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 مقالهء یترجمهء از متن روس

Афганская война: от Брежнева до Горбачева 
 فرستده: غنی اتمر

 

 فبروری نیروهای شوروی از افغانستان خارج گردیند. 15بتاریخ 
 

سال ويک   9آن کشور پايان يافت.اين جنگ طاقت فرسا    ی،برا  یترين جنگ در تاريخ اتحادشورو   یدرينروز، طوالن
)کميتهء    یب  یج  یک  یزار کارمند نظامه  90،  یهزار سرباز وافسر ارتش شورو  525روز دوام کرد.  18ماه و  

 .و مامورين وزارت امور داخله درين جنگ سهم گرفتند یهزار کارمند نظام 5( ویلتامنيت دو
)معلوليت،جراحات ،امراض و امثال آن (   یسرباز وافسر کشته شد .تعداد تلفات جنب 14453جنگ افغانستان     در
 .نفر ميرسد 469685به 
سال    یبرا دسمبر  در  قوا  تا  آيا ضروربود  که  پرسش  اين  به  پاسخ  گردد،بايد    1979ارايه  داخل  افغانستان  به 

آن زمان را درک کرد نه اينکه تابع احساسات وعواطف قابل درک گرديد که درين اواخر   یمشخص تاريخ   یواقعيتها 
 .از محققان به آن مبادرت ميورزند یبعض
  ی تحليل وضع بين الملل   یاين تصميم را برمبنا  یانسان دارندهء عقل سليم بايد درک کند که زعامت اتحاد شورو  هر

  ی کشور به نفع اتحاد شورو  یجنوب  یدههء هفتاد وضع در مرزها   ی موجود در آن زمان ،اتخاذ کرد. در سالها
بود. مناسبات ما با ايران    ی منارعات جنگ  نهءمناسبات دشواري داشتيم که در آستا   انکشاف نمييافت. ما با چيِن

متشنج بود.اقدامات اياالت متحدهء امريکا در منطقه، امنيت مارا بيشتر وخيم ميساخت.روزنامهء "نيو يارک تايمز  
تاريخ   اساس  1971جون    11در  مشخصهء  آنوقت   ی نوشت:  جمهور  رييس  طرح  نکسن)  دوکتورين 

در امور آسيا است....پيشبرد جنگ بوسيلهء   یو نظام  یحفظ حضور سياس  یمريکا.مترجم(عبارت از تالش براا
 ."کمک به پاکستان ادامه ميدهد ی... ازينرو واشنگتن به ارسال و اعطایديگران ، کمک تسليحات

ابط حسنه تنها با افغانستان رو  یالسابق دارا  یکشور ما کما ف   ،یدر سرحدات جنوب  70تا حدود اوايل دههء    بدينسان
از چارچوب اين کشور دور بود    یرا که بکل  يیپيامدها  یبود.اما درين کشور رويدادهايي در حال نضج بود که بزود

اتفاق افتاد که درنتيجهء آن محمد ظاهر شاه   افغانستاندر  ینظام یکودتا 1973جون  17، ببار مياورد.در تاريخ 
اعالم گرديد که در راس آن محمد داود صدر اعظم سابق وعضو خانوادهء    یجمهورسرنگون گرديد.در کشور نظام 

معطوف    یدر مورد افغانستان به اين رويداد توجه ضرور  یسلطنت قرار داشت.قابل تذکر است که متخصصين شورو
معين   ینيروها   " پنداشته ميشد.اما بدنبال اين رويداد عملياتی شرق   ینداشتند. تغير حکومت در نزد ما "رويداد ضمن

 .در داخل وخارج کشور آغاز گرديد
مل  بنيادگرا  یيعن   یاجتماع-یدموکراتيک وجريان سياس  -یدرين هنگام در درون کشور جنبش   یاسالم  یجنبش 

در افغانستان نفوذ کرده بود. اف.   ی نيرومند گرديدند.درينوقت اياالت متحدهء امريکا به گونهء جد  یپديدار وبه زود 
واشنگتن بر ضد افغانستان" ياد آور گرديد    زنويسندهء امريکايي در کتاب خود تحت عنوان "جنگ مرمو  یبونوسک

ر وادار ساختن آن به اتخاذ موقف  به اعمال فشار بر حکومت افغانستان بمنظو   1973در سال    یحت   یا  یآ  یکه س
 .دست زد یضد شورو

"جوانان مسلمان" اتکا صورت ميگرفت. پس ازآنکه در دسمبر    یبر فرقهء نظام  ی عرصهء دسايس ضد دولت  در
  ی توطئه به ضد رژيم محمد داود افشا گرديد،افراد سهيم دران در پاکستان پناهنده شدند. در اردوگاه ها   1973سال  
 یافغان را ميساختند ، سازمان ده  یضد دولت   یکه هستهء نيروها  یافغان   یبنياد گرا  5000پرورش  پاکستان    یمخف

جهاد بر عليه "رژيم ملحد" محمد   یهواداران گلبدين حکمتيار وبرهان الدين ربان   1975سال    یگرديد. در ماه جوال
 ی شد.اما آنها موفق نشدند تا قيام نظامبه راه انداخته    یجنگ   یواليات کشور شورشها  یداود را اعالم کردند.در بعض
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در افغانستان موجب   1357بر اينکه انقالب ثور    یرا در سراسر کشور به راه بياندازند. بدينسان نظر موجود مبن
 .گرديد قابل تاييد نيست یجنگ چندين سالهء داخل

ديک به او به قتل رسيد که در جريان آن رييس جمهور محمد داود وحلقهء افراد نر  1357ثور    ینظام  یکودتا
 یزعامت شورو   یانتقال يافت، برا  ینورمحمد تره ک  ی ودرنتيجه آن قدرت به حزب دموکراتيک خلق افغانستان برهبر 

در آستانهء رويداد  یا یآ ی. سازمان سيدوتعجب حکمفرما گرد یکامال غير مترقبه بود.در واشنگتن هم سراسيمگ
 .را از نظر دور انداخت یدرحال آماده گ  یطوف نداشت وکودتابه افغانستان مع یايران توجه کاف یها
مسکو رژيم جديد را به رسميت شناخت. به رسميت شناختن رژيم چه ازلحاظ    1978اپريل سال    30تاريخ    در

اين نکته مفيد پنداشته ميشد که    یاتحادشورو   یتوجيه گرديد.برا  یايدئولوژيک وچه ارلحاظ عنعنات روابط تاريخ
جنوب خود متحد نرديک نداشته باشد حد اقل همسايهء نيک داشته باشد .اما در اولين سال انقالب    یاگر در مرزها

باريک  يا  بعد  یاجتماع  یپايگا  یثور ضعف  گرديد.انکشاف  الهام   یآن هويدا  که  داد  رويدادها درين کشور نشان 
برن انقالب  وطراحان  دگرگونيهادهندهگان  دقيق  اجتماع   یسياس  یامهء  عمل  یو  را   یدولتمدار   یوتجربهء 

رهب  یبعض   یها  ینداشتند.خودخواه حرب  راناز  درون  اختالفات  ها  یحزب  شعار  دادن  و  ميکرد  تقويت    ی را 
 .بخشيد یمسلمان بر عليه ء حاکميت جديد را شدت م یمبارزهء بنيادگراه ها یسوسيالست

مسلحانه در ساير واليات    یدر واليت هرات رخ داد . زد وخوردها  یاش ضد انقالباغتش   1979ماه مارچ سال    در
منطقه را تغيرميداد.    ی خود برا  یسياست خارج  یکشور اتفاق افتاد. واشنگتن به علت از دست دادن ايران سمتده

ها  رويداد  از  تا  ميکرد  اتحاد شورو  ی تالش  برعليه  مبارزه  در  اکثرنف  یافغانستان  حد  مقياس  برداربه  کند.    یع 
با چين شد.امريکا از تعهدات خود در مورد   ینطامي خود را به پاکستان افزايش ميداد، در صدد نرديک  یکمکها

 .شرق ميانه انصراف ورزيد ومذاکرات در پيرامون اوقيانوس هند را قطع کرد
ته شد( حکومت افغانستان  کش  یاست که در جريان شورش دوتبعهء اتحاد شورو   یاز حوادث هرات )قابل ياد آور  بعد

ميکرد.چنين تقاضا ها ار ماه مارچ تا ماه دسمبر   یکمک نظام  یتقاضا  یبصورت دوامدار از حکومت اتحادشورو 
حکومت افغانستان را چند بار مورد    یااين تقاضا ه  یتقريبا بيست بار صورت گرفت. زعامت اتحاد شورو  1979

 .وضاع در داخل واطراف افغانستان به اين تقاضا ها پاسخ رد دادمطالعه قرار داد. اما با وجود پيچيده شدن ا
ضمن وضع در افغانستان بصورت دوامدار دشوار ميگرديد.اپوزيسيون مسلح کابل را در محاصره ميکشيد.در   در

در نتيجهء    1979کابل مبارزه بين رهبران حزب دموکراتيک خلق افغانستان شدت کسب ميکرد.در ماه سپتمبر سال  
 .به قتل رسيد یتره ک یهء درون حزب توطئ

مسايل افغانستان را    یحزب کمونيست اتحاد شورو  یکميتهء مرکر  یدفتر ِساس  1979ماه اکتبر ونومبرسال    در
و ورزارت دفاع منظما بين کابل ومسکو  یب یج یرتبهء  ک یعمال بصورت متدوام مورد بحث قرار ميداد.افراد عال

بمقصد استماع   یسياس  یبرژنف، بيورو  لئونددر دفتر کار    1979دسمبر سال    12در سفر بودند. باالخره در تاريخ  
گروميکو وزير خارجه تشکيل    یاوستينوف وزير دفاع و آندر  یديمتر   یب   یج  یآندروپوف رييس ک  یگزارشات يور 

 .جلسه داد
افغانستان برا   ی شورو  یر مورد اعزام فطعات محدود قواگروميکو د  یآندر " رساندن کمک ومساعدت در یبه 

 ." تصميم اتخاذ کردی...و بر اساس اشتراک منافع هردو جانب در مسايل امنيت یمبارزه بر عليه تجاوزات خارج 
امور افغانستان و تهديدات در    یامپريالست   یميتوان استنتاج کرد که اين تصميم نخست بوسيله مداخلهء نيروها  اکنون

امين ميگرديد وازمردم افغانستان    یکشور ما تحميل گرديد. ثانيا بايد مانع استقرار رژيم تروريست   یجنوب   یبر مرزها
در    یشورو  یچنين تصور ميگرديد که استفاده از قوا  الثااو دفاع صورت ميگرفت.ث  یجمع  یدر برابر کشتار ها 

 .را در قبال نخواهد داشت یوبين الملل یيا( عواقب داخلچکوسلواک ،یساير کشور ها )هنگر 
  ی معاهدهء بين دولتها   یبر موازين حقوق بين الدول يعن  ینظام  یهنگام اتخاذ تصميم در مورد استعمال نيرو  طبعا

شورو  اتحاد  و  سال    5منعقدهء    یافغانستان  "طرفين    1978دسمبر  که  بود  آمده  درآن  ميگرفت.  تاکيد صورت 
 ."ميدهند امرا دو یدر ساحهء نظام یآنها همکار یتحکيم قدرت دفاع یامتعاقدين بر

ديگر نيز نقش داشت. و آن موجوديت "کيش شخصيت رهبر" در آن   ی نظر من در اتخاذ تصميم يک ويژه گ  به
اين به معنا قرار   یبود که تصميم و  یعموم  یصالحيت عام وتام منش  یسالها ست. و  آنوقت مورد مباحثه  در 

 .نميگرفت
کامل به نظريات تحليل گران و محققان دريِن    ین شک شيوه اتخاذ چنين تصميم سرنوشت ساز، عدم اعتنا  بدو
جز    یخود موجب چيز ديگر   یبه خود  یقانونگذار شورو  یعامه و در نهايت ارگانها  یئله وناديده گرفتن آرامس

در کشور ما   1979در سال    یيعن   درآنوقتتقبيح آن نميگردد. اما اين مسئله را ما امروز چنين به بحث ميگيريم.  
( ارايه بدهد.درينمورد من یسياس   یبيورو  )مغاير نظر  یرا ميتوان سراغ داشت که ميتوانست نظر ديگر  یکمتر کس

 .از دو مثال ياد آور ميگردم
بصورت قطع مخالف اعزام قوا به افغانستان بود.اما   یروشن است که ستر درستيز وزارت دفاع اتحاد شورو کامال

) بدست آمد؟ستر جنرال مايوروف حکايت ميکند:"از جريان مالقات محرم بااوگراکوف  یازين مخالفت چه حاصل
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( بمن واضح گرديد که او در  1984-1977  یدر سالها   یمسلح شورو  یدرستيز قوا  ی، لو  یمارشال اتحادشورو
در مورد اعزام قوا به افغانستان قاطعانه مخالفت کرد واعالم نمود:    یدر مورد تصميم گير  یسياس  یجلسه بيورو

م بر  خود  ضد  بر  قيام  به  را  شرق  اسالميزم  تمام  ل  ی"ما  واز  سياس انگيزيم  بازنده    یحاظ  جهان  تمام  در 
مربوط   یخود باشيد .ومسايل سياس  ی:"شما مصروف وظايف نظامگفتميشويم".آندروپوف حرف اورا قطع کرد و

 ."به ما ،حزب وليوند ايليچ است
چنين   1991در پاسخ به ژورناليستان در ماه دسمبر سال    یو اما ادوارد شوارنادزه وزير خارجه ء سابق شورو 

بلند ميگفتيم    یمن وديگران الزم بود تا با صدا  یداشت:"زمانيکه تصميم در مورد اعزام قوا اتخاذ گرديد برااظهار  
من توان وشهامت آنرا نداشتم.باآنکه من ده ها    نزمانکه اشتباه جبران ناپذير با عواقب دشوار صورت ميگيرد.درآ

يتوانم خود را برائت بدهم.حتما ساير همفکران من هم  حزب بيانيه دادم.من نم  یبار در پلينومها)جلسات( وکنگره ها
دادند.بايد   جان  افغانستان  در  نداشت.مردم  فرق  ميديديم.اما  آسيب  .طبعا  ميگفتيم  را  حقيقت  دارند.بايد  نظر  چنين 

 .".من اعتراف ميکنم. وجدانم مرا آزار ميدهدميگفتيم
به افغانستان    یبر آنست که تصميم هجوم نظام  یکاز داليل روشن حا  ی از افغانستان يک  یشورو  یخروج قوا  تاريخ

اشتباه بود.خروج قوا نشان داد که جنگ را ميتوان آغار کرد اما    1979در دسمبر سال    یشورو  یبوسيله رهبر
 .پايان دادن آن مشکل است

دفاع شورو  من وزارت  درستيز  تنها ستر  که  گرديدم  يادآور  نظر    یقبال  اظهار  افغانستان  به  قوا  اعزام  عليه  بر 
خود را بايد خودکامال مستقل   یافغانستان منارعات داخلکرد.انگيزه هاو داليل ستر درستيز کامال مقنع بود: رهبران  

ميگردد. به   ی،مردم افغانستان و جامعهء جهان  یحل کنند.اعزام قوا موجب سقوط اعتبار ما در برابر مردم شورو
مخالف را تحريک ميکند. شناخت ضعيف از    یدرين کشور عمليات جنگ  یشورو  ی نظام  یاقامت قوا  یاحتمال قو

را در وضع    یعسکر شورو  یو قبايل   یخون -یمردم افغانستان وخصوصيات اسالم و روابط قومرسوم وعنعنات  
 .دشوار قرار ميدهد یخيل

  ی ها یشورو یستر درستير درست ثابت ميگرديد. به زود یچند ماه بعد ازاعزام قوا به افغانستان پيش بين  درست
  ی زام قوا اظهار نظر کردند. سر مشاور نظام بر اع  یمبن  ی تصميم حکومت شورو  یشامل در جنگ در مورد نادرست 

با دگر جنرال محمد حسين پدر   ودستر جنرال مايوروف در مورد مالقات خ  1981و   1980  یدر سالها   یشورو
ببرک کارمل رييس دولت افغانستان مينگارد: من به او گفتم :" هرچه باشد دير يا زود ما پيروز ميشويم".جنرال  

هد:" نه،افغانستان را نميتوان مغلوب ساخت.افغانستان را ميخرند.اما شما فقير تر از افغان محمد حسين جواب ميد
جنرال خليل )بعدا معاون وزير دفاع افغانستان( و اليق    ی هستيد..."بعد ار چند مدت  امريکا سالطين نفت وفقيرتر ار  

ظر را اظهار داشتند.جنرال خليل وزير امور اقوام وقبايل در کابينهء ببرک کارمل در مالقات با مايوروف همين ن
بعد از ده،پانرده وبيست رمضان    یوجود ندارد.حت  یبايد از افغانستان بيرون کشيده شود. پيروز   یشورو  یگفت:قوا

 پس از ختم ماه مبارک رمضان است.مترجم( ها ي عمليات شورو یمبارک پيروز نميگرديم".)منظور از سرگير
ارباتو  1980اواسط سال    در ليوند برژنف   یف و ژوکوف مفسر سياساکادميسين  با  روزنامهء پراودا توانستند 

 .از افغانستان ارايه بدارند یقطعات محدود شورو یرا در مورد خروج قسم یمالقات کنند وبه اوپيشنهاد 
تحت زعامت آندروپوف که درآن مسايل افغانستان   یمارچ در جلسه ا   22پس از کنگره ئ حزب بتاريخ    یزود  به

در مورد ضرورت خروج چند مرحله يي قوا از افغانستان اظهار نظر    یث قرار گرفت،متخصصين نظاممورد بح
العمل پيشنهاد عکس  نداشت.اما در خزان سال    ینمودند.اين  قبال  در  آندر   یسياس  یيوروب  1981را    ی پيشنهاد 

از افغانستان را تاييد    یشورو  یبمنظور خروج قوا  یجريانات تکميل  یگروميکو وزير خارجه در مورد سازمانده
 .کرد

هنگام مراسم    1982در سازمان ملل متحد تذکر بعمل آمد.در اواخر سال    یموقف سازندهء زعامت شورو  ازين
تدفين ليوند برژنف،آندروپوف رهبر جديد حزب ودولت با ضيا الحق رييس جمهور پاکستان مالقات کرد.در جريان  

 .يل افغانستان تماس صورت گرفتمسا یمالقات رو
ملل متحد در مورد حل صلح پسند مسئله   یآندروپوف در مالقات با سرمنش  یيور  1983مارچ سال    28تاريخ    در

حد اکثر از معضلهء    ی سياس   یبر نفع بردار  یامريکا مبن  یخود را اعالم نمود.اما تالش رهبر  یئ افغانستان آرزومند 
قوا ساختن  ومجبور  جنگ  یشورو  یافغانستان  عمليات  پيشبرد  دشوار    گرانهيميانج  قشن  یبه  را  متحد  ملل  ئ 

تخفيف معضله ئ   یملل متحد برا  گرانهءينقش ميانج  1984سال    یميساخت.بعد از مرگ آندروپوف در فبرور 
حمالت به ازبکستان وتاجکستان    یمجاهدين را به اجرامصرانه    یا  یآ  یکاهش يافت. عالوه بر آن س  یافغانستان خيل 

 .صورت گرفت يزتحريک ميکرد که چنين تالشها ن
در    1986-1985  ی وامريکا در سالها   یخصومت در مناسبات شورو  ی،  در نتيجهء کاهش تدريج   اني جر  نيدر

را    یشورو  یوج قواميخائيل گرباچف در مسکو عزم خر   1985درخشيد.در خزان سال    یبن بست افغانستان نور
بر اساس تصميم حکومت    1986به ببرک کارمل و ساير رهبران افغانستان اعالم نمود و واقعا در ماه اکتبر سال  
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 4تر 4 له : د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ن یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـئهیله م، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

از افغانستان خارج گرديد: يک فرقهء تانک،دو فرقهء زرهدار،و سه قطعهء   یشورو  یشش قطعهء جنگ  یشورو
 .هزار نفر ميگرديد  8،5دافع هوا که شامل  

آغاز گرديده بود   1982ضمن ، روند مذاکرات ژنو در مورد مسئلهء افغانستان زير چتر ملل متحد که در سال    در
با عقد قرداد    1988اپريل سال    14ادامه يافت وباالخره بتاريخ    1986-1985  یپيش ميرفت در سالها   یوبا کند 

بعنوان تضمين کنندگان  یواتحاد شورو امريکاهءافغانستان وپاکستان و اياالت متحد یمعتبر سياس یبين نماينده ها
 .تطبيق سياست تنظيم کننده ، منازعه چند سالهء افغان پايان يافت

از افغانستان آغاز گرديد.   یشورو   یخروج چند مرحله يي قوا  1988سال    یم  15اساس اين توافقات از تاريخ   بر
  ی شورو  ینظام  یگرديده بود،آخرين واحد ها  آنچنانکه در توافقات ژنو معين  1989سال    یفبرور  15به تاريخ  

 . ميتحت قومانده جنرال بوريس گروموف از افغانستان خارج گرديدند
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