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  م١٥/٠٢/٢٠١٠                         غوث جانباز: ترجمه 
                                     

  والديمير سنيگيروف ۀ مضمون آتی،تذکر مختصر در مورد نويسند
  

موصوف طی سالهای متمادی  به . والديمير سنيگيروف  در حدود سی سال است که در بارۀ مسايل افغانستان مينويسد
او حتی رسالۀ نامزدی  دوکتورای . ای مرکزی اتحاد شوروی در افغانستان کار کرده استحيث خبرنگار روزنامه ه

 چندين کتاب و يک داستان در بارۀ  وخود را نيز در مورد افغانستان نوشته است
 از سنيگيريوف همين اکنون يکجا با يک تن.  تاليف نمودهحوادث افغانستان نيز

 در سفارت شوروی در ١٣٥٧ودتای هفت ثور که حين کدپلوماتان اسبق اتحاد شوروی 
ظيفه مينمود مصروف تاليف يک کتاب تاريخی در مورد حوادث آنوقت  کابل ايفای و

  . می باشدافغانستان
هفتۀ پيش خبر داد که به نوشتن ) غوث جانباز(آقای سنيگيريوف  ضمن صحبتی با من 

اثر نويسيندۀ افغان صبور " و آن گلوله باران بامداد بهاران" مطالعۀ کتاب جديد پس از
  .اهللا سياه سنگ  تشويق شده است

سنيگيريوف همچنان تذکر داد که اسم نويسيندۀ دوم را اکنون بنابر يک سلسله نزاکتها 
او وعده داد که بعد از نشر کتاب روی دست که قرار است در ماه . نميخواهد افشا کند

بق سفارت شوروی در کابل به اپريل سال جاری صورت بگيرد، نام اين دپلومات اس
  .همه گان روشن خواهد شد

  
*********  

  

  »شولۀ غير قابل هضم«:افغانستان
  )بخش اول(

  
  . قوای شوروی سابق خاک افغانستان را ترک گفتند١٩٨٨ فبروری ١۵به تاريخ 

   ميکنند؟ تکرار دراين کشوررا چرا توانمندترين کشور های دنيا ديوانه وار يکی پی ديگر اشتباهات خويش
  

 اتحاد جماهير شوروی از دو استقامت داخل قلمرو ۴٠ اردوی شماره ١٩٧٩ دسمبر ٢۵ سال قبل به تاريخ ٣٠
معلوم  اعزام قوا به افغانستان يکی از بزرگترين عمليات نظامی که هدف اصلی آن به هيچکس با. افغانستان گرديد

 . که اين فيصلۀ اشد محرم را بعمل آورده بودند منجمله به اعضای بيروی سياسی حزب کمونست شوروی،نبود،
گرديدند و نه هم رهبری آنوقت افغانستان که در اثر قططعات  که مکلف به اجرای اعزام هافسران عاليرتبهمچنان نه 

  . اطال ع داشتنده بودند، از موضوعآنها قوای شوروی داخل اين کشور گرديد " تقاضاهای مکرر"
حاال ديگر فقط آنهای زنده اند که امر اعزام . آن درامۀ تاريخی اکنون در قيد حيات نيست از بازيگران عمدۀ کسهيچ

اينها ساالنه دو بار به تاريخ . را چمچه زدند" شولۀ غير قابل هضم"و ده سال مکمل اين به منصۀ اجرا گزاشتند قوا را 
 گرد هم می آيند و آن روز ها و شبهای )تاريخ خروج قوا(  فبروری ١۵و به تاريخ ) تاريخ اعزام قوا( دسمبر ٢۵

  .هولناک و فراموش ناشدنی زندگی خود را به ياد می آورند
نظاميان و منسوبين اردوی چهلم هيچگونه حقارت و ننگی را از اينکه در خاک افغانستان جنگيدند احساس نميکنند 

! ندان حربی مکلفيتی است غير قابل بحثاجرای امر قوما، زيرا آنها زير امر بودند و ) مترجم–مطابق متن روسی (
گردهمائی های نظاميان اسبق اتحاد شوروی که در افغانستان خدمت عسکری خود را سپری در از چندی بدينسو 

آنهای که نبرد ها را در خاک افغانستان با گوشت و پوست خويش طی . نموده اند، همتا های ناتوی آنها نيز سر ميزنند
از آنچه در " تبادلۀ افکار"نظاميان ديروز و امروز حين اين نشست ها به . احساس کرده اندچيز کم ده سال اخير 

  .افغانستان باالی آنها می گذشت ياد ميکنند
فيصلۀ چندی قبل . حيرت آور است که غربيها به شکلی سحر آميزی سرنوشت شوراها را در افغانستان تکرار ميکنند

 ازدياد قوا در افغانستان به تعداد سی هزار نفر، کميت عساکر آيساف را برابر با رئيس جمهور امريکا اوباما مبنی بر
  .در اين کشور ميسازد" قطعات محدود شوروی"کميت 
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اظهار ) در زمان شوراها(ک کارمل رئيس جمهور کرزی درست مانند ببر!تاريخ تکرار ميشود! مشابها ت بی همتا
حکومت کرزی در شرايط .  شروع خواهد کرد٢٠١١قوای خويش در سال سف ميکند که امريکا احتماًال به خروج أت

 هزار نظامی اردوی افغان که در اثر ٩۴از جملۀ . کنونی حتی سومين حصۀ خاک خود را هم تحت کنترول ندارد
صين آيساف آموزش مسلکی ديده اند، همين اکنون ده هزار آن از خدمت عسکری دست کشيده اند و متخصمساعی 
  ...مشابهاتی از اين قبيل ميان دوران شوراها  و آيساف کنونی فراوان اند. بر قرار ترجيح داده اندفرار را 

بايد به خاطر داشت که . عجيب است که درسهای آن ده سال ارزيابی و تحليل نگرديده اند و در نظر گرفته نميشوند
و در ( ونت افغانستان، به همان پيمانه پشتونها مواذی با ازدياد کميت قوت های نظامی بيگانه در تنگی های پر از خش

. ايستاده شوند" مهمانانی ناخوانده"سالح به دست خواهند گرفت تا در مقابل ) پهلوی آنها تاجکها، هزاره ها و بلوچها
" مهمان نوازی"لذت در قرن بيستم ؛برتانوی ها در اين کشور مواجه شدند ميالدی با وضعيت مشابُه ١٩ قرن در
 زرنگتر از ما و يشاناما بايد قبول کرد که ا. ؛ حاال همان راه را امريکايها دنبال ميکنندها را ما نيز چشيديمافغان

 کشور را با خود به افغانستان ۴٣آنها به خاطر آن که تجاوزگر ناميده نشوند  پای واحد های نظامی .  هستندبرتانويها
  .کشانيده اند

وری برتانيه سقوط کرد، تامپرا.  قوت نظامی در اين سرزمين هيچکاری نميتوان کردبا زور و تهديد استفاده از! نخير
در راه مبارزه عليۀ . اتحاد شوروی فروپاشيد و امريکا با متحدينش همين اکنون کدام دست آوردی در اين کشور ندارد

ر حدود يک هزار تابوت به دست  ميليارد دالر را به مصرف رسانيده اند و د٣٠٠تروريستهای خيالی آنها تا حال مبلغ 
  .آورده اند

وقتی چندی قبل به من کارت دعوت مستشار سفارت برتانيۀ کبير را در مسکو دادند تا  به اقامتگاهای وزير مختار 
باالی مسايل جاری افغانستان سهم بگيرم، من " تبادل افکار " غذای شام بروم و همزمان در ضيافتبرای صرف 

لند رتبۀ انگليس از يک از خود پرسيدم که چه چيزی بايد سبب شده باشد تا يک دپلومات ب. ردمراستش اندکی تعجب ک
 حبت تلفونی به من گفتند که ضيافت عادی مثل من ياد کرده است و چنين افتخاری بخشيده است؟ ضمن صژورناليست

    داير ميگردد و از من به مثابۀ ،لزسر شيرارد کوپير کو ،مذکور به مناسبت سفر نمايندۀ خاص برتانيه در افغانستان
  .در مسايل افغانستان دعوت به عمل می آيد" صاحبنظری"

بر پا گرديده " ساحل سمولينسکايا"از کناره های دريای مسکو به نام دعوت مذکور در منزل دپلومات انگليس در يکی 
، نمايندۀ پيمان ناتو در روسيه، دپلوماتهای از برعالوۀ برتانوی هبايد اعتراف که شام خوشآيندی بود، در عقب مي. بود

 - انگليسها. امريکائی و کانادائی، يک کارشناس مسايل نظامی روسيه و يک دانشمند شرق شناس نشسته بودند
ی از ما روس تبارها ميزبانان اين ضيافت نشان ميدادند که آنها از آمدن مهمانان نهايت خوشحال استند و با کنجکاو

يد که چه چيزی باعث شد که حکومت نجيب اهللا حتی پس از سه سال بعد از عودت قوای ئطفًا بگول: "ميپرسيدند
  ...الهاؤو از اين قبيل س" شوروی پا برجا مانده بود و قدرت را از دست نداد؟ نقش شوروی در اين زمينه چگونه بود؟

اما با تاسف که رئيس . ل در قدرت باقی بماندشخصًا من به آن عقيده استم که نجيب اهللا ميتوانست حتی بيشتر از سه سا
نجيب .  کمک های نظامی را به کابل قطع کرد" معينحلقات"ين در اثر فشار و نفوذ جمهور آنوقت روسيه بوريس يل

اهللا ديگر با هرگونه وابسته گی های دگماتيک ايديالوژيکی قطع رابطه نموده بود، او با تمام امکانات که در اختيار 
ياست مصالحۀ ملی را به پيش ميبرد و حاظر بود به تفاهمات شجاعانه با اپوزيسيون مسلح کشورش دست داشت س

ين و در مجم. يازد ين . ع کرملين به اقدامات نجيب اهللا توجه نداشتواما بوريس يل ديوانه وار ميخواست همۀ يل
ين برای کسب قدرت داشت ديجنون. قدرت را در روسيه به دست آورد ر نهايت به خود روسيه نيز بسيار گران که يل

 -هدف نويسينده افغانستان است(ع را که ما امروز در آنسوی درياهای پنج و آمو مشاهده مينمائيم اوضا. تمام شد
ين و حلقات  نزديک  به او منشًا گرفته است) مترجم   . عمدتًا از سياست نزديک بينانۀ يل
هرگاه کشور های غربی . بدون توجه و حمايت خارجی، به حال خودش رها کردافغانستان را به هيچوجه نبايد : نتيجه

بار "به طور جدی تصميم گرفته باشند تا قوای خويش را از افغانستان بيرون کنند، آنها بايد به ياد داشته باشند که 
  !به دوش شان کمافی السابق باقی خواهد ماند، شايد هم برای هميشه" گران افغانستان

 قبًال به صفت سفير انگليس در افغانستان ايفای وظيفه ميکرد و تا جای که من توانستم يرارد کوپير کولزشآقای 
کولز به مثابۀ يک شخص دارای .  دست بلندی در درک و تشخيص مسايل مربوط به افغانستان دارد،استنباط نمايم

ا نهايت دوستانه و دور از رسميات قريحۀ ظريف و و طرز برخورد يک جنتلمن انگليس توانست فضای ضيافت ر
ما چند . فضای دوستانه به همه حاضرين موقع ميداد تا نظريات خويش را به صورت آزاد ابراز نمايند. کذائی  بسازد

خويش به حاضرين حکايتهای " تجارب و خاطرات افغانی"روس تباری که در محفل حضور داشتيم هريک از 
بن بست "خود تصورات و مالحظات خويش را در مورد بيرون رفت از نوبۀ کرديم، دپلومات های غربی نيز به 

به کار و همکاری با پشتونها " به گونۀ مثال آنها خبر دادند که فيصله صورت گرفته است تا . تذکر ميدادند" افغانستان
مطمين بود که در صورت به دست آوردن دلهای سران خانواده های  پشتونها ميتوان . توجهی بيشتر صورت بگيرد

آنها در افغانستان " ائتالف"دپلوماتهای غربی عالوه ميکردند که ".   يافتخواهدقليل دازۀ کافی نسطح خشونت به ا
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مساعی هرچه بيشتر به خرچ خواهد داد تا قوای مسلح افغانستان توانمندتر و مسلکی تر گردد تا افغانها توانسته باشند 
کيد ميکردند تا حاکميت مرکزی افغانستان استحکام أغربيها ت.  مقابله بپردازندهبا مخالفين مسلح خويش مستقالنه ب

  .بيشتر بيابد و بنيۀ مفاهمه و مصالحه در کشور توسعه يابد
در آن دقايقی که من صحبت های دپلوماتهای غربی را ميشنيدم، خواستم سرم را به عالمت حيرت و تعجب تکان 

 سال قبل برگشته بود ٢۵؟ تو گوئی زمان به طور سحر آميزی به ! در خواب ميديدمآيا همۀ اين سخنان را من: " بدهم
به خدا سوگند ياد ميکنم که کلمات و جمالت مشابه را من در . و من در اواسط سالهای هشتاد قرن گذشته قرار داشتم

و همکاری های همه جانبه با در بارۀ کار : " آن سالها از زبان دپلوماتها و مشاورين ما در سفارت شوروی ميشنيدم 
در همين جا ..."  پشتونها، در بارۀ استحکام هرچه بيشتر قوای مسلح افغانستان، در بارۀ توانائی حاکميت مرکزی

ميتوان جواب سوالی را که چگونه نجيب اهللا توانسته بود چندين سال بدون حضور فزيکی نظاميان خارجی در قدرت 
رار است که نجيب اهللا در يکی از لحظات درک کرد که نبايد به جمالت و گفته های که جواب از اين ق. بماند دريابيم

در ارگانهای مختلف از آنها ياد آوری صورت ميگيرد اکتفا کرد، حرفها و گفته ها بايد جامۀ عمل بپوشند، و وعده ها 
 .بايد عملی گردند

شوراها با توسل به قوت نظامی : ط فرق کرده استالبته با من ميتوانند مخالفت کنند و بگويند که زمان و شراي
قصد دارد تخم حاليکه غرب  کمونستی خود را ترويج نمايند، درميخواستند در آنسوی دريای پنج ايديالوژی 
اکثريت آرای : ولی در برابر اينگونه مخالفت ها من هم پاسخی دارم . دموکراسی واقعی را در افغانستان زرع کند

در عين . برابر انديشه های کمونيستی و چه هم ارزش های دموکراسی غربی به يکسان بی تفاوت اندافغانها، چه در 
نبايد در اين باره خوشبين بود و . حال مردم اين سرزمين در همۀ ادوار با هرگونه مداخالت خارجی مخالفت داشته اند

  .در حصۀ افغانها خود را فريب داد
را نميشناسد، ولی با اين هم بيائيد تصور کنيم  که اگر قوای ما در آنزمان به " گراگر و م"درست گفته اند که تاريخ 

افغانستان اعزام  نميشد و ده سال تمام در آنجا به جنگ های طاقت فرسا نمی پرداخت، اوضاع در افغانستان از چه 
. تيک خلق را مغلوب بسازندقرار ميبود؟ فرض کنيم که مجاهدين واقعًا قادر به آن ميشدند که حکومت حزب دموکرا

بدون هرگونه شک و ترديد  : جواب ميدهمبسيار خوب، بعد چه؟ ! گيريم که مجاهدين قدرت را به دست گرفتند
چيزی که بعد از سقوط حکومت نجيب اهللا در . مجاهدين بالفاصله به جنگهای خونين و تباه کننده با يکديگر ميپرداختند

در نتيجۀ اين جنگها کابل عمًال  به حمام خون مبدل گرديد و بيش از نيمۀ آن . ست در کابل به وقوع پيو١٩٩٢بهار 
احتمال غصب قدرت از جانب تندروها باال ميرفت، و در همه عليه همه در نتيجۀ جنگهای : ادامه ميدهم . ويران شد

ال گسترش می صورت به قدرت رسيدن آنها خطر تجزيۀ کشور جدی تر ميگرديد و افراطيت مذهبی به طرف شم
  .يافت

 بود، شايد در ارزيابی اوضاع داخلی افغانستان اشتباهاتی داشت، يوری آندروپوفکا جی بی که رئيس آن در آنزمان 
. مگر بايد تاکيد نمايم که آندروپوف از افکار عامه و تمايالت آنوقت مردم شوروی به خوبی واقف بود و آگاهی داشت

شرايط برای جان گيری   جمهوريت های جنوبی اتحاد شوروی همان زمان در آندروپوف با خبر بود که حتی در
ع در اين عرصه از چگونگی اوضا) منجمله ادارۀ کاجی بی(رهبری آنوقت شوروی . تندروان مذهبی وجود داشت

اگر اندکی به حاشيه برويم و از حوادثی فاجعه انگيز که پس از فروپاشی اتحاد شوروی در . (تصور دقيق داشت
)  مترجم-هدف از وقايعی که در چيچن و داغستان اتفاق افتادند است(کستان، قرغزستان و قفقاز شمالی تاجکستان، ازب

  .)به وقوع پيوستند ياد آوری کنيم، درميآبيم که تصورات و اقدامات آنوقت شوروی  صحت داشته اند
شايد حضور !  نی و بی فايده نبوده استع مهم بیپس ميتوان نتيجه گيری کرد که حضور ما در کشور همسايه آنقدر 

و بروز ) مخصوصًا به طرف شمال(قوای ما در افغانستان مانع گسترش بيماری ساری افراطيت مذهبی گرديده باشد 
ادای دين انترناسيوناليستی در " مانند ( اگر از پوشش های ايديالوژيکی . فاجعه های بزرگتری را دفع  کرده باشد

بگذريم درميابيم که که قوای ما در ) وغيره" حمايت طبقاتی" ، "  کمک برادرانه به مردم افغانستان"، " افغانستان
افغانستان عمليات ضد تروريستی را پيش ميبردند و نه تنها منافع خود را در نظر داشتند، بلکه از آسايش  جهان غرب 

  .نيز دفاع ميکردند
  

  ادامه دارد
  

 
 
 


