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 3تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئټینگه کړله موږ سره اړیکه  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

 
 

 ۲۰۱۶دسامبر ۲۶  فرانسه                        کی تره ،عثمان م دوکتور
 

ستیکمون یو اندوه سقوط امپراتور یو پرادوکس خوش یشش جد  
 ( یسالگرد  تجاوز شورو نیو هفتم ی) به مناسبت س

 
بر  یرا مبن یشورو یپلوماسید دی. تهاجم چهره جدگذردیدهه م میاز سه ون شیبه افغانستان ب یتهاجم اتحاد شورو از

. تعادل قوا را در منطقه برهم زد. مسابقه اندینما ایبدن کیولوژیدیتوسعه نفوذ ا یبرا ینظام یرویاستفاده از ن
 دیجد یها یصف بند نهیساخت. زم کینزد م.  جنگ سرد را تا مرز جنگ گردیرا سرعت بخش یحاتیتسل

صلح  یکشور ها فراهم کرد.کوتاه سخن  ضابطه ها انیرا م ی( و نظام کایبا امر نیچ شتریب یکی) نزد کیپلوماتید
 را معروض به سوال ساخت.  تانتیو د یباهم ستیاز جمله اصول ز یالملل نیب ینسب تیو امن

 ریرنگ غ یالملل نیب استیرا در عرصه س ستیبه کامپ کمون کیپلوماتیبه افغانستان  برخورد د یشورو تجاوز
 کشور ها اثر گذاشت . طور مثال :   یداخل استیمتعارف داد و در تعامالت س

 شدند. دیوابسته به آن تجر یو کشور ها یاتحاد شورو  -
 بدل شد. یکامپ ضد شورو یاسیو س ی، استخبارات ینظام گاهیبه پا  یابتیپاکستان به صفت عقب جبهه جنگ ن  -
رونما  یدر برخورد به تجاوز شورو شتریب تیدر انتخابات مظاهر جد خواهیحزب جمهور یروزیبا ف کایدر امر  -

 .دیگرد
 نیکردند. ا امیق یشورو هیتحت الحما ستیحزب کمون یاسیس یو انحصارگر یگران برضد هژمونکار ندیدر پول  -
وابسته به ماسکو در سراسر جهان  ستیوسائر احزاب کمون یشورو ستیحزب کمون انیفاصله م جادیا زهیانگ امیق

 کرد.  شتریب ایرا در دن ستیشد و فشار بر احزاب کمون
 :  کیپلوماتیسکه تبادله در داد وستد د افغانستان

 یها ی، افغانستان را در صدر معامله گر یالملل نیب استیآن در س راتیبا ابعاد گسترده تأث یاتحاد شورو تعرض
 یدار هیسرما یاعمال فشار و مقابله با کشور ها لهیاشغال افغانستان را وس یقرار داد. شورو یالملل نیب استیس

و  یغرب یبا انداخت متوسط در اروپا کیبالست یاه یمرم دنیچون برچ یاشغال را با مسائل نایبکار بست و پا
جناح پرچم حزب  شتریساحه صلح ارتباط داد. موضوع دفاع از به اصطالح انقالب که ب ثیاعالم بحر هند بح

 قرار گرفت. یشورو یمل تی، تحت الشعاع پروبلم حفظ امن سوختیخلق در تب آن م کیموکراتید
 کار گرفتند : لیبه مقاصد ذ دنیرس یافغانستان برا هیغرب از قض برالیل یها کشور

و   یاسالم ی، کشور ها یممالک غرب شتریهر چه ب دنیکشان قیاز طر یالملل نیدر سطح ب یشورو دیتجر  -
 .یبا شورو یمنسلک در موضع دشمن ریممالک غ

اقتصاد متزلزل  فی، به مقصد تضع یحاتیتوأم با مسابقه تسل ندهیو فرسا  یجنگ طوالن کی نهیتدارک زم  -
  یقشون شورو یکردن درخواست خروح فور رونیمنظور ب نیازان . به هم یاسیس جیو بدست آوردن نتا  یشورو

 از اجندآ.
 ساختن آن. یبه منظور متالش یشورو ونیدر بطن فدراس یو مل یاز احساسات مذهب یبهره بردار -

کشور عضو سازمان ملل متحد و جنبش عدم  کی یمل تیبه حق حاکم  یالملل نیب نیکه در تقابل با قوان یشورو
متوقف شد ،  یبقبوالند : صدور گندم به شورو ایانسالک تعرض کرده بود ، نتوانست نظام محصول تجاوز را بدن

خود را از افغانستان  یسفرا  یاسالمو ممالک  یغرب یکشور ها ی. برخدیگرد میماسکو تحر کیالمپ یها یباز
 یاسالم ینشناختند. حکومت افغانستان از جرگه کانفرانس کشور ها تیاحضار کردند و حکومت کابل را به رسم

افغانستان بخصوص به مثابه سپر دفاع از خود  یطرفیو ب یمل تیرانده شد. ممالک همجوار افغانستان از حق حاکم
 شد. دینمودند. دولت افغانستان تجر دیحکومت ببرک کارمل تأک ییکردند و بر عدم شناسا تیحما

 آن : یاسیو س ی، فرهنگ ی، اقتصاد یتی، امن کیپلوماتیافغانستان و عواقب د یالملل نیب دیتجر  
امور مهم وزارت خارجه  یاجرا تی، صالح یخارج استیکننده س کتهیدر مقام د ی: شورو یپلوماسیدرساحه د -

بخصوص انعقاد معاهدات ملزم به  یالملل نیب یدر کابل انتقال داد. دولت افغانستان در تماس ها را به سفارت خود
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دولت  اراتیاز حدود اخت یخارج یسفرا مانی. عزل و نصب سفرأ و صدور اگردیگرد یشورو تیجلب حما
 شد. رونیافغانستان ب

 تیامن نیدست گرفتند تا تأم یرو یمل یوساختن ارد یمتالش یرا برا ی: روس ها پالن منظم یتیدر عرصه امن -
 ایشیخلق و پرچم آغاز و با گذشتن از مل یاردو به فراکسون ها هیپالن از تجز نیافغانستان را وابسته بخود بسازند. ا

 .ابدیم انیانام اشرار پ ریز  یبرجسته نظام یبه ترور کدر ها یساز
 از جمله گاز کنترول کامل داشتند.  یمنابع طبع ی: روس ها باال یدر بخش اقتصاد -

پروژه  لیتمو ی، شورو دندیقروض خود را به افغانستان بخش یمقارن تجاوز شورو یغرب یکشور ها کهیحال در
 یامتعه صنعت دیخر یکالن را که افغانستان را به بازار انحصار یبه سود ها یمتک  یکوچک  استهالک یها

 گرفت. دستی، رو کردیم لیآنکشور تبد
 . دندیبه افغانستان قروض خود را به افغانستان بخش یالملل نیائتالف ب یروس ها  در آستانه تهاجم قوا 
 یبا رشته ها  یافغانستان را  به شورو  یو اقتصاد یتی، امن کیپلوماتید ی: روس ها وابستگ یدر بُعد فرهنگ -

)   یاسیس پلومیو د یلیهزاران بورس تحص ی. اعطادندیپا دارد استحکام بخش رید تیکه خصوص یفرهنگ یوابستگ
 لمیسرخ رنگ  و ف هیکتب با وقا لیشدن س ریازسو و سر کیاز   یو نظام یملک نی( به منسوب یو علم کینه اکادم

 بود. یدویو عق یروشنفکر افغانستان در حلقه اسارت فکر دنیدر جهت کشان هیمظهر قصد روس گرید یها از سو
 گریبا همد یاسیبا بافت س ستیبایم یو فرهنگ ی، اقتصاد یتی، امن کیپلوماتید یها یستگ: واب یاسیکارزار س در

را  یاسیبافت س نیشد تا تار و پود ا نیاشغال دوامدار افغانستان فراهم شود. قرار به ا یبرا یتا ضمانت خوردیگره م
 قرار دهد. زشیدر آم« جبهه پدر وطن »  

 :  هدف داشتند نیجبهه پدر وطن چند لیروس ها و جناح متحد پرچم از تشک 
 از موضع حزب .  ونیسیاپوز یبانیجلب پشت قیحزب از طر  یاجتماع گاهیتوسعه پا -
 کننده جبهه. بیترک یها روین هیکل یباال  یشورو یحام  یدبانید قیکنترول حزب پرچم و ازان طر نیتأم -
 قابل انعطاف از موضع قوت.   ریغ یها یاز خلق یقلع و قمع بخش انأیو اح دیتجر -

 جبهه پدر وطن : یناکام عامل
موفق به درک مردم خود نشدند. آنها در  تیحاکم انیتا پا یدویو عق یخلق از نظر فکر کیموکراتیحزب د نیمنسوب

 نیلفکشاندند. مخاطب جبهه پدر وطن اصأل مخا یخود و مردم را به تباه شندیاندیمردم مانند آنها ب دیبا نکهیجنون ا
حزب  رونیبه جبهه ب وستنیمسلح مشتاق پ ریغ یاسیس نیمسلح بود. چون شمار مخالف ریاعم از مسلح و غ یاسیس
قصد جلب و جذب آنچه   یگفت که جبهه پدر وطن به سادگ توانیم نانیاندک بود بنأ به اطم اریخلق  بس کیموکراتید

 خلق داشت. کیموکراتیبود ، در محور حزب د دهینام«  اشرار » را 
:  کندیراه را گم م تیو دور از عقالن لیتخ یایعادت به سلسله چکر زدن در دن لیجاست که حزب بر سب نیهم در

در  یحضور قشون شورو یعنیمطرح شد که حزب موضوع بزرگ نزاع  یطیجبهه پدر وطن در شرا لیتشک
 مسلح حل نکرده بود.  ریمسلح و غ ونیسیافغانستان را با اپوز

مانند جبهه ، ائتالف ، مصالحه و امثالهم  یاسیس یها یبلکه از ترمنولوژ یولوژیدیحزب  نه تنها از ا سران
افغانستان  طیقسمأ در شرا کهیگرید یداشتند. آنها از تجربه کشور ها ی، مجرد و انتزاع ی، سطح یبرداشت کتاب

 خبر بودند. یردند بآو روجبهه   لیو صلح و سلم به تشک یآزاد نیتأم یقرار داشتند و برا
. چند مثال شودیم لیمهاجم تشک یدر پروسه مبارزه ضد قوا یجبهات مل یاشغال خارج طیدر شرا یخیاز نظر تار 
: 

کردند. در  امیاستعمار فرانسه ق هیجبهه متحد عل کی لیدر تونس با تشک ستیونالیچار حزب ناس ۱۹۴۵ یفرور در
با استعمار فرانسه در جنگ شدند. در  یمل یجبهه آزاد یسازمانده ربایالجزا خواهیاحزاب آزاد ۱۹۴۵نوامبر 

بر سر اقتدار و سپس جبهات  یکتاتورید یها میدر آغاز جبهات مخالف رژ ۱۹۴۵تا  ۱۹۳۵از  یشرق یاروپا
بر ضد  یجبهه مل کیمراکش در بطن  ستیونالیدو حزب ناس۱۹۵۱ لی. در اپردیگرد لیتشک زمیمخالف سلطه فاش

 انسه ائتالف کردند. استعمار فر
مردم   شتریو تالش در جهت جلب اعتماد ب یگروه انی، تفاهم م یطوالن یکه به آنها اشاره شد بدنبال نبرد ها یجبهات

 نظام را بدست گرفتند. یشدند و رهبر یخارج یموفق به طرد قوا
 یالملل نیب استیبه مثابه نکته عطف در ظهور حوادث بزرگ در س دیبه افغانستان را با یحال ! تجاوز شورو بهر

 میاز سه و ن شیب  ی: ط شودیمحسوس م ۲۱قرن  یعنیاکنون  نیآن تا هم یها امدیحساب کرد که پ ستیدر قرن ب
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قرار گرفته  ی، مورد بهره بردار شودیم گرانیکه سودش سهم د یدهه مردم افغانستان به صفت مواد سوخت جنگ
 اند.

،   شدینم یمتالش یامپراتور نیاگر ا نأیقیشد.  ستیکمون یبه افغانستان موجب سقوط امپراطور یشورو تجاوز
  ستیکمون یکه اگر امپراطور نستی. اما سوال اکردیتنزل م یشورو ونیاز مرکبات فدراس یکیافغانستان در سطح 

 ؟ دندیدیم خودجرئت تجاوز به افغانستان را در  نیو متحد کایامر بودیپا برجا م
 یاز نابود ی: خوش سازدیو اندوه معروض م ی، انسان را با پرادوکس خوش ستیکمون یسقوط امپراطور تیواقع

ابر قدرت  کیوزنه مقابل در برابر ظهور  کیرفتن  انیاز م لیو متجاوز. اندوه به دل ستیهژمون یامپراتور کی
 .ودافغانستان  کش مردم یها بتیرا در مص یدر جهان  که فصل نو بیرق یب

 « انیپا» 
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