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                        م١٧/٠٢/٢٠١٠                                   غوث جانباز: ترجمه 
  

  والديمير سنيگيروف ۀ مضمون آتی،تذکر مختصر در مورد نويسند
  

به موصوف طی سالهای متمادی . ينويسددر حدود سی سال است که در بارۀ مسايل افغانستان موالديمير سنيگيروف 
او .  کرده استه های مرکزی اتحاد شوروی در افغانستان کارحيث خبرنگار روزنام

 چندين  ودوکتورای خود را نيز در مورد افغانستان نوشته استحتی رسالۀ نامزدی 
سنيگيريوف همين . يف نمودهل تأکتاب و يک داستان در بارۀ حوادث افغانستان نيز

 هفت ثور  کودتایکه حين از دپلوماتان اسبق اتحاد شوروی اکنون يکجا با يک تن
ليف يک کتاب أظيفه مينمود مصروف تکابل ايفای و در سفارت شوروی در١٣٥٧

  .  می باشدتاريخی در مورد حوادث آنوقت افغانستان
  ازبعدۀ پيش خبر داد که ـتـهف) غوث جانباز(ن ـضمن صحبتی با مآقای سنيگيريوف 

به گ افغان صبور اهللا سياه سناثر نويسيندۀ " و آن گلوله باران بامداد بهاران" مطالعۀ
  . تشويق شده استینوشتن کتاب جديد

او وعده داد .  را اکنون بنابر يک سلسله نزاکتها نميخواهد افشا کنداسم نويسندۀ دوميوف همچنان تذکر داد که سنيگير
اسبق سفارت  که بعد از نشر کتاب روی دست که قرار است در ماه اپريل سال جاری صورت بگيرد، نام اين دپلومات

  .گان روشن خواهد شدشوروی در کابل به هم
*********  

  »شولۀ غير قابل هضم«:افغانستان
  ) دومبخش(

  . ديگری انکشاف يابند وقايع ميتوانستند کامًال به شکلاما به هر حال مسايل مذکور بيشتر تصورات اند،
***  

که اتخاذ کرده بودند آنقدر دلهره داشتند و  اي"هصلفي"رهبران سالخوردۀ اتحادشوروی از. برميگرديم به سی سال قبل
 ترتيب کردند که به قلم شخص "يک نسخه"به صحت آن بی باور بودند که متن مصوبۀ فيصلۀ خويش را صرف در

در بارۀ اوضاع در "شوروی اين سند بی همتا و تاريخی را  رهبران اتحاد .نوشته شده بود) ١(کنستانتين چيرنينکو
و اعزام قوا را به )  مترجم-شروع ميشودالف افغانستان است، زيرا حرف اول نام ميهن ما با " الف"هدف از ( "الف

 ست اتحاديبايد گفته شود که چنين يک طرزالعمل در تاريخ اجراآت کميتۀ مرکزی حزب کمون.  ناميدند"اقدامات"آنجا 
  .شوروی سابقه نداشت

د اعزام قوا به افغانستان  با پيشنهاعالی رتبه راالنتن از جنزمان چند شوروی هم در وزارت دفاع آنوقت اتحاد
آنًا    در اردو از کرسی های خويشعالی رتبهمخالفين ). چيزی که قبًال هيچگاهی رخ نداده بود. (کردند مخالفت

 نشديد ترين نفري" اقدامات"ند در صحبتهای خصوصی، به مبتکريندکه سکوت اختيار کرده بويئبرطرف شدند و آنها
  .ها را نثار ميکردند ها و دشنام

افغانها که بی . از جانب ديگر با رفقای افغان ما از طرف ما جفای بزرگ و بی حرمتی عظيمی صورت گرفت
را هرچه زودتر برسانند و شب و روز در " انترناسيوناليستی"شوراها به آنها کمکهای دولت صبرانه منتظر بودند تا 

. ما شدند" کمکهای برادرانه و انترناسيوناليستی"ر حقيقت اولين کسانی بودند که قربانی  د و ميکردند"دعا"اين باره 
به اقامتگاه حفيظ اهللا امين رئيس دولت آنوقت  ١٩٧٨ دسمبر ٢٧قوای اتحاد شوروی به مجرد ورود به کابل به تاريخ 

 قتل رسانيدند و يک تعداد از نزديکان به) ٢(ريعۀ قوتهای خاص کاجی بی و جی آر يوذافغانستان حمله بردند و او را 
  . او را برای سالهای متمادی به زندانها افگندند

 و آنرا محکوم هغرب در اين ميان مراتب شديد نارضايتی خويش را از اشغال افغانستان توسط شوراها اعالم نمود
 صورت پنهانی از خوشی درعين حال سياستمداران ورزيده و مامورين کار کشتۀ استخبارات جهان غرب به. کرد

مسکو باالخره به دامی ":  ميگفتند که اينها. راضی بودند" اقدامات شوراها"ميماليدند و از بهم دستهای خويش را 
صاحبنظران مسايل سياسی، نظامی و استخباراتی غرب به زودی درک ". افتاد که راه بيرون رفت از آن وجود ندارد

نويسان  بايد اذعان کرد که سناريو .  نصيب شان گرديده استشوراهادولت " ادنجزا د"برای یکردند که چانس مناسب
" خاطرات"قسميکه از . و رژيسورهای غربی سوژۀ انکشاف بعدی اوضاع را به شيوۀ عالی آن طرح و اجرا نمودند

الهای هشتاد سدۀ انتشار يافتۀ متقاعدين امور استخباراتی و سناتورهای امريکائی برمی آيد، واشنگتن الی اواسط س
را به مصرف   ساالنه يک و نيم ميليارد دالرصرف از طريق سی آی ایبيستم برای تمويل گروهای مجاهدين 
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بايد به خاطر داشت .  مبلغ باال تخمين ميشدهکمک های عربستان سعودی و سايرکشورها نيز تقريبًا برابر ب. ديميرسان
  . حاال بودکه ارزش دالر در آن زمان به مراتب بيشتر از

کمکهای  . به دست نيآورده بود راهيچيک از جنبش های مشابه در طول تاريخ بشريت کمک های به اين پيمانه
خارجی به گروه های مقاومت در افغانستان صرف يک عمليات مخفی عليه شوروی نبود، بلکه کار زار و فعاليت 

  .ن بردن آنو باالخره از بينمودن عظيم و جهان شمولی بود برای تضعيف 
  . بودگر به همه آشکاري در افغانستان دنبال ميکردند دی ها را که غربیبه هرحال، اهداف

 و اما چيزيکه اغلبًا به باد فراموشی سپرده ميشود عبارت از آن است که فقط چند ماه پيش از فيصلۀ اعزام قوا به
ه از مداخلۀ گستردۀ نظامی در افغانستان بايد گر معتقدانه ميگفتند کيبريژنيف و همکاران نزديکش به يکد، "الف"

  .اجتناب صورت بگيرد
  :ست شوروی چنين قيد گرديده استيبيروی سياسی حزب کمون ١٩٧٩ مارچ ١٩در پروتوکول جلسۀ مورخ 

قالب را در افغانستان صرف به وسيلۀ قوای نظامی ما ميتوان نـا" :  می گفتجی بی، يوری آندروپوف رئيس کا
 بر ما نمتوانيم چنين يک ريسک را. لی ما به هيچوجهه نبايد به مداخلۀ نظامی در اين کشور بپردازيمو. نجات داد

  ."دوش گيريم
در صورت دخول اردوی ما به افغانستان، ما را به نام اشغالگر ياد خواهند  " :آندری گروميکووزير امور خارجه، 

  ."کرد
  ."اير رفقا از نظريۀ اعزام عساکر به آنجا حمايت نميکنممن هم مانند س " :ديميتری اوستينوفوزير دفاع، 

عدم من با نظر اعضای بيروی سياسی در بارۀ : "ليونيد بريژنيفست اتحاد شوروی، يمنشی عمومی حزب کمون
 ."اعزام قوا در شرايط کنونی موافق استم

 محمد تره کی رئيس شورای بخشی از گفتگوی او با نور ( الکسی کاسيگينرئيس شورای وزيران اتحاد شوروی، 
ميخواهم يکبار ديگر تاکيد نمايم که ما مسئلۀ اعزام قوا را از جهات مختلف تحليل ): "١٩٧٩ مارچ ٢٠انقالبی، مورخ 

و باالخره به اين نتيجه رسيديم که حضور نظاميان ما در کشور شما اوضاع را در آنجا نه تنها  و ارزيابی کرديم 
نبايد از نظر دور داشت که عساکر ما در . ه برعکس به وخامت هرچه بيشتر خواهد کشانيدبهبود نخواهد بخشيد، بلک

، بلکه با بخشی از مردم شما نيز ) مترجم-مطابق متن روسی(خاک شما نه تنها با مداخله گران اجنبی خواهند جنگيد 
  ."خشندبطوری که شما ملتفت استيد، مردم چنين اعمال را نمي. مقابل خواهند شد

چه چيزی باعث شد که دولتمردان مجرب و آبديده عقيدۀ خود   اما چی اتفاقی ميان بهار الی خزان به وقوع پيوست؟ و
 در رای گيری فيصلۀ اعزام الکسی کاسيگينبايد تذکر بدهم ( .را کامًال تغيير دادند و در حقيقت خود را به دام افگندند

  ). نويسنده-دوق گرديسقوا اشتراک نکرد و به زودی به تقاعد 
***  

. درک بهتر موضوع مورد بحث الزم است نظری به اوضاع بين المللی و خصوصيات آنوقت انداخته شوداز لحاظ 
 رهبران . اوج خود می رسيدبه" جنگ سرد" در اتحاد شوروی همزمان با تشديد یبحران اقتصادی و ادارعود ص

ريگين رونالد قت امريکا رئيس جمهور آنو. مبتال بودند" اتیمبارزۀ طبق"آنزمان شوروی شديدًا به بيماری دفاع از 
مسکو . روز تا روز وخيمتر و پر تشنجتر ميشد" شرق و غرب"روابط . ناميد" شونتامپراتوری خ"اتحاد شوروی را 

انگشتان آماده به فير نظاميان هردو طرف در ماشه . و واشنگتن هر حرکت يکديگر را زير نظارت و کنترول داشتند
طرف شب چراغ های روشن را در  مخبران امريکائی در مسکو از ...گی و تشنج متداوم رنگ باخته بودندز خستا اه

عين حال در. ميگرفتند" نظارۀ مسلکی"تعميرات مهم دولتی شوروی مانند کميتۀ مرکزی، کاجی بی و وزارت دفاع به 
ها باال  یئکايداری پوست قره قل از طرف امرگذارش ميدادند که حجم خري" مرکز"شوروی در امريکا به  مخبرين

رفته است و اين گويا بدان معناست که  فابريکه های دشمن ميخواهد پوستين های گرم را هرچه بيشتر بدوزد تا حين 
  ...اشغال سايبيريا عساکر سرما نخورند

هايت مهم و ستراتيژيک خود را  اياالت متحدۀ امريکا نقطۀ ن١٩٧٩با به قدرت رسيدن تندرو های مذهبی در ايران در 
 عين حال فعالين متعدد کا جی بی از کابل اطالعات ناخوش آيند را به مسکودر . هلوی اتحاد شوروی از دست داددر پ

تر ميشوند، صفوف شان هرچه بيشتر فشرده ميگردد، قوای حکومتی در  مخالفين مسلح حکومت توانمند: " می دادند
 و دهليزهای کميتۀ عمق دستگاه استخباراتدر چنين اوضاع و احوالی در ." گی را ندارندبرابر مجاهدين توان ايستاد

 با سقوط رژيم در کابل، افغانستان تحت نفوذ و: "ست اتحاد شوروی نتيجه گيری ذيل به عمل آمديمرکزی حزب کمون
حدات جنوبی اتحاد شوروی متوسط در سرُبعد ها قرار خواهد گرفت و راکت های بال دار  یئثير مستقيم امريکاأت

  ."خواهند شد، وضعيت مذکور توازن موجود نظامی را هر چه بيشتر بر هم ميزند نصب
 فهرست خطرات به شرح ذيل قيد ،در اوايل دسمبر به بريژنف فرستاد) رئيس کا جی بی(در يادداشتی که آندروپوف 

 افغانستان را به عنوان ، حاکميت زور گوئی و تهديد اختناق،؛اردوی افغانستان فاقد قابليت حربی است: " گرديده بود
د که نامبرده هرچه بيشتر به طرف غرب تمايل پيدا نبعضی از اعمال حفيظ اهللا امين ميرسان  .از بين ميبرد يک دولت
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ما در حال از دست دادن مواضع :  نتيجه -تر از گذشته ميشوند گروه های پارتيزانی اسالمگرا توانمند  ونموده
  ."خويش در افغانستان قرار داريم اتيژيکستر

در اين ميان .  امين به امريکا در دست نيست  الزم است تذکر يابد که هيچنوع ثبوتی در بارۀ جاسوسی حالدرعين
مشاورين اتحاد شوروی . چپی های افغان وارد ميکردندبه پارتيزانها روز به روز قويتر ميشدند و ضربات محسوسی 

 نوقت در افغانستان به اضافه از يک هزار نفر ميرسيد وظيفۀ خود ميدانستند تا همه روزه بهکه کميت شان در آ
شبکه های از طرف ديگر اجنت های . بدهندوزارت دفاع از وخامت و بدتر شدن اوضاع در اين کشور اطالع 

د دارند، تصادمات بلی مشکالت وجو: "  گزارش های ذيل خبر ميدادنداز" مرکز"استخباراتی شوروی عمدتًا به 
اما اردوی افغانستان توانائی آنرا دارد تا به طور مستقالنه در برابر  ندند، ويپ نظامی در واليات مختلف به وقوع می

 ارسال هرچه بيشتر تسليحات -افغانها به آن اشد ضرورت دارندآنچه  .گی کنندای پراگندۀ مخالفين مسلح ايستادگروه ه
  ".و مهمات جنگی ميباشد

  
  دامه داردا
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