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 16/02/2016                  ولی احمد نوری

 خروج قشون خون آشام اتحاد شوروی

 ی که به مردم افغانستان بار آوردتافو تل از افغانستان
 

قدرت ویرانگر و جهان خوار کمونیزم شوروی و دانستن برای مطالعه و دریافت معلومات بیشتر در مورد شکست ابر 

تلفات انسانی و خسارات اقتصادی هر دو جانب که در اثر این تجاوز به خود آنها  و مردم افغانستان وارد شده است 

 خواستم چیزی بدانم.

ان و م در افغانستبه دنیای مجازی در انترنت رفتم تا ببینم با حمله بر کشور ما برای نصب آدم کشان خلق و پرچ

متعاقباً برای حفاظت آنها و استقرار رژیم منحط کمونیستی در کابل با قوای مجهز زمینی و هوایی به جانب افغانی  

ملیون ها کشته و زخمی و آواره به جا گذاشتند و قسمت بزرگ آبادی ها و مزارع زراعتی ما را ویران و از استفاده 

دوباره اعمار مجدد نشده است. کوشش خواهم کرد در چوکات امکان احصائیه  خارج کردند که تا امروز همه اش 

 قرین به حقیقت را تقدیم خوانندگان بدارم.

ولی با دیدن نشرات انترنتی متوجه شدم که خود شان هم از این جنگ و تجاوز مصون نبوده و در حق کشور خود و 

 ملت خود هم جنایت کرده اند:

 الی، تلفات پرسونل نظامی و وسایل حربی و سالح آنها قرار ذیل است:تلفات و خسارات جانی و م

تا هـ شمسی 13۵۸ شش جدی –میالدی  1979دسمبر  25در شوروی به افغانستان  سرخ قشونریخ ورود أاز ت

 ۶20٫000چیزی حدود هـ شمسی،  1367 13دلو  26 –میالدی 19۸9شان در پانزدهم فروری  خروجشکست و 

 ند،حضور داشته ا افغانستاندر  و صاحب منصبان و کارمندان مختلف سیاسی، اداری و مشورتی سپاهیاننفر عمدتاً 

  . ه انددر آنجا حضور داشت عسکر 10۴٫000تا  ۸0٫000تنها  حین زمانبا در  معلومات همین منابعبه  که نظر

 سرحدیهای  دستهنفر از  90٫000 و ،دواز ار نفر ۵2۵٫000به تعداد: را در تمام مدت اشغال  قوای فرستاده شده

آن لیس وهای پ و نیرو شوروی داخلهوزارت های  نفر از نیرو ۵٫000و  ی. ب . جی.کاوابسته به  و استخباراتی

 د.نه ابودکشور 

که شامل سپاهیان ، ه استتن رسید 1۴٫۴۵3مسلح، مرزی و امنیت داخلی شوروی به  قوایدر مجموع تلفات پرسنل 

و دیگر   داخلهوزارت کارمندان نفر،  ۵72 ی.ب جی. .کاکارکنان استخباراتی نفر،  13٫۸33 و صاحب منصبان اردو

 انجنیران و میخانیکان ترمیم عراده جات   ۴17در طی این دوره  بوده است.  نفر 4۸ و دوایر دولتیها وزارت 
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نفر به شوروی باز  97ها آزاد شدند که  تن بعد 119 ، که از آن جمله نده امفقود یا اسیر شد، مشغول در جنگ کشته

 . سایرین در جریان اسارت به قتل رسیده بودند.پناه بردندنفر به سایر کشورها  22گشته و 

صد فی ۸۸٫۵۶تن به عبارت  ۴1۵٫932صد دچار مجروحیت و فی 11٫۴۴نفر یعنی  ۵3٫7۵3های مستقر،  از دسته

 . به دلیل شرایط آب و هوا و وضعیته اندمنجر به نقص عضو بود نمجروحا باالیی از فیصدیمبتال به بیماری شدند. 

مسری،  هپاتیتمورد مبتال به  1۵۵٫30۸های حاد و سرایت بیماری به شدت شایع شده بود.  ضعیف، عفونت صحی

نفری که به دلیل  11٫۶۵۴تن مبتال به سایر امراض شده بودند. از  1۴0٫۶۶۵ و تب تیفوئیدنفر مبتال به  31٫0۸0

صد دچار ناتوانی جسمی فی 92نفر برابر  7۵1٫10مجروحیت، نقص عضو و بیماری از ادامه خدمت معاف شدند، 

 31۴٫1 تانکدستگاه  1۴۵ هلیکوپترفروند  333شامل  طیاره ۴۵1 [2]:و وسائل جنگیتلفات مادی  [1]شده بودند.

 .مواد سوختحمل  تانکر 11٫3۶9 اندازراکت و  توپخانهقبضه  ۴33 های زره پوش موترنفربر و   عراده جات 

 

 از شمار و حدس خارج است: در افغانستانها ویرانی تلفات و 

جان خود نابرابر جنگ این میلیون افغان در اثر  2تا  1که  کندتخمین میچنین  یندیسوبرجسته متخصص ، "کپالن"

که برابر  اند مهاجرت کرده و پناه بردهمیلیون نفر به ایران و پاکستان  10الی  ۵نزدیک به  (3)اند. را از دست داده

میلیون نفر در داخل کشور آواره شده بودند.  2. به غیر آن حدود ه استکشور پیش از آغاز جنگ بود نفوسیک سوم 

ل تشکی اتباع افغاندر افغانستان، نیمی از کل مهاجران دنیا را تجاوز شوروی و جنگ میالدی و با آغاز  ۸0در دهه 

 [4]داد. می

سنگین در مناطق مختلف  جنگ هایگوید در  در افغانستان می متحد سازمان ملله  خاص نمایند، "مکورافیلیکس ار"

 1۴٫000( و در حدود 13۶۵) 19۸۶نفر در سال  1۵٫000(، 13۶۴) 19۸۵نفر در سال  3۵٫000به قیمت جان 

ه مناطق کند که حمالت راکتی نیروهای ضد دولتی ب ( تمام شد. وی همچنین اضافه می13۶۶) 19۸7نفر در سال 

 [5]شد. غیر نظامی 000٫۴مسکونی سبب مرگ بیش از 

میلیون مجروح و  3، نیروهای دولتی و غیر نظامیان و در کل مجاهدیناعم از معیوب میلیون  2٫1همراه با تلفات 

 [6]معلول با اکثریت غیر نظامی.

های شوروی و نیروهای دولتی نابود  و شلیک توپها به واسطه بمباران  و زراعت سیستم آبیاریافزاید،  می "کپالن"

های  مانده در کشور زمین باقی ن افغاندهاقی(، بدترین سال جنگ، بیش از نیمی از ۶۴-13۶3) 19۸۵گردید. در 

دف هحیوانات شان آسیب دیده از بمباران داشته و بیش از یک چهارم از آنان با نابودی سیستم آبیاری مواجه شده و 

صد پهنه جنگلی فی 2ای که به  آسیب برنامه ریزی شده [7]های فوق قرار گرفته بود. گروه انفجار های اصابت گلوله و 

                                                           

1 - Krivosheev, G. F. (1993). Combat Losses and Casualties in the Twentieth Century. London, England: Greenhill Books. 
2  -http://www.vfw.org/resources/levelxmagazine/0203_Soviet-Afghan20%War.pdf 
3  Death Tolls for the Major Wars". Users.erols.com .http://users.erols.com/mwhite2۸/warstat2.htm#Afghanistan .Retrieved July 2۸, 
2011.  
4 - Kaplan, Soldiers of God (2001) (p.11) 
5 - Sandy Gall. Afghanistan: agony of a nation. Bodley Head.  19۸۸p.3 
6 - Hilali, A. (2005). US-Pakistan relationship: Soviet invasion of Afghanistan. Burlington, VT: Ashgate Publishing Co. (p.19۸) 
7 Kaplan, Soldiers of God (2001) (p.11)  
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حی صوحشی برای صدور و استفاده از ریشه آنها برای مسائل  پستهشه خارج کردن درختان از ری خاصتاً افغانستان 

 ، باعث خسارات وسیع بوم شناسانه و تخریب زمینی و محیطی شد.نارکوکو کشت 

نفر  000٫2۵نفر جمعیت پیش از آغاز جنگ به حدود  000٫200از  قندهارجمعیت دومین شهر بزرگ افغانستان، 

 19۸7ترده و تخریب توسط شوروی و سربازان دولتی در سال گسطی مدت کوتاهی به دلیل رشته عملیات بمباران 

میلیون  1۵_10. در طول جنگ گردیدتن  000٫2۵، عامل مرگ  فرش مین های ضد پرسونل [۸](، رسید.13۶۶)

در سال  میاشت سرهالمللی کمیته بین [9]مین در سراسر کشور عموماً بدست شوروی و نیروهای دولتی، پراکنده شد.

 [10]های به جا مانده از جنگ زمان الزم است." سال برای پاکسازی مین 300٫۴ین زد که خمت 199۴

شود  ، تخمین زده می200۵بر اساس گزارشی در سال   [11]. بوده است اطفالقسمت اعظمی از خسارات مین متوجه 

 ویتهکاند. در شهر  های به جای مانده از جنگ دچار معلولیت شده ان به دلیل تبعات مینافغانست نفوسصد فی ۴_3که 

که از زنان و کودکان مهاجر که پس از ایافغانستان، بررسی  سرحددر نزدیکی  ایالت بلوچستانپاکستان، مرکز 

 31به میزان  اطفالثبت نشده و میزان مرگ و میر  اطفالصد فی ۸0نشینی شوروی به عمل آمد نشان داد که نام  عقب

 [12]در کل عمر خود بودند. تغذیه ءسوصد دچار فی ۶7صد است که از کودکان زنده نیز، فی

وع به تشریح سه موض فرهنگ افغانستانتحلیلگران در تحلیل تاثیر عملکرد شوروی و نیروهای دولتی افغان در 

. دوم، اهمیت یافتن الگوی زندگی شوروی ، از یک سواسالمها یعنی  پردازند: ابتدا، مرکزیت اصلی فرهنگ افغان می

اب، موضوعات های اصلی و مهم فرهنگ افغانستان از جمله زبان، آد در میان جوان و سوم، سهم شاخصه مخصوصاً 

گی های قومی با زبان و فرهن کید بر قومیت که حاصل پراکندگی در کشور به جهت تنوع گروهأفرهنگی و غیره با ت

 [13]واحد در عموم مردم، نابود شده بود.غیر 

کشورهای دنیا بود. امتداد و استمرار فقیر ترین یکی از  ، این کشورافغانستان شوروی در جنگتجاوز و پیش از 

 17۴از  170در جمع کشورهای با کمترین توسعه در دنیا و قرار گیری این کشور در رده آن حضور سبب منازعات 

 [14].شد برنامه عمران ملل متحدکشور حاضر در 

 

 پایان
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9 Pear, Robert (August 14, 19۸۸). "Mines Put Afghans in Peril on Return". New York Times: p. .9 
10 Reversing the gun sights: transnational civil society targets land mines". International Organization. June 22, .199۸ 
11 Gorbachev, The Iraqi War & Afghan Atrocities". Realnews247.com. 
12 Zulfiqar Ahmed Bhutta, H. (2002). Children of war: the real casualties of the Afghan conflict. Retrieved December 11, 2007 
13 Hauner, M. (19۸9). Afghanistan and the Soviet Union: Collision and transformation. Boulder, Colorado: Westview Press. 

(p.40 
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