
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