
AFGHAN GERMAN ONLINE  

http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de  

 

 

 4تر 1 له :د پاڼو شمیره

 de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ په دغه پته.  ښت تاسو همکارۍ ته رابوليندر پهافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : يادونه

  

 

 ۵۰/1۲//۰/۵ نجیب اهلل داوری

 A بیماری ويروس نگاهی به اثر با ارزش و معتبر
 و ترجمۀ غوث جانباز  والديمیر سنیگیريوف و والیری ساموونیناثر 

 
سرخ به افغانستان بخاطر بقا و دوام رژيم کودتا؛ ريختن دريايی از خون، نابودی تمام  قشونتهاجم نیروهای  -ع کودتای ثوروقو
ابهام قرار دارد؛ بدون  معاصر دنیا که هنوز هم ختم آن در پردٔه تأريخطوالنی ترين جنگ  های اقتصادی اين کشور و ادامٔهبنازير

 .معاصر جهان را میسازد تأريخدی ترين صفحات يشک يکی از تراژ
خونین  کنار جهان، اين حادثٔه دانشمندان، محققین، سیاستمداران، نويسندگان و مبصران زيادی از گوشه و های اين همه سالط

به نشر رسانیده  تبصره های زيادی را چاپ و در مورد کتابها، رساله ها  و - نموده بررسیعصر حاضر را از زوايای مختلف 
نوشته والديمیر سنیگیريوف و والیری ساموونین و  A ه و تبصره؛ اثر بیماری ويروسولی در میان اين همه کتاب، رسال .اند

جای  ،می نمايد ديگری بررسی مارک ادکین که واقیعتهای اين جنگ را از زاوئه همچنان اثر تلک خرس نوشته دگروال يوسف و
 .را دارند خود

زبان دری زحمات زيادی را متحمل، و ه کتاب از زبان روسی ب از توجه محترم غوث جانباز که در ترجمٔهمی بايد قبل ازهمه، 
اين اثر بینظیر از  بخصوص اينکه ايشان در ترجمٔه. تقديم هموطنان نموده اند، تشکر کردجمالت شیوا و روان  کتاب را با

شايد هموطنان ما  بود،می بدون شک اگر توجه محترم جانباز در زمینه ن. اند کردهاستفاده  اصطالحات ناب و عامیانه زبان دری
 .زبان دری محروم میشدنده چنین يک اثر بینظیر ب از مطالعٔه

کاران جنگ ألیف کتاب با تعدادی از دست اندرخاطر ته رساند که نويسندگان طی سالهای متعدد ب کتاب مذکور می مطالعٔه
 .ير در آورده اندتحر ۀرشته اسناد زيادی را تهیه و ب مدارک و  - افغانستان از نزديک ديدار

 ۀامین، همچنان شرح وقايع پشت پرد به افغانستان و سقوط حکومت حفیظ اهللشوروی قشون ع میرفت که کتاب بعد از ورود توق
ی خره سقوط دولت داکتر نجیب را که به اثر بر نجیب اهلل و بآلکتاست شدن قدرت میان ببرک کارمل و دجنگ افغانستان، دست بد

صورت پذيرفت، همچنان تشريح  حکومت روسیه يا میراثدار شوروی سابق دولت و قدرت رسیدٔهبران تازه به مباالتی عريان ره
درعین حال والیری  . توجه درامه را نیمه تمام گذاشته اند؟ سؤالیست در خور ولی اينکه چرا نويسندگان شرح ادامٔه. نمايد

های چیز. کردم" فراموش"تاب ننوشتم، گويا  از چیزها را در اين ک من نیز بسیاری»: سامونین در قسمت پايانی کتاب مینويسد
خواهد آنرا  ست که سامونین نمیی اشود، چه چیز هاي جا شک ايجاد میدر اين« رفت ی است که بامن يکجا بگور خواهدزياد
خواهد آنرا  ت که سامونین نمیآيا حرف از دسايس بیشترعلیه ملت افغان در میان بوده اس. ساخته و باخود يکجا بگور ببرد ءافشا
 سازد؟ ءافشا

باشد،  قتل می کشتار و - دی، پولیسی، زد خورد، کشتيصحنه های تراژ در حالی پر از Aنبايد از ياد برد، اثر بیماری ويروس 
ت توهین درعین حال شرح استعمال ادبیات و جمال  .گونه نیز در خود نهفته داردطنز خنده آور و ،های های مستند که داستان

انترناسیونالیست  کتاب نشانگر کنه و مافی الضمیر رفقای  آمیز از طرف تعدادی از مشاورين نظامی شوروی علیه افغان ها در
آمیز علیه تاجائیکه از استعمال چنین کلمات توهین  . ها در برابر مردم، ملت و سرزمین افغانستان بوده است کشور بزرگ شورا

 استعمال و عوض تره کی وه ب« تاراکان» کلمٔه استفاده ازبا نداشتند، ِاموکراتیک خلق نیز يشان در حزب درفقای انترناسیونالست 
رفقای افغانی شانرا به چشم بزرگ، شوراها  ۀند که انترناسیونالیست های همسايرسا جای کارمل میه ب« کارماشه»اصطالح 

گفته خود شان در مواردی از ترجمه چنین جمالت توهین آمیز به ارتباط  ديدند، با آنکه محترم جانباز بنا به مزدورانی بیش نمی
و میان سولوماتین و بوگدانوف گفتگو »  میهن و ارزش های ملی کشور ما از متن روسی به متن دری خود داری کرده اند

ه جمالت و کلمات ناموجهه، بولی با آنهم در بعضی از موارد ديگر استعمال چنین « کلمات نا موجهه علیه افغانستاناستعمال 
بطور ها  رخالف اکثريت مطق افغانامین ب»  و« ترسند افغانها تا سرحد مرگ از سگ می» مانند. به نظر میرسدوضوح 

رسند ولی  پیش پا افتاده بنظر می بعضی از اين جمالت ساده وهرچند . و بعضی جمالت ديگر« یکردخستگی نا پذير کار م
خروج  تأريخپنج سال از  تاب مذکور نمايانگر آنست که متأسفانه مؤلفین کتاب با وجود گذشت بیست وک ین جمالت درنآوردن چ

عقده ايکه سه دهه قبل نیز سناريو نويس فلم . برند هنوز از مرض مزمن عقده علیه افغانها رنج مینظامیان شوروی از افغانستان 
يعنی به تحقیر  ،ه نمايش گذاشتندبکشور  شوروی آنرا در سینمای های دو - مشترک افغانینام فلم  زير« تابستان داغ کابل»

از سوی ديگر کتاب از زبان ناظران اوضاع و احوال . ی مردم افغانستانتأريخنگريستن بسیاری از ارزش های اجتماعی و 
اوامر و  ری از فرمانها،صورت عملی بسیاستدالل های قوی وغیر قابل انکار افغانستان، بصورت بسیار روشن و مستند با ا

به بررسی گرفته، نتايج بس ناگوار و تلخ حفیظ اهلل امین را  رهبری نور محمد تره کی وه ديدکتیف های شورای عالی انقالبی ب
 که در کمتر رساله ها ویئبررسی ها . عجوالنه را بطور بسیار منطقی و قابل قبول به خواننده میدهد های ناسنجیده و چنین فرمان

گان در امر طرح و اجرای کودتای ثور ولی با آنهم نويسند. ته شده استبه ارتباط کودتای ثور، به تحلیل گرفاب های تدوين شده کت

https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/dawary_n_negahe_ba_asar_ba_arzesh.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/dawary_n_negahe_ba_asar_ba_arzesh.pdf
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تای ثور اجرای کوداشتباه شده، تالش نموده اند تا  های استخباراتی شوروی وقت دچار تزلزل و دست غیر قابل انکار سازمان و
متن دری در فصل  ۀذيری را که محترم جانباز در ترجمگرچه  تبصره ها و اسناد انکار ناپ . دهند جلوه را کاماًل يک عمل افغانی

های استخباراتی و  سازمان ۀرا فی البديعه خنثی و نقش قاطعانمؤلفین کتاب میدهد، تالشهای  هها و موارد معین به مطالعه کنند
کتاب وقتی  ًءبنا . رساند گونه ترديد به اثبات میکودتای ثور بدون هر جاسوسی شوروی  را در امر طرح و به اجرا گذاشتن

. ارزش واقعی پیدا خواهد کرد که در متن روسی و ديگر زبانها، تبصره های مترجم زبان دری کتاب مذکور به آن اضافه گردد
خواهند  نويسندگان کتاب نمیاجرای کودتای ثور، هنوز هم بعضی از محافل روسی از جمله  ها بعد از روی اين امر، سال

به همین ارتباط نويسندگان در ارتباط با آخرين . انگشت مالمتی سقوط دولت داوود خان را به طرف رهبران کرملین نشانه بگیرند
اوود که د ارائه میدهند نا عادالنه را درحالی سفر داوود خان به اتحاد شوروی و مذاکرات ناکام وی با لیونید برژنف قضاوت کاماًل

احوال  و حالیکه با بررسی اوضاع در. عرض و برژنف را يک آدم حق بجانب به خواننده معرفی میدارندخان را يک شخصیت مت
بريژنیف »  خوانیم چنین میA  موضوع را در کتاب بیماری ويروس. موضوع کاماًل برعکس بوده است ،آنوقت جهانسیاسی 

 ۀاضالع متحد .ای.آی  .مورين ملل متحد در حقیقت کارمندان سیأآنکه م ۀرباکشف خارجی خود را در  ۀاطالعات مؤثق ادار
سخنان . سازد منبع خبری خود را مستقیمًا فاشخان توانست به داوود  البته بريژنیف نمی. اختیار داشت امريکا میباشند در

ت تمام خاطرنشان ساخت که مؤجز رئیس جمهور با قاطیع. را برانگیختخان بريژنف عکس العمل شديد وغیر منتظره داوود 
و آرزو ندارد تا دوستان  حضور يا عدم حضور متخصصین در نقاط مختلف افغانستان از صالحیت های حکومت افغانستان بوده

اما اين آخرين . تاز مذکور را قورت کرد بريژنف با برده باری تاخت و. ر امور داخلی افغانستان دست به مداخله بزنندشوروی د
میکرد، از خود را ضمن مذاکرات دنبال  ۀريژنف که آجندای از قبل ترتیب شدب . ف میان طرفین حین مذاکرات اپريل نبوداختال

الی که نظر منشی عمومی ؤس حزب ديموکراتیک خلق بسازد؟  که او چگونه قصد دارد روابط خود را با لیدر افغانستان پرسید
روابط دوستانه میان : " گفت گرديده در جوابخان حزب کمونیست شوروی معمولی به نظر میرسید موجب عصبیت محمد داوود 

 اديگر نخواست موضوع رخان بريژنیف با مالحظه عکس العمل منفی داوود !" های ما ضرورت به میانجیگران نداردکشور
 «.انکشاف دهد

ست شوروی که در زمان خود از سوی طرفدارانش در داخل یمرکزی حزب کمون ۀسؤاالت از طرف منشی کمیت رح چنیناگر ط
شد و آجندای مذاکرات مذکور از طرف نويسندگان کتاب بیطرفانه به  عصر پنداشته می ۀخارج شوروی، تیوريسین و نابغ و

ژنف يسؤاالت ناراحت کننده از طرف بررات مذکور و طرح گردد که آجندای مذاکبررسی گرفته شود؛ به بسیار آسانی دريافت می
داوود خان بطرف طرف  درحالی مداخله صريح در امور داخلی افغانستان تلقی میگردد، که به همان اندازه  جواب های منطقی از

ر موجوديت جاسوسان کشف خارجی اتحاد شوروی وقت در ام به همین ارتباط، معلومات و راپور ادارٔه. مقابل تحويل داده میشود
عین زمان در چند متری سرحدات میان شوروی وقت با کشور که در  شد؛ پنداشته می غربی در شمال افغانستان در حالی معتبر

 -با آخرين دست آورد های علمی امريکانظامی و جاسوسی های بزرگی از سرويس های  نهاد های ترکیه، ايران و ناروی،
تهیه کنندگان آجندای ، شدداشت آنچه گفته نظر بودند؛ با در علیه اتحاد شوروی وقت نمی نظامی آشکارا مصروف فعالیت

های شمال ت دادند تا از موجوديت چند متخصص غربی در شهرأژنف با کدام منطق و صالحیت بخود جريمذاکرات و شخص بر
ست اتحاد  یمگر هیأت رهبری حزب کمون. ندافغانستان آنهم ده ها کیلو متر دور از خط سرحد میان دو کشور، سؤال بعمل آور

های  سرويس ويران، ترکیه و ناروی از نظامیان را که در سرحدات ا یحقارت هاي ۀکوز شوروی و کرمیلین نشینان، کاسه و
 خواستند باالی افغانستان بشکنند؟  گرفتند، می تحويل می امريکاجاسوسی 

شخصیت های درجه  اتباع افغانستان بوده، و بخشی از اين  افراد در مواردی موکراتیک خلق،يهم در حالیکه اعضای حزب دبا اين
سوم و چهارم دولت داوود خان را تشکیل داده و بصورت عموم هیچ گونه تهديد و تخويف جانی متوجه آنها نبوده و صفوف  دوم،

بود، حتی در دور ترين شهر، ده و قريه  پناه امنیت جانی و مالی که رژيم داوود خان به ايشان ارزانی داشته  حزب مذکور در
گان آجندای جلسه با کدام فکر و زدند؛ بازهم بريژنف و ترتیب دهند سازمانی می های حزبی و افغانستان آزادانه دست به فعالیت

 : منطق به خود جرئت دادند تا از داوود خان بپرسند
 {زد؟او چگونه قصد دارد روابط خود را باحزب ديموکراتیک خلق بسا}

ست توده و پیرو خط مسکو آنقدر تحت پیگرد، یهمسايه ديگر شوروی وقت، اعضای حزب کمون - در حالیکه در کشور ايران
لین نشینان حتی  درعین حال برژنف وغیره کرم اذيت، شکنجه و ترور رژيم شاه قرار داشتند، که امکان تنفس برای آنها مشکل و

گاه باآنهم در يک ن. به آدرس شاه ايران را نداشتندت نا هنجار اعضای حزب توده، وضعیجرئت ابراز نظر تلويحی در مورد 
بجا به  منطقی و بیم که داوود خان در مورد جواب کاماًليا میان مردمان افغانستان و اتحاد شوروی وقت در میکوتاه به روابط 

 .ژنف ارائه کرده بوديبر
 {.میانجیگران نداردروابط دوستانه میان کشور های ما ضرورت به }

بخصوص سهم اتحاد شوروی در  .مثبت بود دولت افغانستان در مقابل اتحاد شوروی وقت، خوشبینانه و زيرا جو عموم مردم و
پیروزی مصر در مقابل اسرائیل بکمک  خاصتًاستان و کمک شوروی به اعراب، بعضی از پروژه های عمرانی افغان ختناس

گان ولی نويسند.  قويًا تقويه میکردروز بروز  مثبت گرايی ها را اين خوشبینی ها و 179۲ سالح های ساخت شوروی در جنگ
بعد هم اشغال نظامی اين  ت ضد مردمی و توده ستیزی سردمداران هفت ثوری وآاجرا کتاب شايد بهتر بدانند که کودتای ثور و

يان گذاشته در نتیجه برخالف دوران حکومت محمد داوود پا ۀمقابل شوروی نقط مردم افغانستان درکشور، به تمام خوشبینی های 
شدند؛ بعد از کودتای ثور اين  افغانستان با پیشانی باز مردم استقبال می ۀقري هر ده و که مشاورين و دپلوماتان شوروی در
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داخل شهر ها  بلکه درتوانستند،  ماهیگیری رفته نمی قريه های افغانستان جهت هواخوری و مشاورين، ديگر نه تنها به دهات و
 .نیز بدون سالح و گارد امنیتی از گشت گذار محروم بودند

جريان حوادث  ۀومات دست اول و بازی های پشت پردبا اينها کتاب بعد از گذشت بیشتر از سه دهه خواننده را به  بسیاری از معل
 بعضی موارد تکان دهنده را علنًا بروی صحنه می آشنا ساخته،  حقايق تلخ و در (هفتاد میالدی ۀاواخر ده) آنروزافغانستان 

  حزب ديموکراتیک افغانستانمرکزی  ۀومات سفارت شوروی  با افراد کمیتو ظاهرًا دپل .بی .جی .از ارتباط جواسیس کا. آورد
 .کابینه دولت جقبل از کودتای ثور گرفته تا آگاهی دپلوماتان مذکور وقوع کودتای ثور، تقديم لست اعضای های  در جريان سال

در نخستین روز های کودتای ثور، کوتاهی عمدی کارمندان ( سفیر شوروی در افغانستان)توسط تره کی به پوزانوف   .ا .د
اتحاد شوروی  پرچم و طرفداری جدی تعدادی از مشاروين برجستٔه سفارت شوروی در امر تشنج زدايی میان جناح های خلق و

جريان شورش هرات، حضور مخفیانه و ضمنی  ظ اهلل امین، سفرمخفی تره کی به شوروی درچون واسیلی زاپالتین از  حفی
 . و غیرهر میدان هوايی بگرام سرخ به افغانستان د قشوندر جريان حوادث قبل از حمله  ببرک کارمل

امکان اينکه  داشته و یهاي ون از زبان چند شاهد عینی حرفړهمچنان کتاب برای اولین بار از جريان و چگونگی قتل سید داود ت
.  سازد ون را به قتل رسانیده باشد، قرين به يقین میړشخص حفیظ اهلل در راه رسیدن به قدرت روی يک دسیسه، خود داود ت

ون يا ړگان زخمی توسط سید داود تل و بعد هم بالفاصله قتل رباينددولف دابس سفیر امريکا در هوتل کاباطور جريان قتل همین 
طرف اعتماد حفیظ اهلل امین و به قتل رسانیدن میانجی که خود از جمله ربايندگان بود و در عین حال اعتماد به نفس وابسته 

افشای . شود محتويات بکس سفیر باعث ايجاد سؤاالت متاقض ديگری در زمینه می شخص سفیر در هوتل کابل نزد گروگانان و
پول افغانی در موتر باند چهار نفری که با در نظر داشت پائین بودن سطح  ////4۰۰دالر امريکايی و  /3۲73موجوديت مبلغ 

نشانگر آنست که اعضای باند مذکور در رأس اسد اهلل سروری   آمد؛ بسیار هنگفتی بحساب می - نرخ تورم در آنزمان مبلغ بسیار
و وعده رهايی زندانی های پولدار و سر ه يا هم در بدل کاهش شکنج دزديده، و - استفاده از قدرت وءس همه پول را يا در اين

 .شناس، رشوه دريافت نموده بودند
ا نیات شخص داوود خان کاماًل متناقض ب وبررسی های نويسندگان از او ضاع و احوال رژيم  ها و همچنان بعضی از تحلیل

در جايی آورده شده  ً مثال. باشد رژيم وی و تحريف حقايق می خان، رهبران شوروی در مورد داوودسازمان های استخباراتی و 
کردند تا تمايالت و تقاضاهای انقالبی خويش را مهار  رفقای شوروی بارها به لیدران جناح های خلق و پرچم توصیه می} است

نسبت به داوود  ر حالیکه اگر رهبران شوروی واقعًاد{  .ساخته و از نظام مترقی موجود در افغانستان حمايت همه جانبه نمايند
 بودند از طرح میر اکبر خیبر در امر حمايت همه جانبه جناح پرچم از رژيم داوود خان پشتبانی می رژيم وی صادق می خان و

حصه  حتی در ها از طرح خونین حفیظ اهلل امین در امر کودتا علیه داوود خان حمايت و حالیکه برعکس، روسکردند، در
ی اين، در پهلو. توسط  حفیظ اهلل امین، کدام حرکتی از خود نشان ندادند( ًا مخالف اجرای کودتا بودکه شديد)جلوگیری قتل خیبر 

شرايط   داوود خان از اتحاد شوروی در کمک و اعمار زير بنا های عمده و اساسی افغانستان وکتاب به ارتباط در خواست 
ذکور از طرف داوود خان رد شرط مرت افغانستان و بعد هم در هر وزاها از جمله موجوديت مشاور ارشد روسی  متقابل روس
کودتای ثور چون بمباران وحشتناک ارگ رياست ديگر در جريان  ۀعضی از مسايل و احتماالت اجرا شدروی بو همچنان 

مشخصًا چه  اينکه از میدان هوايی بگرام وتفاده از جت های افغانی برخاسته جمهوری در شب کودتا توسط پیلوتان شوروی در اس
  . افراد خانواده اش آتش گشود، هیچ اشاره يی نکرده است کسی در مقابل داوود خان و

طور مثال به انزوا . باشد میبعضی وقايع  تأريخ عوضی گرفتن افراد و Aمهم ديگر در کتاب بیماری ويروس  نه چندان ۀمسئل
ذکر شده دروازه های ارگ باز بروی مردم  تأريخدر ارگ تذکر بعمل آمده است؛ در حالیکه  1791در آمدن کارمل در ماه می 

از گست آهمچنان از برطرفی محمود بريالی در ماه . به انزوا کشیده شدارگ  درارمل فقط در ماه جوالی همان سال باز، و ک
گست تازه عازم ماموريت جديدش به اسالم آباد آدرحالیکه  بريالی در ماه . ه استگست اشاره شدآپاکستان در ماه پست سفارت در 

تذکر بعمل آمده نک، حین گروگان گیری ادولف دابس کتاب از شمارش بانکنوت های جديد خلقی در با 1۲9در صفحه . شده بود
ياد . د شدل تره کی و در هنگام حکمروايی صد روزه حفیظ اهلل امین وارد چلندر حالیکه بانکنوت های جديد خلقی بعد از قت. است

س شورای یئرين ماه های قدرت تره کی منحیث ردر آخد افغانستان بانک  عالی رتبۀمورين أيکی از م ۀآوری میگردد که به گفت
جديد مزين به عکس تره کی انی بانکنوت مقدار چند صد ملیون افغ هب حزب ديموکراتیک خلقمنشی عمومی  انقالبی افغانستان و

نکنوت های مذکورهم  به اينکه وارد چلند شود؛ تره کی از قدرت خلع و اعدام گرديد و با د افغانستان بانک وارد، قبل از ۀبه خزان
باز نیز در وقوع حوادث محترم جان تأريخ الزم به ياد آوريست که در ارتباط با عوضی گرفتن افراد و. حريق گرديدامر امین 

 . مواردی به تصحیح چنین نکات پرداخته اند
     قول نويسندگان د شوروی به افغانستان و يا هم بهای نظامی اتحا چه کتاب از آغاز تا پايان در امر چگونگی کشانیدن پای قوتگر
اگر کتاب در امر  دبو میو عادالنه بجا ولی خیلی ها . تانهای زيادی داردحرفها و داس( بمیاری ويروس هجوم به افغانستان)

مند افغان به افغانستان و بعد هم شکار و آلوده شدن هزاران جوان آروزولوژی حزب طراز نوين طبقه کارگر صدور ويروس ايدئ
 .داشت می ایآبادی کشورشان بودند، اشاره  ترقی، تعالی و ۀبه ويروس مذکور که تشن

نوشته والديمیر سنیگريوف اضافه میگردد که ايشان واقعًا کار تگوی نويسندگان به تائید گف در پايان کتاب به عنوان سخن آخر و 
مورد حفیظ اهلل  محترم در ۀما در حصه بگومگو میان دو نويسندا. نهايت قابل تحسین را به پايان رسانیده اند بزرگ، دشوار و

ارتباط داشت ياخیر، مؤجز بايد نوشت که از فردای  .ای .یآ .مرکزی استخبارات امريکا يا سی ۀاينکه امین با ادارا امین و
 هرچند کتاب در. حکومت به اصطالح انقالبی در دست حفیظ اهلل امین بود بسیاری از امور در دولت و ۀسرشت کودتای ثور
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اش امین ولی ايک کن و با انرژی معرفی میدارد؛را شخص بسیار فعال، با استعداد، کارآدرس های مختلف امین از  موارد بسیار و
بست، نه در توطئه بازی  پیشرفت مردم افغانستان بکار می توانايی اش را در امر مصلحت، ترقی و واين همه استعداد، انرژی 
های عجوالنه و قبل از وقت، عجله در  امین بود که با توشیح فرمان.  استاد توانايش حتی حزب، رفقا و ها علیه مردم افغانستان و

دسته  و. حکومت افغانستان شورانید کشتار توده های مردم بیگناه، عمدًا مردم  را علیه دولت و قتل و آغازلیزم، و اتطبیق سوسی
 -افغانستان چون ايران، پاکستان داد ۀی استخباراتی کشورهای مغرض همسايها سازمان و .ای .آی .های بسیاری به دست سیتبر

باعث م افغانستان بکوبند؛ در مجموع کج روی ها يا بهتر بگوئیم ديوانگی های امین ردچه تمام بر سر مقساوت هر تا با قدرت و
افغانستان بکار چه بیشتر در امر ويرانی ه بخاطر اعمار افغانستان بلکه هرتکنالوژی شوروی وقت ن شد تا ابر قدرت تخنیک و

له با نه، خدمت بزرگی در تأمین منافع امريکا در مقاببا اجرای اعمال ناشیافرض امین جاسوس امريکا هم نبود؛ ليعنی اگر با. رود
 های جاسوسی شوروی وقت اعم از آخر اينکه اگر سر دمداران کرملین و دم دستگاه های سازمان ۀنتیج. شوروی وقت اجرا نمود

احزاب مختلف حکومات افغانستان، رهبران  سايکالوژی رهبران دولت و در شناخت روان و  .يو .آر .و جی  .بی .جی .کی
شايد هرگز . داشتند قابل لمس در دست می هفتاد معلومات کافی، حقیقی و راستی و بالخره مردم افغانستان در دهٔه بشمول چپی و

ترقی مردم افغانستان و وفادار به دوستی  تا رهبری دولت افغانستان از محمد داوود متعهد به رفاه، پیشرفت و. دادند اجازه نمی
و خونخواری چون حفیظ اهلل امین و آدم ساده لوحی چون نورمحمد تره کی  ملت های همسايه؛  به قصاب بیرحم  ا وه میان افغان

و پیروزی کودتای ثور، شمیشر برهنه و برانی  ځان توطئه آگاهانه علیه رژيم محمد داوود درحقیقت اتحاد شوروی در. ر يابدیتغی
شوروی و حفیظ  در مجموع اتحاد . قتل عام کند راست مردم افغانستان را قصابی و را بدست حفیظ اهلل امیِن قصاب داد تا چپ و

گشايی و ديگر در راه دست يابی به قدرت بعنوان  يکی جهت جهانخائنانه علیه رژيم محمد داوود،  اتحاد کاماًلاهلل امین در يک 
با جنون جهانگشايی و ديگر با جنون دست يابی به قدرت انجام هم يکی ز همديگر استفاده ابزاری نموده، و سرکاران غدار ا پیمان

منطقه، نه تنها اينکه آسیب های جبران ناپذير  ذهنی مردم  افغانستان و دو با محاسبات غیر واقعی از شرايط عینی و و بالخره هر
 . و نابود کننده به مردم افغانستان وارد آوردند، بلکه خود هم نابود شدند

 

 :انی کتاب، سنیگريوف بازهم  مینويسددرآخرين جمالت پاي
نبرد میان . افغانستان از مواضع امروزی قضاوت کرد نبايد در مورد رهبران ما و : يک چیز وضاحت دارد به هرحال، خوب،}

. خواست عقب نشینی کند اتومی بود، هیچ يک از طرفین در اين مقابله نمی ۀفاجع ۀبشريت در لب. م جهانی جريان داشتسیست دو
 {.او قربانی تقابالت کالن گرديد. بین دو آتش قرار گرفت حاالت طوری آمد که امین در

 رد ويافت که در تقابالت کالن جهانی و میدان ُب به وقايع آنروز جهانی نظر افگند درخواهد عمیق تر اگر جناب سنیگراوف با ديد
 مردم افغانستان ظالمانه امین،  بلکه در حق داوود خان وشوروی نه در حق حفیظ اهلل  باخت دو ابر قدرت مطرح آنروز دنیا؛ 

ولی امین نه فدای تقابالت . نمود رد و باخت قربانیبالخره مردم افغانستان را در اين ُب و رژيم، شخص محمد داوود. عمل کرد
د چنین ین می پیمورا که ام یراه. ه و ديوانه وار شخص خودش گرديدآنروز جهانی بلکه قربانی خواهشات دکتاتور منشان

 .آمد نوشت اگر نه از سمت شمال، بلکه از جهات ديگر حتمًا به سراغ اش میسر
محترم، والیری سامونین و والديمیرسنیگیروف و کار واقعٌا قابل ارج و بزرگ شان در  ۀنويسند دو در پايان با قدردانی از هر

مذکور  دویخروج ار -سرخ  قشونشغال افغانستان توسط ه را بعد از اباشیم؛ که وقايع پس پرد انتظار جلد دوم اين اثر بینظیر می
مبتکر افغان محترم غوث جانباز که  چیره دست و ۀهمچنان از نويسند. ا به بحث گیردچگونگی سقوط رژيم داکتر نجیب اهلل ر و

 . سپاس ات زيادی را متقبل شده اند، جهاناثر مذکور زحم ۀدر ترجم
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