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 داشت؟ در فروریختن دیوار برلین افغانستان چه نقشی
 

 سفارت آلمان در کابل نوشته:
 های افغانستان هم در اینکنیم. قربانیمین سالگرد فروپاشی دیوار برلین را تجلیل میو سی ما"در این ماه نوامبر 
صلح و سعادت خود را تجربه کرده است. تجربه آلمان و ترین دوره از آن زمان اروپا طوالنی روند نقش ایفا کرده

 ".ابی به صلح ممکن استیدهد که دست اروپا نشان می
 

 
 

در پاسخ به این توییت امرهللا صالح، رئیس پیشین امنیت ملی و نامزد معاونیت ریاست جمهوری افغانستان نوشته: 
افغانستان بزرگ و مهم بود. امیدواریم به رنجی که ملت ما های افغانستان. نقش ید قربانیئأ"سپاس از شما برای ت

  ."است  ترین درد را متحمل شدیم و این درد تا هنوز التیام نیافتهمتقبل شد هم اعتراف شود. ما طوالنی
 

ر پدیده ها در جهان ائسیاسی در جوامع بشری هم مانند س - جای شک نیست که سیرحوادث پدیده های اجتماعی
و فروریختن دیوار برلین در بین آلمان شرق و غرب هم  دارندخود را باالی یکدیگر  تأثیرات مستقیم و غیر مستقیم
  .تواند ازهمین قاعده استثنا بوده نمی

ر اثرات "جهاد" افغانستان ددر مورد  غربی و عدۀ رهبران "جهادی" افغانستان تمدارانمگر آنچه راکه سیاس
 ئهابدون ارزیابی و ار با شیوه اغراق راخویش  یها تعبیر غربالمان فروریختن دیوار برلین در بین آلمان شرق و 

  .ستیچنین ن حقیقت ،اندفریبنده برند  می بکار آن اسناد
 تصداقدرایت و  از خود رهبران "جهادی" افغانستان و بقایای آن اگر .یددوا کرسر خود را  ی" کل اگر طبیب بود

رهبران "جهادی" افغانستان حد اقل  هرگاه .نجات میدادند میهن و چنگ دشمنانازجنگ  کشور خود را میداشتند اقالً 
را  ازیبکشور کوچک اسالمی  بانه نمیکردند وأاطاعت نوکر م را میداشتند از دشمنان کشور شان کفایت رهبری

  .ندسالم اداره میکرد
  ؟ ستدر کجا غربآلمان  فروریختن دیوار برلین در بین آلمان شرق و و اعمارتاریخی  ریشه های نیدیبب

  ؟ قرار دارددر کجا رهبران "جهادی" افغانستان و بقایای آن  الف و پوفسیاستمداران غربی و تعبیرات نادرست 
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لیون تلفات انسانی ی( م۵۰)که بیش از پنحاه  توسط قوای متحدین درنتیجه شکست المان هیتلری درجنگ دوم جهانی
اروپا را با خود داشت، المان نازی در بین اتحاد فاتحان جنګ دوم جهانی به دو قسمت  گو ویرانی شهرهای بزر

  .دیدرگشرق و غرب تقسیم 
فرانسه و ایتالیا در قسمت برلین  - انګلیس - قوای نظامی شوروی در قسمت شرق و قوای متحدین غربی امریکا

بالدرنګ بکمک حزب کمونیست المال در  دوم جهانی بعد از پیروزی در جنگ شوروی ها .غربی مستقر بودند
 .سیس کردندألمان دموکراتیک را تآجمهوری  آن قسمت شرقی

ب رقابت ها در بین غربزودی  مدت زیاد دوام نکرد،بعد از پیروزی بر فاشیزم هیتلری  اتحاد ضد هیتلری متحدین
 النتیکطی و مقابله دو بالک متضاد نظامی پیمان ایشدت گرفت، رویارووی با شور 1960و  1950طی سالهای 

ث خونین وادحبود. شرقی برلین طرفین شمالی ناتو و پیمان وارشا به اوج خود رسیده بود. یکی از نقاط تقاطع مقابله 
ا رنمودند و از برلین شرقی از برلین غربی  احاطهرا در اطراف برلین شرقی انگریتی کدیوار باعث شد تا  طرفین

 د. نردک جدا
ان افغانستالف و پوف رهبران "جهادی" با  قود نظام شوروی و فروریختن دیوار برلین دالیل خود را داشتند کهس

 ندارد.  و منطقی عملکرد عملیو هیچگونه رابطه 
درعمل  شی ازعدم رعایت اصول انقالبینااروپای شرقی نظامهای سوسیالستی  شوروی و علل داخلی فروپاشی

روش یکته تازی به با اتکا اروپای شرقی  نظامهای سوسیالستی شوروی و . رهبرانسته اتوسط رهبران آن بود
 .مردم شان ازدست داده بودنده را ب فداکارانه خدمت رادۀاخصلت انقالبی و زمان بمرور  یک حزبی یدیکتاتور
 اب انشچنان تنبل و خوشگذران شده بودند که گندیدگی  اروپای شرقیکشورهای سوسیالستی شوروی و رهبران 

داکاری و فبا وقف خدمت بمردم  اصول رهبری انقالبیاین رهبران دیگر به مشابهت داشت.  ات کثیفبیرل تنظیف
  پای بندی نداشتند.صادقانه انقالبی 

از یکطرف با تعذیرات اقتصادی ها و کشورهای سوسیالستی اروپای شرقی  شورویخارجی نیز سیاست درعرصه 
رقابتی غرب مواجع بودند و از جانب دیگر اوج گیری نضهت آزادی خواهی در کشورهای کم انکشاف یافته بود 

درکشورهای  تحوالت نورس نآکه مانند سمارق های بهاری یکی در پی دیگری بقدرت میرسیدند. شوروی ها در 
 ها یبرای شورونیز  ی فقیر. کمک با این کشورهاسپردندرا تعهد کمک  دندونمبا عجله مداخله  انکشاف یافته کم

  .و نمی توانستند که همه را به یکبارگی کمک کند کمرشکن بود
 نفوذ ردیگ مؤثر فکتوریکی هم در پهلوی علل متعدد فروپاشی شوروی ها و کشورهای سوسیالستی اروپای شرقی 

بود که زمینۀ سریع  و کشورهای سوسیالستی اروپای شرقی شوروی اندر بین رهبر غرباجنت های و تالشهای 
 میسر ساخت. بشدت پاشی کشورهای سوسیالستی اروپای شرقی و شوروی را وفر

غرب بیلیونها دالر و  هب الت تبادله بشمول فروش سهم افغانستانیس جمهور وقت شوروی در معامئگرباچوف ر
نموده است. در ارشیف های المان اسناد مؤثق موجود است که برای از بین برداشتن دیوار برلین  ذایرو را اخ

المان فدرال برای گربچوف چک سفید حساب بانکی ایرو را سر میز جمهوری هیلموت کول صدراعظم آنوقت 
 از جمهوری المان فدرال با شوروی روپول ای پردخت تبادله گذاشته بود. معامله برداشتن دیوار برلین با تبادله

 نه براثر مبارزه رهبران "جهادی" افغانستان. است صورت گرفته
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