
  

 اخترمحمد یوسفی 

   ؟شوروی در افغانستاناتحاد قوأی نظامی   و خروج هجوم 

در نشرات   قوای نظامی اتحاد شوروی در افغانستانخروج  سالگرد ویکمین سی( ۱۳) پیرامون بحث این روز هادر  

گان بدست نشر  ه نویسندتوسط عدۀ از ست رناد ودرست  بسیارجالبمطالب  کشورو مطبوعات داخل  انترنیتی خارج 

تره   یارمحمد  مګر بیشرین یک روی سکه نشانی قرار داده است.چندی قبل پیرامون هجوم قوای نظامی سپرده شده است.

 اتحاد جماهیر شوروی نطامی هجوم ،است وی ګفته که ،می نویسدیکی از رهبران ح. د. خ. ا.   ادرس ګمنام یک از کی 

همزمان با ورود قوای  است. بوده  در افغانستان شورویاتحاد جماهیر  "جدید" ضد امپریالستیجبهه  کشودن در افغانستان

نگاه کنید. زمان هجوم قوای نظامی شوروی در افغانستان درست نظامی شوروی با اسناد   

 



 نخست: 

( ۲۹)ورود قوای نظامی شوروی  ح. د. خ. ا. بدون ذکر اسم یکی از رهبران از شخص نقل قولبا  یارمحمد تره کی

  ناردرست است.این نتیجه گیری  ،ستجبهه "جدید" ضد امپریالستی خوانده ا را به افغانستان  میالدی ۱۹۷۹ دسمبر سال

بعد از "بازی"  .استبوده را دربرګرفته  "بازی" بزرگ بنام انگلیسها با تزار روس دوصدوپنجاه سال لهمقابدر گذشته 

 ۱۹۱۷انگلیسها با تزار روس، مقابله غرب با اتحاد جماهیر شوروی، با پیروزی انقالب اکتوبر سال  رقابت هایبزرگ 

  هجوم قوای نظامی اتحاد شوروی در .استکشوده شده در بین شرق و غرب مقابله جبهه "جدید" می باشد که میالدی 

در  ورود قوای نظامی شوروی  با غرب است. اتحاد جماهیر شورویادامه رقابت افغانستان در  میالدی ۱۹۷۹ دسمبر سال

جدید  جبهه امپریالیزم نیست.ر ضد اتحاد جماهیر شوروی ب " "جدیدجبهه  به افغانستان  میالدی ۱۹۷۹ ( دسمبر سال۲۹)

 (۱۹۱۷)انقالب کارګران و دهقانان در سال پیوزی بعد از  اتحاد جماهیر شورویعلیه   غرب رقابتی ستراتیژیک بنیادی

میالدی ۱۹۸۵الی سقود اتحاد جماهیر شوروی در سال آغاز گردیده بود، جنگ سرد و گرم  ،مختلف با اشکال میالدی

   نیست. "جبهۀ جدید" گذار مراحل رقابت شرق و غرب  .  ه استاشتد ادامه فتوقبدون بصورت مسلسل 

   

بعد از مالقات با ویلی برانت صدراعظم   میالدی ۱۹۷۳در سال  اتحاد جماهیر شوروی و الدیمیر ایلیچ برژنیفرهبر وقت 

  ." این هم هیچ چیزی را تغییر نداد"که وقت جمهوری فدرال المان در بن در تایتل خبر مجله شپیگل نوشته است میګوید 

 در حالیکه  ،از تجاوز نظامی شوروی در افغانستان نګذشته بودۀ میالدی چند هفت ۱۹۸۰ سال برژنیف فقط در اوایل

حضور نیز  .بی جی. .وپوف رئیس گاراندیوری وزیر دفاع و  استینوف خارجه، مارشالاموراندری گرومیکو وزیر 

از  نظراظهارات برژنیف  " ارزیابی ها در پرتگاه " است. که مایوسانه میګوید در مورد ارسال قوای نظامی شتند،دا

   رهبر ح. د. خ. ا. در مورد جبهه "جدید" اتحاد جماهیر شوروی بر ضد امپریالیزم را دروغ محض ثابت می کند.

بین   دررقابت جنگ سرد دیری نگذشته بود که ، مریکا در ویتنامایاالت متحده از شکست ا  در دهه نوزده هفتاد میالدی بعد

. ایاالت متحد امریکا برای اخذ انتقام  ه استنمود بطرف جنگ گرمروی  امریکا با اتحاد جماهیر شوروی ایاالت متحده

. ه استافغانستان کشانیدجنگ پای حمله اتحاد جماهیر شوروی را در  ،ویتنام از اتحاد جماهیر شوروی جنګ شکست

جوالی  در ماه .اوج گرفتبحران وخیم گردیده  منقطه اطراف افغانستان دررقابت شرق و غرب  اوضاعوخامت همزمان 

محمد داوود خان اولین جمهوریت را در افغانستان با پیروزی سردار برهبری سفید  یکودتادر افغانستان  میالدی ۱۹۷۳

که رژیم جدید را برسمیت  بود اولین کشور  اتحاد جماهیر شوروی را در افغانستانشاهی به جمهوری تغییر رژیم  .دیرسان



کشورهای غربی بر رژیم جدید جمهوری در افغانستان مهر جانبداری اتحاد شوروی را زدند، تأسیس جمهوریت  شاخت.

.  ساخت تروخیم را در منطقه آسیا توضعی ادثهمیدانستند. این ح برای خود در افغانستان را ایران و پاکستان زنگ خطری  

  

ایران   در افغانستانبوجود آمدن جمهوری دموکراتیک  شمسی ۱۳۵۷قیام افسران نظامی ح. د. خ. ا. در هفتم ثور وع با وق

تقاضای  افغانستاننورمحمد تره کی رئیس شورای انقالبی  د.کردنعلیه رژیم  جدید افغانستان آغاز حمالت را و پاکستان 

اوضاع بحرانی منقطه اطراف  است. برای سرکوب مخالفین رژیم نموده اتحاد جماهیر شوروی را  کمک های نظامی

 با آغاز سیاست دوگانه صدراعظم پاکستان ذوالفقارعلی بوتو و تالشهای محمد رضا شاهرا گرم افغانستان مقدمه جنگ 

قوای نظامی بخصوص ورود   شمسی ۱۳۵۷هفتم ثور از بعد  ایران بعد از پیروزی جمهوریت در افغانستان  پهلوی شاه

ضو کامینویلت  ع پاکستاندر حالیکه صدراعظم ذوالفقارعلی بوتو  .کسب نمود  بیشتر شدتجنگ  اتحاد جماهیر شوروی

عضویت  نیز غرب  یحمایتبشمول ترکیه کمر بند   پاکستان و ایران همسایه افغانستان کشور دو درعین زمان ،بود انگلیس

،  ذوالفقارعلی بوتو روابط عمیق پاکستان را با چین کمونیست بستداشتند. در آسیا  ظامی سیتو و سینتو راپکت های ن

ن تعداد از رهبران اخوالمسلمین افغان )گلبدین، برهان الدین ربانی، احمد شاه مسعود و مولوی خالص(  حکومت بوتو

   .را به پاکستان پناه دادند  جمهوریت در افغانستان مخالف



 

الکسی کاسګین  و شوروی استینوف وزیر دفاعنورمحمد تره کی با  تیلیفونیوقت در متن صحبتهای آنحوادث وعلل  اسناد

    .ساخته استروشن را در افغانستان   اتحاد جماهیر شورویشوروی علل ورود قوای نظامی آنوقت یس حکومت رئ

» د. اوستینوف:  به تره کی میګوید که ما شش بال هلیکوپترهای توپ دار را در جریان ماه های جون و جوالی و شش  

بال دیگر در ربع چهارم امسال برای تان می دهیم. شاید ما بتوانیم زمان تحویلدهی این ها را جلو بیندازیم. نورمحمد تره  

کی: ما ضرورت شدید به این هلیکوپترها داریم و خوبتر است اگر این ها را با پیلوت های شان بفرستید. ا. ن. کاسیگین:  

ما متخصصین تخنیکی برای تان می فرستیم که از هلیکوپتر ها در میدان هوایی مراقبت کنند، اما طبعن خدمه نظامی نمی  

توانیم اعزام کنیم. ما در این مورد قبلن صحبت کرده ایم. د. ف. استینوف: شما باید پیلوت های خود را آماده بسازید. ما 

افسرهای شما را آموزش می دهیم و می توانیم پروسه اعزام آن ها را تسریع کنیم. نورمحمد تره کی: ممکن ما بتوانیم 

 پیلوت ها را از هانوی یا کدام کشور دیگر، مثل کیوبا بخواهیم. «

عامل داخلی شورش در افغانستان بنابر  فرامین هشت ګانه شورای انقالبی جمهوری دموکراتیک افغانستان بخصوص  

یکی پی دیګری بدون در نظرداشت شرایط عینی و ذهنی مساعد در  امین مسلسل فرفرمان اصالحات ارضی بود، که 

علیه نظام جدید ګردیده است.  شورش مردم باعث  ، کهضدیت با رسوم وعنعنات جامعه افغانی صادر میګردید  

در شرق کشور است. را براساس فرمان اصالحات ارضی شورای انقالبی توزیع زمین جریان عملیات عکس زیر   



 

 

ورود قوای نظامی اتحاد جماهیر شوروی به افغانستان جبهه "جدید" نیست، بلکه ادامه رقابت و مقابله ایاالت متحد 

امریکا با اتحاد جماهیر شوروی در افغانستان است. اتحاد جماهیر شوروی افغانستان را در ساحه امنیتی میدانست، اما  

که از سرحدات افغانستان به خاک   ندپالن نداشت هیچگاهی با برژنیف شورویها  بعد از مالقات بنابر تحلیل هیأت فرانسوی 

بریژنشنسکی مشاورامنیتی قصر  سفر اسناد را نباید سر سری مشاهده کرد، درعکس فوق پاکستان و ایران داخل شود. 

ایاالت متحده امریکا  که ،نشان میدهد پاکستان میالدی در ۱۹۸۰در اوایل سال  با جنراالن پاکستانیامریکا را سفید 

شوروی در افغانستان می   نظامی اتحاد در پاکستان علیه قوای را مریکاایاالت متحده جبهه جنگ گرم  ا که میخواهند 

بم اتم  تاسیسات رسیده است، میالدی به پیروزی  ۱۹۷۷در عکس زیر جنرال ضیاالحق که با کودتای نظامی سال  کشایند.

.  ، که برای به هندوستان با کمک های پس پرده چین، اعراب و غرب ساخته شده است است خویشاسالمی   



 

   

اسادات خریده شده است میجنګند.از دولت مصر انور  توسط ایاالت متحده امریکا  شورشیان افغان با سالحهای روسی  

در افغانستان با مصارف  جماهیر شورویاتحاد ( چهل ۴۰جای شک نیست که ګیرماندن بیش نه سال قوای نظامی اردو )

را با خود داشت.  سربازان قوای نظامی شوروی ( پانزده کشته و هزاران معلول ۱۵۰۰۰ګزاف پولی و تلفات بیش از )

  واملعمگر . ه بوداز خود بجا ګذاشت اثرات منفی اتحاد شورویجامعه مردم و جنګ اتحاد شوروی در افغانستان بر روان 

وامل سقوط نظام اتحاد جماهیر شوروی ع از خود دارد.را م اتحاد جماهیر شوروی دالیل متعدد دیګری سقوط نظا اساسی

ین نوشته مختصر تفصیل أن ګنجایش ندارد.اکه در  ،بحث وسیع و جداګانه است  



می کشید. بارسنګین کشورهای عقبمانده آسیای میانه و قفقاز را بدوش خود  آن در داخل اتحاد جماهیر شوروی، اقتصاد 

کشورهای روبه انکشاف و نهضت های غرب در رقابت قرار داشت، به در عرصه بین المللی اتحاد جماهیر شوروی با 

کمکها از   این .برعالوه کشورهای آسیایی، در قاره افریقا و امریکا التین کمک میکرد  در جهانو دموکراتیک  انقالبی

نیز را  اجتماعی زیادی -سیاسی  مشکالتاز جانب دیګر   بود، بر اقتصادی اتحاد شورویکمرشکن بار سنکین یکطرف 

 ۱۹۸۰ سال وی را در نیمه دومتا زمینه سقود اتحاد جماهیر شور بود، اتحاد شوروی بوجود آورد از در داخل و خارجی

بار سنګین از شانه ازروسیه ( ایالت خودمختار ۵( جمهوریت مستقل و )۱۴با آزادی شدن ) است. نمودهمیالدی فراهم 

 مسکو کم شد. روسیه امروزی از هرنګاه بمراتب از اتحاد جماهیر شوروی قویتر است.        

که میخواستند  ات و تقاضای "رهبران" پشتون پاکستان در مسکوشما اظهاریارمحمد تره کی براساس نوشتۀ ثانیأ: 

 در زمینه سند معتبرچنین هیچگاهی  ،کندتصفیه حساب پنجابیها بطرف پاکستان و با  میخواستند که اتحاد جماهیر شوروی

عبدالولی خان پسر  بار سه و یادر افغانستان دو اتحاد جماهیر شوروی  از هجوم نظامی بعد وجود ندارد.  از هردو جانب

در وقت حکومت داکتر  ولیخان  اخیر به مسکو سفر نموده است. در سفر هیأت مشترک افغانستان خان عبدالغفارخان با 

  با مصارف افغانستان به مسکو سفر نمودهافغانستان معاون رئیس جمهور مرحوم عبدالرحیم "هاتف"  باهمرا نجیب هللا 

سیاست اتحاد شوروی و  ،از افغانستانمیالدی  ۱۹۹۰همزمان با فرار قوای نظامی اتحاد جماهیر شوروی در سال  .دبودن

فعال نستان ادولت جمهور افغ بر ضدقوای نظامی اتحاد جماهیر شوروی  بعد از خروج  "رهبران" پشتونهای پاکستانی نیز

قرار گرفته حکومت داکتر نجیب هللا  و پاکستان یکجا علیه با غربشوروی جدید . این زمانی است که اتحاد گردیده است

که در مورد پیشنهاد رهبران پشتون به جانب  آن شخصیت "رهبر" گمنام ح. د. خ. ا.  هرگاه شما نامیارمحمد جان  بودند.

در    "رهبر" گمنام ح. د. خ. ا.آن شخصیت کهد ومعلوم می ش بهتر می شد. نوشته مکردیدمسکو چنین چیزی را ګفته باشند 

.  نه زده باشدورق  درسترا  پشتونهاتاریخ درست  یکبار هم بیسواد بوده،انطرف دیورند  تاریخ  و نقش"رهبران" پشتون   

با سوابق تاریخی   در نیم قاره هندوستان عملکرد "رهبران" پشتونعرض نمود که باید  یتاریخو روشنی  برای وضاحت

. انگلیسها برای سرکوب نهضت های آزادیخواهی پشتونهای مناطق قبائلی شودنگاه درست انگلیس با "رهبران" پشتون 

به  میالدی، ۱۹۳۵خروج انگلیسها از نیم قارۀ هندوستان، درسال از قبل پاکستان را ایجاد کردند.  "محکوم افغانستان" 

تقسیم   . جناحکه مؤسیس دولت »اسالمی« پاکستان شد لیک قرار گرفت محمد علی جناح در رأس مسلم  هدایت انگلیسها

پاکستان  " ان"مسلمان، و ایجاد دولت جدید هندوستان، اکثریت پیروان مذهب هندومسکونی مناطق   کشور هندوستان را بدو

در بهترین موقع زمینۀ تاریخی آزادی ه دیش( را پیشنهاد کرد. )بنگل وستاندر مناطق مسلمان نشین شمال و شرق هندرا 

رهبران پشتونها  "محکوم افغانستان"  گاندی رهبر آزادی هندوستان به  بشمول مناطق قبائلی در پشتونهااقوام منجمله 

بر اساس توطیه ید. مگر لطفأ با آزادی پشتونها اقدام نمائ ، پشتون مردمان شجاع و سلحشور اند  که اقوام  بود پیشنهاد نمود

پشتونها آزاد نشدند.     محمد علی جناحلیک  در رأس مسلم  و انگلیسهاهای   

قسمت از خاک افغانستان را در نوار مرزی "افغانستان محکوم" را  میالدی ۱۹۴۸تاسیس دولت پاکستان در سال با  

"محکوم  خصومت و دشمنی علی جناح علیه پشتونها بشمول سر زمینهای اشغالی  پاکستان شامل جغرافیای خود ساختند، 

شتونها و بلوچ ها اکنون ادامه دارد. در جریان مبازرات آزادیخواهی پاشغال پاکستان تا ادامه یافته است که  افغانستان" 

بودند باپیروزی بینظیر بوتو رهبران پناهنده سیاسی  پناهنده گان سیاسی در افغانستان ها و بلوچ هارهبران پشتون ازتعداد 

   .دوباره به پاکستان رفتنداز افغانستان پشتونها و بلوچ ها 

 اتمبارز ،کنید نګاهدرست  ام( را تحریک تحفظ پشونها )پی. ټی."محکوم افغانستان" نهضت جوانان مناطق قبائلی 

فرق کلی و ماهیوی دارد.  که دیګران کار می کند تالشهای اجیران منفعت طلبیل  مردم  جنبش راستین  



 

تحریک تحفظ پشونها )پی. ټی. ام(، با وجود "محکوم افغانستان" امید واریم که نهضت نوپا جوانان مناطق قبائلی 

نظامیان فاشیست پاکستانی سه سال قبل شجاعانه مبارزه  خود را آغاز ګرده اند، متحدانه  بتوانند تهدیدات سرکوبګرانه 

مردانه وار   را "محکوم افغانستان"جلو بیعدالتی و پخش دهشت افګنی  نظامیان فاشیست پاکستانی در مناطق قبائلی

ی را قایم نمایند. بګیرند، تا روابط برادرانه افغانهای دو طرف خط فرضی دریورند انګلیس  
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