
  افغانستان
  ز نماندين نيچنان نماند و چن

  ی الهرودیرعليام

.  سوزاندی سال است در افغانستان جنگ خانمانسوز با شدت و حدت خشك و تر را میس
پس از .  استقالل خود را اعالم آرد١٧٤١افغانستان پس از مرگ نادر شاه افشار در سال 

اما مردم . ز تحت تسلط انگلستان درآمديس در شبه قاره هندوستان، افغانستان ني انگلیالياست
ت خود دفاع نمودند و یاسلحه در دست از موجود. م نشدنديافغانستان در مقابل اعمال زور تسل

 بود ین آشوريه اولي روسیس انقالبيد التاسیدولت جد. افتندیت امر به استقالل دست یدر نها
رابطه حسنه با افغانستان برقرار ت شناخت و يآه افغانستان را بعنوان آشور مستقل به رسم

 .آرد

گان خود در ی مردم افغانستان در حدود شصت سال در آرامش آامل بسر بردند و با همسا    
 یژه ایگان افغانستان جا و مقام ویان همساي در میاتحاد شورو.  آردندیصلح و صفا زندگ

ن يعنوان متخصصل آردند و بي تحصی شورویجوانان افغانستان در دانشگاه ها. داشت
س ی مشغول تدریگر موسسات آموزشیهن بازگشتند و در دانشگاه آابل و دي به می، فنیعلم
 ی مجهز شد و آادر افسری ساخت شورویماهايارتش افغانستان با سالح ها و هواپ. شدند

  . بودندی شوروی نظامیل آموزشگاه ها و دانشگاه هاي فارغ التحصیارتش افغانستان همگ

 یسرحدات جنوب.  در حال رشد و توسعه بودیان افغانستان و شوروي میط اقتصاد رواب    
ره ي بهبود روابط تیپادشاه افغانستان برا.  برخوردار شدی و اقتصادیاسي از ثبات سیشورو

  . ت را به عهده گرفتيون حس نيسي میران و شورویا

 به دو دولت هندوستان و ن آشوریس از شبه قاره هندوستان ايرون رفتن انگلي پس از ب    
س يد التاسیم شد و قسمت اعظم خاك افغانستان بنام پشتونستان به پاآستان جديپاآستان تقس

 ی ضد افغانیروهايگاه نیبه پا) پشتونستان(ن قسمت از خاك افغانستان یبعدًا ا. دیمه گرديضم
ان متمرآز يافته در دست نظامی در پاآستان تازه استقالل یاسيقدرت س. دیل گردیتبد
 در یاسي بهم زدن ثبات سیبرا. كا درپاآستان فعال تر شدندی آمری اطالعاتیسازمان ها . شد

ز بعد ين مائو نيچ. دی دست بكار گردی شورویقتر در سرحدات جنوبيافغانستان، بعبارت دق
ا يتالیمسافرت ظاهر شاه به ا.  در آنار پاآستان قرار گرفتیره شدن روابطش با شوروياز ت
 ین زمان بود آه آودتایدر ا. ده آلی بود ای در افغانستان فرصتیاسي بهم زدن ثبات سیراب

 را یاسيداودخان قدرت س. به مرحله اجرا درآمد) ١٩٧٣(ضد سلطنت توسط ژنرال داودخان 
د آه یش در افغانستان گردی فرساین آودتا سرآغاز آودتاها و جنگ هایا. در دست گرفت

  . شودیده نمین جنگ دی ای هم برایانیپاتاآنون ادامه دارد و 

.  بزرگ درآمدیچه قدرت های جالب توجه است آه افغانستان به مثابه آشور آوچك به باز    
 ها ییكایآمر. ان افتاديكائی بود آه به دام گسترده آمری افغانیاستمداراين سيژنرال داودخان اول

بهم ) نيچ(و بالقوه ) پاآستان(ن بالفعل يدند توازن قوا در منطقه را به نفع خود و متفقيآوش
 ی خواستند بازیان ميكائی را آه آمری نتوانست نقش آنچنانین بازیگرچه داودخان در ا. زنند

 قانع آننده بود در دست یبهانه ا)  ضد سلطنتیآودتا( آه او انجام داد یآند اما عمل
  . آنهای اطالعاتیان و سازمان هايكائیآمر



 ی دست بگذارد و تماشاگر گستردن دامی توانست دست روی نمی دار شوروروين گی در ا    
ك یرا افغانستان و در جوار آن هندوستان متفق استراتژیز.  خود گرددیاتيه منافع حيبر عل
ن دو آشور ی با ای شوروی و نظامی، فرهنگیروابط اقتصاد.  شدندی محسوب میشورو

بهم خوردن .  استوار بودیه مودت و دوستیبر پاافت و ی یگسترش م) افغانستان و هندوستان(
 ی شوروین توطئه برای آردن این خنثی شد و بنابراید تشنج میوضع موجود موجب تشد

ن ي به هم١٩٧٨) لیآور( ضد آودتا در افغانستان در ماه ثور یآودتا.  داشتیاتيت حياهم
ان با سرعت در داودخ.: ز وجود داشتي نین آار مجوزی ایبرا.  شدیمنظور سازمانده

 داودخان یاست خارجي نگاه به غرب در س    . ل بوجود آورده بودی خود تعدیاست خارجيس
 داودخان ی برایاریاست دست ين سی ایران محمدرضا شاه در اجرایا.  آردیدا ميت پیاولو

ك يت حزب دمكراتيفعال.  درجه انجام گرفت١٨٠ر جهت يي تغیاست داخليدر س. دراز نمود
 وقت ممنوعه اعالم شد و رهبران درجه اول آن ی از اتحاد شورویهام طرفدارخلق بات
ل آرده ارتش ين اوضاع و احوال بغرنج افسران جوان تحصيدر چن.  شدندیر و زندانيدستگ

ن حمله يام زدند و در حيل آرده بودند دست به قي تحصیافغانستان آه عمدتا در اتحاد شورو
ك خلق به يحزب دموآرات. و زن و فرزندانش آشته شدند داودخان یاست جمهوریبه آاخ ر

  .  را بدست گرفتی رهبر حزب قدرت حكومتی نورمحمد ترآیرهبر

پاآستان .  آه آاشته بودند بهره گرفتندین از بذريكا و چی آمری اطالعاتیبالفاصله سازمان ها
ن آغاز ید و مجاهدیان دولت جديجنگ م. دیل گردی تبدین افغانیگاه به اصطالح مجاهدیبه پا
 از یاحتمال مداخله نظام. ر شدندیران سرازی به پاآستان و ایصدها هزار آواره جنگ. دیگرد

  . افتیش یخارج افزا

دست . دين انجاميظ اله امي توسط حفیت به آشته شدن ترآي دورن حاآمی آشمكش ها    
 درون ین آودتایا. ستيئن مائويكا و چی بود از جانب آمریظ اله به قدرت توطئه ايافتن حفی

ن ی به خصومت با ای با اتحاد شورویاست افغانستان از دوستي چرخش سی امكانیحكومت
  . آشور را بوجود آورد

 آننده یببرك آارمل خنث. اد دور از قدرت حذف شدی نه زین در فاصله ايظ اهللا اميحف
 ضد یروهاي نیگاه هایپا. دی فائق آیز نتوانستند بر جنگ داخلين بود، اما او ني امی ها توطئه
.  دامن زدی داخلیشیژه در پشتونستان به گسترش جنگ فرسایه بوی همسای در آشورهایدولت

ن گسترش مداخالت پاآستان و ی ای برای به خاك افغانستان بهانه مناسبیورود ارتش شورو
  .ران بودیكا و ایامر

 انجام یر مترقبه ايرات غيي تغی شوروید جنگ در افغانستان در رهبری همزمان با تشد    
ست اتحاد ي حزب آمونیر آليبرژنف سالمند درگذشت و گورباچف جوان به دب. گرفت
ست ي لیك قلم روید آه با ي نكشی طولیش شوروید و دگراندیرهبر جد.  انتخاب شدیشورو

 ی همكاری را براید و افرادي خط آشیرهبران آهن سال اما پر تجربه حزب و دولت شورو
مان به خود گورباچف شباهت یده و اي حزب و دولت سرآار آورد آه از لحاظ عقی رهبردر

.  خود قرار دادندیی را قبل از همه هدف نهای دولت مقتدر شورویآنها برانداز. داشتند
ك خود یدئولوژین ایان ارامنه و مشاوري خود را از میاسي و سین اقتصادیگورباچف مشاور

  . اعتقاد نداشتندی طبقاتیدئولوژی آرد آه به ا انتخابیان آسانيرا از م

. است مخرب گورباچفي سی اجرای بود برای در افغانستان فرصتی شوروی مداخله نظام    
 ضد یون هايل فراآسي و تشكیندگان اتحاد شوروی نمای عالیل شورايهمزمان با تشك

 ی از مداخله نظامدی مرآب از افراد فرصت طلب و انتقاد شدی عالی در داخل شورایشورو



دن يرون آشيب.  باز شدیختن اتحاد شوروی فرو ری برای در افغانستان روزنه ایشورو
 را نه تنها یت شوروي بود آه موقعیمرحله ا  از افغانستان سرآغاز ی شوروی نظامیروهاين

روها را در ين توازن نيهمچن. ف آردي تضعیاست جهاني خود بلكه در سیدر سرحدات جنوب
ك خلق و ي حزب دموآراتین همه مردم افغانستان تحت رهبریبا ا.  زدی بهم میهانصحنه ج

بلكه در عمل نشان . م نشدين تسلی رنگارنگ مجاهدیب اله در مقابل گروه هايشخص دآتر نج
 را در ی آشور ادامه دهد و قدرت حكومتیگانه به رهبري بی آمكی تواند بدون قوایداد م

د و در تعاقب ی منحل گردیست اتحاد شورويد آه حزب آموني نكشیاما طول. دست نگهدارد
گورباچف خشن تر از » یبرادر ناتن«ن يلتسیس یبور. دیآن حكومت گورباچف سرنگون گرد

 افغان در عمل خلع ید و رهبران ملیخود گورباچف از ارسال سالح به افغانستان امتناع ورز
د و نتوانست در مقابل ارتش یح گرد خلع سال١٩٤۶ در سال یشه وريچنانچه پ. سالح شدند

  .  مقاومت آندییكاین آمریز نتوانست در مقابل مجاهديافغانستان ن. شاه مقاومت آند

 سازمان ملل در آابل متحصن شدند اما با تسلط طالبان یندگیب اهللا با برادرش در نماي نج    
ران شد و جنازه اش در ر بايده شدند و تيرون آشي سازمان ملل بیندگیدر افغانستان از نما

  .ده شدي آابل به دار آشیدان مرآزيم

 یون ها انسان در آن ميليم. م آه به دوزخ شباهت داردي آنی می زندگی اآنون ما در جهان    
 جهنم مانند آوه یب آوره هاين ترتيبه هم.  سوزندی شوند و باز میسوزند و دوباره زنده م

بالكان، افغانستان، .  آشدی همه را بكام خود م شود و شعله آتشی آتش فشان ذوب میها
ران و یا.  شودی سوزد و باز هم ذوب میكا میان ناتو و امري نظامیر چكمه هایعراق ز

 آه یتا زمان.  برندیستاده اند و انتظار ذوب شدن در شعله آتش بسر میز در نوبه ايه نیسور
افغانستان .  ورتر خواهد شد آند، آوره آتش شعلهی می در جهان حكمرانیه فراملیسرما

قانون . ده استی ها را به خود دیب اهللا ها، طالبان ها و اآنون آرزايظاهر شاه ها، نج
 یز براين مرحله نی حكم براند اما تحول و عبور از ای خواهد به سرمستیه همچنان میسرما

  .دز نمانين نیآن نماند، ا. ده انگاشتی توان آن را نادیخود قانون است آه نم
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