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 باشد ینم نیر افغان جرمن آناللزوماً نظ سندهیدهٔ نویعق ،باشدیمضمون م ۀسندیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول

          

 ۲۲/۱۱/۲۰۱۹                   اخترمحمد یوسفی
                       

 نوشتۀ بر نقد
 

 «تجلیل از سی امین سالروز فروپاشی دیوار برلین»
 

 منطقوی مرکز مطالعات ستراتیژیک و
 

 «.نیست  ملی توانایی دستکم گرفتن ظرفیتهای ملی ارزیابی بیطرفانه »
 

در  تجلیل از سی امین سالروز فروپاشی دیوار برلین  پیرامون را مفصل مقاله ستراتیژیک و منطقوی مرکز مطالعات
چنین  نقش افغانها در فرو پاشی دیوار برلین راجع به قسمت از آن در سپرده اند بدست نشر جرمن آنالین-پورتال افغان
  .نوشته است

 

  ن:نقش افغانها در فرو پاشی دیوار برلی
 

به  م 1۹8۹دسامبر ۲۷ مطابق ه ش 1358جدی  ۶ قشون سرخ اتحاد جماهیر سوسیالستی شوروی به تاریخ "
ال امین را همراه با خانواده اش در تپهٔ تاج بیک از بین برده به جای  افغانستان حمله نموده رئیس جمهور خلقی، حفیظ

تان را به قدرت رسانیدند که روابط نزدیکی او ببرک کارمل از رهبران شاخهٔ پرچم حزب دیموکراتیک خلق افغانس
با شوروی داشت. این هجوم با عکس العمل شدید مردم افغانستان مواجه گردیده به طرف جهاد بخاطر آزادی وطن و 
دفاع از مقدسات زیر لوای تنظیم های جهادی که بیشتر شان در پاکستان مستقر بودند؛ سوق نمود. عالوه برین، 

ان کشور های اسالمی بنا بر اشتراک عقیده با مردم افغانستان به نیت جهاد علیه اشغال شوروی هزاران تن از جوان
راهی افغانستان گردیده در کنار مجاهدین افغانستان در سنگر علیه قشون سرخ قرار گرفتند. عالوه برین، مؤسسات  

رین افغان گردیدند. درین میان بی شمار اسالمی و غربی مصروف تقدیم خدمات صحی، تعلیمی و خیری برای مهاج
کشورهای غربی به رهبری امریکا و تعداد زیادی از حکومت های کشور های اسالمی به شمول عربستان سعودی،  
ایران و پاکستان نیز با تقدیم کمک های مالی، تسلیحاتی و انسانی در کنار مجاهدین ایستادند. در جبهه سیاسی نیز 

بوجود آمد که اساس آن محکوم ساختن تجاوز شوروی و جنایات آن در  (رهایی محدودبه استثنای کشو) اجماع جهانی
  ".افغانستان و حمایت از مجاهدین افغانستان بعنوان نیروی تجاوز شکن و نمایندگان واقعی مردم افغانستان بوجود آمد

 

تصورافسانوی  یکبه  شما   نوشته که  شود  رسانیده به عرض مرکز مطالعات ستراتیژیک و منطقوی خدمت
تحقیقات که با   ارائه گردیده است مگر هیچنوع مرکز مطالعات ستراتیژیک و منطقوی میماند که از ادرس شکلی

به بنام   شهکاریهای جنگ رقابتی بین المللی بیشترجهت درنوشته تان شما   .است گرفته نه اسناد درعمل صورت
جنگ  واقعیت مسلۀ که نموده ائید قلمداد درعمل ارائه کرده باشید"جهاد" بدون آنکه اسناد عملی نقش افغانستان را 

   ! . است افغانستان چیزی دیگری در
 

بخصوص هنگام  یالملل نیب یرقابتها  جهیدرافغانستان در نت یالدیم 1979در دسمبر  یشورو یاوأل:  تجاوز نظام
وارشا و ناتو(   مانی)پ  یو شورو  کا یامر  نیدر ب  یالدی م  1970-  1960  یسالها   یط  یشدت اختالفات دو بالک نظام

درافغانستان نبوده است بلکه درگذشته  زتجاو نیاول  1979در دسمبر  یشورو یصورت گرفته است. تجاوز نظام
بشمول  نیریمانند اعراب،  اسکندر، مغل، نادر افشار و سا  انیاز جهان کشا  یاریبس زین خیتار کیدور و نزد یها 

سرسبز   یها  یو واد ییایحساس جغراف تیروس  برموقع یو تزار سها یدوصد پنجا ساله انگ یالملل نیب یرقابت ها 
 افکنده بوده اند.          هیسا  شیخو اهدافتحقق  یافغانستان برا
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از خود عکس العمل نشان دادند،   یالدیم 1979در دسمبر   یشورو ی:  مردم افغانستان در برابر تجاوز نظامأ یثان
آن ادامه  یزیاست که تا هنوز با خونر دیگرد یو عمل یسازمانده یالمل نیب یمگرجنگ ومقابله توسط اهداف رقابت

تشکل  جنگ،  یشده اند، مگر درمجموع سازمانده متحملجنگ  نیرا در ا یفراوان یها یدارد. مردم افغانستان قربان
ها  هیهمسا  یدشمنان مردم افغانستان توسط کشورها  یژی" ، اکمال مصارفات جنگ مطابق ستراتی"جهاد یها  میتنظ

افغانستان در  یمل یروها یغرب و اعراب صورت گرفته است.  ن یو نظام یمال میمستق تیو پاکستان با حما  رانیا
از چهل سال در افغانستان   شینقش نداشته و تاهنوز هم ندارند.  جنگ ب  چگونهیآن ه  یجنگ و رهبر  فمصار  جاد،یا

 اوردهیرا بدست ن  یگرید  یزیکشور شان چ  یرانیجنگ بجز مواد سوخت، و و نیاست که افغانها درا  گانگانیجنگ ب
 اند.  

 

به مقدسات    یذارو ارج گ  یحفاظت منافع مل  یعرب در جنگ در افغانستان برمبنا   ستانیو نقش ترور  یری: سهمگثالثأ 
عرب در جنگ در افغانستان  موجبات هرچه  ستانیو نقش ترور یریدر افغانستان نبوده است، بلکه سهمگ ینید
القاعده، طالبان، داعش  نیمانند ب یتندرو اسالم یدسته ها  وستنیافغانستان را فراهم نموده است . پ یرانیو یشتریب

قرار دارند. القاعده، طالبان، داعش   یو نوار مرز  رانیا-بنام "جهاد" افغانستان که مراکز امن انان در پاکستان  رهیوغ
 .  کنندیدنبال م یالدیم 2001سبتمبر  ازدهمی ۀاهداف خود را مانند حادث  رهیوغ

مرحله حساس   نیدرا  یمنطقوو    کیژیافغانها مانند مرکز مطالعات سترات  یقاتیو مراکز تحق  سندگانیاز نو  ۀعد  مشکل
 زمیونالیو اثرات آنرا با احساسات ناس  یخ یتار  قینهفته است که حقا   نیدرافغانستان درا  یزیبحران جنگ و خونر  ۀادام

 نیگمراه کننده و ناسالم است. چن یها کامأل بحث ها  لیتحل نیچن ند،ینما یحلقات مرتبط و مخلوط م یاسیواختالفات س
 کطرفیکشور ندارند از    یاجتماع-  یاسیس  اتیمثمر قابل لمس درح   یها   شهیجانبه که ر  کینا مکمل و    کهیبرداشتهائ

 اتیمؤثر درح  قیحقا   یبر رو  یپرده گذار  گریو از جانب د  بخشندیم  دیتشد  شتریبحران جنگ در افغانستان را هرچه ب
 .ندینما یکشور م یاجتماع -یاسیس
 

  ی کرد، اثرات مستند واقع اهګن رت یکشور را با بص  ی مل یها ی و توان تهایظرف در مورد  طرفانه یب یها ی ابی ارز 
افغانستان دستکم گرفتن    یاقتصاد  -یی اجتماع  –  یاسیس  ات یدر ح  یاجتماع -یاسیس  یها  دهیپد  میمستق  ریو غ  میمستق
  ی کنون   -یاجتماع   –  یاسیس  ات یروند سالم ح  شبردیکه در پ  ست یمؤثر  ۀویو ش  لیبلکه وسا  ست یکشور ن   ی مل  یی توانا

   ی مل  یها  یو توان   تهایافسانه وار در مورد ظرف   ی. برعکس اضافه روکنندیکمک م   زین   یبعد  ینسلها  یکشور وبرا
 .   برندیفرو م ق یدور از حقا  یخبر یو غلو گفتن در آن اتباع جامعه را به خواب غفلت و ب  زمیمخلوط با ناسونال 

 

-یاسیس اتیبهبود درح  دیکشور در آنست که با  یانه قابل وصف ملموفق یعمده درمورد عملکرد ها  یفکتورها 
 ییچنان توانا یکه متاسفانه هرگاه افغانستان دارا دیگردیمثبت قابل لمس رونما م راتییجامعه تغ یاقتصاد -یاجتماع

 ختنیو فرور  ی. سقود نظام شورودادیرا سقود م  یوو نظام شور  ختیریرا فروم  نیبرل  واریو امکانات نبود که د  یمل
از  یو ألمان و اظهارات بلند پروازانه برخ  ریقبل درجواب سف یمن چند مربوط خود دارد. لیاز خود دل نیبرل وارید

 است.       دهیبه نشر رس پولایر نیآن نوشته بودم که درهم رامونیدولت افغانستان نوشته مختصر را پ یمقامات کنون
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