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د شورویاتحاردوی چهلم از خروج قول ا پس هللالی نجیب ارژیم پوش   
 )ن شورویاهیازگشت سپاز بان پس انستافغا)ب ای کتابرمبن

 ۵۱۴۲فبروری  ۴۱

 
ن به قلمرو ازپل حیرتا د شورویاتحادم وشکست خورده ای ناعبور قوافبروری ب ۴۲ریخ ال قبل بتابیست وشش س

سی مردم اد بیدریغ وحماینروز که محصول جهادر . ن بسته شدانستافغاصر اریخ معاز تاهی ابق، صفحه سیاشوروی س
ن در نیمٔه دوم قرن افغان این بزرگترین پیروزی ملت قهرما. فتایتمه ال خاشغا ن روس بود،ارگلاشغان علیه انستافغا

ن انستافغادی اقتصا سی وال سیستقالامین ای تاولی بر .شداده میبالعاشت فوق ایل وبزرگدیستٔه تجلاکه ش دبیستم بو
ل ومتشکل ی یک حکومت عبوری مستقابر  نیزهللاندٔه نجیب ان یعنی حکومت دست نشالگراشغالٔه ادنب اضرور بود ت

بدست  امور رام احکومت عبوری زم ات. لی میکرداخ انه، جادر جنگ مسلح گیر نب درابسته به جوای غیر وازنخبه ها
هم ابی فرانتخای تسلیمدهی قدرت بیک حکومت ابر اد رازات ابانتخا ،ی مسلحاختن قواسی سازغیرسیاگرفته وبعد 

رطلبی وجنون انحصا، ابستگیهابه و اطرفین جنگ بن اما. ن بودندان اهان خوانستافغاین چیزی بود که مردم ا. ختامیس
ن طفره انستافغاش یعنی مردم اصلی الک ال قدرت به مانتقاختن زمینٔه اهم ساز فراقدرت، هریک به شیؤه دیگری 

ن ایشالابود که ب به کشوری اندن صلح وصفازگرداز بان مهمترای شاب برارباتیژیک استراف اهدامیرفتند وخدمت به 
ب ای کتاست که برمبنالی اح دولت پوشای جنازیهابستگی ونیرنگباسطور ذیل شرح مستند و .شتادری داحق م

رشد شوروی ایس گروه متخصصین رئرییف، ال محمود قارسترجنرثا( ن شورویاهیازگشت سپاز بان پس انستافغا)
رییف اق .ستا تحریر گردیده۴۱۱۱و ۴۱۹۱ی اهلا در سهللاور نجیب ان وسرمشانستافغارتش اعلی انی اندای سر قومابر

مترجم  الاحتما. رداشد ورتبٔه علمی پروفیسوری د تیف روسیهاد جمهوری فدراتحامی ادمی علوم نظاکایس ئر ابعد ه
 انی رایرات احصطالا ا  کثراشد، ابل فهم باق انیهایرای اینکه برای اده وبرار دانتشان ایرادر  اب راکت( نفراریاعزیز)
حفظ  الوسع باکوشیدیم حتی  اخوب بفهمند م این نوشته رای امتن نقل قوله ان ماینکه هموطنای ابر. ستابرده ر ابک

  .ن عوض کنیمادل دری امع اب انی رایرات احصطالامحتوی، 
 :خیرنتیجه ګیری میکنیمار میدهیم ودر اوین کوچک مورد بررسی قراتحت عن اموضوع مورد بحث ر

 

 ۴۱۹۹ل الی سای ثور از کودتا اد هاروید: ولابخش 

  :ی ثوراکودت: لفا

می ای نظای؛ بلکه یک کودتاب توده نقالاین چرخش نه یک اقع ادرو": م ثور میگویدای بدفرجارییف در مورد کودتاق
بررغم … م شداجنابی نقالات یالای تماران دافسرابل زیر رهبری امستقر در ک میانظی احد هابود؛ چونکه به وسیلٔه و

ی که در کشور وجود اریاتوری پرولتاده نمودن دیکتامٔه پیاقع برنام نمیگردید، در وعالا اراشکا بنقالاف اهدا نکها
… نه بود وبه همین دلیل محکوم به شکست بوداجویاجراز ماغان ازهماطی افرامٔه این برنا… ، مطرح بود…شت اند
 انه وزور، تنشهای ستمګراروشه اب امه هاین برنامیل ی تحاش برمعه، تالاروح ج ابی بنقالای امه هاری برنازگاسان

ی گستردٔه ایه هنیون والاروح برای گروهی در برادگریهابید پرچم و ی خلق وان گروهکهاپذیرمی اشتی نارزٔه اومب
ی ادیهازا" (.۴۱صفحه ) " …نیدارج میګردان مردم هر چه بیشتر بی ابر چشمادر بر ابی رنقالای امردم، نیروه

ر ازگامشی دولت جدید س اب مین موردانی که حتی در کدانار در عمل همه گم. م نموده بودندعالا اهراظ اتنه اسی راسی
 ار اه ان روستاشندگاهمه ب ردامو ابس در. میکرد دای گروهی بیداسرکوبه. ن قلم میزدندار دشمنانبودند، در شم

ی بس اروشه امین باتوری ایی دیکتانروادوره فرم در خصوصی جدید دولت، به ارهاختاکمیت ساح. ن میکردنداراتیرب
نی اپریل پشتیباب نقالای اندیشه هاز از اغانیکه در اض حتی کساعترافت که منجر به الیترتحکیم میار وتوتاخشونتب

قعیت ازواقعی بخش کوچکی ان واست، بیارییف نقل قول شده ازپروفیسور قانچه در فوق ا(. ۴۹صفحه ) "میکردند، شد
 ار اقعیتهاین وارییف ورهبری حزبی ودولتی شوروی ال قار معلوم ستر جنراقر. ستای هفت ثور اکودتننگین 

  .دندامه دادانی مردم، اقد پشتیباف و دگراجو، محکوم به شکست، بیداجرانهم به تحمیل همین رژیم ما اولی ب ندنستامید

 ن مؤجه بود؟انستافغام نیرو به اعزا ایا: ب

خیر امینویسددر مفصالن کمیته مرکزی حزب کمونیست شوروی ان زماتصمیمگیری رسمی یل الرییف در مورد داق 
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ن شوروی اهیایی گسیل سپابی نهارزیان گفت که در اطعیت میتواق ادر مجموع ب":چنین مینویسد ابی کنونی خود رارزیا
لمللی وچه در عرصٔه اعرصٔه بین  ن وشوروی چه درانستافغا مردمن عظیمی به ایی بود که زیارو ام نان گانستافغابه 
ن دست به ابه  امروز ماکه  ی دیگرانیهامابسان د شوروی واتحاشی ام منجر به فروپانجادر سر و… نیداخلی رساد

 (۳۱ صفحه)"ن هستیم، گردیداگریب

. دار داقرکمیت ابرمٔسلٔه تغییرحادر بر ان شوروی رارهبر"ن کشورامابسانوضع : رملاوردن کار ارویک مین واقتل : ج

به . اتحاد شوروی صورت گرفتنویچ سفیر احمد جافکرت ( ونظر. )ب.گ.ری کافشاپ ان بانستافغاتغییر دولت در 
نه رو اطی وبیشترمیافراتیک پرچم کمتر تندرو وادموکر-اخٔه بورژواش و اخٔه خلقیها خود را بی ابرو ساختهش نظر او

ز مردم دور بودند ا اپرچمیه. فتنداتحقق نی اریهامیدواین امگر . بگیردر اد قراعتمانست سریعترمورد ازینرو میتوا. بود
لت ه دوادرحزب، دستگ ار اد هاتض ابقدرت رسیدن پرچمیه. زین هم بدترشدارمل امدن کا این ترتیب وضع باوبه 

شوروی ن اگیندابزرگ نم رافش زیر ای دولتی پرچمی تنهانهارگابه همین دلیل  .بیشتر پر تنش گردانید… وارتش
ز اپریل اب نقالا… شته نشداعی برداجتمایل اه حل مسامی در راهیچ گ"  . (۵۲صفحه ) "فتندان تحکیم می یاوراومش
ت اماقدا اب ایی وکمبود رارساین ناش میورزید نو تال پایگاه اجتماعی جدی نداشت ودولت مینازکداغان اهم

ز ات وبرخی ایکز والادرمر ای جدید دولت، عمدتانه اگ را… ن کنداعی جبراجتمای انه درکلیه عرصه هاسرکوبگر
( ن شورویازازیر پوشش سرب رداری موادر بسی)ظت شدید  فاص زیرمحای خانهاختمادر س شت واوجود د الیهاولسو

طق احتی درمن. س نمیگرفتندان محلی تماشندگاب اب مورین دولت عمالام. شتار داطق مسکونی قراکز منادر مر
میشدند  ای مدتی پیدای دولتی برانهارگا تیک خلق وان حزب دموکرایندگا، نماز دست دشمنهاد شده ازآمسکونی 
لی ا ۴۱ت اصفح) ."فتندگترک می ار اه ان جان شوروی، اهیاسپ( ترک منطقه توسط)زگشت ازبابزودی پس  ومعموال  

. گردیدند "دازآ" اه ازین روستاز ات رزمی چندین هزاماقدادر روند . رداد اروست ۳۱۱۱۱ن نزدیک به انستافغا"(. ۴۱
د ایجان کمی ای یک زمابر ارد تنهاز مواری انهم در بسیآو( قریه) اروست ۴۱۱۱در  ای نو دولتی تنهانهارگامگر 

در (. ۳۹صفحه . )"نیدارد بی ثمرمیگردامو ادر بس رزش وابی  اشده ر اجرامی ات نظاماقدا ارهاین کاهمٔه … گردیدند
ضر نبود ایت کنند وکسی حانستند حماکثریت مردم نمیتوا ازور ر ان وتحمیل شده بانستافغایط ازشراب دور نقالا"روند

: ن گفته بودانشمنداز داپیش یکی  امدته. شتنداز دان شوروی نیاهیاطر بود که به سپادرست به همین خ. ع کندان دفآز ا
نه از بیگاین سرنیزه اگرال چه رسد اح. ندار نافرم ان بر دلهار کرد مگر نمیتوای بسیارهان کازورسر نیزه میتو اب}
نی عمومی حوزٔه انداقوم… نامی ترکستان حوزٔه نظالترتیب زیر فرماردوی چهلم بارهبری قول "(. ۵۱صفحه ) ".شداب

ورین ات مشاراپای ازمجرامی ارٔه نظاداخٔه دیگرایک ش…بود( شوروی)ع اوزیر دف و ولوی درستیز… ( کواب)جنوب 
ن انستافغامی در ان نظاورامش. ر میکردنداور کامش ۵۱۱۱ن نزدیک به انستافغای مسلح ارهم در نیروهس. شتاوجود د

رٔه مرکزی ادان در اورامش. رمیکردان کانستافغاع ارت دفادر وز که عمال   می رهبری میکردارشد نظار امستش ار
. شتنداور دانیز مش اوحتی کندکه اه غندرد ادر برخی مو. ر میکردندان کانستافغارتش ان ارکام ادر تم ع وارت دفاوز
رشد ار امستش امرر میکردند که زیر امی کان نظاورامش منیت دولتی نیزارت اوز خله وارت دان در وزآفزون برا

. شتاد امر راور نقش ال مشاشغان ان دورانستافغانند که در ان میدانستافغاهمه مردم  (.۱۴صفحه ) "می نبودندانظ
ی مسلح است که مسکو قواین حقیقت ایید کنندٔه احت تامی به وضای نظارٔه قوادا کزامورد مر رییف دراقت اتوضیح

شته وهم رهبری میکرده اورین هم تحت نظر دانفری مش ۵۱۱۱ز طریق همین شبکٔه ا اندٔه خود راحکومت دست نش
تی که ایاز جناهم  اروسهدر چنین وضعی  .ستابوده  اروسه طٔه کنترولاحاهم در احتی رهبری برخی کندکه. ستا

لیسی ادر سطح طرح پ ای مسلح بومی نه تنهایم نیروهاند هم درجرال وند مسؤان کرده انستافغاخود برعلیه مردم 
 نداشریک  انیهاویر و ارهارٔه کشتادان در سطح ار، بلکه همچناکشت

 :چفاتحت رهبری گرب ۹۱یالهانٔه سای جدید شوروی در میانتیجه گیریه: د

د اقتصابردوش دولت و ای رانفرساتو رکمر شکن وان بانستافغارتش در احضور گروهبندی بزرگ ": ینویسدرییف ماق
زمبرمی ادن به جنگ نیان دایاپ ن وانستافغاز ان اهیاسپ ننداخوادی در زمینٔه فرامیم بنیال به تصابه هرح… شته بوداگذ
هسته آهسته آمده بود، آر ارویک ۴۱۹۲ل ابه س چف کهایل گربئاست میخارهبری نوین شوروی به ری. س میگردیداحسا
سی ای حل وفصل سیاستاتیک در رای در عرصٔه دیپلمامهان گآ اهمروند ب. میم نموداینگونه تصاوردن به آز به رو اغآ

ز بقدرت رسیدن نجیب اپس . ل جدید ضرورت بودای تحقق مشی جدید، به رجابر و… شته میشدان بردانستافغامٔسلٔه 
لحٔه ملی امون مشی مصان پیرانستافغاتیک ابی جمهوری دموکرنقالای امیه شورعالا، ۴۱۹۱جنوری  ۳خ ریا، بتهللا

ین مشی اپوزیسون انکه آ اب. یه گردیدارا… ن بخشیدن به جنگ ایاد مشخص درعرصٔه پان پیشنهآپخش گردید که در 
ی اه وردان که بدون دستاکستاپ-ناتنسافغای ای به گفتگوهازه ان تارو… شتی ملیآست ام سیعالانپذیرفت مگر ار

ید ئارییف تات قاراین عبا .(۱۲صفحه )"پیشبرده میشد، دمید دیگو کوردویز… نیادرمی اپ اب ۴۱۹۵ل از ساملموسی 
لیسی خروج الحه درخدمت پا و مشی مصهللانجیب  ارمل بامیم تعویض کاست که تصاریخی اقعیت تاین واکننده 

ز طریق تلویزیون ام طرح خود ات خود، بناناز طریق بیا انرا   ا   صرفهللاود ونجیب خذ گردیده بان، در مسکو اهیاسپ
نه در امفریباوسیلٔه تبلیغی عو شته واد ای روسهاتیک برالحٔه ملی صرف مصرف دیپلمان مشی مصعالا .تبلیغ مینمود
ومت ضد اضع مقای موالاب ات رترین حمال شدید الحٔه ملی، روسهاح مصصطالان به ادرین دور.    بودهللادست نجیب 
سبت پنجمین ادرمحفلی که بمن ۴۱۱۱فبروری  ۴۱ریخ امیکه بتاگهن": رییف خود درین مورد مینویسداق .روسی نمودند
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چف اربگییل از میخالیشنسکی . ب.لیست مار گردیده بود، ژورنان برگزانستافغاز ان شوروی اهیازگشت سپاب لگرداس
ل جنگ از ده سا ان بودید، پس چرانستافغاز ان اهیانیدن سپابرگرد راداهو زاغآن از همامیگویید که  اشم": پرسید
ببرک  کردن اسنه زدن و دالال در چایک ونیم س": داسخ داچف چنین پاگرب "بسر بردیم؟ ان شمادر دور انرآنیم  ا  تقریب

در صفحٔه بعدی  (.۱۱صفحه ) "نامیالفت نظاسپس هم به دلیل مخ. ن بود، گذشتاهیالف برگشت سپارمل که مخاک
 هللانی جدی نجیب اموجب نگر… نانستافغالشرق اه مسعود در شماحمدشا ی نیرومنداوجود دسته ه": نیم کهامیخو

ت اه ضرباحمدشای ای دسته هالاب اکرد ت اضادزه تقاردنارد شوادواطریق  زا ۴۱۹۹ درجنوریهللانجیب … گردیده بود
 ای مسعود بادسته ه راستقراحی ات گسترده روی نواضرب ۴۱۹۱ فبروری ۴۲ اجنوری ت ۵۱ز ا. وریمارد ایی واهو
 (۱۱صفحه )"گردید اجرادر قلمروشوروی  یی مستقرار برد نیروی هواک
 

  :ی جنگی شورویاژنیو وخروج نیروه ۴۱۹۹ت افقاتو: بخش دوم
نی ازم ات اشوروی رد اتحامی اوز نظابر تجاومت در برات مقاری وتحمل مشقان نثاج انست بان بود که توافغاین ملت ا
 اروسی ر ومت ضدانه جنبش مقاسفأ مت. زداس ن مجبورانستافغابه ترک  ان رامی جهامه بدهد که بزرگترین قدرت نظادا

ی اسلحه به گروه ها دن پول واد ارچه تقسیم نموده بان غرب به چند پاجه ب، واعرایه، ای همسات کشورهخالامد
ی اگروه ه. ن تحمیل نموده بودانستافغاه ادیخوازآدی، یعنی مردم ازآه ارقعی ارزین وابر مب ار انهآبسته به خود، او

ب گرفتن ان خوان روس چنامیالوقوع نظاعه خبرخروج قریب اشا ان مستقربودند، بایرا ن واکستامذکور که در پ
لی اپوش دولت نب دیگراز جا. ن مشکل بودایشاحد براب یک رهبری وانتخامیدیدند که  ان رانستافغاقدرت در  رانحصا

 ار اتنظیمه ندافق برسد، میتوان به تواکستاپ اب گرار بود که امیدوا شد وان باکستات پاکراد که طرفش در مذاترجیح مید
ن انستافغاز امدن ای برابر اروسه. یشی حفظ کندات نماتغیر اب اری خود رانحصاقدرت  کند و رازور ونیرنگ مه اب

 نابه فقد از شده وبناغآژنیو  در ۴۱۹۵ت تحت رهبری ملل متحد که در اکراستند هر چه زودتر مذاشتند ومیخواعجله د
ست زمینٔه حقوقی خروج ات متحده نیز میخوالایا. ز سر گرفته شوداییده بود، احظه به رکود گربل مالاپیشرفت ق

. تجربه کند ال  عم ابرقدرت رقیب رابر الیسی خود در براند پیروزی پابتو ازد تاهم ساهرچه زودتر فر ان روس رامیانظ
بر قدرت ا اصلی جنگ باتح ان که فافغاب ملت غیور وسربلند اف خود، درغیاهداطر رسیدن به انب بخابرین همه جوابن

ن دولت اژنیو می ۴۱۹۹ت افقانٔه چند هفته یی، توت سری وعجوالاکران مذادرجری .مدندآگرد هم  در ژنیو شوروی بود،
 ءامضا انرآن اشوروی به حیث تضمین کنندگ ت متحده والایا رت گرفته ون صواکستادولت پ  وهللالی نجیب اپوش

لی است که دولت پوشای ذیل موجود اه خال امه هافقنادرین تو. فذ گردیدان ۴۱۹۹می  ۴۲ریخ ات به تافقاین توا. نمودند
 :زدانی سهرچه بیشترطوال اعمر ننگین خود ر انهآز اده استفا انست باتو
د شوروی در اتحای حضور ابر. صحبت شده بودرجی اخیونیفورم  ای بازخروج نیروهاصرف  امه هافقنادر تو -
د شوروی تسلیم شده اتحا لی واری دولت پوشافشاین پا اسسٔه ملل متحد بمؤ. م محدودیتی وضع نشده بودان کدانستافغا

نکه الاح. ود تصمیم میگیرندلبینی خات ابط ذابرچگونگی رو ن خودانستافغادشوروی واتحامیکردند دولتین  ادعابود که 
ز اصرف بر بخشی  "نهابیگسر نیزٔه "زور  اشته بای خونین بوده هیچ مشروعیتی ندادٔه یک کودتالی زادولت پوش

  .ندامیر ن حکمانستافغا
 .ومت مسدود شده بودای مقان به نیروهاکستاک پازخام طرق ممکن کمک اول در سیزده بند تمامٔه افقنادٔه دوم توادر م -
ده این مالبته ا. شته شده بوداز گذالی بادی شوروی به دولت پوشاقتصامی واظی ناعدتهای مسات برانامکانکه همه الاح
می ای متخصصین نظاب، تیمه.گ.ده متخصصین کازهمین ماسی ابه ت. بل پذیرش نبودان قانستافغای مردم ابر
ندند ال مان فعانستافغان در اکاردوی چهلم نیز، کمان قول امیازخروج نظارییف بعد اخله نظیر تیم قاد ع وای دفارتهاوز

لی ابه دولت پوش انب روسهازجانسپورت زمینی ایی و تراز طریق پل هوالی امی دولت پوشانظ تاتن ضروری اوملیونه
  .میشد دهادتحویل 

نه بودن اراک از رضات وصف صحب ان گردیده بود، بافغا( ناهجویانه پناراکازگشت رضاب)مٔه دوم که وقف افقناتو -
مه افقنافذ شدن توازنال بعد الی یک ونیم ساید ان باکستازپان افغاجرین ام مهازگشت تمازگشت، پیش بینی نموده که باب

ن برگردند، انستافغانه به اراکاشند رضاضر نباجرینی که حای به سرنوشت مهاره اشامه هیچ افقنادر تو. تکمیل گردد
ری اجباندن ازگردان به باکستاده شده توسط پات دازامتیا اوضه بان در معاکستالی به پاپوشقع دولت ادر و. نشده بود

خل اکه در د یطیامعلوم نیست در شر. فق نموده بودال توان در ظرف یک ونیم سافغاجر اهجو ومهاهفت میلیون پن
 اگیلنه ه اوب ایی هانوابر نار برد اه چوب خط ابل باشندٔه شهر کادو میلیون ب د میکرد واقیمتی بید ن قحطی وانستافغا

لی ان وتیل نمیرسید، دولت پوشار ناز قطاد میشدند و حتی به نیمی ایستانی ی طوالای تیل در صفهانکهابر تادر بر
  مین کند؟ات ان راکستاز پانده شده ابرگرد جراولیٔه هفت میلیون مهات انست ضروریاچگونه میتو

می ای نظاز خروج تدریجی قوابرقدرت نیز رسیده بود، ای دو امضاکه به  رمامه چهافقناف پنجم تواگراراپ در  - 
رجی اکرخاف، نصف عساگراراطبق پیشبینی همین پ. ذ صحبت شده بودانفاز اه بعد ان طی نه مانستافغاز ارجی اخ
. ن بوداتنسافغاف مورد دلچسپی مردم اگراراهمین پ اتنه. رج شده میبودان خانستافغاز ا ۴۱۹۹ګست ا ۴۲ ایست تاب

 .ده بودندانی بی حد ومرز داین هدف قربای رسیدن به امردم بر ازیر
 امریکان واکستانب پانه جاکاه برخورد بیبامه گوافقناد توازتطبیق موای تطبیق وکنترول انیزم معین بران یک میکافقد  - 

 دابآم سالابل واملل متحد در ک ز دوگروپ پنج نفری مؤسسهٔ انشده  ءامضاصرف در یک ضمیمٔه  .ت بودافقاین توابه 
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 ف روی تفسیرختالالذکر ای فوق اه به موجودیت خال ا  بن. ده شده بوداتذکر د امه هافقتناز تطبیق موارت ای نظابر
 .فزون بوداروز  امه هافقتنامو
مل خود ای کسال سیستقالای ال براز ده سافع ملتی که بیشتر ادیده گرفتن مناون امه هافقنانبه بودن محتوی توایکج

جنگ . ندازماز تطبیق با امه هافقناد توایر مواس( رجیان خامیاخروج تدریجی نظ)ن شد که به جز آعث اجنگیده بود، ب
 .فتامه یادا
 

  ردوی چهلم شورویاتکمیل خروج قول  زان بعد انستافغاع اوضا: بخش سوم
ومت نیز ای مقابه نیروه امریکانب اج زاسلحه ا مبنی برقطع صدور امریکای امجلس سن ۴۱۹۹رچ امٔه مافیصله ن

عث اب ۴۱۹۱فبروری  ۴۲رتش چهلم در ای اتکمیل خروج نیروه. لی شودامٔه جنگ علیه دولت پوشادانع انست مانتو
یک  شته و هیچابعهده د اح جنگ رادو جن که رهبری هر سیونیاز سیامردم . ی صلح شداری ضعیف برامیدواد ایجا

رتش شوروی که بدنه اردوی چهلم اب قول اکنون، درغیاشتند که ار دانتظاشت، ادن امل بر حریف رانیروی غلبه ک
ش اصلی الک اکمیت به مال حانتقا ی صلح وانه براقعیبینای واطرحه اد، باتشکیل مید الی راشغامی ای نظاصلی قوا

  .دنداه دمادام قبلی خود اکای نان شیوه هاسف هردو طرف به همات اب. ندیشندان بیانستافغایعنی مردم 
 ۴۹ن مؤرخ ا طی فرمهللانجیب . شتندا ندهللای رژیم نجیب اد به بقاری زیامیدوا زاغآلی در اپوش دولت و اروسه

ز ان شوروی اهیازگشت سپاز باغا اب": رییف مینویسداق .ن کردعالادرکشور  اری راضطرالت اح ۴۱۹۱فبروری 
نی اطمیناین بود که امهمترین موضوع . مدآری پیش ادشو ن وضعانستافغارتش ا ی دولتی وانهارگای ان برانستافغا

ی امد هاپیش زای پیشگیری ابر. هد بودامی چگونه خوای نظاه راختادیگر س رتش وار اشت که رفتاوجود ند
شند، در صورت لزوم بیدرنگ اده بامآ امدند تآبل اک میدان هواییی حکومت به اعضا و یس جمهورئغیرمترقبه، ر

ی انهارگان ارمنداز کاری ابسی. یش بودافزاروبه  رد گریزان موانستافغارتش ادر "(.۲۲ صفحه) "ترک کنند اکشور ر
زگشت انٔه باستآدر . ن گردیدنداهدامج اب اسهایی تماب در پی برپاشت اری میورزیدند و باخود د ارهاز رفتن سرکادولتی 

 هللاه سرنگونی رژیم نجیب اه چشم بری غربی، کاه کشور دیگر و انیا، بریتامریکات متحده الایان شوروی اهیاسپ
ی اهم طوری بود که بر ات روسهارانتظا(. ۲۱صفحه )"ندندازخوان بانستافغاز ا اتیک خود ران دیپلمایندگابودند، نم

ول اقدم  ده شده بود، درابل فرستانس بکاین چا یدئی تزارییف که براری قادورٔه ک. نس کم میدیدندالی چای رژیم پوشابق
بل رسید، بعد ابک ۴۱۹۱فبروری  ۲ریخ اش که بتات متخصصین تحت رهبری أ هی. ه تعین گردیده بودارمالی چهاسه 

کنون اهم ": نیمان میخوارشی به مسکو نوشت که در اع گزاوضالعٔه امط نده وان دولت دست نشارهبر ات باقز مالا
 سی واسی-عیاجتماه ایگاون به پپوزیسیادر نتیجه … ستالف ای مخان در دست نیروهانستافغابخش بزرگ قلمرو 

ز اه دولتی اشی دستگالف بر فروپای مخاصلی نیروهاتکیٔه … ستاده ادی گسترش دان زیابه میز ادی خود راقتصا
نٔه جبهٔه ارابکات خراماقداه ان هرگآ ان باهمزم… ستای مسلح بسوی خود اپرسونل نیروه نیدن مردم وادرون، کش

ی ابر اعی خود رامس رد عمل گردیده وامی واه نظاز رارند اصورت در نظر دنآمد، در انجامی بیاکالف به نامخ
 ر واروباکمبود شدید خو. ستار اهنجان ن وامابسادی بس ناقتصاع اوضا. نندامتمرکز گرد… بل اد وکابآل تصرف جال

مه اداه دولت ادستگ سی در درون حزب وای سیاتنشه. مدانجاعی بیاجتمای ایتی هارض ار نانفجاند به ادنفتی میتوامو
شتٔه خود ای دست داحهسال ان باریافر معموال  . نداند، گریخته ان افسران آ ۳۱۱۱نفرکه  ۵۵۵۴۲رتش از ا اتنه… رداد

ن اهدابه مج ای خود راحهسرحدی بصورت منظم سال ۱و ۲ی است که لوادر دست  اسنادی. ن میپیوندنداهدابه مج
به گونٔه . ستان اوایی فرازجمله در نیروی هوان انآپیوستن به  ن وایشورش ان بار ونهاشکآرد زد وبند امو. میفروشند

حقوق … ه مسعود پیوستنداحمدشام به ایی بگراه هوایگاز پاجنگی  فروند هیلیکوپتر دو ۴۱۹۱فبروری  ۹ریخ ال بتامث
ه ارتش در مادر زگیری امٔه سرباست که برنامیده انجان آخله به ارت داعد خدمت در وزامس ا  یط نسبتارد وشرابلند در گ

یط انه درشرای مسلحامٔه درگیریهادامی اعد نظات مسحتی در صورت تحوال… بداتحقق ی ۴۹۱ اخیرتنهای اه
ه دیگر به الی دوماز یک ونیم اپس . ستای شوروی ممکن اری تحویل هابه ی اد، تنهاقتصامل اشیدگی کافروپ

ست، که از انی ی مردم نیزای مسلح، بلکه برانیروهی ابر ار نه تنهاروبات، سوخت و خوای بزرگ مهماتحویلدهی ه
صلی است توجه امی، سودمند ایستٔه نظای باذ تدبیرهاتخا ازینرو با. هد بودار سنگینی خوای شوروی بابر راینکام انجا

ظ از لحانکه اوصف  اب اروسه(. ۲۴لی ا ۲۱ت اصفح) "ن مبذول گرددانستافغاسی مٔسله ای سیاه هابه جستجوی ر
ینکه رژیم نجیب از ان شدن ئزمطمابدوش کشند، بعد  ار دی یک کشور دیگراقتصار ادر وضعی نبودند که بدی اقتصا

 و اریکیهاب ت واحظشت همٔه مالانظرد در اب"ختند و ای مختلف پرداریوها بطور فوری سقوط نکرد، به بررسی سنهللا
حفظ رژیم کنونی حتی بشکل ":رفتگیری زیر صورت گن، نتیجه انستافغان در ای رواه دانبٔه رخدابررسی همه ج

 ( ۲۳صفحه ) "ستار ازگاس افع دولتی مامن اله شده باستحا
 :نندایه شده میتوارایل ذیل در مورد علل عدم سقوط فوری رژیم دال

 ندهای حفظ رژیم دست نشان درجنگی که بران شازستمگری مفرط رژیم و کشته شدن فرزندان انستافغامردم : لفا

ز ادی ای بخش زیاشت، برار دا قرهللارژیم نجیب  براتیفی که در برالترنا اما. مده بودندآه ستوه صورت میگرفت، ب
 بستگی به چند کشورانیز در و اتنظیمه ازیر. ل نبودایده اب انتخاعی بودند، اجتمال و ترقی ستقالا راستامردم که خو

 ادیهازآ لبسن میرفت که به آشتند بیم ام دسالاز اشت متحجری که ابرد او ب میبردند ن بسراکستارجی بخصوص پاخ
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 .دست بزنند

بوسی بود که مردم ادی کای جهاکم بین تنظیهماشت چند دستگی حاد نظر در اب خلیال درگیری جنگ داحتما ا  وتعال: ب

 ومت ضدای پیروزی مقانی بری طوالالهانکه سآوصف  امردم ب رٔه دیگرابعب. جه شوندان موآستند به ان نمیخوانستافغا
 . تسریع کنند الی راسقوط دولت پوش م زده واستند دست به قیاده بودند، نخوانی داقرب رکشیده وانتظاسی رو

 ی روسیاردوی چهلم فکر میکردند همه نیروهاز خروج  قول ابعد  ابسته به تنظیمهاهدین غیر وازمجای اعده : ج

    .سلحه گرفتابه نفع طرفین جنگ ید ادیگر نب هردو طرف تحمیل گردد و ید صلح براب الاند، حارج شده اخ

دی اقتصاظ از لحا ان رای شاده هانوان وخاهیاین سپامنیت دولتی اخله وای دارتهان در وزاهیاجیرکردن سپاسیستم : د

ز امحروم شدن  زاد ات خاقطع رد وان گافسرا ن وابطان، ضازابخصوص سرب. خته بودالی سابسته به رژیم پوشاو
د سر سپردگی ابآل در جنگ جال اهمین نیروه. ندندالی مار دولت پوشاخر در کنآ      اند وتشتاس داهر ت خویشازامتیا

  .رفت الاب الی و روسهال دولت پوشاد مورابآل پیروزی در جال زابعد  دند وان دانش

 ام": یف ګفتریاز حرکت به قار قبل ادید رجه درادزه وزیر خاردنارد شوادوا. فتندابه کمک رژیم شت ام قواتم اب اروسه: هه

ی رژیم اتی ترین مٔسله در بقاین حیا(. ۲۳صفحه ) "ریمانگهد اسر پ ان رانستافغایی که شده کشور دوست اید به هر بهاب

   .بکشد نست نفساه توا صرف یکمهللا، رژیم نجیب ۴۱۱۵ل ادر جنوری س ان کمکهاقطع شری به مجرد. لی بوداپوش
ی همین ادهابش هم محدود به رویداکت میکرد و احتوا ار۴۱۱۱و ۴۱۹۱ی الهان سانستافغارییف در ال قاموریت جنرام
 :صه میکنیمخال ذیال اب راین کتالب ات جایر نکاس. ستالهاس

ن انستافغادر  اگواراین بود که فرمول نیکا هللاچف نوشت؛ طرح نجیب امه خود به گربا در نهللانیکه نجیب اچن نآ: لفا

 اب اپوزسیون راند، اقیماکم بای کلیدی در دست حزب حارتهاوز ی مسلح وارٔه نیروهادالیکه ایعنی درح. هم تطبیق گردد
ین ا. رکندایط بنفع خود برگزادر همچو شر ات رابانتخا زد واحکومت مؤقت شریک س همیت درارت کم ادن چند وزاد
لفین مسلح ابود که توسط مخسی اقع یک نیرنگ سیا در وهللاشتی ملی نجیب آطرح  .قعیت بپیونددانست به وارزو نمیتوآ

ن ارمنداوک از حزبی هاری ابسی": رییف مینویسداق. شتاد دالفین زیاین مشی مخاخل حزب هم ادر د. پذیرفته نشد
(. ۲۲صفحٔه )"نستنداپوچ مید انرآمٔه خونریزی نشمرده واداتیف الترنان ابه عنو اشتی ملی رآه دولت طرح ادستگ

" ب میگردیدابم پرت ۲۱۱لی ا ۳۱۱ز انه اروز"حبت میشد در جنگ خوست لحۀ ملی صازمصان که ادرهمین دور
 (۴۵۴صفحه )

فبروری  ۳ریخ اند بتمنعلی کشتاتی سلطانس مطبوعاز کنفرا ۲۲رییف در صفحه اق: نانستافغادی اقتصاوضعیت : ب

عت، ادی در زراقتصاد ای زیاز پیشرفتهانس ایت میکند که کشتمند درین کنفرارییف حکاق. وری میکندآد ای ۴۱۱۱
در  اماو ": یدافزارییف می اق ا  قبامتع .داه جلوه دادلخو ان رانستافغادی اقتصارت صحبت نمود و وضع اصنعت وتج

. شتافت داعتی روبه ات زرمحصوال. مده بودادر  از پایع اصن. ر بوداهنجالبته بس نادی کشور اقتصاقع وضعیت او
ورده میشد که آبل اره به کاطی اب پ میرسید وانی در شوروی به چافغای انکنوتهاب. رفته بود دابرب ی کشورایی هاراد

ری اب ندوهامستمندی زندگی  ری، تهیدستی، سیه روزی وادان زابیشتر مردم … د عظیمی میگرفتابعادر نتیجه تورم 
قعی مبدل ابل به برزخی وای سرد کانهارد، زمستآر بخصوص اب و راخو نبود سوخت و اب. به پیش میبردند ار
  (۲۲صفحه )"قعی کلمه بودندار گرسنگی به مفهوم وادچ سر اده هانواز خاری ابسی. یگردیدم

ی اس نوشته هاسابر : نانستافغاد شوروی به اتحای جنگی ای نیروهانیدن پاره کشای دوبا برهللاکوشش نجیب : ج

ز ادریکی ": لابطور مث. ندابکشن انستافغابه  اد شوروی راتحای جنگی ای نیروهاره پا میکوشید دوبهللارییف نجیب اق
رد او ان شد که بآر استاو خو داص فرستام خا به رهبر شوروی پیهللاد، نجیب ابآل نی جنگ جالار بحرات بسیالحظ

جلی به جمهوری اد، کمک عابآل ن درجالاهداط تجمع مجابرروی نق د شورویاتحاز قلمرو ایی ات هواوردن ضربآ
د ابآل یی شوروی در جالابرد نیروی هواسی کاب منفی سیازتاب ام": مده بودآ هللانجیب  مادر پی… یدایه نماران انستافغا
 ".بل بوداد وحملٔه حریف به کابآل سی بزرگتری در صورت سقوط جالان سیار زیانتظاید در ادرک میکنیم؛ مگر ب ار

 (۴۳۱صفحه )"دنداسخ مثبت نداو پاسی شوروی به امی وسیان نظامگر رهبر… 

 روی": بش مینویسداکت ۴۲۱رییف در صفحٔه امحمود ق: لیابه دولت پوش ایندٔه روسهامی فزادر مورد کمک نظ مارقا: د

د اتحان بود که آز ابیشتر  ار هامی همیشه بای نظارٔه تحویل هان در بافغان ای رهبراهشهاخو و استه هاهمرفته خو
 ۵۲۱،۲ ۴۱۹۱ل اس… ر ذیل بودال قرالدهی فی سن پولی، حجم تحویابه بی. م دهدانجا انرآنست امیتو شوروی عمال  
مبلغ  ۴۱۹۹ل امیلیون روبل، س ۴۱۲۳،۵مبلغ  ۴۱۹۱ل اس… میلیون روبل ۲۴۲،۳مبلغ  ۴۱۹۲ل اس… میلیون روبل

به دولت  امی روسهان میدهد که کمک نظام نشارقاین ا. "میلیون روبل ۳۱۱۵مبلغ  ۴۱۹۱ل امیلیون روبل وس ۴۲۵۱
  .فتایش  یافزاینده چند صد فیصد اردوی چهلم بصورت فزاز خروج قول ابعد  هللاندٔه نجیب ادست نش

  :خراسخن  

به . شتان وجود ندادی بیازآنه وادی رسازآن انستافغاتیک خلق ارلٔه حزب دموکاس ۴۱کمیت ان حادر دور
شدن  افشاز ان شیوه ست بدیارژیم میخو. ده نمیشدارش دانٔه گزادازآزٔه ورود و تهیه اجارجی هم ای خالیستهاژورن
می رژیم تحت رهبری حزب انظ ن ملکی وارهبر. شت، جلو گیری کندامید ان روانستافغالمی که درحق مردم امظ

هند ان نمیخواز سقوط رژیم شال اس ۵۳ذشت گوصف  اب ند وادت کرده ان به همین شیوه عانستافغاتیک خلق ادموکر
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 اقعیتهاز نوشتن واند هم اند وچیزی نوشته اشته أه کمی که قلم بردعد. ر دهندانتشا اکمیت خود ران حای دوراقعیتهاو
خته اندان ابدوش دیگر اه ومسؤلیت همه چیز رادن خود گنات دأبر اب ن ذیربط خود طفره رفته وارگا ن وادرمورد دور

. وریمارو رجی ابع خاید به منال بارده سان چهای بررسی وضع است که براورده آبوجود  التی راین وضع حا. ندا
سی امی وسیاد نظاسناشتن دسترسی به همه اد ان بوده وبانستافغا ۴۱۱۱و ۴۱۹۱ت هد عینی تحوالارییف شامحمود ق
لبته بحیث ا. ستاتقدیم کرده  الهان سآریخ ان تاقمندبه عال امستندی ر بل توجه وات قامسکو معلوم بل وای کارژیم ه

م ارقاد واسنا، امه هاولی ن. سی نیستاری سیانبدازجالی اوسیه خل راعم اف واهدایش در مورد اوتهال روسی قضاجنر
فته اد شوروی یاتحاردوی چهلم الروز خروج  قول اسبت ساستیم بمناخو. شندامیب اتکابل ارییف قاز طرف قایه شده ارا
 ام زیرل نمیکنیاستعما ان شوروی رامیاح خروج نظصطالا ام. زیمان شریک سانندگاخو اب اب رازین کتای خود اه

ی رهبری ان بلند رتبٔه شوروی برامیاز نظای اهم عده  ۴۱۹۱فبروری  ۴۲ز انچه در فوق نوشتیم، بعد آبق به امط
     .ندنداقیمان بانستافغات در اسلحه ومهمان وتحویلدهی افغان امیانظ

 "رواکمیتۀ حقوق بشر ف"


