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 ۱۲/۱۱/۲۰۱۶                  دوکتور محمد اکبر یوسفی
 

 توقفگاه های چندی از بحران افغانستان!
 

این  در سالهای اخیر، مباحث بی شماری در بارۀ عوامل اصلی بحران خونین افغانستان، صورت گرفته است.
بحران، هم چنان طوالنی ترین "بحران" در تأریخ افغانستان "ُمدرن" شناخته شده است. ریشۀ اصلی و مسیر حرکت 
"بحران" را، که  حتی بعد از نیمۀ دوم قرن بیست، رنگ و رخ خود را نشان می داده است، قبالً هم، بشکل 

ا قوانین محاسباتی احتماالت، بیشگوئی گردد. این حرکات، نا منظم و خزنده نیز می توانست مشاهده و در تابعیت ب
چنین حرکات، ممکن برای تمام حلقات اجتماعی، محسوس نبوده باشد و یا توجه الزم ننموده باشند. غفلت زمامداران 
وهم ارزش ندادن به مسائل حیاتی در همه ساحات از جانب حاکمیت، عدم توجه الزم به انکشافات بین المللی بشمول 

رک درست مشهود از موقعیت کشور، با تمام مسایل آن در مناسبات بین المللی، در بروز بحران و رشد روز عدم د
 افزون آن، باید بی اثر نبوده باشد.

 

برخی ها عوامل اصلی بروز بحران را با بار مسئولیت آن، بسادگی و سطحی تنها، بدوش آخرین پادشاه افغانستان  
)چهل سال بدون جنگ حکمروائی داشت(، می اندازند. چنین حلقات هم چنان مدعی اند، که گویا با طرح و تصویب 

ه" و "مشران جرگه"، و "محروم" ساختن قانون اساسی و تأسیس "پارلمان" دو مجلسه، متشکل از "ولسی جرگ
اعضای خاندان سلطنتی در مقام های معین دولتی و حاکمیت جدید، ارتباط داشته است. با چنین طرز دید مملو از 

تضاد، ممکن هدف داشته باشند، تا تمرکز قوت و عمل آنها را، بسوی حفظ قدرت یک قبیله و خانوده، و یا در رشد 
نند. از چنین افکار، می تواند هم چنان، فقط امر"ابدیت میراثی بودن قدرت" زمان کیش شخصیت، بمصرف رسا

چنین موضعگیری است، که چه کسانی، امپراتوری های قلمروی نیز، افاده شود. در حفظ ابدیت، به همگان معلوم 
دی در داخل کشور، را مطرح می کنند. نباید فراموش کرد که عقبمانی های قرون در مناسبات اجتماعی و اقتصا ها

مناسبات بین المللی نیز در سایه انداختن بر مناسبات داخلی و ایجاد شرایط خارجی برین کشور، در امر امکانات 
 انکشاف آن، بی اثر نبوده است.

 

آنچه قابل ذکر است، همانا مشخصات زمان ماست، که خیلی نا راحت 
. در جملۀ این کننده و تا حدی زیادی هم گمراه کننده، بنظر می رسد

مشخصات، برخورد سطحی با حوادث و هم چنان عشق و عالقۀ برخی 
از افراد به شخصیت پرستی، استفاده از "شعار های کلیشه یی" و 

شباهت دادن وقایع، بعبارت دیگر قرار دادن اشخاص و سیستم ها در 
مراحل مختلف تأریخی در قضاوت های مقایسوی، بدون ارائۀ معیار ها 

های قابل مقایسه، که فاقد تمایالت و تعصبات "نژادی" و و نورم 
"مذهبی" و غیره قضاوت های نا درست و پیشداوری ها هم نمی باشد، 

 قابل ذکر است، که تفصیل درین نوشته نمی گنجد.
 

حال مختصراً وقایع چندی را در ده سال بعدی، یعنی بعد از تصویب 
ضاً، از آن بنام "دهۀ آخرین قانون اساسی، در زمان سلطنت، که بع

 –دیموکراسی" نیز یاد می کنند، بیان می داریم، که بر مناسبات سیاسی 
اجتماعی افغانستان، بی اثر نبوده است. در آن دوره بعد از یک وقفه، 
فعالیت های "سیاسی" و "روشنگری"، حلقات متعدد، که تعدادی از آنها 

قانون اساسی، از فعالیت قانونی محروم بوده اند، آغاز می  در مدت های قبلی، یعنی در مرحلۀ قبل از تصویب
گردد. نفوذ منطقوی ایران را هم در آنزمان، که از پیوند های قوی با ایاالت متحدۀ امریکا و جهان غرب برخوردار 

 بوده است، نباید در انکشافات بعدی کشور ما نا دیده گرفت.
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لمان، "هاینریش لوبکه"، شاه محمد رضا پهلوی، فرح پهلوی و )پایان تصویر سمت چپ: "رئیس جمهور اتحادی آ
می  ۲۷"ویلهیلمینه لوبکه" )از سمت چپ به بسمت راست(، در ضیافت قصر "آوگوستوس بورگ بروهل"، 

 م(.۱۹۶۷
 

" نیز، مهر زده ۶۸درین سالها، که در اروپا، نهضت و جنبش جوانان و محصالن را، با اصطالح بخصوص "سال  
م، حین سفر شاه ایران به برلین، در مظاهرات اعتراضی، یک محصل، بنام "بینو ۱۹۶۷سال  اند )درین

Karl-هاینس کوراس" )  –با ضرب "گلولۀ، یک پولیس"، بنام "کارل  ،( Ohnesorg – nnoeB) اوهنیزورگ"

Heinz Kurras)،  ،)اجتماعی کثیری در کشور ما نیز به فعالیت های  –"سیاسی"  تشکل ها و محافلکشته می شود
نین "محافل"، منجمله از "جریان از بروز  چمقدماتی، تا حدی بشکل "نیمه علنی" و علنی آغاز نموده بودند. 

دیموکراتیک خلق" )بعداً دو جناح "خلق" و "پرچم" در حال "انشعاب غیر رسمی" می گذشت. نا گفته نماند، که بعد 
از همان سالها، از "جنبش محصالن"، در سرزمین آلمان، سازمان "تروریستی"، در تحت نام "فراکسیون" اردوی 

ۀ در رأس ادار« ریچارد نیکسن»، نیز تشکیل می گردد. در همان زمان، Rote Armee Fraktion(RAF)سرخ 
ایاالت متحدۀ امریکا قرار می گیرد. عکس العمل های اعتراضی محصالن و "گروه های چپ" علیه آن حکومت، 

"جنگ ویتنام" شدید بوده است. چنانچه در سفر "سپیرو اگنیو"، از طرف یک گروپی از محصالن که در  به نسبت
"پارک زرنگار" به "میتنگ اعتراضی" پرداخته بودند، موتر حامل او را، با باران تخم مرغ فرسوده و بادنجان 

 رومی،استقبال نمودند.  
 

و اولین انتخابات در افغانستان و هم درین مرحله قریب "سه سال" از عمر "پارلمان" 
قریب بیست سال، از "جنگ سرد" در فضای بین المللی و بهمین ترتیب حدود ده سال، از 
مناسبات و روابط همکاری وسیع، اتحاد شوروی، با دولت پادشاهی افغانستان، می 

اموزند، گذشت. توصیۀ کوتاه به نسل جوان این وطن جنگ زده، اینست تا اولتر از همه، بی
که در وقایع "سیاسی"، شکست مسئوولین سیاسی را، با دقت از "مجرمین جنائی" و 
"فاسد" تفکیک بتوانند. حال بطور نمونه، در مدتی که ما از آن بعنوان دهۀ "دیموکراسی" 
یاد می نمائیم، باید فراموش نکنیم که این مرحله را در یک رژیم سلطنتی می بینیم. آنهم 

ب افتاده، که در جمع کمترین و فقیر ترین کشور های وقت جهان، در یک کشور عق
شمرده می شده است. ضمناً خیلی کوتا، از آنچه در"دیموکراسی" بزرگترین قدرت جهان، 

 بطور موازی گذشته است، نیز مختصراً نظر می اندازیم. در همین سرمقالۀ "مجلۀ شپیگل"، می خوانیم:
 

از اینکه جنگ ویتنام، بدون افتخار دوام می یافت، بتعقیب شکست "جانسن" در پس از مرگ دو "کیندی"، بعد »  
جامعۀ بزرگتر، دیگر این ملت هیچ سیاستمداری را در صدر، بقدرت نیاورد، تا مانند اشخاصی چون "جان اف 

ملت را گرد کیندی"، مردم را به "مرز جدیدی" فرا خوانده می توانست. "جان اف کیندی"، توانست بهترین کله های 
هم آورد. نخبگان و ممتازین را از بخش اقتصاد و علم، در حالی در قصر سفید جمع آوری نمود، که سرکردۀ خانه، 

 دورنمایی را از جانب خود برای آنها، باز نمود، خودش هم با آنها، پیوست. 
 

( عواید ۱۰/۹از نه بر دهم ) ( Robert McNamaraدرین فرصت، رئیس "فورد"، چنانچه "رابرت میکنامارا" )
خود، صرفنظر نمود، تا در تحت رهبری "کیندی" بحیث وزیر دفاع، شامل شده بتواند. از مشهورترین پوهنتون 

( و بحیث نویسنده تحت نام .Arthur Schlesinger jrهای کشور، علما و مؤرخین، چون "ارتور شلیسینگر" )
( را در خدمت حاضر Theodore Sorensen"تیودور سورنسن" ) ، با استعداد ترین شخص،(Ghostwriterدیگر)

با رئیس جمهور پیوست، که خود روشنفکر بوده  ساخت. در بخش امور امنیتی، "میک جورج بندی"، "روشنفکر"
است، و به رئیس جمهور مشوره می داده است. در تحت ریاست، "جانسن"، در اجراات او "سرحدات جدید"، که 

بدان فرا خوانده بود، به فاصله های نا رسیده، بجا ماند." در همین گزارش هم چنان تذکر رفته "کیندی" ملت را 
 «است که، بهمین علت بوده است، که متخصصان زمان کیندی، از "جانسن"، فاصله گرفتند.

 

نباید از نظر دور داشت، که جنبش ها و نهضت های جوانان و محصالن افغانستان هم، از انکشافات بین المللی و 
تأثیرات فضای جنگ سرد، بی اثر نبوده اند. در همان سالها، جاده های شهر های افغانستان، شاهد مظاهرات و راه 
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راض علیه قانون "پوهنتون ها" و"معارف"، قابل ذکر پیمائی ها بوده است، که مظاهرات متعلمان و معلمان در اعت
 است.

 

این وضعیت در افغانستان در حالی حکمفرما بوده است، که قانون مطروحۀ احزاب اصالً، از توشیح مقام "پادشاه"   
نگذشته بود. اما فعالیت های بعضی از جریانات، حتی در صورت عدم موجودیت "قانون احزاب"، از جانب 

مل می گردیده است. این حلقات و محافل از افکار و نظرات مختلف، نمایندگی می نموده اند. در "طیف حاکمیت تح
راست"، که در جامعۀ افغانستان، درین کتگوری، جنبش "مذهبیون" در تحت نام "جوانان مسلمان افغانستان" ) بعداً 

ی توانند، نیز شامل بوده اند، که در "فعالیت " حزب اسالمی افغانستان" و سازمان های انشعابی از آن(، یاد شده م
های تبلیغاتی"، روز های اول، عمدتاً در مساجد، و هم در مکاتب و پوهنتون ها، در پهلوی سایر گروپ های "چپ" 

 نیز، حضور داشته و به مناقشات می پرداخته اند.
 

فغانستان" نام برد. این "جریان" که در جملۀ حلقات "چپ"، بطور نمونه، می توان از "جریان دیموکراتیک خلق ا
بعداً از جانب رهبران آن، در همان لجظات تشکل و بنیانگذاری، در "خفاء"، بعنوان "حزب" یاد گردیده بود، مگر 
در مراحل اول از ذکر کلمۀ "حزب" در ترکیب نام آن، علناً خودداری نموده، آنرا "جریان" می نامیده اند. 

نشان داده است، که بعلت عدم موجودیت قانون احزاب، از ذکراین کلمه خودداری  توضیحات بعدی رهبران آن،
بعمل می آمده است. این هم می تواند، نمایانگر عالیمی باشد که "فعالین" آنها، آمادۀ پذیرش روش مبارزۀ قانونی 

نبش، بهمین ترتیب، حلقات بوده اند و در انتظار توشیح قانون بوده اند. در عین حال، مشابه با همان تعریف این ج
"چپی" دیگری هم، منجمله "....، شعلۀ جاوید"، و محافل "ملی گرا" و "بورژوازی لیبرال"، مانند"افغان ملت" و 
غیره، نیز بفعالیت آغاز نموده اند، که منجمله بعد از بروز اختالفات بین احزاب "کمونیست اتحاد شوروی" و 

 چپ"، نیز انشعابات و اختالفات نظر محسوس بروز نموده است."ح جنبش "جمهوری مردم چین"، درین به اصطال
 

در شرایط جنگ "سرد"، در مشابهت با ساحۀ مقناطیسی، همه گروپ ها، که دارای "جناح های" مختلف چون،  
آیدیالوژیکی و در تحت تأثیر مناسبات  –"چپ" و "راست" و یا "میانه رو" بوده اند، در جهتگیری های سیاسی 

اری، قدرت های بین المللی، سمت های سیاست و شعارهای ناشی از اهداف آنها را نیز تعیین نموده بودند. شعار ج
های مختلف، علیه "انحصارات سرمایداری"، علیه "امپریالیزم غرب"، در رأس "ایاالت متحدۀ امریکا"، علیه 

علیه "شوونیزم عظمت طلب چین" و علیه  "سوسیال امپریالیزم شوروی"، علیه "استعمار کهنه و استعمار نو"،
"جدائی نژادی" و غیره اشکال مختلف، تعیین گردیده بود. همۀ این جنبش ها، دارای ترکیب مغلقی بوده اند. قدرت 
های بزرگ، در جهان "دو قطبی"، هر یک هم چنان تعاریفی را از همان وضعیت سیاسی، اقتصادی و اجتماعی 

ا در تحت نفوذ چنان تعاریف و مفاهیم، متحدین "طبیعی" آنها را، تشحیص و در خط جهان، پخش می نموده اند، ت
 خود آنها، جذب نمایند. 

 

این اختالفات را  هم چنان از نفوذ عوامل ناشی از شرایط، تسلط فضای "جنگ سرد" در مناسبات بین المللی، نمی 
که از "دیموکراسی" زمان سلطنت، قریب به  سه  توان فارغ دانست. این اختالفات، از همان سال ببعد، در زمانی

سال می گذشت، کسب شدت نموده است. هر گاه دو گروپ متخاصم "چپ" و "راست" را، بعنوان دو "قطب" 
سیاسی در داخل جامعۀ افغانستان، در نظر بگیریم، در "طیف" وسطی آن، حرکات و حلقات  –مخالف اجتماعی 

، «ناسیونالیست "افغان ملت"»ی داده اند. در جمله می توان از گروپ دیگری هم، موجودیت خود را نشان م
"صدای عوام" "مساوات" )"تحت رهبری محمد هاشم میوندوال"( و هم چنان از گروپ های کوچک دیگری نیزنام 

 ببریم.
 

ع برخی ها، از طریق، شخصیت ها و افراد با شهرت، که از جملۀ اعضای حلقات و محافل "مرفه" در اجتما 
افغانستان محسوب می گردیده اند، بعنوان مهره های دارای نفوذ و قدرت و هم چنان صاحب امتیاز در "بدنۀ 
عمارت" دولتی وقت، الی مقامات مسئوول در محافل حاکمه، یعنی در حاکمیت " رژیم سلطنتی"، در تمام ادارات و 

اد کثیری از همان "چهره های سیاسی" درین "دهۀ مقامات نیز نمایندگی می نموده اند. قابل یادآوری است، که تعد
دیموکراسی"، که از یکطرف در مقامات رهبری "سازمان های سیاسی"، "غیر قانونی" و یا "نیمه قانونی" قرار 
داشته اند، در عین حال با داشتن "عضویت" در" پارلمان"، "دهۀ دیموکراسی"، در جامعۀ افغانستان از "مصؤنیت" 

mailto:maqalat@afghan-german.de


  
 

 

 6تر 4 له :د پاڼو شمیره

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

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

 

بوده اند. از جمله، می توان از "مولوی محمد نبی محمدی"، "ببرک کارمل"، "حفیظ هللا امین" و خاصی برخوردار 
 غیره نام برد، که  بعداً در "بحران" افغانستان، از آنها، در مراحل مختلف، با نقش های مختلف یاد شده است. 

 

امتیاز و معتبر، در قشر های فوقانی  دولت حاکم، مسئولین سیاسی رژیم را، ازین محافل ذکر شده، و افراد صاحب
جامعه در رهبری دولت، تعیین می نموده است. درین محافل، پیروان سوسیال دیموکراسی" تیپ " امریکائی نیز، 
شامل بوده اند، که در نشرات معین نظرات آنها را، "نشخوار" می نموده اند. عالیم و شعار های تعداد بی شمار این 

و عطش"، به کسب قدرت داشته اند. اما تا آنزمان، قریب هیچکس، ممکن از بروز "بحران"، گروپ ها، همه "میل 
 با این وسعت و عمق بعدی فکر کرده نمی توانسته اند و یا ممکن در برابر چنین حوادث بی پروا بوده باشند. 

 

هرگاه با خونسردی کامل، بخاطر دریافت ریشه های تأریخی مسائل و 
عیت کنونی جامعۀ ما، به قسمت هایی از حافظۀ درک درست از وض

تأریخ مراجعه نمائیم، ممکن است، تا حدی روشن شده بتواند، که 
"بحران" افغانستان ناشی از وقوع یک واقعه و یا وقایع محدود پراکند، 

درین مطلب، "فکت ها" و "حقایق" چندی از مطبوعات  نبوده است.
مع آوری می گردد، که چشم خارجی، در قدم اول برای نسل جوان، ج

های مردم ما، بسوی آوردن صلح کیفی توسط آنها، بیشتر خیره مانده 
است. این جوانان می توانند قدم های مؤفقانه ای را درین راه بردارند، 

در  که در صورتی که از انرژی ذخیروی شان، کمتر بمصرف برسانند
مسیر استفاده از "دلتنگی های کالنساالن" و آرمان های تخیلی آنها، که 
به امید برگشت به گذشتۀ از دست رفته مشغول اند، و هم چنان 
ازعادات "شعار سازی" آنها، فاصله اختیار نمایند. البته چنین حقایق، 
برای همۀ بازماندگان "دورۀ دیموکراسی"، اعم از هواداران "سلطنت" 

همه حلقات "چپ" و "راست" قابل توجه است، که بدون شک، هر تا 
یک بشکلی از اشکال می توانند، از آن برای "جلب و جذب" در 

 صفوف آنها، کار گرفته باشند.
 

اگر یکی در تالش های رسیدن به قدرت، ازین روزگار تلخ و مصیبت 
، های ناشی از حوادث طبیعی و عقبمانی های مشهود، از کاروان تمدن

برای کسب قدرت، و در امر شکست و ناکامی جناح مقابل  اقدام نموده 
است، در جناح مقابل یعنی جناح قدرت هم، "فقدان" قابلیت در ادارۀ کشور وجود داشته است که این واقعیت را در 
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"شترن"، حال بطور نمونه، به قسمتی از گزارش تصویری، مجلۀ مصور حلقات حاکم هم، نباید از نظر دور داشت. 
بزبان آلمانی، در مرحلۀ قبل از وقوع کودتای "سفید"، نظر اندازید، که بعد از قریب سه سال "خشک سالی" تهیه 

 شده است:
 

در متن گزارش، متون تکاندهنده بچشم می خورد، که تفصیل درین مطلب نمی گنجد. ازینکه تصاویر هم واضح 
، روی تصاویر انداخته است. در یک متن می نویسد که: "اجساد سخن می گوید، قسمتی از عناوین را "ژورنالیست"

 را قبل از اینکه دفن شود، سگ ها خورده بودند." و یا در مورد رئیس پولیس می خوانیم: 
 

گندمی را که بطور کمک از خارج فرستاده شده بود، فوراً در بازار سیاه به تاجران و محتکرین تسلیم داده "
ی خوانیم: "پادشاه ظاهر، پارلمان خود را، بکمک پولیس، به جلسه حاضر ساخته است." در همین صفحه م

 ."است
 

در همان سالهای خشک سالی، همچو گزارشات وحشتناک از نقاط مرکزی، والیت غور و غیره مناطق، چون 
"جوند"، نیز به چاپ رسیده است، که حتی حرف از "فروش" دخترها، توسط والدین گزارش گردیده است. از چنین 

ً تمام گروپ ها، برای جلب و جذب هواداران خود، استفاده نموده ا ند. درین فرصت آنهم در زمان وضعیت حتما
 "غیابت" پاد شاه، "کودتای سفید" بوقوع پیوسته است. 

 

حادثۀ "کودتای سفید"، تا حدی قریب همۀ "گروپ هایی" را، غافلگیر ساخته است، که اگر افراد آنها، درین عمل 
اند، که اکثراً به رتبه های پائین،  افسر، یاد نموده 50سهیم نبوده باشند. بعضی از منابع، انجام کودتا را، به اشتراک 

نفر نام برده است. در جملۀ تمام گروپ ها، قطب "راست  ۱۰۰در انجام آن دست داشته اند. منبع دیگر از حدود 
مذهبی" و هم بعضی از "حلقات طرفدار خط سیاسی چین" و محافل "مذهبی شیعه"، هواداران "ایران"، بشمول "مال 

 "، سرا سیمگی خاصی را هم، از خود نشان می داده اند.های" مسکون در "نجف اشرف

 

اعالن "رژیم جمهوری"، در تحت "رهبری جنرال محمد داوود، صدراعظم زمان سلطنت"، تا حدی از استقبال 
برخی از محافل برخوردار بوده است. برای تمرکز بهتر بر اوضاع آنوقت ملی و بین المللی، بعنوان نمونه، به متون 

شره، در مجالت، "شترن" )گزارش اوضاع کشور، قبل از وقوع "کودتا"( و "شپیگل" )خبر وقوع حادثه(، اخبار منت
، که در مقاالت قبلی نیز از اخبار و معلومات در بارۀ وقایع کشور ما، ازین منابع، استفاده شده مراجعه می نمائیم

، ۵۹جوالی، صفحه  ۱۱م، تأریخ ۱۹۷۳سال  ۳۰: در متن خالصۀ خبر، قبل از گزارش مفصلتر، در شمارۀ است
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ارزیابی ننموده است، که به جای سرمقاله، منتشر  ،نمایانگر آنست، که این مجله اهمیت این واقعه را، به آن سطح
 سازد، بلکه در صفحۀ اختصاصی، معلومات دربارۀ وقوع حوادث در کشور های خارجی، منتشر ساخته است. 

 

ت قبلی نیز ذکر شده است، سالها می گذشت، تا یک مجله یا اخبار غربی مطلبی از جانب دیگر، طوری که در مقاال
، مجله طوری که از پشتی مجله می بینید، مجله ۳۰در همین شمارۀ   را در رابطه با افغانستان، منتشر می ساخت.

می خواهد از آن فرا تر قدم بردارد.( و « ترمپ»" )حال مکروفون ها در قصر سفیدسرمقالۀ خود را، به موضوع "
اختصاص داده است. این وضعیت هم چنان نشان می دهد، که وقایع  "آیا نیکسن ختم است؟"،سؤال اینکه، 

افغانستان، مانند دهه های بعدی، توجه جهانیان را بخود جلب نمی نموده است. قریب چهار هفته قبل از "کودتای 
مطلبی کوتاهی را، بدین متن  ۱۵۲م، همین مجله، در صفحۀ ۱۹۷۳همان سال  ۲۴نستان، در شمارۀ سفید" در افغا

"، دهقانان در جنوب غرب افغانستان، تا آنجا که انسان ها، .کشت تریاک بکمک ایاالت متحده»"منتشر ساخته است: 
بیاد دارند، در انتظار بلندترین حاصالت تریاک قرار 

دستگاه و سیستم جدید آبیاری،  از برکت اعمار –دارند 
که بکمک، "کمکی های انکشافی ایاالت متحده"، بر 

 مزارع آنها، نصب نموده اند. 
 

از زمانی که قیمت تریاک، بحیث مواد خام برای 
"مورفیوم" و "هیروئین"، در سالهای اخیر باال رفته 
است، هر چه بیشتر دهقانان، در مزارع آنها، کشت 

ابر ساخته اند. تا اکنون به اعتراضات کوکنار را پنج بر
امریکائی ها، افغان ها جواب رد، داده اند. حال، 
ایاالت متحدۀ امریکا، به تهدید قطع کمک های 

 « انکشافی به افغانستان، متوسل گردیده اند.
 

در اظهارات رهبر آیندۀ امریکا نیز همچو اشارات در مورد "کمک ها" بمشاهده می 
ینکه در پایان تصویر دوگانۀ )مونتاژ؟(، از رشتۀ ارتباط رهبر کودتا عالوه از ارسد. 

کشور بایر و دست ناخورده با "مسکو" نام می برند، در خبرکوتاه چنین می خوانیم: "
در هندوکش جمهوری شد. رهبر کودتا متحد "کریملن" و مخالف چین شمرده می 

". این خبر بدون شک، اثرات خود را در مناسبات کشور های منطقه و هم چنان شود
گروپ ها ی داخل افغانستان، و حلقات مدعی "مبارزۀ سیاسی" نیز داشته است، که در 
فوق، از آنها نام برده شده است. )آیا کودتای افغانستان، با اوضاع جهانی، چون بحران 

"واترگیت" و "مکروفون ها در قصر سفید  حکومت "نیکسن" و رسوائی های موضوع
 در واشنگتن، مرتبط بوده است؟( 

 

مناقشات سرحدی "چین" و "هند"، شکست اردوی "پاکستان" در جنگ با اردوی "هند" در "پاکستان شرقی"، در دهۀ 
نراالن "پاکستان هفتاد قرن بیست، مدتی قبل از "کودتای سفید" در افغانستان، که جدائی پاکستان شرقی را از تسلط ج

غربی" با خود آورد، وضعیت جدیدی را در منطقۀ آسیا و خاصتاً در جنوب آسیا، بوجود آورد. دولت "بنگله دیش" 
پا بعرصۀ وجود گذاشت، مناسبات بین "پاکستان" و "چین" و از جانب دیگر، روابط نزدیک بین "هند" و "شوروی" 

هندوستان" یاری رسانیده است. البته از همان آغاز جنبش "عدم در تحکیم بیشتر مناسبات بین "افغانستان" و"
انسالک" بین این دو کشور، روابط حسنه وجود داشته است، که اختالفات هردو کشور با پاکستان، حفظ چنین 

  مناسبات را هم ضروری می ساخته است.
 

 پایان

mailto:maqalat@afghan-german.de

