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 2022اپریل  06چهارشنبه      حمید انوری                                                          

ن  جنگ  ت ها و مشابهتفاوت ها       افغان"  –روس "بی   
 و 

اوکراین"  -روس"جنگ    
 

  سیهشوروی بر افغانستان و تجاوز رو   سیۀیک نگاه گذرا می اندازیم به تفاوت ها بین تجاوز  رو  

 اوکراین، تا چه قبول افتد و چه در نظر آید.  بر

افغانستان دست به یک کودتای  در تجاوز روسها بر افغانستان، روسهای تجاوزگر، نخست در   ▪

ننگین زدند و رژیم مورد حمایت شانرا در افغانستان به قدرت نصب کردند و بعد که رژیم دست  

 نشاندۀ شان در حالت سقوط کامل قرار گرفت، به افغانستان تجاوز نمودند. 

حکومت  در اوکراین روسهای تجاوزگر اول به اوکراین تجاوز نموده و بعد در تالش ایجاد یک   ▪

 دست نشانده شدند. 

به   ▪ ها  امریکائی  که  بودند  گفته  و جنراالن خود  به عساکر  تجاوزگران روسی  افغانستان،  در 

افغانستان تجاوز کرده اند و شما ها از افغانستان و مردم افغانستان دفاع می کنید و مردم افغانستان  

 از شما پذیرائی گرم و صمیمانه میکنند و... 

ی تجاوزگر به عساکر و جنراالن خود تلقین کرده بودند که اوکراین مورد  در اوکراین  روسها ▪

 و مردم اوکراین از "کمک های برادرانۀ " شما استقبال میکنند و...   ست تجاوز نازی ها قرار گرفته ا

روسهای متجاوز محاسبه کرده بودند که جنگ تجاوزگرانۀ شان شاید در حدود یک تا دو ماه ه   ▪

 انستان را بصورت عام وتام به تصرف خویش درآورند. پیروزی برسد و افغ

در اوکراین محاسبۀ تجاوزگران روسی این بود که در یک هفته اوکراین را اشغال و تسخیر   ▪

 می کنند و آب از آب تکان نمی خورد. سیه  نموده و ضمیمۀ خاک رو  
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و اسم و رسمی که  و اما از نگاه اینکه، تجاوز، تجاوز است و تجاوز از هر جانب و تحت هر نام  

بر   تجاوز روس  که  همچنان  دارد،  دنبال  به  آوری  فرجام شکست شرم  در  و  بوده  باشد، محکوم 

افغانستان یک عمل سخیف و ددمنشانه بود و به شکست شرم آوری منجر گردید، تجاوز به اوکراین  

 نیز یک تجاوز آشکاِر ددمنشانه بوده، محکوم به شکست است. 

ن، گورستان عساکر مهاجم و متجاوز روسی گردید، همانگونه هم، اوکراین  همان گونه که افغانستا

 ک و شبهه وجود ندارد. به قبرستان عساکر متجاوز روسی مبدل میگردد و در این جای هیچ ش

،  افغانستان  شوروی حدود ده سال دوام کرد که موجب ویرانی  سیۀدر افغانستان جنگ تجاوزگرانۀ رو  

آوراگی بیش از پنج میلیون افغان، قربانی بیش از یک میلیون افغان و معیوب و معلول شدن صد ها  

هزار زن و مرد و کودک افغان گردید و هزاران هزار از هموطنان شریف ما در زندان ها و دخمه  

کشته  هزار    60های شکنجه و پلیگونها نیست و نابود گردیدند و در مقابل روسهای تجاوزگر حدود  

ازهم پاشید و تجزیه گردید و غالمان     شوروی  سیۀو معلول و معیوب و مفقوداالثر گردیدند و رو  

که ُممد و یار و یاور عساکر تجاوزگر روسی بودند نیز برای همیش به گودال    سیهپرچمی رو    -خلقی

 تاریخ سپرده شده و تخم گندۀ شان از افغانستان عزیز برچیده شد و... 

یا بد، تجاوزگران روسی در اوکراین هم سرنوشت بهتری از افغانستان  بخواهی،   نخواهی، خوب 

هزار کشته و معیوب و معلول و مفقود از خود    10ندارند، بلکه در ظرف کمتر از دو ماه، بیشتر از  

و  اند  گذاشته  رو    بجا  عام  مخالف جنگ    سیه مردم  چون  هستند،  خود  کشور  ترک  در صدد  نیز 

تقبیح میکنند و    سیه ر ددمنش رو  تجاوزگرانۀ عساک به اوکراین هستند و این عمل شوم را سخت 

 هیچگونه حمایتی از قوای نظامی خود ندارند. 

افغان( تعداد بیشماری از مهاجران و آورگان افغان از کشور های ایران و    – در جنگ )روس   ▪

پاکستان، بصورت داوطلبانه به میدانها و جبهات نبرد پیوستند و این سلسله تا شکست و فرار عساکر  

 متجاوز روس، همچنان ادامه داشت. 

اروپا و امریکا و  اوکراین( تعداد بیشماری از اتباع غیرنظامی اوکراینی، از  -در جنگ)روس  ▪

مقابل اشغالگران و متجاوزین   اوکراین برگشتند و در جنگ  به  داوطلبانه  به صورت  کانادا و...، 

مشغول    سیه سهم قابل مالحظه گرفتند و هنوز هم در جبهات نبرد در مقابل متجاوزین رو  روس،  

 نبرد هستند. 

افغان(، زنان شجاع افغان، عقب جبهات را به شدت تقویت می کردند، اما    – در جنگ)روس   ▪

 خود در جنگ دخالت مستقیم نداشتند. 
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اوکراین( زنان اوکراینی بصورت مستقیم و گسترده در میدانهای نبرد رویا    –در جنگ"روس   ▪

 روی با روسهای متجاوز حضور دارند و خوب هم میرزمند. 

ین واقعی افغان در سالهای اخیر جهاد، چد حملۀ چریکی،  افغان(، مجاهد   –در جنگ )روس   ▪

شوروی وقت انجام دادند که تحاوزگران روسی   سیۀ یعنی حمالت جنگ و گریز در داخل خاک رو 

را به وحشت انداخته بود و تأثیرات مثبت بزرگی در بین مجاهدین و مبارزین راه آزادی افغان، از  

 . کرد  ایفا نقش بزرگی را   خود بجا گذاشت و در تقویت مورال آنان

به کمک مستقیم غالمان بی   ریز  ، روسهای متجاوز و ددمنش و خون افغان( – در جنگ)روس  ▪

پر خمقدار شان) ها و  ها(چلقی  افغانسمی  در سرتا سر  به کشتار گستردۀ  ،  دست  خفته،  بخون  تان 

ن در سرزمین  ت ننگین شا هموطنان مظلوم و بی دفاع ما زده، و جهت کتمان و پرده پوشی جنایا

؛ گور های متعدد دسته جمعی ایجاد کردند و هزاران هزار هموطن مظلوم ما را یا زنده و  بائی ماآ

 یا هم نیم جان، زیر خاک کردند.

همین جنایت ننگین را بار دگر تکرار کردند و    روسهای متجاوز  کراین(او  – جنگ)روس  در   ▪

در شهر های مختلف اوکراین که تحت سطیرۀ شان قرار گرفته بود، گور های دسته جمعی متعددی  

ایجاد کردند و هزاران هزار اوکراینی بی گناه و بی دفاع را زیر خروار ها خاک مدفون نموده و  

 خود فرار کردند. 

اوکراین( نیرو های هوائی اوکراینی حمالت سازنده و خطرناکی را توسط    –در جنگ )روس   ▪

هلی کوپتر ها انجام دادند و به موفقیت های چشم گیری دست یافتند و به سالمت به پایگاه های خود  

 . در داخل اوکراین برگشتند 

اوکراین(بر عالوۀ مشابهت    –افغان( و )روس    -اینکه در جنگ های تجاوزگرانۀ) روس  خلص کالم

ها و تفاوت های خورد و بزرگ، کشور ها و ملت هائی در دفاع از سرزمین های شان از سر و  

جان و مال باید بگذرند تا شاهد پیروزی را در آغوش گیرند، اما تجاوزگران هیچگونه دلیل و برهان  

 ی جنگیدن ندارند و الجرم محکوم به شکست هستند. و علتی برا

عساکر ددمنش و تجاوزگر روسی را به شکست کشانیده و مجبور به فرار ساختند، حدود  افغانها که 

در اوکراین در ظرف کمتر از    سیه یک دهه یا ده سال را دربر گرفت، اما جنگ تجاوزگرانۀ رو  

 نشینی شرم آوری مواجه ساخته است.   دو ماه، عساکر متجاوز روسی را به فرار و عقب 

بار دگر به    سیهعمر حکومت دیکتاتوری خشن پوتین، سرانجام به پایان خود نزدیک است و رو  

 رو به اضمحالل میرود. هنوز باقیست، کشور "شورا ها"   آنچه ازتجزیه روبرو است و 
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این است سرانجام هر تجاوزگر، چه از شرق باشد یا غرب یا شمال یا جنوب، چه عرب باشد چه  

چه مسلمان باشد یا غیر مسلمان یا اصالٌ بی دین و المذهب، چه روسی باشد یا امریکائی یا  عجم،  

 اروپائی یا چینائی و جاپانی و یا هم پاکستانی و ایرانی و...  

تهدید و ارعابی، تجاوز یک کشور بر کشور    چ هیچ دلیل و برهانی و هیچ وعده و بهانه ای و هی

تواند و صد فیصد یک جنگ تجاوزگرانه، غیر منطقی و غیرعادالنه  دیگری را توجیه کرده نمی  

 است و حتمی و ضروری، تحت هر شرایطی که باشد، محکوم به شکست است. 

    

 گور های دسته جمعی در اوکراین و افغانستان یادگار وحشت و دهشت تجاوزگران روسی     

 

 


