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 1۸/۰2/2۰1۵         نورزى على انجنیر

  لیت پذیرى"ووئ"مس

 چهارمقسمت 
 
 آردوى نظامى قطعات یوریش و آورى هجوم و كابل بیك تاج قصر در شوروى سپاهیان توسط أمین هللا حفیظ شدن كشته از بعد

 و رؤسها دیرینه هداف ،1٩٧٩ دیسمبر 2٤ به مطابق 1٣٥۸ جدى ششم در افغانستان باالى سابق اتحادشورى چهل شماره
  .شد تكمیل هند بحر گرم آبهاى به رسیدن و افغانستان أشغال براى ها شوروى

 
 شوروى نظامیان بكمك بود، شده گماشته وقت چكسلواكیا سفارت در سفیر صفت به خلقى حكومتى توسط قبال كه كارمل ببرك
 خلق دموكراتیك حزب اول منشى صفت به را خود شخصى و داشت اعالن را" تكاملى و نوین" مرحله و شده كابل داخل سابق

 زندان هاى پنجره عقب به اینكه یا و شدند كشته یا أمین هللا حفیظ هواخواهان. نمود اعالن انقالبى شوراى رئیس و افغانسان
 اگر بود، شده تقسیم و تبدیل فریكسیون چندین به حتا و داشته ادامه ها پرچمى و ها خلقى بین حزبى هاى تنش. شدند انداخته
 أشغال و آمدن با. داشت حزب صفوف بین در را خود هواخواهان و خاص حلقه سیاسى بیروى عضو هر نگردد مبالغه

  و زود خیلى توانستند امریكایها و شده افغانستان متوجه غرب جهان بخصوص و دنیا سابق شوروى سپاهیان توسط افغانستان
 بسازد، آماده و راضى خرس تلك شاندن براى را پاكستان تا نمایند، اسخبارتى و كارسیاسى پاكستان وقت حكومت با زیركانه

 نظامى حمله مورد مبادا تا داشتند حراس هنوز خود افغانستان، باالى سابق اتحادشوروى نظامیان هجوم أوایل در پاكستان چون
 مهاجرین تا بسازند، وأدار را پاكستان حكومت كه شدند موفق غربیها و امریكایها صورت هر به. بگیرند قرار ها شوروى

 تحت اسالمى هاى كشور و غربى هاى كشور پول و سالح بكمك را آنها رهبران و مجاهدین و پزیرفته خود خاك در را افغان
 .بگیرد خود پوشش و تربیه

 
 افغانستان در را جنگ آتش باید شود، قیمتیكه هر به كه بودند گرفته تصمیم همه عرب جهان و ها چینى غربیها، امریكایها،

 جوانان اشتراك با بعدأ و افغانى مجاهدین توسط مستقیم غیر را سابق اتحادشوروى باشند توانسته تا دارند، نگهه گرم و روشن
 .بزنند نظامى و اقتصادى ضربه مسلمانها دیگر و عرب

 علیه بر جنگ در را رؤسها پاى شود، طوریكه هر به داشتند قصد خواهان جمهورى حزب بخصوص و امریكا حكومت
 افغانستان جنگ در سابق اتحادشوروى از ویتنام در را خود شكست انتقام اینطریق از بتوانند تا و بكشاند افغانى مجاهدین

 .بگیرند
 بدهد توسعه افغانستان در بیشتر را جنگ شكل چه به كه داشتند ریزى برنامه و بود شده افغانستان متوجه غرب دنیاى یكسو از
 دیگر طرفى از و بزنند ضربه و رساند آسیب آنها به و بدارد مصروف را اتحادشوروى نظامى قطعات و افغانستان حكومت تا

 كوچك فریكسیونهاى به حزب علنى و مخفى بود، حاكم اعتمادى بى  فضأى افغانستان خلق دموكراتیك حزب و حكومت بین در
 .میكرد نفى را خود یكدیگر و میكرد كار خود گروهى بنفع یك هر و بود شده تبدیل بزرگ و

 و سازش خود بین وجهه هیچ به داخله و ملى امنیت دفاع، هاى وزارت نبوده، همنوا و همصدا هم با افغانستان مصلح قواى
 بزرگ و كوچك فریكسیونهاى از عالوه بر. نمیكردند هم اعتماد خود یكدیگر باالى اپراتیفى امورات در حتأ نداشتند، هماهنگى

 میكردند، حمایت فضأ این از هم ها شوروى و نداشتند اعتماد و سازش هم با پرچمى و خلقى رفیقهاى دولت، و حزب داخل در
 گیرى جبهه شكل همان به و دارند پرچمى و خلقى هم ها شوروي البته كه میكرد فكر و میشد شاكى انسان حتأ وقت بعضى

 .میكردند
 در هفتگانه احزاب نداشت، اوجود كار آغاز از یكپارچگى و وحدت شكل همین به هم مجاهدین گروپهاى و اپوزیسون بین در

 خارجى هاى كشور اینكه یا و نمایند وحدت هم با كه نخواستند وقت هیچ و بوده مستقر ایران در هشتگانه احزاب و پاكستان
 اسالمى جمعیت و اسالمى حزب جنگهاى جمله از بودند، جنگ گیر در خود بین وقت اكثر. نمایند وحدت خود بین نگذاشتند،

 .است نشده فراموش و نرفته ما هموطنان خاطر از هم هنوز تا شمال والیات در
 راه تالش در سخت اتحادشوروى و بود شده تحمل قابل غیر اتحادشوروى و افغانستان دولت براى جنگ مصارف و تلفات
 در جنگ آتش شعله كه نمیخواستند عربى هاى كشور و غربى هاى كشور امریكایها، مگر بود، جنگ ختم و رفت بیرون

 پول با روز به روز غرب جهان. میكردند احساس را درد زیادتر و میریخت بیشتر باید شورویها خون شود، خاموش افغانستان
 را رؤسها تا میگذاشتند، مجاهدین اختیارى در پاكستان طریق از را پیشرفته و مدرن هاى سالح عربى هاى كشور انگفت
 .گذاشتند مجاهدین دسترس در را استینگر هوا، به زمین دفاعى سبك هاى راكت امریكایها بار نخسین براى. بزنند ضربه بیشتر

 شوروى اقتصادى و سیاسى وضعیت چرنینكو و اندروپوف كوهنسال، رهبر دو رس زود مرگ و برژنف لٓىونید مرگ از بعد
 را بنیادى تغیرات تا كوشید قدرت، عرصه به گوربچف آمدن با بود، كشانده اقتصادى بحران به را اتحادشوروى و نموده تغیر
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 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

 تا داشت تالش گوربچف. كرد اعالن را گالسنو و پرسترویكا سیاست و بیآورد اتحادشوروى ورشكست اقتصاد و سیاست در
 شود قیمتیكه هر بر و رساند پایان به خود قطعات براى افغانستان در را جنگ و بسازد نزدیك غرب با را خود مناسبات

 .كند ترك را افغانستان
 با نبرد در را افغانستان حكومت و كنند ترك را افغانستان زمین سر شوروى نظامیان كه نبود راضى وجه هیچ به كارمل ببرك

 نموده سفر اتحادشوروى به رتبه بلند هیت یك با وقت(  ملى امنیت)  خاد رئیس هللا نجیب دكتور. بگزارد تنها و رها مجاهدین
 و بود رسیده توافق به و نموده مالقات گوربچف شخص با بخصوص و اتحادشوروى نظامى و سیاسى رهبران بعضى با و

 با و بوده حاضر مستقالنه دفاع به افغانستان طرف كه بدهد اطمنان وى به و كند كسب را گوربچف اعتماد كه بود توانسته
 .ندارد مخالفت شوروى نظامى نیروهاى نمودن خارج

 صفت به هللا نجیب دكتور وى عوض و شده سبكدوش  آش وظیفه از تداوى و مریضى بهانه به كارمل ببرك 1٩۸٦ سال در
 و حزب در مشكالتیكه تمامى با هللا نجیب دكتور. شد گماشته افغانستان جمهورى رئیس و خلق دیموكراتیك حزب اول منشى
 را یكپارچگى و وحدت دوباره تا داشت اسرار و بدارد نگهه ها پرچمى و ها خلقى بین را حزبى تناسبى تا كوشید بود، دولت

 نام تغیر وطن حزب به را خلق دیموكراتیك حزب و كرد اعالن را ملى وحدت سیاست نجیب دكتور. دهد رونق حزبیها بین
 أمین، باند بنام كه را زندانیان از زیادى تعدادى گذاشت، باز مجاهدین و اپوزیسون روى به را آشتى و مذاكرة هاى دروازه داد،

 پیشنهاد آنها به یا و داده را دولتى هاى پست آنها از یكتعداد براى و كرده رها بود، نموده محبوس خاد ریاست زمان در خودش
 عالي افسران و جنراالن از یكتعداد كه نتوانست حكومتش آخر تا و داشته ادامه فریكسیونى و حزبى كشمكشهاى آنهم با. كرد
 .كند خود از را داخله و دفاع وزارت رتبه

 كه شدند مجبور آرمان پر دل با افغانستان، أشغال و جنگ ماه چند و سال ٩ از بعد ژنو توافقات به نظر شوروى نظامیان
 .اند خورده شكست جنگ در كه نمودند اعتراف و كنند ترك را افغانستان بار آخرین براى 1٩۸٩ فبرورى 1٥ بتاریخ
 داده، تلفات نظامى و ملكى ملیون دو از ازضافتر افغانستان طرف بود، ناپزیر جبران و گزاف طرف دو هر براى جنگ قیمت
 مجروح ما هموطن هزار ها صد شدند، مهاجر ها كشور دیگر و ایران پاكستان، به و خانمان بى ملكى مردم ملیون ده از بیشتر

 بود، خورده را ضربه بزرگترین اقتصادى نگاهى از و شد تخریب افغانستان بنیادى تأسیسات اكثریتى و گردیدند معیوب و
 آمریكاى دالر ملیارد صدها و داشته مجروح هزاران و عسكر هزار پانزده از بیشتر تلفات جنگ هم شورویها طرف براى

 .بود شده جنگ مصارف
 خواست تنى شهنواز وقت، حكومت برحال دفاع وزیر كه بود، رسیده جاى به ها خودخواهى و حزبى و دولتى درونى اختالفات

 به وفادار نیروهاى توسط تلفات و سنگین درگیرى از بعد كودتاه مگر نماید، نظامى كودتاه حكومتش و هللا نجیب دكتور علیه بر
 آس اى پوشش و حمایت تحت آنجا در و نموده فرار پاكستان به همرایش جنراالن یكتعداد و تنى شهنواز و شده خنثى حكومت

 .بود نخواهد افغانسان مردم عفو قابل وقت هیچ كه گرفتند، قرار پاكستان استخبارات شبكه اى،
 از بعد. نماید مستقالنه دفاع 1٣٧1 ثور هشتم تا هللا نجیب دكتور رهبرى تحت توانست نظام مصلح قواى و افغانستان حكومت

 ثابت دیگر یكبار هللا نجیب حكومت مصلح قواى آباد، جالل شهر باالى پاكستان نظامیان بكمك مجاهدین مشترك و وسیع حمله
 كه شد ثابت و نمایند دفاع مستقالنه كشور ارضى تمامیت از پاكستانى و مجاهدین نیروهاى هجوم برابر در میتواند كه نمود

 .نیست حل راه طرف دو هر براى جنگ
 ملل پرستى سر تحت( وین)  ویأنا در صلح كنفرانس باید ژنو توافقات به نظر كه شدند حاضر غربى هاى كشور و امریكایها

 تا بسپارند، انتقالى مشترك حكومت به را قدرت و نمایند اشتراك آن در درگیر گروپهاى تمامى هاى نماینده و گردیده دایر متحد
 .بگیرد صورت آزاد انتخابات متحد ملل بكمك

 كه گردید آغاز حزب و حكومت بین در دیگرى سیاسى بازى شود، جور انتقالى حكومت و دایر وین كنفرانس اینكه از قبل
 .فرستادند ثباتى بى و دال گو به طوالنى زمانى براى را افغانستان خود دسیسه این با خاینین متسفانه
 ببرك طرفدار كه سیاسى بیروى و مركزى كمیته اعضاى جمهورى، ریاست گارد دفاع، وزارت جنراالن از زیادى تعدادى
 آنها با هم دوستم جنرال دیگر طرف از و گرفته تماس مسعود شاه احمد رهبرى تحت نظار شوراى با مخفیانه بودند، كارمل
 متحد ملل پالنهاى و خود هللا نجیب دكتور. نمودند تسلیم خود بدست مجاهدین دیگر و نظار شوراى براى را حكومت و پیوسته

 دوستم جنرال قوتهاى ببرد، پناه بود، رفته قبال اش خانوده كه هند كشور به متحد ملل طیاره با كه خواست و دیده شكست در را
 كابل در متحد ملل دفتر در زى احمد شاپور جنرال خود خورد برادر با كه میشود مجبور و شده رفتنش مانع هواى میدان در
 دفتر در یارمحمد جنرال خود معاون توسط و نموده مخالفت چیان كودتاه پالن با ملى امنیت وزیر یقوبى جنرال. ببرد پناه

 .میرسد هالكت به كارش
 دفاتر تمامى شده، كابل داخل سیاف استاد گروپ اسالمى، اتحاد و وحدت حزب ، اسالمى حزب نظار، شوراى یك هر مجاهدین

 سلیقه و میل به كس هر نمودند، تقسیم خود بین و گرفته غنیمت به را سالح هاى دیپوى و نموده چپاول و چور را ها بانك و
 شده دچار  سرنوشت یك به كشور تمامى و نبود كابل از بهتر وضعیت هم والیات در كردند، رفتار كابل دفع بى مردم با خود
 .بود

دارد ادامه  
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