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پێشەیك

گ
ن
ن
پرۆســەی داگركـ ن
ـتێوەردا� ئەمریــكا بــوو
ڕوودا� جەنــیك دەســاڵە و دەسـ
ـرد� ئەفغانســتان لــە الیــەن ســۆڤێت ( )1979فاكتــەری ســەرەیك
ي
گ
گ
لــە ئەفغانســتان ،لــەم قۆناغــەی كۆتــا� جەنــیك ســاردا ئەفغانســتان بــووە گەورەتریــن گۆڕەپـ نـا� یەكاكردنــەوەی كۆتــا ملمانێـ ن
ـكا� جەنــیك ســاردی
ي
ڵ
ت
ن
ن
نێــوان ئەمریــكا و ســۆڤێت ،لەبــەر ئــەوەش بــوو كــە گەورەتریــن زیــا� لەســەرجەم الیەنــەكا� ســیاىس و ئابــوری و ســەربازی و كۆمە�یــە� و.......
هتــد پێگەیشــت ،هــەر لــە چوارچێــوەی ملمانێـ ن
ـتێوەردا� هەرێــیم و نێودەوڵـ ت
ن
ـكا� دوو ز ي� ن
ـە� لەگــەڵ شــەڕى
لهرەكــە لــە ئەفغانســتا ،دەیــان جــۆر دەسـ
ڵ
و�تێــیك كارەســاتبار بــرد ،بەجۆرێــك لــە دەیــەی هەشـ ن
ـتاكا� ســەدەی بیســتدا ئەفغانســتان یەكێــك بــوو لــە ()10
درێژخايەنــدا ئەفغانســتانیان بــەرەو
ڵ
و�تــە یەكەمــە زۆر خراپەكــەی جیهــان لەســەرجەم الیەنەكانــەوە.
ڵ ڵ
هــۆكاری هەڵـ ژـر ن
ارد� بابــەت :بــۆ ئــەوە دەگەڕێتــەوە كــە كاریگــەری ملمانـ ي �ـى زلهـ ي� نـرەكان لەســەر ئەفغانســتان تەنهــا كاریگەریــەیك لــۆكا� و�تێــك نەبــوو،
ج
گ
ن
ن
ن
ڕووداوەكا� دواتــری جەنــیك ســارد و قۆنــا� ســەرەتای ســەدەی بیســت و یــەك
ـتەكا� جەنــگ لــە ئەفغانســتان كاریگەریــان لەســەر
بەڵكــو دەرهاوێشـ
دروســت كــرد ،هەروەهــا كــۆی ڕووداوەكان پێكــەوە كاریگەریــان لەســەر شــێواز و ئاراســتەی پەیوەندیــە نێودەوڵەتیــەكان دروســت كــرد.
گ
ن
 :زیاتــر خــۆی لــەوەدا دەبینێتــەوە كــە چــۆن واقیــیع ملمانـ �ـى ئەمریــكاو ســۆڤێت بوونــە هــۆی كاولكـ ن
ـتكرد�
ـرد� ئەفغانســتان و دروسـ
گرنــیك بابــەت
ي
ڵ
ســەدان جــۆر كێشــە كــە بۆمــاوەی سـ ڵـا� ن� دواتــر و ئێســتاو داهاتویــش كاریگەریـ ن
ـەكا� لەســەر ئــەم و�تــە دەمێنێتــەوە ،لـ ي�ـرەوە بۆمــان دەردەكەوێــت كــە
ڵ
ڵ
و�تـ نـا� ئیســایم لــە یەكاكردنــەوەی كێشــەو ملمانێـ ن
ـكا� خۆیانــدا بەكاردەهێـ ن ن
و�تـ نـا� جیهـ نـا� �
ـ� ،دواجاریــش ئــەم
ىس بەگشـ تـى یــان
زلهـ ي� نـرەكان چــۆن
ڵ
مراتگــری تەنهــا كاولــكاری گــەورە.
و�تانــە دەبنــە ي
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ت �ژ
ـارە�
وو� و میتــۆدی شــیكاری و بــەراوردكاری و (كۆڵینــەوەی ژمـ ي
میتــۆدی توێژینــەوە :لــەم توێژینەوەیــەدا هەوڵــدراوە پشــت بــە میتــۆدی زانســى مـ يـر ي
ن
�ژ
ـۆدەكا� زانسـ تـى ئابــوری و سیاســیش وەرگـ يـراوە ،لەســەر بنەمــای كــۆی ئــەم
وو� ) Account History -ببەسـ تـرێت ،هەروەهــا ســود لەمیتـ
مـ يـر ي
ن
ـەوەرەكا� بابەتەكــە بكرێــت.
میتۆدانەیــش هەوڵــدراوە لێكدانــەوەی ئەكادیــیم زانسـ تـى بــۆ تـ

ـە� خــۆی هەیــە ،لەدیارتریــن ئــەو گرفتانەیـ ژـ� هاتنــە بەردەممــان نەبـ ن
 :بێگومــان هەمــوو توێژینەوەیــەك گرفـ تـى تایبـ ت
گرفتـ ن
ـوو�
ـەكا� توێژینەوەكــە
ن ڵ
ـی� كاریگەریـ ن
و�تـ نـا� دیكــە و ئەفغانســتان بەتایبـ ت
ن
ـە� ،بــۆ ئــەوەی لەنزیكــەوە ئەرشـ ڤ
ـەكا� جەنــگ و مانـ ي �ـى زلهـ ي� نـرەكان لەســەر
ـەردا� كــرد�
دەرفتــە بــۆ سـ
ڵ
ـ� و ئامــار و ژمــارەی زیاترمــان لەســەر كــۆی ڕووداو و كاریگەریــەكا دەســت بكەوێــت ،هەروەهــا تــا ئێســتا زۆر الیـ ن
و�تــە ببینـ ي ن
ـە� ئــەم جەنگــەی
ئــەم

ســۆڤێت لە ئەفغانســتان لە ئەرشـ ڤ
ن
بەنهێى ماوەتەوە و بۆ لێكۆڵەر نا� ئەم بوارە ئاشــكرا نەكراوە ،ئەمەش دەبێتە هۆی ئەوەی چەندین
ـی� ڕوســیدا
الیـ ن
ـە� ئــەم قۆناغــەی ئەفغانســتان بــە نهێـ نـى بمێنێتــەوە.
پێكهاتــەی لێكۆڵینەوەكــە  :لــە پێشــەیك و دەروازە و و چــوار تــەوەری ســەرەیك و ئەنجــام پێكهاتــووە ،تــەوەری یەكــەم  :تایبەتــە بەكاریگەریـ ن
ـەكا�
دۆ� ســیاىس و ســەربازی ئەفغانسـ ن
دۆ� ســیاىس و ســەربازی ئەفغســتان ،كــە تێــدا جگەلــە كاریگەریــەكان ن
ملمانـ �ـى ئەمریــكاو ســۆڤێت لەســەر ن
ـتا�
ي
ـۆڤێى تێــدا ڕوون كراوەتــەوە ،تــەوەری دووەم  :بــۆ كاریگەریــە ئابوریــەكان تەرخــان ك ـراوە ،كــە تێیــدا كاریگەریــەكا�ن
دوای پاشەكشــەی ســوپای سـ ت

ـەكا� كشــتوكاڵ و پیشەســازی و بــازر ن
جەنــگ و ملمانـ �ـى ئەمریــكاو ســۆڤێت لەســەر كەرتـ ن
گا� خراونەتــە ڕوو ،لەتــەوەری ســێیەمدا :جەخــت لەســەر
ي
ڵ
ت
ن
ن
ـرۆ� ئەفغانســتان كراوەتــەوە ،لــەم تــەوەرەدا بــاس
كارگەریــەكا� جەنــگ و دەســتێوەردانە هەرێــیم و نێودەوڵەتیــەكان لەســەر دۆ� كۆمە�یــە� و مـ ي
ـوو� ژمارەیــەیك زۆر لــە خەڵـ ن
ـوو� بەلێشــاو و كەئەندامبـ ن
ـەكا� وەك كوشــتاری گــەورە و برینــدار بــوون و ئاوارەبـ ن
لــە كــۆی زیانــە مرۆییـ ن
ـكا� كۆمەڵــگای

ڵ
كۆمە�یـ ت
ئەفغــان كراوەتــەوە ،لەگــەڵ ئەوەشــدا كاریگەریــە ن
كا� جەنــگ و ملمانێــكان لەســەر ن
ـە� باســیان لێوەكـراوە ،تــەوەری چــوارەم :تایبەتــە
دۆ�
گ
بــە كاریگەریـ ن
ـەكا� ملمانـ �ـى ئەمریــكاو ســۆڤێت لەســەر سیســتیم پــەروەردەو ن
ـنبری ئەفغانســتا ،لــەم تــەوەرەدا ئــەوە ڕوون
دۆ� فەرهەنــیك و ڕۆشـ ي
ي
ن
كراوەتــەوە كــە چــۆن سیســتیم پــەرەوەردەی ئەفغانســتان بــووە قوربـ نـا� ملمانێـ ن
ـەوەكا�
ـكا� نێــوان ئــەم دوو زلهـ ي� نـرە و پاشــان چــۆن كاریگــەری لەســەر نـ

دواتــری ئەفغانســتان بەجێهێشــت .لــە كۆتاییشــدا ئەنجــام و لیسـ تـى ســەرچاوەكان خراونەتــە ڕوو.
ژ
گراوەبریتـ ي ن
ـەرچاوانی� لــەم توێژینەوەیــە ســودیان �
ـ� لــە (Fukuyama.F: Nation Building Beyond Afghanistan
لەدیارتریــن ئــەو سـ
ىل وەر ي
 ),and Iraqو ( )Emadi.H: Dynamics of Political Development in Afghanistanو(Shanty.F : The Nexus International
 ),Terrorism and Drug Trafficking From Afghanistanو(Wesa.T: The Afghan Agricultural Extension, Impact on the
)Soviet Occupatio
ت
لیسى سەرچاوەكان خراونتە ڕوو.
كۆتا� توێژینەوەكەیشدا ئەنجام و
لە
ي
ف
�
:ملمالن�,کاریگەرییەکا�,سۆڤێت,ئەمریکا,ئەفغانستان
کلیلەوشە
ی

دهروازه:

ـەواوە� و قایمكـ ن
ت
ـرد� پێگــەی ســیاىس و ئابــوری ســەربازى خــۆی لــە ئەفغانســتان ،ســوپای سـ ت
ـۆڤێى (Courtois.
پــاش ئامــادەكاری تـ
ت
كردایە� (ژەنــەراڵ بۆریــس گرۆمــۆڤ )Gen.Boris Gromov( Atlas Histoique, 2003: p1 -لــە
 )Sand Others,1999:p714بەســەر

ڵ
ـو� یەكــەیم )1979/ســنوری ئەفغانسـ ن
(/24كانـ ن
ـتا� بــڕی و چــووە نێــو ئــەو و�تــەوە Amstutz.J, 1986:p14( (.لەكاردانــەوەى ئەفغانەكانيشــدا
ڵ
ڵ
ڵ
ـە�تە كۆمۆنیســتیەكەی ئەفغانســتان و ســوپاى سـ ت
ـۆڤێى لــەو و�تــە دەســتيپێكردJones.G,( ، ،
جو�نەوەيــەیك چەكــداری ئیســایم دژ بەدەسـ
 )2008: P26داگركـ ن
ـرد� ئەفغانســتانیش لەالیــەن یەكێـ تـى ســۆڤێتەوە گەورەتریــن كاردانــەوەی الی ویایەتــە یەكگرتــووەكان دژ بــە یەكێـ تـى ســۆڤێت
ي
دروســت كــرد ،تەنانــەت ئــەم پرۆســەیە لــە مــەوداو چوارچێوەیــەیك فراوانـ تـردا خــودی ملمانێـ ن
ـكا� نیــوان بلــۆیك ســەرمایەداری و بلــۆیك سۆسیالیسـ تـى
بــردە قۆناغێــیك نـ �
ـو� ئاڵۆزتــرەوە ) )Noor A.Husain and Leo E.rose,1998:p37 ،هــەر لەسەرەتایشــەوە ئەمريــكا دەسـ تـى بــە پاڵپشـ تـى و
ي
هــاوكاری هـ � نـرە جیهادیــەكان دژ بەســوپای ســۆڤێت و حكومـ ت
ـە� كابــوڵ كــرد  ،لەالیــەیك دیكــەوە بــووە ڕێگاخۆشــكەری گــەورە بــۆ هەریــەك لــە ســعودیەو
ي
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ڵ
پاكســتان و�تـ نـا� دیكــەى ئيســایم و ڕۆژئــاوا بــۆ ئــەوەی هــاوكاری كۆمــەیك دار يا� و ســەربازی هـ ي� نـرە جیهادیــەكان بكــەن))Kaelin.D, 2013: P27 .
بــۆ ئــەو مەبەســتەش ،كۆشــیك ســى بڕیاریــدا پاڵپشـ تـى ( )C.I.Aبكرێــت بــۆ ئەنجامـ ن
ـدا� ئۆپەراســیۆنێیك نهێـ نـى لــە ئەفغانســتان ،پاشــان كۆشــیك سـ پـى
پ
ت
ن
ن
ن
�
لــە چەنــد ڕۆژی پرۆســەی ســەربازی ســۆڤێتدا بــاىس لــە دابینكــرد� پــارە و چــەك و تەقەمــە� بــۆ هـ ي نـر و گروپــە ڕاپەڕیــوەكا� دژ بــە حكومــە� كابــوڵ
و ســوپای سـ ت
ـۆڤێى لــە ئەفغانســتان كــرد ) Riedel.B,2014:p103( ،لــە گــەڵ پرۆســەی داگـ يـركاری لــە فغانســتان پاڵپێوەنــەر و فاكتەرێــیك گــەورە
ن
الوا� جیهـ نـا� ئیســایم و جیهادكردنیــان دژ بەســوپای سـ ت
ـۆڤێى لــە ئەفغانســتان)Bergey.C: P5( .
بــوون لــە كۆبوونــەوەی ژمارەیــەیك زۆر لــە
هەروەهــا ئەمريــكا دەیویســت كاردانــەوە جیهـ نـا� و نێودەوڵەتییــەكان دژ بــە ســوپای ســوری سـ ت
ـۆڤێى لــە ئەفغانســتان توندتــر بــكات و(Tadam.K,
گ
ت
ـە� یەكا كــەرەوەی كۆتــا� ملمانێـ ن
ـكا� جەنــیك ســاردى نێــوان ئەمريــكاو
 )2013:P31لــەو چوارچێوەيەشــدا ،ئەفغانســتان بــووە گۆڕەپــان و چـ
ي
ســۆڤێتGoodson.P , 2001:P6 (.
ن
دواى بــەردەوایم ()10ســاڵ لەجەنـ گـیك ئەفغانسـ ن
ـتا� دژبەســۆڤێتيش،لە میانــەی دوا خـ �
ـانەكا� جنێڤیشــدا لــە (/14نیسـ نـا�،)1988/
ـوىل دانوسـ
ت
ـەواوە� لــە نێــوان ئەفغانســتان و پاكســتان لەســەر پاشەكشــەى تــەواوى ســوپاى ســۆڤێت لــە ئەفغانســتان لــە جنێــڤ واژۆكـرا ،لەگــەڵ
ڕێككەوتـ نـى تـ
گرەنـ تـى هەڵوێسـ تـى هەریــەك لــە ئەمریــكا و ســۆڤێت )Dorronsoro.G, 2000:p200(،ســەرەتای پاشەكشــەیش لــە (/15ئایــاری )1988/بــە
ن
ـا� پاشەكشــەیش لــە (/15شـ ت
)1989/كۆتا� هــات ،دوای كۆتـ يـا�
ـوبا�
( )12,000ســەرباز دەسـ تـى پێكــرد )Feifer.G , 2009:p249(.،دوا قۆنـ
ي
هاتـ نـى ئــەم قۆناغــە  ،هیــچ ســەرباز و یەكەیــەیك ســوپای سـ ت
ـۆڤێى لەســەر خــایك ئەفغانســتان نەمــا)Fenzel.M, 2013: P149 (.
گ
ڵ
ڵ ت
ن
ن
ـرۆ� و فەرهەنــیك و
بــە�م درێژەكێشــا� جەنــگ بــۆ مــاوەى ()10ســاڵ كاريگــەرى نەرێــى گــەورەى ســياىس و ســەربازى و ئابــورى و كۆمە�يــە� و مـ ي
گ
ـەروەردە� لەســەر ئەفغانســتان وكۆمەڵــگاى ئەفغــان دروســت كــرد ،لــەم قۆناغەشــدا ئەفغانســتان لــە دوو جەنــیك كاولــكارى گــەورەدا بــوو ،جەنگێــیك
پـ
ي
نيێوخــۆ� لەگــەڵ حكومـ ت
ـە� كابــوڵ ،جەنگێــیك ديكــە لەگــەڵ ســوپاى سـ ت
ـۆڤێى ،كــۆى ئــەم جەنگانــە و دەســتێوەردانە هەرێــیم و نێودەوڵەتيــەكان
ي
ن
ت
كاريگەريــە نەرێنيــەكا� جەنگيــان ســاڵ لــەدواى ســاڵ لەســەر ئەفغانســتان قوڵــر كــردەوە.

()1-1كاریگەرییەسیایسوسەربازییەكان:

گ
لەژێــر كاریگــەری داگـ يـركاری ســۆڤێت و جەنــیك ( )10ســاڵە ،ئەفغانســتان وەك دەوڵــەت ســەروەری خــۆی لەدەســتدا ،بنەمـ نـا�
ڵ
ن
خۆبەڕێوەبەریــش لــەم و�تــە لەدەســت كۆمەڵــگای ئەفغانیــدا نەمــا ))Fukuyama.F,2006:p 109 .جگەلــە هـ ي�ـرش و پەالمـ
ـارەكا� ســۆڤێت ،هـ ي� نـرە
 ) Miakhel.S,2002:p57( .بەشــێوەیەیك گشــتیش كاریگەریـ ن
ـەكا� جەنــگ
جیهادیەكانیــش چەندیــن دامــودەزگا و بنكــەی حكومیــان كــردە ئامانــج
ـكا� دەوڵــەت و بنەمـ ن
لــەو قۆناغــەدا بــووە هــۆی تێكشـ ن
ـاكا� دەوڵەتــداری لــە ئەفغانســتان) Conard and Glassner,2002:p118 (.
ڵ
ن
ـتێوەردا� دەرەیك
هەرچەنــدە ڕێكەوتننامــەی جنێــڤ ،كۆتـ يـا� بــە پرۆســەی ســەربازی ســۆڤێت لــە ئەفغانســتان هێنــا ،بــە�م نــە كۆتـ يـا� بــە دەسـ
ـەقامگری بــۆ ئەفغانســتان دابـ ي ن
ـ� كــرد ،لــە دوای پاشەكشــەی ســوپای ســۆڤێت )Adamec.W, 2003:p123 (،هاوكاریــە
هێنــا  ،نــە ئاشـ تـى و سـ
ي
ڵ
 )Kaufam.G: p6 (.حكومـ ت
ن
ـە� كابوڵیــش
ـەربازیەكا� ئەمریــكا بــۆ هـ ي� نـرە ئیســامیەكان دژ بــە حكومەتەكــەی نەجیبوڵــ� هــەر بــەردەوام بــوو
سـ
ت
ن
ن
حكومە� ئەفغانیش
هاوكاریەكا� سۆڤێتدا،
پاڵپشتیەكا� سۆڤێت دەكرد )Emadi.H,2010:p124 (،لەگەڵ بەردەوایم
پێشوازی لە هاوكاری و

لــەدوای پاشەكشــەی ســۆڤێتەوە خـ ن
ـاوە� ( )150,000ســەرباز و ( )400فڕۆكــە و ( )100هێلیكۆپتــەر بــوو ))Riedel.B,2014:p128 (.هـ ي� نـرە
ڵ
ڵ
جیهادیەكانیــش پێیــان وابــوو كــە پرۆســەی جیهــاد هێشــتا كۆتـ يـا� نەهاتــووە ،چونكــە دەســە� ت� نەجیبوڵ�یــان وەك پاشــماوە و دەســكەالی ســۆڤێت
ڵ
ڵ
ـە�تدا بمێـ ن �
ـى
ســەیر دەكــرد( .)Corwin,2003:p2هەریــەك لــە ئەمریــكا و پاكســتان و ســعودیەش لەگــەڵ ئــەوەدا بــوون كــە نابێــت نەجیبوڵــ� لەدەسـ
ڵ
ت
هرشــێیك گــەورە و بەرفـر ن
( .)Corwin,2003:p2لــە (ئــازاری(1989 /دا �
ـەواوە� شــارى
اوا� هـ ي� نـرە جیهادیــەكان بــە پاڵپشـ تـى پاكســتان بــۆ كۆنـ تـرۆ� تـ
ي
ـە� ت
جەاللئابــاد ئەنجامــدرا ،چونكــە بڕیاریــان وابــوو كــە حكومـ ت
كا� ئەفغانســتان كــە لــە پیشــاوەر دامــەزرا ،جەاللئابــاد بكاتــە بنكــەی خــۆی و لەوێــوە
ڵ
ڵ
ت
ـوىس تێكشـ ن
ـە�م لــە بەرپەرچدانــەوەی ســوپای ئەفغانیــدا ،هـ ي� نـرە جیهادییــەكان تـ ژ
شـ
ـەرعیە� دەســە�ت لــە ئەفغانســتان وەربگرێــت ،بـ
ـكا� گــەورە بــوون
و ســەدان كــوژراو و برینداریــان هەبــوو ،لـ ي�ـرە بــەدواوە جەنــگ لــە ئەفغانســتان بــەردەوام بــوو ،تــا لــە (/6ئــازاری( )1990/تانــای)ی وەزیــری بەرگــری
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ڵ
ڵ
ڵ
ن
ـتكرد� هاوپەیمانیــەیك ســەربازی لەگــەڵ (گولبەدیــن حیكمەتیــار)
ئەفغانســتان لــە بــا� (خەلــق) دژ بــە بــا� پەرچــەیم دەســە�تدار هەســتا بەدروسـ
ڵ
ت
و پاشــان توانیــان پەالمــاری كۆشــیك سـ
ـەرۆكایە� و ژمارەیــەك ناوەنــدی حكــویم و بنكــەی ســەربازی (باگ ـرام) بــدەن  ،بــە�م تانــای لەكارەكەیــدا

ڵ
ســەركەوتوو نەبــوو ،لەبــەر ئــەوە خــۆی و چەنــد ئەفســەرییك پلــە بـ ڵـا�ی دیكــە بــەرەو پاكســتان هەڵهاتــن ،ئــەم ڕووداوەیــش ملمانێـ ن
ـكا� نێــوان بــا�
ڵ
ت
ـەواوە� بــەرەو پوكانــەوە و نەمــان چــوو ،دواتــر
(خەلــق) و (پەرچــەم)ی زیاتــر قــوڵ كــردەوە و بەشــێوەیەك بــا� خەلــق لەچوارچێــوەی حكومەتــدا بــە تـ

ئــەم ملمانێیانــە بوونــە هــۆی الوازبـ ن
ـوو� حكومــەت لــە ڕووبەڕووبوونــەوەی هـ ي� نـرە بەرهەڵســتكارەكاندا)Emadi.H,2010:p124( .
ـا� نێوخۆییـ ن
دەســتێوەردانە هەرێــیم و نێودەوڵەتیەكــەش كاریگــەری نێگەتیـ ڤـ� لەســەر بــەردەوایم ئاڵۆزبـ ن
ـوو� زیـ تـا� شــەڕ و ملمـ ن �
ـەكا� ئەفغانســتان

ڵ
ن
ن
ت
گەیاند� ي� ن
هرە
پاكستا� چوونە ئەمریكا و لەبارەی
حكومە�
هەبوو( .)Oliker and Others…,2004: P28لەسەرەتای سا� ()1990ستافێیك
ڵ
ن ڵ
ت
ن
تەواوە� گفتوگۆیان لەگەڵ
كەوتى
بەرهەڵستكارە ئەفغانییەكان بەسەر
كاربەدەستا� با�ی ئەمرییك كرد ،بە�م لەم كاتەدا هەریەك لە (گولبەدین

ڵ
ـا� و پێشـ جـر ي �
حیكمەتیــار) و (ئەحمــەد شامەســعود) لــە ملمـ ن �
كى ئــەوەدا بــوون كــە داهاتــووی دەســە� ت� ســیاىس ئەفغانســتان بگرنەدەســت ،لەبــەر
ڕ
ن
ـدادا� نێــوان ئــەم دوو هـ ي� نـرە سـ ن
ـونى و شــیعيە دەســتیپێكرد( .)Dimitrakis, 2004: P28ئــەم جەنگــە نێوخۆییــەش
ئــەوە هــەر لــەم قۆناغــەوە پێكـ
ت
ڤ
ن
ـو� ،عيــ� :2005،ص  ) 187چونكــە
كاریگــەری نێگەتیــ� گــەورەی لەســەر دۆ� نێوخـ ي
ـۆ� ئەفغانســتان لەســەرجەم الیەنەكانــەوە كــرد (،دسـ ي
ڵ
� ڵ
�
ـڕەوا� خــۆی
ـۆ� هـ ي� نـرە جیهادیەكانیــش بــووە هــۆی ئــەوەی حكومەتەكــەی نەجیبوڵــ� بــۆ
ىس ســا� دیكــە درێــژە بەفەرمانـ ي
شــەڕو ملمانـ يـى نێوخـ ي
ڵ
ت ڵ
ۆ� ژمارەیــەك لەناوچـ ن
بــدات ،تەنانــەت تـ ن
ـە� ت� ئــەو ي� ن
هرانــە بكاتــەوە ) Jones.G and Munoz.A, 2010:P27 (.زۆرێــك
ـەكا� ژێــر دەسـ
ـوا� كۆنــر
ڵ
لــە كێشـ ن
ـەكا� نێــوان هـ ي� نـرە بەرهەڵســتكارەكان بــە ج �
� چارەســەر گەیشــتە بەكارهێنـ نـا� ك�شــینكۆڤ لــەدژی یەكـ تـری ،لەبــەر ئــەوە كەلتورێــك زاڵ بــوو
ڵ
بەســەر ئەفغانســتاندا كــە بەكەلتــوری ك�شــینكۆڤ نــارسا)Huffman.M, 2010:p227 (.

لەژێــر كاریگــەری دۆخەسەربازیەكەیشــدا ،سیســتیم یاسـ يـا� ئەفغانســتان تێكشــكا ،ژمارەیــەیك كــەیم پارێــزەر و دادوەریــش لــە ئەفغانســتان مانــەوە،
ـوا� پارێـزگاری دادپەروەرانــەی تاكـ ن
یاســاو دادگانیــش كەوتنــە ژێــر كاریگــەری دۆخــە سیاســیەكەو بەجۆرێــك دادگاكان نەیاندەتـ ن
ـەكا� كۆمەڵــگای ئەفغــان

ڵ
ن
ـە�تدارە ســەربازیەكانیش زۆرینــەی كات پەنایــان بــۆ ن
ـتبوو� ئــەو بۆشــاییە
رسا و تۆڵەســەندنەوە دەبــرد ،لــە ئەنجــایم دروسـ
بكــەن ،ســەركردەو دەسـ
ڵ
ڵ
یاســاییە گەورەیــەش لــە ئەفغانســتان گــروپ و چەكــدارە میلیشــیاكان كۆنـ تـرۆ� حوكــیم و�تیــان كــرد ،ســەركردە ســەربازی و گروپــە چەكدارەكانیشــیان

ن ڵ
ڵ
ـاكا� و�تیــان كردبــوو ،ژمارەیــەك لــەو ســەركردانەش لەســەر بنەمــای خێڵــەیك و ڕەگــەزی و ســیاىس مامەڵــەی جیاوازیــان
كۆنـ تـرۆ� ناوچــە جیاجیـ
ڵ
ڵ
لەگــەڵ ناوچـ ن
ـەكا� ژێردەســە�تیان دەكــرد ،تەنانــەت دوای پاشەكشــەی ســۆڤێتیش ،نەتوان ـرا هەژمــوون و كۆنـ تـرۆ� هـ ي� نـرە میلیشــیا جیــاوازەكان بــە
سیســتمێیك یاســا� نیشـ ن
ـتیما� ڕێكبخرێــت).MacDonald .D , 2010:p227 (.
ي
ڵ
�
لەهەمــان كاتــدا بــە ج �
� ئــاگاداری هـ ي نـرە ئۆپۆزســیۆنەكان ،لــە ســەرەتای ( )1990ئەمریــكاو ســۆڤێت لەســەر مانــەوەی نەجیبوڵــ� لــە پۆســتەكەیدا
هەڵرراردنێــك لــە ئەفغانســتان لەژێــر چاودێــری كۆمەڵــگای نێودەوڵـ ت
جژ
ـە� بەڕێوەدەچێــت ) Schofield.V, 2010: p227 (،
ڕێكەوتــن ،تــا ئــەو كاتــەی
ڵ
بــە�م ســەرەڕای ئــەو ڕككەوتنــە نهێنیــە لەگــەڵ ســۆڤێت ،ئامانـ جـ� ســەرەیك ئەمریــكا لــە ئەفغانســتان لــەدوای پاشەكشــەی ســۆڤێتەوە كۆتاییهێنـ نـا�
ڵ
ڵ
ت
ـەواوە� بــوو بــە حكومەتەكــەی نەجیبوڵــ�( ،جــۆن كیلــى  )--John h. Kellyیاریــدەدەری وەزیــری دەرەوەی ئەمریــكا بــۆ كاروبــاری ڕۆژهــە� ت�
تـ

ڵ
ڵ
نزیــك و باشــوری ئاســیا ،لــە میانــەی وتارێــیك (ئــازاری )1990/ڕایگەیانــد ":ئێمــە پێمــان وایــە تــا ڕژێمەكــەی نەجیبوڵــ� لــە دەســە�تدا مابێــت ،قەیـر نا�
 ".كاتێكیــش لــە (كانـ ن
ـو� یەكــەیم )1991/ســۆڤێت هەڵوەشــایەوە ،لــە (نیسـ نـا� )1992/شــدا حكومەتەكــەی
ســیاىس ئەفغانســتان بــەردەوام دەبێــت
ڵ
ن
ت
ت
سەرەكیەكا�
یەكێى سۆڤێتیش لە ()1991دا یەك لە فاكتەرە
كۆتا� هات )Rouland.R, 2014:P77 (.هەڵوەشانەوەی
تەواوە�
نەجیبوڵ� بە
ي
ڕوخـ نـا� حكومـ ت
ـە� كابــوڵ بــوو  ،لــەدوای هەڵوەشــانەوەی یەكێـ تـى ســۆڤێتەوە ڕوســیا هیــچ هــاوكاری و پاڵپشــتیەیك در يا� و ســیاىس و ســەربازی
ڵ
ڵ
ـو� نەكــرد ،لــەم قۆناغەشــدا نەجیبوڵـ ڵـ� داوای نێوەندگــری ()U.Nی لــە نێــوان حكومـ ت
حكومـ ت
ـە� كابــوڵ و هـ ي� نـرە ئیســامیەكان كــرد ،بــە�م
ـە� كابـ
ي

ڵ
كــۆی هەوڵـ ن
ـەكا� ()U.Nش بــۆ نێوەندگـ يـری شكســتیان خــوارد ،هـ ي� نـرە بەرهەڵســتكارە جیهادیەكانیــش لــە (/27نیسـ نـا� )1992/گەمــارۆی كابــو�
ن
ـەوادارەكا� بــەرەو شــارۆچكەی (هەیراتــان) نزیــك بــە ســنوری ئۆزبەكســتان هەڵهاتــن و
پایتەختیــان دا ،لــەم كاتــەدا (بابـراك كارمــڵ) و هێندێــك لــە هـ

ڵ
 )Emadi.H, 2010:pp P124-125 (.لـ �ـرە بــەدواوە و پــاش تــەواو بـ ن
ـوو�
(محمــد نەجیبوڵ�)یــش پەنــای بــردە بــەر بــارەگای ( )U.Nو لــەوێ پەنــا درا
ي
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ـە� كابــوڵ ،قۆناغێــیك نـ �
جەنــگ لەگــەڵ حكومـ ت
ـو� جەنــگ و ملمانـ ي � �
ـى لــە نێــوان هـ ي� نـرە جیهادیــەكان خۆیانــدا دەســتیپێكرد) Tate.C , 2006: P3 (.
ي
گ
ڵ
ڵ
دوای پاشەكشــەی هـ � نـر ن
ەكا� ســوپای سـ ت
ـۆڤێى دوو جــۆر جەنــیك دیكــە لــە ئەفغانســتان بەردەوامیــان هەبــوو ،جەنگێــك دژ بــە دەســە� ت� نەجیبوڵــ�
ي
گ
�ن
ـۆ� هـ ي� نـرە جیهادیەكانیــش كاریگــەری گــەورەی لەســەر مانــەوە و درێــژە كێشـ نـا�
ـۆ� هـ يـرە جیهادیــەكان ،جەنــیك نێوخـ ي
و جەنگێــیك دیكــەی نێوخـ ي
ڵ
ڵ
ڵ
ڵ
دەســە�تەكەی نەجیبوڵــ� هەبــوو ،بــە�م دوای هەڵوەشــانەوەی یەكێـ تـى ســۆڤێت و نەمـ نـا� هیــچ پاڵپشــتیەیك دەرەیك نەجیبوڵــ� ،هـ ي� نـرە جیهادیــەكان

ت ڵ
ن
ت
ن�
تایبەتمەندیەكا� جیهادی ئەفغانستان
تەواوە� ئەفغانستان بكەن.یەكێیك دیكە لە
كۆنرۆ�
ملما� نێوخۆییەكانیانەوە توانیان
بە كۆی شەڕ و
ڵ
یەكگرتى ژمارەیەك ڕەگەز و مەزهەب و خێڵ و عەشر ت
ن
ە� جیاواز بوو دژ بە دوژمنێیك هاوبەش ،بە�م لەدوای پاشەكشەی سۆڤێتەوە كاریگەری
ي
ن
ـاوازەكا� ئەفغانســتان لەســەر ن
دۆ� دوای پاشەكشــە دروســت بــوو ،لەهەمــان قۆناغــدا ملمانـ ي �ـى نێــوان شــیعە و ســوننە لــە
ڕەگــەز و خێڵــە جیـ

ن
ئەفغانســتان دەســتیپێكرد ،كــە هەریــەك لــە شــوێنكەوتەی ئــەم مەزهەبانــە خــۆی بەخـ ن
كەوتووەكا� جیهــادی ئەفغانســتان و
ـاوە� ئەنجامــە ســەر
ڵ
تێكشـ ن
ـكا� ســوپای ســۆڤێت دەز نا� ،هەروەهــا هەریــەك لــەم دوو مەزهەبــە دەیانویســت زۆرتریــن دەســە�تیان لــە داهاتــوی ســیاىس ئەفغانســتاندا
ڵ
هەبێــت ،یەكـ تـر قەبــوڵ نەكردنیــش ن
دۆ� ملمانـ ي �ـى نێــوان ســوننە و شــیعەی لــە ئەفغانســتان چڕتــر كردەوە.بــە�م لــەدوای پاشەكشــەوە ئەمریــكا
هیــچ هەوڵێــیك بــۆ یەكگرتـ نـى هـ ي� نـرە جیــاوازە شــییع ســونیەكان لــە ئەفغانســتان نەبــوو ،هــەروەك ئــەوەی بەدرێ ـژ يا� ئیــدارەی ڕیــگان ئەمریــكا بــەردەوام
ڵ
ـەو� دەدا كــۆی هـ ي� نـرە جەنــگاوەرە ئەفغانیــەكان لــە یــەك بــەرەدا دژ بــە ســوپای سـ ت
ـۆڤێى كۆبكاتــەوە ،لەهەمــان كاتــدا ئەمریــكا هیــچ پرۆژەیــەیك بــۆ
هـ
ســەرلەنوێ بونیادنانــەوەی ســیاىس و بنەمـ ن
ـاكا� دەوڵەتــداری لــە ئەفغانســتان نەبــوو ،چونكــە لــەم قۆناغــەی دوای پاشەكشــەی ســۆڤێت تاكــە
ڵ
ت
ـەواوە� حكومەتەكــەی نەجیبوڵــ� بــوو ،ئــەم حكومەتــەش بــە هەڵوەشــانەوەی یەكێـ تـى
ئامانجێــك كــە ئەمریــكا لــە ئەفغانســتان مابــووی ڕووخـ نـا� تـ
گ
ســۆڤێت و نەمـ نـا� پاڵپشـ تـى دەرەیك خــۆی ڕاســتەوخۆ هەڵوەشــایەوە ،دواجــار ئەفغانســتان لەژێــر كاریگــەری ملمانـ ي �ـى زلهـ ي� نـرەكان لــە جەنــیك ســارد

ڵ
ڵ
و�تێــیك تێكشــكاوی الوازی دابــەش بــوو بەســەر چەندیــن الیـ ن
ن
اوىس و شــەڕو ملمـ ن �
و�تـ نـا� در �
ـە�
ـا� نێوخۆییەكانــدا ،بــووە
ـێوەردا� هەرێــیم
و دەسـ
جیــاوازدا ،ئەمریكایــش هیــچ ڕۆڵێــیك كاراو كاریگــەری لــە بونیادنانەوەيــدا نەبــوو.

()1-2كاریگەرییەئابورییەكان:

لــە ئەنجــایم جەنـ گـیك ()10ســاڵە لەگــەڵ ســۆڤێت ،ئابــوری ئەفغانســتان تـ ژ
ـوىس داڕمـ نـا� گــەورە بــوو ،ئەفغانســتان وەك دەوڵــەت و سیســتم
ن
ـتاند�
ژێرخـ نـا� ئابــوری بەشــێوەیەیك وەهــا تێكشــكا كــە توانــای ســەرلەنوێ بونیــاد نانــەوەی نەمــا )Shanty.F , 2004:P1 (،تەنانــەت توانــای وەسـ
ئــەو هەمــوو قەیرانەیـ ژـ� نەبــوو كــە لــە ئەنجــایم داڕمـ نـا� ژێرخـ نـا� ئابــوری ڕووبــەڕووی بوویــەوە) Fukuyama.F, ,2006: P109( .
ڵ
ن
كاریگەریەكا� جەنگدا ،ئەفغانســتان
جەنگ لە ئەفغانســتان بووە هۆی گەورەترین بەربەســت لەبەردەم گەشــەی ئابوری و�تدا ،بەشــێویەك لەژێر

ڵ
ڵ
ن
 )Shanty.F , 2004:P24 (.تێكشـ ن
ن
ـەرەكیەكا� گواســتەوە ،بەدیوێــیك
ـكا� ڕێــگا سـ
ـاردە� خۆراكــەوە كــردە و�تێــیك هــاوردەی خــۆاراك
لــە و�تێــیك نـ
دیكــەدا كاریگــەری گــەورەی لەســەر ئابــوری ئەفغانســتان دروســتكرد( )Feifer.G , 2009: p140ســەرەڕای هەمــوو ئــەو قەیرانــە ئابوریانــەی ڕویــان
ڵ
ن
ـرۆژەكا� بونیادنــان و بوژانــەوەی ئەفغانســتان ســا�نە لــە ()20,000,000
لــە ئەفغانســتان كــرد ،بــڕی هــاوكاری دار يا� ڕێكخـراوە نێودەوڵەتیــەكان بــۆ پـ
 ) Montgomery.D and Rondinelli.A , 2004:P1 (.لەكاتێكــدا بەهــۆی جەنگــەوە ()70%ی ئاوەدانیـ ن
ـەكا� ئــەم
دۆالر تێپــەڕی نەكــرد
ڵ
و�تــە تـ ژ
ـوىس كاولــكاری بــوون)Yousaf and Adkin, 2001:P244 (.
بەجۆرێــك ســەرجەم هەرێمـ ن
ـەكا� ئەفغانســتان شــوێنەواری كاوكاری جەنگیــان لەســەر بەجێمــا ) ) Goodson.P , 2001:P6 .قــەرزی دەرەیك
ڵ
ڵ
ئەفغانســتانیش لــە  )2,000,000,000 .1دۆالری ی ســا� ( )1980بــۆ ()5.1,000,000,000دۆالری ســا� ( )1990بەرزبوویــەوەMaley (.
ڵ
).W, 2002:P157( )60%ی بودجــەی ســا�نەی ئەفغانســتانیش بــۆ بــوارە ســەربازیەكە تەرخاندەك ـرا ،لەبەرئــەوە هەمــوو ســاڵێك بوجــەی
ڵ
ئەفغانســتان تـ ژ
ـوىس كورتهێنــان دەبــوو )Osterman.R: P180 (.ســەرەڕای كورتهێنـ نـا� گەورەیــش لــە بودجــەدا ،لەنێــوان ســا� ن� ()1983-1988
ـەكا� حكومـ ت
قــەرزە نێوخۆییـ ن
ـە� كابــوڵ ()10هێنــدە زیادیانكــرد ،دراوی ئەفغـ نـا� تـ ژ
ـوىس هەڵكشـ نـا� گەورەبــوو ،ڕێــژەی هەڵكشــانەكەیش لــە نێــوان
سـ ڵـا� ن� ()30%-40%( )1987-1989بــوو ،لەهەمــان كاتــدا و لەژێــر كاریگــەری ئــەو هەڵكشــانەدا نـ ن
ـر� خــۆراك ( )500%-1000%بەرزبوویــەوە،
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ـارد� گازی رسوشـ تـى و هــاوكاری دەرەیك بــوو ،هــەر لەژێــر كاریگەریـ ن
ـە� كابــوڵ لەســەر نـ ن
تــا سـ ڵـا� ()75%( )1988ی داهـ تـا� حكومـ ت
ـەكا� جەنگــدا
ت
ن
ـۆ� و بــاج ببەســتێت()Minkov.A and Smolynec.G, 2007 :P16-17
حكومــەت ( )25%دەیتــوا� پشــتبە داهــا� نێوخـ ي
لــە ئەنجــایم درێژەكێشـ نـا� جەنــگ و داڕمـ نـا� ژێرخـ نـا� ئابــوری ،كێڵگـ ن
ـەكا� بەرهەمهێنـ نـا� مــاددە هۆشــبەرەكان لــە ئەفغانســتان پەرەیانســەند،
لـ ي�ـرە بــەدواوە مــاددە هۆشــبەرەكان بــووە ســەرچاوەی بژێــوی بەشــێیك دیــار لــە خـ ي� نـر نا� جوتیــار نا� ئەفغانســتان )Shanty.F, 2004:P1 ( .لەژێــر
ت
ـە� كابــوڵ توانـ نـا� دابینكـ ن
ـەكا� جەنگیشــدا ،حكومـ ت
كاریگەرییـ ن
ـەواوە�
ـرد� ژیـ نـا� بــۆ ( )300,000-400,000جوتیــار نەبــوو كــە مــاڵ و ژیانیــان بەتـ
ت
 )Feifer.G, 2009:p216( .چونكــە لــە ئەنجــایم كاریگەرییـ ن
ـەواوە� كاول
ـەكا� جەنگــدا ( )11,418گونــد و ()1,045,212خانــو بەتـ
لەدەســتدابوو
بــوون)Wesa.T , 2002:p118( .

ڵ
ن
لەهەمــان كاتــدا دیــاردەی پەرەسـ ن
ـتوكاڵییەكا� ئەفغانســتان دروســتكرد ،بەدرێ ـژ يا� ســا� ن�
ـەند� شــۆرەكات كاریگــەری نێگەتیـ ڤـ� لەســەر زەویــە كشـ
ـۆرەكا� خاك ئەنجام نەدابوو ،خەڵك و دانیشـ ن
ت
ت
ـتوا� ئەو ناوچانەش
حكومە� كابوڵ هیچ پرۆژەیەیك ئەوتۆی بۆ چارەســەری دیاردەی شـ
جەنگیش
بەهــۆی كــۆچ كردنیانــەوە زەویــە كشــتوكاڵییەكانیان بەجێهێشــبوو ) Jones.G and Munoz.A, 2010:p20 (،بەشــێوەیەیك گشـ تـى ســێكتەری
ڵ
ـتیما� ئەفغانسـ ن
كشــتوكاڵ و بەرهەمــە كشــتوكاڵییەكان كــە ( )53%كــۆی داهـ تـا� نیشـ ن
ـتا� پێكهێنابــوو )Marine Corps Institute:p5 (.بــە�م
ـوىس تێكشـ ن
بەهــۆی كاریگەرییـ ن
ـەكا� جەنگــەوە تـ ژ
ـكا� گــەورە بــوو ،چونكــە لەسەرتاســەری ئەفغانســتان بەهەمهێنـ نـا� كشــتوكاڵ ()55%-77%كــەیم
كــرد ،ئەمــەش بووەهــۆی كەمبوونــەوەی بەرهەمهێنـ نـا� گەنــم بەڕێــژی ( )46%و برنــج ( )65%و جــۆ ( )Wesa.T , 2002:p15(، )40%وەز ت
ارە�
ن
اوە� و كەسـ نـا� پســپۆر و بودجــە و میتــۆدی كاركــردن و
كشــتوكاڵ و ئاودێــری ئەفغانســتانیش ،لەســەرجەم الیەنــەكا� پــان و پرۆگ ـرام و دامــەزر ي
ڵ
پەیوەنــدی لەگــەڵ جوتیــاران و نوێكردنــەوە و هێنـ نـا� ئامـ ي�ـری كشــتوكا� نوێــوە ،كاریگــەری نێگەتیـ ڤـ� گــەورەی لەســەر دروســتبووWesa.T ,( .
)2002:pii
ڵ
لەكاتێــدا ناوچـ ن
ـای� خــۆرایك ئەفغانسـ ن
و�ت و ڕوبــاری هێڵمەنــد زۆرتریــن ئاسـ ژ
ـەكا� باشــوری
ـتا� دابنكردبــوو ،بەجۆرێــك بەســەبەتەی خــۆرایك
ڵ
ڵ
ڵ
ئەفغانســتان نــارسا بــوون ،بــە�م كــۆی ئــەو پــرۆژە ئاودێریانــەی ئەمریــكا بەدرێـژ يا� ســا� ن� ڕابــردوو لــە باشــوری ئــەم و�تــە بونیادینابــوون ،ســەرجەمیان
ن
ن
پرۆژەكا� ئاودێری بەشــێوەیەک بوون ،كە تەنها یەك بەنداوی ســاغ لە ئەفغانســتان
تێكچو�
تێكشــكان)Kerry.F and Others,2009: P4( ،
نەمایــەوە ،كــە توانایــەیك بـ ژ
ـاىس گلدانــەوەی ئــاوی هەبێــت )Department of Immigration and Citizenship, 2012:P14 (.ئەمــەش بــووە
ن
ـارەكا� ئەفغانســتان تـ ژ
ـوىس كێشــەی گــەورەی كــەیم ئــاو ببنــەوە ،ئەفیونیــش پێویسـ تـى بەبڕێــیك زۆركــەم لــە ئــاو هەبــوو ،لەبەرئــەوە
هــۆی ئــەوەی جوتیـ

ڵ
ـكا� كـ ت
 )Kerry.F and Others…,2009: P4 (.لـ �ـرەدا تێكشـ ن
ـەر� كشــتوكا�،
ژمارەیەكیــان ڕوویــان لــە بەرهەمهێنـ نـا� ئــەم جــۆرە لــە كشــتوكاڵ كــرد
ي
ڵ
میرێژكـ ن
ن
ت
ن
ـرد� بەشــێیك دیــاری زەویــە كشــتوكاڵییەكان ،پــا� بــە جوتیــارە هــەژارە ئەفغانەكانــەوە نــا بــۆ ئــەوەی
بــە تایبــە� ســەرچاوە و تــۆڕەكا� ئاودێــری و ڕ
 )Chandra.V, 2006: P77 (.هـ � نـرە جیهادییەكانیــش لــە یــەك كاتــدا دەیانتـ ن
ـە� زیاتــر بــە چانـ ن
بایـ ن
ـوا� لەڕێگــەی ئەفیونــەوە چــەك و
ـد� ئەفیــون بــدەن
ي
ـتبهێ� و لەهەمــان كاتــدا كێشــەی گــەورە بــۆ ســەرباز نا� سـ ت
پێداویسـ تـى ســەربازی بەدەسـ ن ن
ـۆڤێى دروســتبكەن))Shanty.F , 2004:P25 .
پانێــیك دیكــەی ئەمریــكا لــە ئەفغانســتان ئــەوە بــوو كــە هـ نـا� زیاتــری گروپــە جیهادییــەكان بــدات بــۆ ئــەوەی مــاددە هۆشــبەرەكان ،وەك چەكێــك دژ
ـ� ،بۆزیاتــر هانــدان و پەرەپێـ ن
بــە هـ � نـر ن
ەكا� ســوپای ســۆڤێت بەكاربـ ـهێـ ن ن
ـدا� چانــدن و بەكارهێێنـ نـا� مــاددە هۆشــبەرەكان ،ئەمریــكا چەمــیك (جیهــادی
ي

ڵ
[ئۆپیــوم)ی لــە ئەفغانســتان هێنایــە كایــەوە ،بــە�م ئــەم چەمكــە دژایەتیكـراو پاشــان لەالیــەن (گولبەدیــن حیكمەتیــار)ەوە هەوڵێــیك زۆر بــۆ ڕێگرتــن لــە
ڵ
ت ڵ
چانـ ن
ـتاند� چانـ ن
ۆ� وەسـ ن
ـە�م حیكمەتیــار تـ ن
ـد� مــاددە هۆشــبەكان خرایەگــەڕ ،بـ
ـد� ئــەم ماددەیــە بەشــێوەیەیك ســەرەیك لــە باكــوری دەشـ تـى
ـوا� كۆنــر

ڵ
ن
 .چەندیــن كەسـ ت
ـیدارەكا� بایەخــدان
ـایە� و كاربەدەسـ تـى بــا�ی ئەمریكیــش ئەمریكایــان لــە ئەنجامــە مەترسـ
هێڵمەنــد و هەرێــیم بلوجســتان بــكات
بەچانـ ن
ـد� مــاددە هۆشــبەرەكان لــە ئەفغانســتان ئاگاداركــردەوە یــەك لەوانــە (دەیڤــد مەســتۆ )David Musto -كــە ئەنــدایم (ئەنجومـ ن
ـە� سـ تـر ي ژ
اتری
گ
خ ـراپ بەكارهێنـ نـا� مــاددە هۆشــبەرەكان) بــوو ،جەخـ تـى لەســەر ئەوەكــردەوە  ":لــە چوارچێــوەی جەنــیك جیهادییــەكان دژبــە ســۆڤێت ،ئێمــە بــۆ
ارە� دەرەوە هۆشــداریان لــە بایەخـ ن
ـد� مــاددە هۆشــبەرەكان چوینــە ئەفغانســتان "،پاشــان چەندیــن كاربەدەسـ تـى بـ ڵـا�ی وەز ت
بایەخــدان بەچانـ ن
ـدا�
ڵ
ئەمریــكا بەچانـ ن
ـد� مــاددە هۆشــبەرەكاندا ،بــە�م ژمارەیــەك لــە پانداڕێــژەر نا� ئەمریــکا جەختیــان لەســەر ئــەوە دەكــردەوە ،كــە مــاددە هۆشــبەرەكان،
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ن
بەكاردەهێرێــت  ) )MacDonald.D, 2010:pp89-91هەرچەنــدە ئیــدارەی
چەكێــیك كاریگــەرە و دژ بــە ســوپای ســۆڤێت لــە ئەفغانســتان
گا� بــوو بــە مــاددە هۆشــبەرەكان ،كــە بــە پـ �ـى یاســای نێــو دەوڵـ ت
ـەند� بــازر ن
ڕیــگان بــەوردی ئــاگاداری چانــدن و بەرهەمهێنــان و پەرەسـ ن
ـە� ماددەیــەیك
ي
ڵ
قەدەغــە كـراو بــوو ،بــە�م ئەمریــكا نەیدەویســت بــە دەربڕیـ نـى ناڕەزاییــەك مەتــرىس بۆســەر ئــەو چەكــە كاریگــەرە لــە ئەفغانســتان دروســت بــكات ،لــە

ـەند� چانـ ن
سـ ڵـا� ( )1979بــەدواوە چانــدن و بەرهەمهێنـ نـا� ئەفیــون ( )15جــار لەسـ ڵـا� ن� ڕابــردوو زیاتــری كــرد ،پەرەسـ ن
ـد� مــاددە هۆشــبەرەكان لــە
گرنگرینیــان بریـ تـى بــوو لــە  :ڵب�وبوونــەوەی لەڕادەبــەدەری هــەژاری ،نەبـ ن
ت
ـوو� ئەلتەرناتیــڤ
ئەفغانســتان بــۆ كۆمەڵێــك فاكتــەر دەگەڕایــەوە ،كــە لــە

ڵ
ڵ
بــۆ دابینكـ ن
و�ت ،بــەردەوایم قەی ـران و چەقبەســتوو� ن
ـرد� بژێــوی ژیــان ،داڕمـ نـا� ژێرخـ نـا� ئابــوری
دۆ� ســیاىس و�ت .)Shanty.F, 2004:P27
ي
ڵ
( هەروەهــا ئــەو گەندەڵییــە بەرفراوانــەی حكومـ ت
ـو� گرتبوویــەوە ،ببــووە هــۆی ئــەوەی كــە ســنورداركردن و نەهێشـ ن
ـتى مــاددە هۆشــبەرەكان
ـە� كابـ

ڵ
 ) Jones.G and Munoz.A, 2010:p20 ( .لەناوەنــدی دەیــەی هەشـ ن
ـتاكا� ســەدەی بیســتەوە چانــدن
لەژێــر دەســە� ت� حكومــەت دەربچێــت
ڵ
و بەرهەمهێنـ نـا� ئەفیــون لــە ئەفغانســتان بەشــێوەیەیك لەبەرچــاو پــەرەی ســەند ،تــا ســا� ( )1990بــڕی بەرهەمهێنـ نـا� ئەفیــون گەیشــتە ()2000
مەتر_تــۆن ،لــە ســاڵێكدا )) Fukuyama.F, Nation Building …, 2006: P109( .بەمشــێوەیە چانــدن و بەهەمهێنــان و بازرگانیكــردن بــە
مــاددە هۆشــبەرەكان لــە ئەفغانســتان بــووە دیاردەیــەیك ئاڵــۆزی وەهــا كەلەســەر ئاسـ تـى كۆمەڵــگای نێودەوڵەتیــش نەتوانـرا چارەســەری بــۆ بدۆزرێتــەوە،
ن
ت
ن
لەتەشەنەسەند� ماددە هۆشبەرەكان بگرێت)Shanty.F , 2004:P41 (.
حكومە� كابوڵیش زۆر لەوە الوازتر بوون تا بتوانێت ڕێگە
هەوڵەكا�

ـە� تەشەنەسـ ن
لــەم قۆناغــەی جەنـ گـیك ســۆڤێت لــە ئەفغانســتان یــەك لــەو حاڵەتانــەی بــووە دیــاردە ،بابـ ت
ـەند� مــاددە هۆشــبەرەكان بــوو ،پێشـ تـریش
ڵ
ڵ
و�تـ نـا� دیكــەی ناوچەكــە بـ ن
ـە�م كــۆی كاریگەریــە نێگەتیڤـ ن
ـوو� هەبــوو ،بـ
ئــەم كشــتوكاڵە لــە ئاســتێیك ســنورداردا لــە ئەفغانســتان و ژمارەیــەك لــە
ـەكا�
ـرۆژەكا� ئاودێــری و ژیـ نـا� جوتیــاران ،كاریگــەری ڕاســتەوخۆیان لەســەر پەرەسـ ن
ن
ـند� بەرهەمهێنـ نـا� مــاددە هۆشــبەرەكان
جەنــگ لەســەر كشــتوكاڵ و پـ
ـەند� چانـ ن
لــە ئەفغانســتان دروســت كــرد ،لــە پەرەسـ ن
ـد� مــاددە هۆشــبەرەكانیش هەریــەك لــە ســۆڤێت و ئەمریــكا تاوانبــاری یەكەمــن ،چونكــە

ڵ
ـۆىس كــردن لــە پەرەسـ ن
ـتوكا� و ڵب�بوونــەوەی هــەژاری لــە نێــو خەڵـ ن
ـرد� كـ ت
ســۆڤێت بــە كاولكـ ن
ـ� و ئەمریكایــش بــە چاوپـ ژ
ـكا� گوندنشـ ي ن
ـەند�
ـەر� كشـ
ـوو� چانـ ن
ـۆڤێى ،گەورەتریــن ڕۆڵیــان لــە زۆربـ ن
ئــەم بەرهــەو بەكارهێنـ نـا� دژبەســوپای سـ ت
ـد� ئــەم جــۆرە كشــتوكاڵە لــە ئەفغانســتان هەبــوو ،لەكاتێكیشــدا

ڵ
كردەبا� ن
كا� ئــەو ڕاســتیەیان دەز نا� كــە ئــەم ماددەیــە چ كاریگەریــەیك نێگەتیـ ڤـ� بۆســەر مــۆر ڵا� ســەرباز نا� سـ ت
ـۆڤێى دروســت كــردووە،
ســۆڤێت و ســەر
ڵ
ڵ
ـە�م لەگــەڵ ئــەوەی هیــچ هــەوڵ و هەنگاوێكیــان بــۆ چارەســەر و بەرگرتــن لـ �ـى نەبــوو ،لەگــەڵ ئەوەشــدا ژمارەیــەك لەســەركردە بــا� ن
كا� بــۆ نێــو
بـ
ي
ڵ
ڵ
و�تەكــەی خۆیــان بازرگانیــان پێــوە دەكــرد ،ئەمریكایــش نــەك هیــچ هەنگاوێــیك بــۆ كەمكردنــەوە و ســنوردار ن
كرد� كشــتوكا� ئەفیــون نەبــوو،
خــودی
ـە� سەرپەرشـ تـى پەرەپێـ ن
ـا� تایبـ ت
بەڵكــو بــە پـ ن
ـدا� ئــەم جــۆرە كشــتوكاڵەی لــە ئەفغانســتان دەكــرد ،لەگــەڵ ئەوەشــدا بڕێــیك زۆری دیكــەی مــاددەی

ڵ
هۆشــبەری ڕەانــەی ئەفغانســتان دەكــرد و بــە نرخێــیك كەمیــش دەیگەیانــدە دەسـ تـى ســەرباز نا� سـ ت
ـۆڤێى ،لـ ي�ـرەدا و بــە بــەراورد بەســا� ن� ڕابــردوو
ـە� بەكارهێنـ نـا� چــەیك كیمیــاوی لەالیــەن ســۆڤێتەوە دەكــرد ،چونكــە لەســەر ئاسـ تـى نێودەوڵـ ت
ئەمریــكا بەهەمــوو شــێوەیەك دژایـ ت
ـە� چەكێــیك قەدەغــە

ڵ
ڵ
ك ـراو بــوو ،بــە�م بایەخێــیك گــەورەی دا بــە ب�وبوونــەوەی كشــتوكاڵ و بەرهەمهێنـ نـا� مــاددە هۆشــبەرەكان ،كــە لەهەمــان كاتــدا و لەســەر ئاسـ تـى
ـە� ماددیــەیك قەدەغەكراوە.لەســەر ئاسـ تـى نێوخــۆ� ئەفغانســتانیش ،پەرەسـ ن
نێودەوڵـ ت
ـەند� ئــەم جــۆرە كشــتوكاڵە لــەوە تێپــەڕی كردبــووكــە بــە گروپــە
ي
گ
ڵ
ـە� كابــوڵ كۆنـ تـرۆڵ بكرێــت ،لــە بــەر ئــەوە چانـ ن
ئیســامیەكان و حكومـ ت
ـد� ئــەم جــۆرە لــە كشــتوكاڵ لەســا� ن� دوای جەنــیك ســۆڤێتەوە بەشــێوەیەیك
ڵ
بەرب�وتــر تەشەنەسـ ن
ـەند� بەخــۆوە بیـ نـى.
ن
ـرد� ژمارەیــەیك دیــار لــە كێڵگــە كشــتوكاڵییەكان و كێڵگـ ن
ســوتان و لەناوبـ ن
ـەرچاوەكا� خــۆرایك لــە گەلێــك لــە
ـەكا� دانەوێڵــە ،كێشــەی كەبوونــەوەی سـ
ـێى و گرانبـ ن
ناوچــەو هەرێمەكانــدا دروســتكرد ) )N.E.S.A Directorate of Intelligence, 1999:p5 (.كەمبوونــەوەی خۆراكیــش بریسـ ت
ـوو�
خۆرایك بەداوای خۆیدا هێنا .Department of Immigration and Citizenship: 2012:P14 (.لەالیەیك دیكەوە جەنگ لە ئەفغانستان
ـۆ� بەرف ـر ن
ن
بــووە هــۆی پەكخسـ ن
ـاردە� بەرهەمــە كشــتوكاڵییەكان )Marine Corps Institute:p9 (.بەهــۆی كـ پ
اوا� جوتیارەكانیشــەوە
ـتى نـ
ڵ
و�تـ نـا� در �
اوىس ،بــەم هۆیەشــەوە ناوەنــدی شــارەكان ڕووبــەڕووی كــەیم خــۆراك و ســەورزەو میــوە بوویــەوە ،كــە دەبــوو
بــەرەو ناوەنــدی شــارەكان و
ڵ
ڵ
ئــەم پێداویســتیە خۆراكیانــە لەالیــەن ســۆڤێتەوە پڕبكرێتــەوە ،بــە�م دوای پاشەكشــەی ســۆڤێت حكومەتەكــەی نەجیبوڵــ� ڕووبــەڕووی قەی ـر نا�
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دابینكـ ن
�
ـرد� خــۆراك لەناوەنــدی شــارەكاندا بوویــەوە ،نـ ن
بەخراییــش نـ ن
ـر� خۆراكیــش ()5-10هێنــدە بــەرز بوویــەوە و زۆر
ـر� دراوی ئەفغـ نـا� بەرامبــەر
ي
بــەدۆالر دابــەزی ،بەجۆرێــك ()1دۆالری ئەمریــیك بەرامبــەر بــە ( )1000ئەفغـ نـا� بــوو ،بەمــەش دراوی ئەفغـ نـا� تـ ژ
ـوىس هەڵكشــانێیك گــەورە بــوو،
ن
لــەم قۆناغەشــدا هاوكاریــە ئابوریـ ن
ـەربازییەكا� ئەفغانســتانیش لەپێنــاو
ـەكا� ئەمریــكا و ســعودیە بــۆ ئەفغانســتان وەســتابوو ،ســەركردە ســیاىس و سـ
ـرد� پێگــەی ســیاىس و ســەربازی خۆیــان دەســتیان بەســەر بەشــێیك گــەورەی داهاتــە ئابوریـ ن
بەهركـ ن
ي� ن
ـەكا� ئەفغانســتاندا گرتبــوو ،لەهەمــان كاتــدا بــۆ
گ
دەوڵەمەندكـ ن
ـرد� خۆیــان بەكاریــان دەهێنــا ))Rubin.R , 2000: P4 .جگەلــە بەرهــەیم كشــتوكاڵ ،جەنــیك ســۆڤێت كاریگــەری گــەورەی لەســەر

ڵ
ڵ
ڵ
كەمبوونــەوەی سـ ن
ـاما� ئاژەڵیــش دروســت كــرد ،چونكــە لەمــاوەی ســا� ن� جەنگــدا زیــاد لــە ( )500,000ئــاژە� مــا� بەهــۆی جەنگــەوە لەناوچــوون(.
ڵ
ڵ
ت
ـەروە� ئاژە� مەڕو بزن و ()47%ی گاو مانگا و ()45%ی ئەســپ
 )Otfinoski.S ,2004:p29بەشــێوەیەك تا ســا� ()56%-60%( )1988ی سـ
و ()24%ی هێسـ تـر لەناوچــوون ()Wesa.T , 2002:p15
ـەر� پیشەســازی و كارگەرگــەكان كەوتبــوو لــەو زیانــە گەورەتــر بــوو كــەر بــەر كـ ت
هەروەهــا ئــەو زیانــە گەورەیــەی بــەر كـ ت
ـەر� كشــتوكاڵ كەوتبــوو ،لەگــەڵ
ڵ
ئــەوەی كـ ت
ـە�م زیـ نـا� گــەورە بــەر ئــەم كەرتــە بچوكــە كەوتبــوو ،چونكــە ژمارەیــەیك زۆری كرێــكار نا� كارگـ ن
ـەر� پیشەســازی كەرتێــیك بچــوك بــوو ،بـ
ـەكا�
ن
ئەفغانستان ئاوارەبوون بۆ �ئران و پاكستان یان چوونە ڕیزی گروپە جیهادییەكانەوە ،لەهەمان كاتدا پەالمار و �
شەكا� ي� ن
هر
هرە جیهادییەكان ببووە
ي
ي
ت
هــۆی وەســتان و پەكخسـ ن
ـەواوە� لەكاركەوتــن،
ـتى ژمارەیــەیك دیــار لــە پــرۆژە پیشەســازییە نوێیــەكان ،تەنانــەت ژمارەیەكیــش لــە كارگــەو پــرۆژەكان بــە تـ

ن
ن
ییەكا� قەندەهــار ،كارگــەی شــەكر و
ییەكا� هـ يـرات ،كارگــەی بەرهەمــە شـ يـر
لــە دیارترینیــان :كارگــەی چیمەنتــۆی هـ يـرات ،كارگــەی بەرهەمــە شـ يـر
ن
ژمارەیــەك پــرۆژەی ئاودێــری ،هەروەهــا زیـ نـا� گــەورە بــەر كـ ت
ـتگەكا� كارە لــە ئەفغانســتان كــەوت ))Amstutz.J,1986:p245 .بــە
ـەر� كارەبــا و وێسـ

ڵ
ڵ
ن
ـەرچاوەكا� وزە ،هەروەهــا یەكێكــە لــەو و�تانــەی
پـ ي �ـى لێكۆڵینــەوە جیۆلۆجیــەكان ئەفغانســتان و�تێــیك دەوڵەمەنــدە بــە ســەرچاوەی رسوشـ تـى و سـ
ڵ
دەوڵەمەنــدە بــە گارزی رسوشـ تـى  ) Kuo.S, 2012: p2 (،تــا ســا� ( )1979كــۆی ئــەو كێڵگــە گازیانــەی كــە ســۆڤێت لەباكــوری ئەفغانســتان
ڵ
دۆزیــەوە ،ڕۆژانــە توانــای بەرهەمهێنـ نـا� ( )250,000م ⁴گازی رسوشـ تـى هەبــوو ،ســا� ( )1985ئەفغانســتان ()2.5,000,000,000م ⁴گازی

رسوشـ تـى ڕەوانــەی ســۆڤێت دەكــرد )Kakar.M, 2006:P41 (،تــا ئــەم قۆناغەیــش ()90%ی گازی رسوشـ تـى ئەفغانســتان بــە ســۆڤێت دەفـ ژ
ـرۆرسا.
ڵ
ن
ـەرزەكا� ســۆڤێت و
 ) )N.E.S.A Directorate of Intelligence, 1999:p15بــە�م بەشــێیك زۆری داهـ تـا� گازی رسوشـ تـى بــۆ دانــەوەی قـ
ڵ
ت
خەر� ســوپای سـ ت
حكومە� كابوڵ تەرخان دەكرا )Kakar.M, 2006:P41 (، .تا ســا� ( )29( )1989كێڵگەی
ج
ـۆڤێى و یان بۆ بواری ســەربازی

ڵ
ن
ن
بەرهەمهێنا� ( )150,000,000بەرمیل پەترۆل و ()4500ملیار-م⁴
بەرهەهێنا� سوتەمەنیان تێدا دەكرا ،كە سا�نە توانای
گاز و پەترۆل كاری
ڵ
ـۆڤێى ژمارەیــەك لــە ســەركردە خێڵەكیــەكان دەســتیان بەســەر ســامانە رسوشــتییەكا�ن
گازی رسوشــتیان هەبــوو .بــە�م دوای پاشەكشــەی ســوپای سـ ت
ن
ن
ت
ن
ـۆ� كــرد(.
وەك گاز و پەتــرۆل لــە ناوچــەكا� باكــوری ئەفغانســتان گــرت ،ئەمــەش كاریگــەری گــەورەی لەســەر خراپــر بــوو� دۆ� ئابــوری نێوخـ ي
ـەكا� جەنگــدا زۆرینــەی كێڵگـ ن
 )Strand.A and Others…..,2010: p8هەروەهــا لەژێــر كاریگەرییـ ن
ـەكا� پەتــرۆل و گاز زیـ نـا� گەورەیــان بەركــەوت.

 )Amstutz.J,1986:p245 (.تەنانەت ژمارەیەك لەو كێڵگانە لەئەنجایم جەنگدا بوونیان نەما ) Goodson.P , 2001:P6( .لە ئەنجامیشدا
ـووىس تێكشـ ن
ـتیما� ئەفغانسـ ن
ســێكتەری پیشەســازی و خزمەتگــوزاری كــە ()23.78%ی كــۆی داهـ تـا� نیشـ ن
ـتا� پێكدەهێنــا تـ ژ
ـكا� گــەورە بــوو Ma- ( .
)rine Corps Institute:p9
ـوىس تێكشـ ن
ـەكا� گواســتنەوە وگەیاندنیــش لــە ئەفغانســتان لەژێــركاریگەرییـ ن
تــا سـ ڵـا� ()1989الیەنـ ن
ـەكا� جەنگــدا تـ ژ
ـكا� گــەورە بــوون ،چونكــە (25%-
اوەكا� ئەفغانســتان تێكچــوون ،لەگــەڵ ئەوەشــدا بەشــێیك زۆری سیســتیم پەیوەندییـ ن
ن
ـەكا� وەك تەلیفــۆن و تەلەگـراف
)33%ی كــۆی ڕێــگا يقرتاوكـر
ـوىس پچـڕان بــوون ،سیســتیم پۆســتەو نامــە بردنیــش لەنێــوان شــار و ناوچــە جیاوازەكانــدا پێویسـ تـى بــە پاڵپشـ تـى و پاسـ ن
تـ ژ
ـەوا� ســەربازی تونــد هەبــوو.
ـكا� گــەورە بــوون ،حكومـ ت
ـوىس تێكشـ ن
ـەرچاوەكا� دابینكـ ن
ن
ـرد� ئــاو و كارەبــا و فڕۆكەخانەكانیــش تـ ژ
ـە� كابوڵیــش
( )Wesa.T , 2002:p92هەروەهــا سـ
ـەكا� خۆیــدا توانــای چاككردنــەوە یــان دروســتكردنەوەی ئــەم ناوەندانــەی نەبــوو ،ژمارەیــەیك زۆریــش لــە خەڵـ ن
لـ ت
ـكا� پســپۆر و ئەندازیــار و میكانیــك
ڵ
ت
ـەواوە� بــەرەو و�تـ نـا� دیكــە كۆچیــان كــرد)Wesa.T , 2002:p10( .
و......هتــد بەتـ

ن
ـییەكا� جەنــگ بوویــەوە ،ژینگــەی ئەفغانســتان بــوو ،لەگــەڵ ئــەوەی ژینگــەی
یەكێــیك دیكــە لــەو الیەنانــەی ڕووبــەڕووی كاریگــەری و مەترسـ
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ڵ
ن
ن
ـتانەكا� ئەفغانســتانیش تـ ژ
و�ت تـ ژ
ـتانەكا�
ـوىس زیـ نـا� گــەورە بــوون ،بەجۆرێــك لــە هێندێــك ناوچــە ()100%ی دارسـ
ـوىس پیــس بــوون بــوو ،دارسـ
لەناوچوون )Tanner.S , 2003:P255( .لەسەر ت
ئاسى كۆی ئەفغانستانیش ()4,365,000كم ²ڕووبەری دارستان لەناوچووOtfinoski.S ( .

ڵ
ن
 ), 2004:p29هەروەهــا ســۆڤێت ن
ـەرچاوەكا� ئــاوی ژاراوی دەكــرد ،ئــەم كردەیــەی ســوپای سـ ت
ـۆڤێى بــووە هــۆی كــوژران و ب�بوونــەوەی
كا� و سـ
ن
ت
ژ
بەكارهێنا� چەندین
سۆڤێى ،جگەلە
نەخۆىس لە ژمارەیەك لە هەرێم و ناوچەكاندا )Kakar.M, 2006:P41 (، .چونكە سوپای
چەندین جۆر

جــۆر چــەیك كیمیــاوی لــە شــێوەی دوكــەڵ و بۆمــى فســفۆر لــە ژینگــەی ئەفغانســتاندا  ،لەگــەڵ ئەوەشــدا كیمیــاوی و گازی ژاراوی دەكــردە نێــو ن
كا� و
ج
ـكا� مـ ن
ـەرچاوەكا� ئــاو و دانەوێڵــە و گەنــم و جــۆوە ،ئــەم كردەیــەی ســۆڤێت جگەلــە ژینگــە و خەڵـ ن
ن
ـەدە� ،تەنانــەت كاریگــەری خـر پا� لەســەر
كانیــا و سـ
ڵ
ئاژە�نیــش بەجێهێشــت)Afghanistan Justice Project )A.J.P(, 2005:PP42-43 (.
ڵ
لەالیــەیك دیكــەوە لەدەیــەی هەشـ ن
ـ� مـ ي ن
و�ت لەســەر ئاسـ تـى جیهــان كەزۆرتـ ي ن
ـ� لەســەر خاكەكــەی
ـتاكا� ســەدەی بیســتدا ئەفغانســتان بــووە یەكــەم
ڵ
ـ� بــووە هــۆی كەمئەندامبـ ن
چێـ نـرا بــوو )Bolton.M, 2010:p8 (.مـ ي ن
ـوو� ( )2,000,000كــەس لــە هاو�تیـ نـا� ئەفغانســتان ،لــە هــەر ( )8كــەىس
كۆمەڵــگای ئەفغــان)1( ،كــەس بەهــۆی مینــەوە كەمئەنــدام بــوو ،لەوژمارەیــەی قوبـ نـا� مینیــش ()20%واتــە نزیكــەی ()400,000كەســیان بــە
ن
ت
ـەواوە� پەكیــان كــەوت )Kakar.M, 2006:P41 (،و تــا كۆتــا� ســەدەی بیســتیش ژمــارەی ئــەو كەســانەی بەهــۆی مـ ي ن
ـماوەكا� میـ نـى
ـ� و پاشـ
تـ
ي
ڵ
ڵ ت  )Bahman and Palmer.L, 2004:P7 (.بەدرێ ـژا� سـ ڵـا��ن
ســا� ن� جەنگــەوە گیانیــان لەدەســتدا ،گەیشــتە نزیكــەی ()1,000,000هــاو��
ي
جەنگیــش ،ســۆڤێت و حكومـ ت
ـە� كابــوڵ نزیكــەی ( )30,000,000مینیــان لەســەر خــایك ئەفغانســتان دانــا  ) .Goodson.P , 2001:P6( .لــە
میرێژكـ ن
ن
ـرد� ئەفغانســتانیش بــەو شــێوە بەرفراوانــە ،شــاری قەندەهــار نــەك لەســەر ئاسـ تـى ئەفغانســتان ،بەڵكــو لەســەر ئاسـ تـى جیهــان بــووە
ئەنجــایم ڕ
ن
میرێژكــردن گرتبوویــەوە )Rashid.A, 2001: p20 (.بەهــۆی زۆری ژمــارەی مینیشــەوە ،لــەدوای پاشەكشــەی
یەكــەم شــار كــە زۆرتریــن پرۆســەی ڕ
ســۆڤێت)10,000( ،كارمەنــد بەشــداریان لــە هەڵگرتنــەوەی مـ ي ن
ـ� لــە ئەفغانســتان كــرد)Bolton.M, 2010:p8 ( .
لــە ئەنجامــدا جەنـ گـیك ســۆڤێت بــووە هــۆی هەڵتـ ن
ـەكا� ژێرخـ نـا� ئابــوری ئەفغاســتان ،بەجۆرێــك زۆرینــەی ئــەو پــرۆژە و پەرەســەندنە ئابوریانــەی
لــە ســەرەتای ســەدەی بیســتەوە لــە ئەفغانســتان بونیــاد نرابــوون زۆرینەیــان كاول بــوون یــان بوونیــان نەمــا ،لەچوارچێــوەی زیانەكانیشــدا كــۆی
گا� زیـ نـا� گەورەیــان بەركــەوت ،بەهــۆی زیـ نـا� ئــەم كەرتانەشــەوە حكومـ ت
ـەكا� كشــتوكاڵ و پیشەســازی و بــازر ن
كەرتـ ن
ـە� كابــوڵ ڕووبــەڕووی چەندیــن
ڵ
هە�یســان و بەرزبوونــەوەی نـ ن
كێشــەی گــەورەی ئابــوری بوویــەوە ،چونكــە ئەفغانســتان لەیــەك كاتــدا تـ ژ
ـر� شــمەك بوویــەوەوە ،لەهەمــان كاتــدا
ـوىس
تـ ژ
ـوىس كورتهێنـ نـا� بودجــە بوویــەوە ،بــۆ چارەســەری كــۆی ئــەم قەیرانانــەش حكومــەت قــەرزی دەرەیك دەكــرد ،كــەیم خــۆراك و دابەزیـ نـى بەرهــەیم

كشــتوكاڵیش جارێــیك دیكــە وای لەحكومــەت كــرد كــە بــۆ پڕكردنــەوەی پێداویســتیە نێوخۆییــەكان خــۆراك لــە دەرەوە هاوردەبــكات ،ئەمــەش جارێــیك
گ
ـوو� قــەرزی زیاتــر لەســەر حكومـ ت
گا� و كەڵەكەبـ ن
ـەنیك تــەرازووی بــازر ن
دیكــە كاریگــەری گــەورەی كــردە ســەر السـ
ـە� ئەفغـ نـا� ،كــۆی جەنــگ و هـ ي�ـرش
و پەالمارەكانیــش لــە الیــەن ســوپای ســۆڤێت و حكومـ ت
ـە� كابــوڵ و هـ ي� نـرە جیهادیــەكان ســەرجەمیان بەزیـ نـا� ئابــوری گــەورەی ئەفغانســتان شــكایەوە،
ڵ
ڵ
ڕۆ� لــە بونیانــد نـ نـا� پــرۆژە ئابوریـ ن
ـەكا� ئەفغانســتاندا هەبــوو ،دەیــان هێندەیــش ڕۆ� لــە داڕمـ نـا�
ســۆڤێتیش بــە درێ ـژ يا� ســەدەی بیســت چەنــدە
ڵ
یەكا� خۆیــان و تێكشـ ن
اتر ن
ن
ـتێوەردا� و�تـ نـا� هەرێــیم و نێودەوڵەتیــش تەنهــا بــۆ بەرژەوەندیــە سـ تـر ي ژ
ـكا�
ژێرخـ نـا� ئابــوری ئەفغانســتاندا هەبوو.دەسـ
ـە� بـ ن
ســۆڤێت بــوو لــە ئەفغانســتان.دوای هەمــوو ئــەو كاولــكاری و داڕمـ نـا� ژێرخانــە ئابوریــەش ،ئەمریــكا بـ ج �
ـوو� هیــچ پــرۆژە و هاوكاریــەیك دار يا�
ڵ
ئەفغانسـ ن
ـتا� بەجێهێشــت ،كــۆی ئــەو پــرۆژەو هاوكاریــە داراییانــەی ئەمریــكا لــە ســا� ن� پێــش داگـ يـركاری ســۆڤێت لــە ئەفغانســتان هەیبــوو ،تەنهــا
ـكا� لەگــەڵ پــرۆژە و هاوكاریــە دارییـ ن
بەشــێك بــوو لــە ملمانێـ ن
ـەكا� ســۆڤێت.

ڵ ت
یە�ومرۆییەكان:
()1-3كاریگەرییەكۆمە�

ڵ
ن
ن
مەدە� بوون.
خەڵكا�
لە ماوەی ()10سا� جەنگ لە ئەفغانستان ( )1,242,000كەس لە ئەفغانستان كوژران ،زیاد ()80%ی ئەو ژمارەیەش
( )Boudreau.S , 2005:P3كــە ( )873,825كــەس بــوون ) .Goodson.P , 2001:P6( . (.جگەلــە ئــەو ژمــارە زۆرەی كــوژراو ،ســەدان هــەزار
ن
ـكا� مـ ن
كــەس برینــدار بــوون)80%( ،ی بریندارەكانیــش خەڵـ ن
ـارەكا� ســۆڤێت و
ـەدە� بــوون )Tanner.S , 2003:P255( .جگەلــە هـ ي�ـرش و پەالمـ
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ت ڵ
ت
ت
ن
ن
حكومە� كابوڵ ،لە ئەنجایم �
پەالمارەكا� ي� ن
حكومە� كابوڵ و ســۆڤێت نزيكەى
كۆنرۆ�
ناوچەكا� ژێر
هرە جیهادییەكان بۆســەر شــار و
هرش و
ي
گ
ڵ
ـاو� ت� مـ ن
ـەدە� كــوژران )Benish.A: P44 (.زیــاد لــە ( )20,000ســەربازی ( )D.R.Aلەمــاوەی جەنــیك ســۆڤێت لــە ئەفغانســتان
( )60,000هـ
كــوژران)Margolis.S, 2001:P47 (.
بــە پـ �ـى ئامارێــیك لێكۆڵینــەوەی ڕۆژئاوایــش)48%( ،ی قوربانیــەكان بەهــۆی بۆردومـ نـا� ئاسـ ن
ـما� و ()33%بەهــۆی پێــكان بــە گــوهلل و ()12%
ي
بەهــۆی تۆپبــاران و ( )3%بەهــۆی مینــەوە بــوو )Baumann.F, 1993:P136 (.ســەرەڕای بەرزبوونــەوەی ڕۆژ لــەدوای ڕۆژی ژمــارەی كــوژراو
ڵ
ڵ
ن
ت
ن
و برینـ
ـەواوە�
ـتیەكا� ئەفغانســتان بەتـ
ـدارەكا� جەنــگ ،بــە�م لەمــاوەی ســا� ن� جەنگــدا ()60%ی كــۆی نەخۆشــخانەكان و بنكــە تەندروسـ
كاول بــوون )Raffray.M , 2008: p37 (.ئەمــەش بــووە هــۆی كــەیم و ســنورداری چارەســەرە پزیشــكیەكان لــە گەرمــەی جەنگەكانــدا ،لەبــەر
خرانـ ن
ـدارەكا� ت
ن
كا� جەنگیــش گیانیــان لەدەســت دەدا )N.E.S.A, 1999:P5 (.بەشــێوەیەیك گشــتیش زیــاد ()50%ی ي� ن
ـەكا�
ئــەوە زۆرینــەی برینـ
ـوىس كــوژران یــان برینــدار بــوون یــان ئــاوارە بــوون و مــاڵ كاول بــوون  ) .Goodson.P , 2001:P6( .لــە كــۆی قوربانییـ ن
كۆمەڵــگای ئەفغــان تـ ژ
ـەكا�
ڵ
ڵ
جەنگیــش زیــاد ()300,000یــان منــداڵ بــوون )Noorzoy.M :P81( ،چونكــە لــە نێــوان ســا� ن� ( )1980-1985لەكــۆی منــدا� ن� تــازە لەدایــك بــوو

()180,000كۆرپــە گیانیــان لەدەســت دا ( )40,000كۆرپەیــش لــە ژیانــدا مانــەوە )Noorzoy.M :P8( ،لــە ( )175,000( )1985-1990كۆرپــە
ڵ
گیانیــان لەدەســتدا و نزیكــەی ()40,000كۆرپەیــش لەژیانــدا مانــەوە ،لەالیــەیك دیكــەوە هـ � نـری ئاسـ ن
ـما� سـ ت
ـۆڤێى لــەو ســا�نەی جەنگــدا ژمارەیــەیك
ي
ڵ
ڵ
مندا�نــدا بەســەر ناوچــەو هەرێمـ ن
ـەكا� ژێــر كۆنـ تـرۆ� هـ ي� نـرە جیهادییەكانــدا فــڕێ دەدایــە خــوارەوە ،ئەمــەش بــووە هــۆی
زۆر میـ نـى لەشــێوەی یــاری

ڵ
كــوژران یــان كەمئەندامبـ ن
ـوو� ژمارەیــەك لــە منــدا� ن� ئەفغانســتان )Noorzoy.M : P81( .بەمشــێوەیە و لەســایەی جەنگــدا بــە شــێوەیەیك گشـ تـى
ن
گەشەسەند� دانیشتوان لە ئەفغانستان لە ( )%-2( )1980-1985بوو ،لە ()1985-1990ش ()0.5%بوو))Shanty.F , 2004:P41 .
ڕێژەی

ڵ
ن
لەســەروبەندی كۆتـ يـا� جەنگــدا بەشــێیك دیــار لــە ئـ
ـاوارەكا� نێــو پاكســتان و ئـ ي�ـران بڕیــاری گەڕانەوەیــان بــۆ بــۆ ئەفغانســتان دا ،بــە�م ئــەوان گەڕانــەوە
ڵ
ڵ
و�تێــك كــە هـ پ
ـەر� ئابــوری پێــش جەنــگ بــوو زۆرینــەی تێكشــكابوو ،هــەژاری بەشــێوەیەیك بەربــ�و تەشــەنەی ســەندبوو ،كێڵگــە كشــتوكاڵیەكان
ڵ
ن
و كارگــە و ناوەنــدە پیشەســازیەكان تێكشــكابوون ،بەشــێیك دیكــەی زەویــە كشــتوكاڵییەكان بــە مـ ي ن
ـەدۆ� بۆشـ يـا� یاسـ يـا�
ـ� چێـ نـرا بــوون .و�تێــك لـ
ڵ
كۆمە�یـ ت
ـكا� زۆرینــەی بنەمــا ئابــوری سیاســەكانیش ،تێكشـ نـا� الیـ ن
دەژیــا ،توندوتـ ژـری و جەنــگ بــەردەوام بــوون ،تێكشـ ن
ـە� بــەدوای خۆیــدا
ـە�
ي
ڵ
ڵ
هێنــا ( )Shanty.F , 2004:PP28-29 .بــە�م ئــەو جەنگــە نێوخۆییــەی لــە ســا� ( )1989و دوای پاشەكشــەی ســوپای ســۆڤێت لــە نێــوان هـ ي� نـرە
ڵ
ن
ـتبوو� لێشــاوێیك دیكــەی
جیهادیــەكان خۆیــان و هـ ي� نـرە جیهادییــەكان و حكومەتەكــەی نەجیبوڵــ�دا دروســت بــوو ،جارێــیك دیكــە بــووە هــۆی دروسـ
گ
ن
ـەرداگرتى كابوڵیشــدا لەالیــەن هـ ي� نـرە
ئــاوارە بــوون لــە ئەفغانســتان ) Jones.G and Munoz.A, 2010:p20 (،لەســەروبەندی جەنــیك دەستبەسـ
ڵ
ـاو� ت� مـ ن
ـەدە� شــارەكە)500,000( ،دیكەیــش لــە شــارەكە و دەوروبــەری ئــاوارە
جیهادییەكانــەوە ،لــە (نیسـ نـا�)1992/دا جگەلــە كــوژر نا� ()1800هـ
ڵ
ن
دانیشتوا� ئەفغانستان ئاوارە بوون ،بەشێوەیەیك سەرەكیش
بوون )Mason.W, 2011: P89 (.تا سا� ( )6.2,000,000( )1990كەس لە
ئــەم ئاوارانــە لــە پاكســتان و ئـ ي�ـران دەژیــان )Maley .W, 2002:P157 (. .بــەو پێودانگەیــش بەدرێ ـژ يا� دەیــەی هەشــتاكان ئەفغانســتان یەكــەم
ڵ
ڵ
و�ت بــوو لەســەر ئاسـ تـى جیهــان كــە زۆرتریــن ئــاوارەی لــەدەرەوەی ســنوری و�تەكــەی خــۆی هەبــوو ) .Goodson.P , 2001:P6( .لەســەر

ڵ
 )Kamrany.M : P79 (.ئــاوارە بـ ن
ـوو� نێوخۆییــش بــووە هــۆی
ئاسـ تـى نێوخــۆی ئەفغانســتانیش ( )2.2,000,000هــاو� ت� بێانــە و ئــاوارە بــوون
ڵ
ڵ
ـو� دیمۆگرافیــای ئەفغانســتان ،بــۆ نمونــە ژمــارەی دانیشـ ن
تێكچـ ن
ـە�م بەهــۆی كاریگەرییـ ن
ـتوا� كابــوڵ لــە ســا� ()600,000( )1978كــەس بــوو ،بـ
ـەكا�
ـۆ� نێوخۆییــەوە لــە سـ ڵـا� ( )1988ژمــارەی دانیشـ ن
ـتوا� ئــەم شــارە بــۆ ()2,000,000كــەس زیــادی كــردSaikal.A and Maley( .
جەنــگ و كـ پ

).W,1989:P49
ن
ـتكرد� ئــەم خانــووە قوڕانــەش وایكردبــوو دەیــان گونــدی قەرەباڵــغ و
زیــاد ()70%ی ئــاوارەكان لــە خانــوی بچــویك لەقوڕدروســتكراو دەژیــان ،دروسـ
گــەورە لــە ســنوری پاكســتان دروســت ببێــت ،ئــەم ئاوارانــە لــە كەمپــدا نەدەژیــان ،بەڵكــو لــە پێنــاو دابینكـ ن
ـرد� گوزەرانێــیك بــاش بــۆ خۆیــان ڕێگەیــان
ڵ
ن
 .حكومـ ت
ـە�م زۆرینــەی دانیشـ ن
ـاوەرەكا� دەكــرد ،بـ
ـە� پاكســتان هــاوكاری ئـ
ـتوا�
پێــدرا بــوو بــۆ ئــەوەی هەمــوو جــۆرە كارێــك لــە ســنوری پاكســتاندا بكــەن
پاكسـ ن
ـتا� نزیــك لــە ئــاوارەكان ،بــە هاتـ نـى ئــەم ئاوارانــە بـ ي� نـرار و نیگــەران بــوون ،چونكــە ژیـ نـا� بەشــێك لــە خەڵــیك پاكســتانیان خســتبووە مەترســیەوە،
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ڵ
هە�یسـ نـا� ئابوریــان دروســت كردبــوو ،لــە ناوچـ ن
كاریــان دەكــرد بەنرخێــیك هەرزانـ تـر ،لــە هەندێــك ناوچــە ن
ـەكا� باكــوری ڕۆژئــاوای پاكســتانیش
دۆ�
ئــەم ئاوارانــە قەرەباڵغیــەیك وەهایــان دروســت كردبــوو ،بەجۆرێــك ژمارەیــان یەكســان بــوو بــە ژمــارەی دانیشـ ن
ـتوا� ئــەو هەرێمانــەی پاكســتان.لە

ن
ئەنجــایم خـرا� ژیانیشــیان ،سـ ڵـا�نە چەندیــن ئەفغـ نـا� لــە نێــو شـ ن
ـتەجێبوو� ئــاوارەكان گیـ نـا� لەدەســت دەدا)Amstutz.J,1986:P229 (.
ـوێى نیشـ
پ
ڵ
ـوو� ناســەقامگری كۆمە�یـ ت
ئــەم دۆخەیــش بــووە هــۆی دروســت بـ ن
ـە� بەشــێوەیەیك بەرفـراوان ،كــە لــە ئەنجــایم كـ پ
ـۆ� و نیشــتەجێبوونیان
ي
ـۆ� نیوخـ ي
ـتى خەڵــیك بــۆ مــاوەی چەندیــن ســاڵ لــە الیــەن حكومـ ت
لــە ســنوری ناوچــەی خێڵـ ن
ـەكا� دیكــە یــان ڕاگواسـ ن
ـە� كابوڵــەوە و نیشــتەجێكردنیان لــە هەرێــم
ـەكا� ئەفغانســتان دروســت كــرد ،لــەو چوارچێوەیەشــدا كاریگەرییـ ن
ـدادا� لــە نێــوان خەڵــیك هــۆزو خێڵـ ن
و ناوچــەی دیكــە ،زنجرەیــەك شــەڕو پێكـ ن
ـەكا�
ي
ڵ
با�دەسـ تـى و زاڵبـ ن
ـوو� زیاتــری گیـ نـا� خێڵــەیك لەنێــو كۆمەڵــگای ئەفغانیــدا) Jones.G and Munoz.A, 2010:p20 (، .
جەنــگ ،بــووە هــۆی
ـكا� دەزگا و هـ � نـرە نیشــتیمانییەكان لــە ئەفغانســتان بەتایبەتیــش هـ � نـر ن
ـتاكا� ســەدەی بیستیشــدا لــە ئەنجــایم تێكشـ ن
لــە دەیــەی هەشـ ن
ەكا� ئاســایش
ي
ي
و پۆلیــس ،تاڕادەیــەیك زۆر میلیشــیا خێڵەكییــەكان جێیــان گرتنــەوە ،لــەدوای كۆتـ يـا� جەنگیشــەوە ،ئــەم میلیشــیا خێڵەكییانــە چەندیــن كێشــەیان
دروســت كــرد ،بەجۆرێــك كاریگــەری نێگەتیڤیــان بۆســەر كۆمەڵــگای ئەفغـ نـا� هەبــوو( .)Kelly.K, Bensabe.N, Oliker.O, , 2011:P2میلیشــیا
ن
كەسا� سەربە میلیشیا خێڵەكیەكان
كۆتا� دەیەی هەشتاكان ژمارەی
خێڵەكیەكانیش ساڵ لەدوای ساڵ ژمارەیان لەزیادبووندا بوو ،بەجۆرێك تا
ي
گەیشــتە ( ،)50,000ئــەم میلیشــیا خێڵەكیانــە لەدەیــەی نەوەدەكانیشــدا مانــەوە( .)Kelly.K, Bensabe.N, Oliker.O, , 2011: P30تەنانــەت
ژمارەیــەك لــە خێڵـ ن
ـەكا� ئەفغانســتان كــە هــاوكاری حكومەتیــان دژبــە هـ ي� نـرە جیهادییــەكان دەكــرد ،مەبەسـ تـى ســەرەكیان لــەو هاوكاریــە ئــەوە بــوو كــە

ڵ
چــەك و شــمەك و پــارە لەحكومــەت وەرگــرن و پاشــان خۆیـ نـا� پ �
� بەهـ ي� نـر بكــەن لەبەرامبــەر ئــەو خێ�نــەی لــە شــەڕو ناكۆكیــان لەگەڵیانــدا هەبــوو.

))Lyakhovskiy.A , 2007:P4
تەنانــەت پرۆســەی ســەربازی ســۆڤێت كاریگــەری لەســەر گــۆر نا� و رسودە ئەفغانیەكانیــش بەجێشــێت ،بەجۆریــك بەشــێیك دیــاری گۆرانیــە
ڵ
فۆلكلۆریـ ن
ـەكا� كۆمەڵــگای ئەفغــان بوونــە گــۆر نا� دژە داگـ يـركاری ســۆڤێت و لەســەر كاســێت بەنێــو خەڵیــدا بــ�و دەبوونــەوە ،یــەك لــە كاســێتە
ڵ
ن
بەناوبانگەكانیــش كاسـ ت
رسودەكا� نێــو ئــەو كاســێتەی بەشــێوەیەیك بەربــ�و بەنێــو هـ ي� نـرە
ـاعری ئەفغـ نـا� (رەفیــق جــان) بــوو ،كــە گــۆر نا�
ـێى شـ ي
ڵ
جیهادیەكانــدا بــ�و ببوویــەوە) Miakhel.S,2002:p57( .
گ
ڵ
كۆمە�یـ ت
دواجــار لەژێركاریگەرییـ ن
ـە�
ـەكا� جەنــیك ســۆڤێت لــە ئەفغانســتان ،كۆمەڵــگای ئەفغــان بــووە كۆمەڵگایــەیك تێكشــكاوی دوای جەنــگ ،زیانــە
ژ
ـرۆ� كــرد ،چونكــە لەگــەڵ كــوژر نا� ئــەو ژمــارە زۆرە لــە خەڵــیك
و ئابــوری و سیاســیەكانیش ،كۆمەڵــگای ئەفغانیــان تــوىس داڕمانێــیك گــەورەی مـ ي
ڵ
ڵ
ئەفغانســتان ،بەشــێوەیەیك بەرچاویــش ژمــارەی بێــوەژن و منــدا� هەتیــو لەنێــو كۆمەڵــگای ئەفغانیــدا بــەرز بوویــەوە ،بێــوەژن و منــدا� هەتیویــش
ڵ
ڵ
ن
ـە� هەیــە ،لەالیــەیك دیكــەوە و لەگــەڵ تێكشـ ن
كۆمە�یـ ت
ـازییەكا�
ـكا� زۆرینــەی پــرۆژە ئابوریــە كشــتوكا� و پیشەسـ
پێوسـ تـى بــە چاودێریــەیك گــەورەی
ڵ
ڵ
كۆمە�یـ ت
الوا� ئەفغــان ســەرجەیم لەناوچـ ن
ن
ـە�
ـو� دەسـ تـى كار بــوون لــە و�تــدا ،لەگــەڵ هەمــوو ئــەو زیانــە
ئەفغانســتان ،كــوژ نا� ئــەو ژمــارە زۆرە لــە
و مرۆییانــەدا هـ ي� نـر و گروپــە چــەكارەكان و میلیشــیا خێڵەكیــەكان بوونــە جێگــرەوەی دامــودەزگا حكــویم و دادگاكان ،هــەر لــەم قۆناغــەدا یــەك لــەو
ڵ
كێشــە گەورانــەی دیكــە لــە نێــو كۆمەڵــگای ئەفغانــدا دروســت بــوو ب�وبوونــەوەی چــەك بــوو بــە نێــو خێــڵ و هــۆزە ناكۆكەكانــدا ،ئەمــەش بــووە هــۆی
ـا� خێڵەكیـ ن
قوڵكردنــوەی زیاتــری شــەڕو ناكــۆیك و ملمـ ن �
ـەكا�  ،كۆمەڵگایــەیك تێكشــكاوی بــەم جۆرەیــش ،ئەســتەمە دادگــەری و حوكــیم یاســای تێــدا
ـاییەىس لــە ئەنجــایم كاریگەرییـ ن
بچەسـ ن
ژ
ـەكا� جەنگــدا دروســت بــوو ،هـ ي� نـرە چەكــدارەكان و میلیشــیا خێڵەكییــەكان بوونــە
ـپێرێت ،ئــەو بۆشـ يـا� یاسـ
ـۆ� بــە لێشــاوی نێوخــۆ� و دەرەیك بــووە هــۆی تێكچـ ن
جێگرەوەیــان .لــە الیــەیك دیكــەوە كـ پ
ـوو� دیمۆگرافیــای كۆمەڵــگای ئەفغــان ،ئەمــەش جارێــیك
ي
ن
ـا� خێڵەكیـ ن
دیكــە كێشــەو ملمـ ن �
ـۆزەكا� ئەفغــان نەیاندەهێشــت خێــڵ و هۆزێــیك دیكــە لەســنوری نیشــتەجێبوون
ـەكا� زیاتــر كــرد ،چونكــە خێــڵ و هـ
ـتە� ببێــت ،لــە ت
ـتە� بوونشــیاندا شــەڕو ناكــۆیك �
كا� نیشـ ج �
و لــەوەڕگای ئەوانــدا نیشـ ج �
ىل دەكەوتەوە.لــەدوای پاشەكشــەی سۆڤێتیشــەوە كۆمەڵــگای
ڵ
كۆمە�یـ ت
ـە� و ســەرلەنوێ بونیادنانــەوەی ژێرخـ نـا� ئابــوری و دامەزراندنــەوەی دامــودەزگا حكومیــەكان
ئەفغــان پێویســتیەیك گــەورەی بــە بوژانــەوەی

ڵ
بەگشـ تـى و دادگاكان بــە تایبـ ت
ـە�م ئەمریــكا وەك دەوڵــەت هیــچ كاریگەرییــەیك لەســەر ســەرلەنوێ بوژانــەوە و بونیادنانــەوەی ن
ـە� هەبــوو ،بـ
دۆ�
ڵ
ڵ
ن
ڵ ت
ـاوارەكا�
ـرۆ� ئەفغانســتان نەبــوو ،لەكاتێكــدا و لەســا� ن� جەنــگ لەگــەڵ ســۆڤێتدا ئەمریــكا ڕۆ� گــەورەی لــە هــاوكاری ئـ
تێكشــكاوی كۆمە�یــە� و مـ ي
گۆڤارێكیزانستیئهكادیمیهزانكۆیههڵهبجهدهریدهكات
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ـەكا� پاكســتان هەبــوو ،چونكــە ئــەم ئاوارانــە ســەرچاوەی گــەورەی زیادكـ ن
ئەفغانســتان لــە كەمپـ ن
ـرد� ژمــارەی جەنــگاوەری نێــو هـ ي� نـرە جیهادییــەكان
گ
ڵ
ڵ
بــوو ،بــە�م دوای كۆتـ يـا� جەنــیك ســۆڤێت ،ئەمریــكا هیــچ بایەخێــیك ئەوتــۆی بــەو ئاوارانــە نــەدا كــە گەڕانــەوە ســەر و�تێــیك كاول و ئابورییــەیك داڕمــاو،
چونكــە لـ ي�ـرە بــەداوە سـ تـر ي ژ
اتری ئەمریــكا لەبەكارهێنـ نـا� هـ ي� نـرە جیهادییــەكان دژبــە ســۆڤێت كۆتـ يـا� هــات ،لــە هەمــان قۆناغــدا ئەمریــكا تــا بەرزتریــن ئاســت
ـكا� ســۆڤێت بــەكار هێنــا ،لەبــەر ئــەوەش بــوو لــە تێكشـ ن
ـتا� بــۆ تێكشـ ن
ـەكا� كۆمەڵــگای ئەفغانسـ ن
توانــا مرۆییـ ن
ـكا� ســۆڤێتدا ،ئەفغانســتان و كۆمەڵــگای
ڵ
كۆمە�یـ ت
ـە� و مرۆییــان پێگەیشــت.
ئەفغــان گەورەتریــن زیـ نـا�

()1-4كاریگەرییەپەروهرده�وفەرهەنگییەكان:
ي

ـەكا� بــۆ وەز ت
ـد� ئەفغانســتاندا)U.S.A.I.D( ،ش لەڕێگــەی هاوكارییـ ن
ـۆڤێتیكرد� پرۆگـرایم خوێنـ ن
ن
ارە� پــەروەردەی ئەفغانســتان
لەژێــركاریگــەری بــە سـ
ـد� ئەفغـ نـا� لــە كاریگــەری پرۆگ ـرایم خوێنـ ن
ـرد� كتێبەكانییــان ،دەيويســت پرۆگ ـرایم خوێنـ ن
و نوێكردنــەوە و چــاپ كـ ن
ـد� ســۆڤێت بــەدور بگرێــت،
مامۆسـ ن
ـتایا� زانكــۆی كۆڵۆمبیــاش لــە ئەمریــكا گەورەتریــن ڕۆڵیــان لــەم پرۆســەیەدا هەبــوو ،لــە الیــەیك دیكــەوە ئەمریــكا هــاوكاری بــۆ چاككردنــەوە و
ڵ
ارە� پــەروەردەی ئەفغانســتان كــۆی هاوكاریـ ن
ـە�م لــە مانـ گـیك (تەمــوزی)1981/دا وەز ت
نۆژەنكردنــەوەی ژمارەیــەك لــە خوێندنــگا ڕوخــاوەكان كــرد ،بـ
ـەكا�
ڵ
ن
ن
ن
( )U.S.A.I.Dبــۆ بــواری پــەروەردە لــە ئەفغانســتان ڕاگــرت .لەســا�� پێشـ تـروە ســۆڤێت دەسـ تـى بــە وەرگـ ي�ـران و چاپكــرد� پرۆگـرایم خوێنــد� سـ ت
ـۆڤێى
ڕ
ت
ن
ن
كرد� ئەم پرۆســەیە ( )20پســپۆری تایبە� خۆی دانابوو ،لەالیەیك
خوێندنگەكا� ئەفغانســتاندا كردبوو ،ســۆڤێتیش بۆ سەرپەرشـ تـى
و دانانیان لە

ڵ
ـە� كـ ن
ـە� كابوڵیــش كەوتــە دژایـ ت
دیكــەوە حكومـ ت
ـرد� كاریگــەری پرۆگرامــە ئەمریكیەكــە و هــەو� دەدا پرۆگرامــە ســۆڤێتیەكە زیاتــر زاڵ بــكات ،تەنانــەت
ڵ
ـەواوە� بنەبڕیـ ژـ� نەكردایــە ،حكومـ ت
ت
ـە� كابــوڵ ئاسـ تـى خوێنـ ن
ئــەم هەنــگاوەی حكومـ ت
ـە�
ـەرەتا� و باخچــەی مندا�نیـ ژـ� گرتــەوە ،گــەر بەتـ
ـد� سـ
ي
ڵ
ـەواوە� كــەم بكاتــەوە ،هــەر لەژێــر كاریگــەری سیســتیم خوێنـ ن
ت
ـەكا� ئەمریــكا لەســەر پرۆگ ـرایم خوێنـ ن
ـەو� دەدا كاریگەریـ ن
ـد�
ـد� ئەفغـ نـا� بەتـ
كابــوڵ هـ
ڵ
ت
ن
ن
ت
ئامادە� لە ( )12ســاڵەوە كرد بە ()10ســاڵ )Amstutz.J,1986:P305 .بە�م ()50%
بنەڕە� و
خوێند�
ـاڵەكا�
حكومە� كابوڵ سـ
ســۆڤێتیدا
ي
ى ئــەو خوێندنگانــەی پرۆگـرایم ســۆڤێتیان بەســەردا زاڵ كرابــوو لەالیــەن هـ ي� نـرە جیهادیەكانــەوە كاول كـران )Zalmay Khalilzad, 1988:P102( .تــا
ن
ن
خوێندنگاكا� ئەفغانســتان( )Misdaq.N, 2006:P130كە ژمارەیان ()3261
نەوەدەكا� ســەدەی بیســتیش)60%( ،ی كۆی
ســەرەتای دەیەی

ت
ـەواوە� كاول بــوون)Wesa.T ,2002:p11( .
خوێندنــگا بــوو ،بەتـ
گ
ڵ
زانكۆی كابوڵیش بەجۆرێك كاریگەری جەنیك لەســەر دروســت بوو ،ژمارەی خوێندكار نا� ئەم زانكۆیەش لە ( )14,000خوێندكاری ســا� ()1977
ڵ
ڵ
وە بــۆ ()6000خوێنــدكاری ســا� ()1984دابــەزی ،لــە نزیكــەی ()1027مامۆســتای زانكــۆی كابوڵیــش زیــاد لــە ()700یــان كــوژران یــان و�تیــان
ـتگر دەك ـران و دەخرانــە نێــو زیندانــەوە ،ژمارەیــەیك دیكەیــان خانەنشـ ي ن
ـ� ك ـران،
بەجێهێشــت )Misdaq.N, 2006:P130( .ژمارەیەكیشــیان دەسـ ي
بەمشــێوەیە نزیكــەی ()80%ی مامۆسـ ن
ـتایا� زانكــۆی كابــوڵ ڕویــان لەكــەیم كــرد ،بــۆ نمونــە لــە كۆلـ ي� ژـری یاســای زانكــۆی كابــوڵ لــە كــۆی ( )30مامۆســتا
ـكا� ئــاوارەی ناوچـ ن
تەنهــا ( )4مامۆســتا مایــەوە ،زانكــۆی نەنگەهاریــش بەشــێیك بــووە جێــگای خەڵـ ن
ـەكا� دەرەوەی شــار و بەشــێیك دیكەیـ ژـ� لــە الیــەن
ـەكا� جەنــگ لەســەر زانكـ ن
جەنــگاوەر نا� هـ � نـرە جیهادیەكانــەوە پێك ـرا ،ســەرەڕای كــۆی كاریگەریـ ن
ـۆكا� ئەفغانســتان ،ســۆڤێتیش دەیویســت كاریگــەری
ي
ن
انكۆكا� ئەفغانســتان دروســت بكات ،بەجۆرێك تا سـ ڵـا� ( )30%( )1983مامۆسـ ن
ن
ت
انكۆكا� ئەفغانســتان ڕوىس بوون.
ـتایا� ز
تایبە� خۆی لەســەر ز
ڵ
بــۆ بەرگرتــن بــە هەژمــوون و كاریگەریـ ن
ـەو� دەدا لەڕێگــەی كردنــەوەی بـ ژ
ـەىس نوێــوە كاریگــەری
ـەكا� ســۆڤێتیش لەســەر زانكــۆكان )U.S.A.I.D( ،هـ
ڵ
تایبـ ت
ـرد� قۆناغـ ن
ـە�م فاكەڵـ تـى پزیشــیك دەبــوو بچوونایــە ســۆڤێت بــۆ تەواوكـ ن
ـەكا� كۆتــا� بەشــەكانیان ،بـ ژ
ـە� خــۆی دروســت بــكات ،بـ
ـەىس زانســتە
ي
ڵ
ـەكا� گەشەسـ ن
مروویــش  ،مـ � ژـرووی ڕوســیا و قۆناغـ ن
ـۆڤێى لەســەر بــوو ،لــە بـ ژ
ـەىس ي� ژ
سیاســیەكانیش كاریگــەری گــەورەی سـ ت
ـەند� و ڕۆ� ســۆڤێت لــە
ي

ڤ ڵ
ڵ
و� ن
ن
ت
كۆلۆنیالیسى بایەخێیك گەورەی پ �
� درابوو)Amstutz.J,1986:P310 (.
تا�
اوردكرد� بەڕۆ� نێگەتی�
ئاوەدانكردنەوەی ئەفغانستان و بەر
ڵ
ـەرەتا� و ناوەنــدی و ئامادەییــەكان لــە ئەفغانســتان زیـ نـا� گەورەیــان بەركــەوت ،لــەم قۆناغــەدا
لەنێــوان ســا� ن� ( )1981-1986خوێندنگــە سـ
ي
ژمارەیــەیك زۆر لــە خوێنــدكاران لــە خوێنــدن بێبــەش بــوون ،لەبــەر ئــەوە زیــاد ()50%ی خوێنــدكاران لــە خوێندنگەكانــدا كەمیــان كــرد ،هـ ي� نـرە
جیهادیەكانیــش ژمارەیــەیك زۆری ئــەو خوێندنگانەیــان تێكــدا كــە خوێنــدن و پرۆگـرایم ڕوىس تێــدا پەیــڕەو دەكـرا ،ژمارەیــەیك زۆری خوێندنــگای دیكــە
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ـیەكا� جەنگــەوە داخ ـران ،خوێنـ ن
ن
ـد� فەرمیــش بەشــێوەیەیك گشـ تـى لــە شــارە ســەرەكیەكاندا مابــوو)Wesa.T , 2002:p11( .
بەهــۆی مەترسـ
ڵ
ڵ
ن
ـامیەكا� ئەفغانســتان بــەو هاوكاریــە داراییــەی لەو�تـ نـا� دیكــەوە پێیــان دەگەیشــت ،دەیــان قوتابخانەیــان
لــە ناوەنــدی ســا� ن� هەشــتاندا هـ ي� نـرە ئیسـ
ڵ
ـدا�ن و الوە ئیســامیەكان لــە كەمپـ ن
ـەكا� پاكســتان دامەزرانــد ،لــەم قوتابخانانەشــدا دەیــان الو پــەروەردە دەك ـران كــە دواتــر بەشــداریان لــە
بــۆ منـ
گ
جەنــیك دژ بــە ســۆڤێتدا دەكــرد )Crews.D, and Tarzi.A, 2008:p97 (.چونكــە پرۆگـرام و پــەروەردەی خوێنــدن لــەو خوێندنگایانــە پــەروەردە و
پرۆگرامێیك ســەربازی بوو ،بەشــێیك دیاری مامۆســتای وانەكانیش ســعودی و پاكسـ ن
ـتا� و ي�ئر نا� بوون (.شــوير ،مايكل :2005،ص )106ئەمریكایش
ڵ
ن
لەالیــەن خۆیــەوە پاڵشــتیەیك گــەورەی ئــەم جــۆرە پرۆگرامــەی خوێنـ ن
الوا� ئەفغانســتان لــە نێــو ئــاوارەكان و ئــەو ناوچانــەی
ـد� بــۆ منــدا�ن و
ڵ
ڵ
ـە� ت� حكومـ ت
ـە� كابــوڵ دەكــرد ،تەنانــەت كتێـ جـى تایبــەت بــە جیهــاد لــە دەیــەی هەشــتاكاندا بــۆ منــدا� ن� ئەفغــان دەنــورسا ،تەنانــەت
لــەدەرەوەی دەسـ

ژ
ت
كتێبەكانی� بەشــێوەیەك دادەڕشــت كە تایبەت
چا� ئەم كتێبانە ئەمریكا (ســەنتەری پەروەردەی ئەفغانســتان)ی كردەوە ،كۆی
بۆ سەرپەرشــى پ
ـەرۆىس بــۆ جیهــادی ئیســایم ،تەنانــەت كتێبـ ن
ژ
ـەكا� تایبــەت بەوانــەی ماتماتیكیــش
بــن بــە ڕووبەڕووبوونــەوەی كۆمۆنـ ي نـرم بەشــێوەیەیك گشـ تـى پـ
گ
ڵ
ن
ـا� سـ �ـى بنـ ت
ـەڕە� بــۆ منــدا� ن� ئەفغــان دانرابــوو (
بەسـ تـرابوونەوە بــە وانــەی بــە جەنــیك دژ بەســۆڤێتەوە ،بــۆ نموونــە لــە پرســیارێیك ماتماتیــیك قۆنـ
ي
ىل كوشـ ت ن
گروپێــیك موجاهیدیــن پەالمــاری ()50ســەربازی ڕوســیان دا )20( ،ســەربازیان �
ـ� ،ئایــا ژمــارەی ئــەو ســەربازە ڕوســیانەی هەڵهاتــوون چەنــد
ن
بــوون.؟ ) هەروەهــا لــە پرســیارێیك قۆنــا� چــواردا دانرابــوو ( خـ ي�ـر يا� گــوهللی كاشــینكۆڤ ()800م لــە چركەیەكــدا ،ئەگــەر ســەربازێیك ڕوىس
ن
ڕوو� بكــەرەوە چەنــد چركــە
()3200م لــە موجاهیدەكــەوە دوور بێــت ،موجاهیدەكەیــش بیەوێــت ســەری ســەربازە ڕوســیەكە بپێكێــت ،بەژمــارە
ڵ
پێویســتە بــۆ ئــەوەی ئــەو گوهللیــە بگاتــە ســەری ســەربازە ڕوســیەكە.؟) تــا ســا� ()1986و دواتــر ڕێكخ ـراوی (ئاژانــ� ویایەتــە یەكگرتــووەكان بــۆ
ت
ن
(نێراســكا)Nebraska-
پەرەپێــدا� نێودەوڵــە� )United States Agency For International Development-بــە سەرپەرشـ تـى زانكــۆی ج
ڵ
بــڕی ( )50,000,000دۆالری بــۆ چاپكـ ن
ـرد� ئــەم جــۆرە كتێبانــە تەرخــان كــرد ،هــەر لــەو كتێبانــەدا منــدا� ن� ئەفغــان هانــدەدران كــە چــۆن چــاوی

نن
ـرن ،لەگــەڵ ئــەوەی ئــەو قــاچ بڕیــن و چاودەرهێنانــە پێشـ تـر وەك دیاردەیــەك لەشــەڕی نێــوان خێڵــەكان لــە
دوژمنانیــان دەربـ ـهێــ� و قاچەكانیــان بـ ج ڕ
ڵ
ڵ
ـەروەردە� بــۆ منــدا� ن� ئەفغانســتان )Hood bhoy:P P8 (.دوای شكســت
ئەفغانســتان و پاكســتان هەبــوو ،بــە�م ئەمریــكا كــردی بــە پرۆگ ـرایم پـ
ي
ڵ
ڵ
و پاشەكشــەی ســۆڤێت و ڕوخـ نـا� حكومەتەكــەی نەجیبوڵــ� ئــەم شــێوازەی پرۆگ ـرام و پــەروەردەی خوێنــدن كۆنـ تـرۆ� پرۆســەی پــەروەردەی
ن
ئەفغانســتا� كــرد (. .شــوير :2005،ص( 107

گ
ســەرئەنجام یــەك لــەو الیەنانــەی دیكــەی ئەفغانســتان و كۆمەڵــگای ئەفغــان كــە بــووە بەشــێك لەملمانێـ ن
ـكا� جــەیك ســاردی نێــوان ســۆڤێت و
ن
ـەكا� خوێنـ ن
ـد� ئەفغانســتان بــوو ،لــەو چوارچێوەیەشــدا پرۆگرامـ ن
ئەمریــكا ،پــەروەردە و پرۆگ ـرایم خوێنـ ن
ـد� ئەفغانســتان هــەر لــە قۆنــا� بنەڕەتیــەوە

ڵ
ن
ـەو� دەدا پرۆگ ـرایم خوێنـ ن
ـۆڤێتیكرد�
ـد� خــۆی لەچوارچێــوەی بەسـ
تــا ســەر ئاسـ تـى زانكــۆكان گەورەتریــن زیانیــان بەركــەوت ،چونكــە ســۆڤێت هـ
ڵ
ڵ
ـدا�ن و ن
ـد� جیهــادی بــۆ تێكشـ ن
ـەو� دەدا پۆرگ ـرایم خوێنـ ن
الوا�
ـكا� ســۆڤێت بەســەر بەشــێیك زۆرى منـ
ئەفغانســتاندا زاڵ بــكات ،ئەمریكایــش هـ

ڵ
ـدا�ن و ن
ئەفغانســتاندا زاڵ بــكات ،لەسـ ڵـا� ن� دەیــەی هەشـ ن
الوا� ئەفغانســتاندا
ـتاكا� ســەدەی بیستیشــدا دوو جــۆر پرۆگ ـرایم خوێنــدن بەســەر منـ
ت ڵ
ـۆڤێى دەخوێنــدرا ،لــە ناوچـ ن
ـە� كابوڵــدا پــرۆگایم خوێنـ ن
ۆ� حكومـ ت
ـەپێرا ،بەشــێوەیەك لــە خوێندنـ ن
سـ ن
ـد� سـ ت
ـەكا�
ـگاكا� ناوەنــدی شــارەكان و ژێــر كۆنــر
ڵ
ـاوارەكا� نێــو ســنوری پاكســتان پرۆگرامێــیك خوینـ ن
ن
ـد� جیهــادی دەخوێنــدرا ،بەجۆرێــك پســپۆرە
ژێردەســە� ت� هـ ي� نـرە جیهادیــەكان و كەمـ پـى ئـ
ـێوازەكا� پەالمــاردان و شــەڕی نێــو خێڵـ ن
ن
ئەمریكیــەكان هـ پ
ـەكا� ئەفغــان هەبــوو لەگــەڵ ئــەو پــەروەردە جیهادیــەدا تێكەڵیــان كردبــوو ،هەمــوو
ـەر� شـ
ن
ئەمانــەش پێكــەوە زیانێــیك گــەورەی لــە پرۆســەو پرۆگ ـرایم خوێنـ ن
ـد� ئەفغانســتان هــەر لەقۆنــا� بنەڕەتیــەوە تــا ســەر ئاسـ تـى زانكــۆكان دا ،لەگــەڵ
ىل كەوتــەوە ،كاریگەریـ ن
ـوو� هــەزاران منــداڵ و الوی ئەفغانسـ ن
ـەواوە� هــەزاران خوێندنــگا بێبــەش بـ ن
ت
ئەوەشــدا كاول بـ ن
ـتا� لــە خوێنــدن �
ـەكا�
ـوو� تـ
جەنـ گـیك ســۆڤێتیش لــە ئەفغانســتان �
ىس ئاراســتەی جیــاوازی لــە جیــى داهاتــوی ئەفغانســتاندا دروســت كــرد ،بەشــێك لەجیــى داهاتــوو كەوتــە ژێــر

كاریگــەری پرۆگرامــە ســۆڤێتیەكە ،بەشــێیك دیكــە لــەم جیلــە كەوتــە ژێــر كاریگــەری ئــەو پرۆگرامــە خوێندنــە جیهادیــەی كــە بــە خواسـ تـى ئەمریــكا بــۆ
ت
تێكشـ ن
ـكا� ســۆڤێت داڕێژرابــوو ،بـ ژ
ـەواوە� لەخوێنــدن بێبــەش بــوون ،لــە ئەنجامدامیشــدا و
ـەىس ســێیەمیش لــە جیــى داهاتــووی ئەفغانســتان بەتـ

ـكا� ئەمریــكا و ســۆڤێتدا پرۆســەی پــەروەردەو خوێنـ ن
لەچوارچێــوەی ملمانێـ ن
ـد� بـ ڵـا� لــە ئەفغانســتان تـ ژ
ـوىس كارەسـ تـا� گــەورە بــوو ،ئــەم كارەســاتەیش
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گ
ن
ن
ڤ
ـەروەردە� كۆمەڵــگای ئەفغــان بەشــێوەیەیك
ـنبری و فەرهەنــیك و پـ
لــە قۆناغــەكا� دواتــردا كاریگــەری گــەورەی نێگەتیــ� لەســەر الیەنــەكا� ڕۆشـ ي
ي
ڵ
ن
 .بەهەمــان شــێوەی الیەنـ ن
ـتێوەردا� لــە پرۆگ ـرایم
ـەكا� دیكــە ،لەســا� ن� جەنــگ لەگــەڵ ســۆڤێتدا ئەمریــكا بەهەمــوو شــێوەیەك دەسـ
گشـ تـى كــرد
ڵ
ـد� ئەفغانســتاندا دەكــرد ،بــۆ ئــەو مەبەســتەش دەیــان ملیــۆن دۆالر و دەیــان پســپۆری تایبـ ت
خوێنـ ن
ـە� بــۆ ئــەو دەســتێوەردانە تەرخــان كــرد ،بــە�م
لــەدوای پاشەكشــەی ســوپای ســۆڤێتەوە ئەمریــكا هیــچ بــڕە پــارەو پســپۆرێیك بۆســەرلەنوێ داڕشــتنەوەی پرۆگـرایم خوێنـ ن
ـد� ئەفغانســتان بــە گشـ تـى و
ڵ
ن
و�تــە بەتایبـ ت
ـد� بنـ ت
خوێنـ ن
ـووەكا�
ـە� نەبــوو ،لەگــەڵ ئەوەشــدا هیــچ بایەخێــیك نــەدا بــە ســەرلەنوێ بونیادنانــەوەی خوێندنــگاو زانكــۆ كاولبـ
ـەڕە� لــەم
گ
ئەفغانســتان ،چونكە سـ تـر ي ژ
اترێیك دیكەی ئەمریكا لەجەنیك دژبە ســۆڤێت لە ئەفغانســتان ئەوە بوو ،كە پرۆگرایم خوێندن و سیســتیم پەروەردەی
ڵ
ئەفغانســتانیش بكاتــە چەكێــیك كاریگــەر بــۆ تێكشـ ن
ـكا� ســوپای سـ ت
ـۆڤێى لــەو و�تــە.

ئەنجام:

گ
1كــۆی ئــەو بنەمــا دەوڵەتــداری و ســیاىس و دامودەزگاییانــەی ئەفغانســتان بەدرێ ـژ يا� ســەدەی بیســت داینــا بــوو ،بەهــۆی جەنــیك ( )10ســاڵەیڵ
ن
و�تـ نـا� دیكــەوە ســەرجەمیان تـ ژ
ـوىس لەبەریــەك هەڵوەشــان بــوون.
ـتێوەردانەكا� ئەمریــكا و
ســۆڤێت و دەسـ

ڵ
ـەواوە� هەڵتەكانــد ،بەجۆرێــك كــۆی كەرتـ ن
ت
ـەكا� كشــتوكا
2جەنــگ و ملمانـ ي �ـى ئەمریــكا و ســۆڤێت لــە ئەفغانســتان ژێرخـ نـا� ئابــوری ئــەم و�تــەی بــە تـو پیشەســازی و بــاز ن
گا� ئەفغانســتان گەورەتریــن زیانیــان بەركــەوت.

گ
ژ
ين
كۆمۆنرم و ئیســامەوە ،لەگەڵ كۆی دەســتێوەردانە هەرێیم
بەرداىس جەنیك نێوان
 3بەدرێژ يا� دەیەی هەشــتاكان كۆمەڵگای ئەفغان كەوتە نێوڵ
و نێودەوڵەتییەكانــدا ئەفغانسـ ن
ـتا� بــەرەو ت
كاولریــن و� ت� دەیــەی هەشــتاكان بــرد ،بەجۆرێــك زیــاد ( )%10ئــەم كۆمەڵگایــە كــوژران ،زیــاد ()%50ی
ـتوانەكەی� لەســەر ئاسـ تـى نێوخــۆ� و دەرەیك ئــاوارە بــوون ،بــەو پێیــەش لــە دەیــەی هەشـ ن
ژ
ـتاكا� ســەدەی بیســتدا و لەســەر ئاسـ تـى جیهــان
دانیشـ
ي
ڵ
ئەفغانســتان یەكــەم و�ت بــوو كــە ڕووبــەڕووی گەورەتریــن كاولــكاری و زۆرتریــن كوشــتار و گەورەتریــن لێشــاوی ئــاوارە بــوون بویــەوە.
ڵ
ـە� و فەرهەنـ گـیك و ڕۆشــنبری بــەرەو داڕمـ نـا� گــەورە بــرد  ،چونكــە جگەلــە كاولبـ ن
كۆمە�یـ ت
ـەكا� ئــەم جەنگەیــش كــۆی الیەنـ ن
4كاریگەریـ نـوو�
ـەكا�
ي
ت
ـەواوە� ()60%ی خوێندنـ ن
ـگاكا� ئەفغانســتان ،سیســتیم پــەروەردەش لــە ملمانـ �ـى ئەمریــكا و ســۆڤێتدا تـ ژ
ـوىس شكسـ تـى گــەورە بــوو.
تـ
ي
گ
ن
ن
ن�
هەمەالیەنەكا� جەنگ و ملمانێكان ،ئەفغانستان
ئەفغانستا� دژبەسۆڤێت و كاریگەریە
ملما� هەرێیم و نێودەوڵەتییەكان لە جەنیك
5كۆین
ن
و كۆمەڵگای ئەفغانیان ژ
لەجیها� سەدەی بیستدا كرد.
شارستا�
توىس دابڕانێیك گەورەی
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الملخص
ادت الغــزو سـ ت
أالفغانيــة بـ ي ن- ـوفيى لألفغانســتان اىل الحــرب الســوفيتية
� حيــث كانــت الســبب الرئيــ،)1989-1979( ـ� ســنوات
ن
ن
 و كان ألســتمرار، ي� هــذة الفـ تـرة أصبحــت أفغانســتان ســاحة الحــرب الكبـ يـرة لمــدة عـ ژـ�ة ســنوات.للتدخــات أالقليميــة و الدوليــة ي� أفغانســتان
ن
ن
ژ
�ـ� الظواهــر العنــف و الهجــرة و الـ ن نـروح ي
الحــرب ي� أفغانســتان تأثـ يـرە عــى نـ ي
 وأدت اىل تفـ ي، ـوا� السياســة و أالقتصاديــة وأالجتماعيــة وأالمنيــة
ن
ن
ت
 بعــد.ـوفيى
داخــل وخــارج أفغانســتان وكمــا كانــت ســببا رئيســيا لـ جـروز مشــكلة انتشــار زراعــة مخــدرات ي� افغانســتان وخاصــة ي� مرحلــة االحتــال السـ ي
ت
 دخلــت أفغانســتان مرحلــة جديــدة مــن االزمــات السياســية وأالقتصاديــة و حــروب الداخليــة،ـوفيى و انتهــاء الحــرب البــاردة
انســحاب الجيــش السـ ي
ـ� الحـركات الجهاديــة و مكونــات العرقيــة المختلفــة وكذلــك بـ ي ن
بـ ي ن
 أدت الراعــات والحــروب والحــوادث مابعــد الحــرب،ـ� الميليشــيات العســكرية
 حيــث كانــت كل مــن الواليــات المتحــدة و أالتحــاد السـ ت.اىل تدمـ يـر البنيــة السياســية واأالقتصاديــة و أالجتماعيــة للدولــة أألفغانيــة
ـوفيى المسـ ي ن
�ـئول
ي
ن ن
 وذلــك ألن االفغانســتان كانــت الســاحة الوحيــدة لألنهــاء،ـ� ي� معظــم أألحــداث والحــروب و الراعــات و أزمــات الـ تـى مــرت بهــا أالفغانســتان
األولـ ي
ـ� القطبـ ي ن
كل رصاعــات السياســية والعســكرية والفكريــة المرطبتــة بالحــرب البــاردة بـ ي ن
ـ� الرأســمالية بقيــادة الواليــات المتحــدة و األشـ تـراكية بقيــادة
أالتحــاد السـ ت
.ـوفيى
ي

Abstract
The Consequences of Soviet Invasion of Afghanistan and the ten years of Soviet-Afghan War have
brought this country, one of the most backward and poorest nations of the world, because the ten years of War
had been Economic, Social, Military, Political, Cultural and Physical Impact on Afghanistan, Millions have been
killed, millions more have been forced to flee their homes and the country’s infrastructure and forests have
all but been destroyed. The social fabric of the country is fractured and state institutions are fragile and weak,
and the subsequent invasion by Soviet forces in 1979 marked the beginning of a prolonged period of conflict.
Also the Regional and International Intervention in War )1979-1989( in Afghanistan Deteriorated the Situation
in This Country, but U.S.A and U.S.S.R Accused of Afghanistan Devastation Particularly, because Afghanistan
was a Main Ground of two Superpowers Conflict, at Consequence Afghanistan became a greatest victim of the
last decade of Cold War, Finally Soviet forces withdrew in 1989, leaving the government increasingly reliant on
militias to maintain control. While many Afghans hoped that the departure of Soviet forces would bring peace,
but the country became increasingly unstable.
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