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و شميره   ٣تر ١  له:د پا

ينگه ک په دغه پته.  ت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالين   de.german-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړيکه 
ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادونه ير و لولـهيله من يو خپله ليکنه له ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئرالي

 ٢٠/٢/٢٠١٠            غوث جانباز: ترجمه 
  "رسيسکايا گازيته: "منبع

  شولۀ غير قابل هضم: افغانستان
  )بخش سوم و اخير(
  والديمير سنيگيريوف: نويسنده 

  
اما هنوز روی کاغذ ( عمًال اتخاذ گرديده بود "الف" در ماه نومبر زمانی که فيصلۀ اشد محرم در بارۀ اعزام قوا به 

يک ماه بعد .  به مسکو بر گردانده ميشودليف گوريلوف، مشاور ارشد نظامی شوروی در افغانستان )اشتوجود ند
 نيز به سرنوشت گوريلوف دچار گرديده و به مسکو فراخوانده واسيلی زاپالتينمشاور ارشد در امور سياسی جنرال 

  .ميشود
  

  :واسيلی زاپالتين در اين باره به من چنين گفت 
. مرا به دفتر خويش خواستو ، رئيس امور سياسی اردو   لوی درستيز، دسمبر وزير دفاع اوستينوف١٢به تاريخ " 

 -"شما در بارۀ اوضاع با رفيق زاپالتين صحبت کرديد؟:  بود) لوی درستيز(آگارکوف سوال اول اوستينوف متوجه 
او مخالف . اش را تغيير نداده استبلی، ما روی همه مسايل گفت و گو نموديم، اما رفيق زاپالتين موضعگيری "

: وزير که اينبار در صدايش يک نوع فشار احساس ميشد  رو به من کرده پرسيد." اعزام قوا به افغانستان ميباشد
من به وزير يک بار ديگر داليل مخالفت خود را که قبًال خاطر نشان نموده بودم تکرار "  توضيح بدهيد که چرا؟"

آيا شما وعده ای را که به من داده بوديد به ياد داريد؟  شما تاکيد ميکرديد که : " انيت گفتاوستينوف با عصب. کردم
که ) دريک صفحه(سپس اوستينوف به من سندی را "  به ياد داريد؟! هم از باالی سر تره کی نخواهد افتادموحتی يک 

در راپور مذکور مستقيمًا گفته . آنرا بخوانم داد تا ،استخباراتی بود" راپور خاص"اشد محرم ناميده شده بود و حاوی 
نميشد که قوا داخل افغانستان ميشوند مگر تاکيد به عمل می آمد که بدون اعزام قوا چارۀ ديگری برای به کنترول 

من ترجيح ميدهم که چنين يک : "من به اوستينوف گفتم " راپور"بعد از خواندن .  درآوردن اوضاع وجود ندارد
در صورتی نادرستی سند :" اوستينوف." مواردی که در اين کاغذ ذکر گرديده اند دقيق نيستند.  ننمايمکاغذی را امضا

: در چشمانم حلقه ميزد با خود فکر کردممن در حاليکه اشک ."رين خود را از دست خواهند دادمذکور آنها سرهای شي
اوستينوف ..." ها و اعمال خود نميباشيمگوی حرف احساس مسؤوليت نمی کنيم و جواب اين بدان معنی است که ما

 يپيشوف سپس رويش را به طرف. مجددًا به طرف من نگاه کرد، من احساس ميکردم که وضعيت مرا درک مينمود
: تکان داده گفت" هرچه بادا باد"و آگارکوف برگرداند دستش را به عالمت ) رئيس عمومی امور سياسی قوای مسلح(

بعد ها من دانستم که ." ناوقت شده است: "و يکبار ديگر تکرار کرد." ، ديگر دير استدهنچيزی برای بحث باقی نما" 
گفت و گوی ما با اوستينوف بالفاصله بعد از جلسۀ بيوروی سياسی که فيصلۀ اعزام قوا را اتخاذ کرده بود صورت 

  .گرفته بود
  

***  
  

توانست نظريۀ اعزام قوا را چی کسی ست که متاسفانه حتی امروز هم با سپری شدن سی سال، هنوزهم آشکار ني
طوريکه ناظرين و اشتراک کنندگان آن حوادث خطير شهادت ".  بقبوالند"باالی ساير اعضای بيوروی سياسی 

يک سلسله مسايل مهم و نه چندان " تجمع و تقاطع"ميدهند، در حقيقت همه چيز خود به خود صورت گرفت،  يعنی 
  . عملی گردد اعزام قوا به افغانستانمهم باعث گرديدند تا فيصلۀ

  
به طور مثال ليونيد بريژنيف از بابت قتل همتای افغانی اش نور محمد تره کی، منشی عمومی حزب دموکراتيک خلق 

فقط چندی قبل در شروع سپتمبر ليونيد بريژنيف در . و رئيس دولت آنوقت افغانستان شديدًا آزرده خاطر و قهر بود
نستان به او هرگونه کمک و اافغ" رهبر انقالب"بريژنيف حين ديدارش با . محمد تره کی بودمسکو ميزبان نور 

ش به  اتره کی بالفاصله پس از برگشتش به کابل از طرف نزديکترين رفقای حزبی.  حمايت حکومتش را وعده کرد
و نه هم  ايوانوف لجنرای، جی بی نه معاون رئيس کشف ک: يچکس نتوانست تره کی را نجات دهده. قتل رسيد

حاال ديگر بريژنيف بايد با يک قاتل، يعنی . ، هردو در آنزمان در کابل بودند پاولوفسکیقوماندان قوای پياده جنرال
تبريک ميگفت " ليدر جديد انقالب"حفيظ اهللا امين به مثابۀ همتای افغانی اش مالقات ميکرد، انتصاب او را به عنوان 

حفيظ اهللا امين بسيار اصرار ميکرد  تا هرچه زودتر سفری رسمی به .  نزد او ميفرستادو مشاورين را برای همکاری
آيا : " ميتوان وحشت بريژنيف را  از مالقات احتمالی با امين تصور کرد، شايد او با خود فکر ميکرد... مسکو بکند



 
 

 
و شميره   ٣تر ٢  له:د پا

ينگه ک په دغه پته.  ت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالين   @de.german-afghanmaqalat  ئله موږ سره اړيکه 
ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادونه ير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئهيله من يو خپله ليکنه له رالي

 

يک دورنما برای بريژنيف قابل پذيرش چنين ..." ميشود با اين کمزاد مالقات کرد  و افزون برآن با  او روبوسی نمود
 .نبود

  
برعالوه  طوريکه عده ای از جنرالهای . اوستينوف  تشويش داشت که مبادا توازن ستراتيژيک در دنيا برهم بخورد

نزديک به اوستينوف شهادت ميدهند، موصوف سخت عالقمند بود تا استعمال و تطبيق تسليحات انبوه و مختلف را که 
  .امی  طی سالهای دراز مقابله با غرب جمع آوری شده بودند در عمل ببينددر ديپوهای نظ

ما به افغانستان به مثابۀ :" وزير دفاع به فشارهايش ادامه ميداد: " ستر جنرال الکساندر مايوروف به خاطر می آورد
  ."  تخنيکی ضرورت داريم-يک پوليگون نظامی 

  
انستان تصورات خودش را داشت،  او از تجربه ايکه در هنگری جی بی آندروپوف در بارۀ اوضاع افغی رئيس ک

 يوری اندروپوف به صفت سفير اتحاد شوروی در هنگری ايفای ١٩۵۶در سال .  استفاده می کردکسب کرده بود
  داخل برای مدت کوتاه) منجمله قطعات تانک زرهدار(واحد های بزرگ  نظامی : " او عقيده داشت. وظيفه ميکرد

کيد می کرد که طرزالعمل أت او."  ه قشله های خويش برگردندمين نظم و امنيت دوباره بأن شوند و پس از تافغانستا
 در چکوسلواکيا نتيجۀ مثبت داد، پس چرا چنين يک پالنی در ١٩۶٨ در هنگری، در سال ١٩۵۶مذکور در سال 

  ... در افغانستان نتيجه ندهد١٩٧٩
مسئله از اين . جی بی دليل مهم ديگری نيز داشت تا به نظاميان مراجعه نمايد و از آنها طالب کمک شودی رئيس ک

جی بی از بين ی ان حفيظ اهللا امين ذريعۀ افراد کافغانست فيصله بعمل آمده بود تا ديکتاتور" باالها"قرار بود که در 
کيد کرد که از فيصلۀ امحای امين حلقۀ أهمزمان بايد ت. ايديت را اجرا نمبرود، ولی ادارۀ مذکور موفق نميشد اين هدا

 کم از کم ده مورد به قتل ١٩٧٩از شروع سپتمبر . نهايت کوچکی از اشخاص در مسکو و کابل آگاهی داشتند
  .، اما نظر به عوامل گوناگون هيچکدام آن نتوانست جامۀ عمل بپوشدهرسانيدن امين روی دست گرفته شد

که در کابل بودند هدايت داشتند پالن اختطاف حفيظ اهللا امين را ترتيب " زينيت"جی بی ی ص کمنسوبين واحد خا
  .پالن مذکور نيز ناکام ماند. و او را زنده يا مرده به اتحاد شوروی انتقال دهندنموده 

آزمايش را نيز " ضروری"آنها حتی موضعات . فرستاده شدندبه افغانستان گروپی از نشان زنهای مجرب و خاص 
  .عمليات مذکور نيز رسيد" توقف"اما در دقايق اخير امر . کردند و تمريناتی را نيز به راه انداختند

همچنان قرار بود مين های کوچک وقفه ای که در دستکول های زنانه تعبيه شده بودند به اقامتگاه امين برای انفجار 
  .او منتقل گردند

ی از جلسات کاری اظهار نظر کرده بود تا باالی موتر حامل حفيظ اهللا جی بی کريوچکوف در يکی آمر بخش کشف ک
  .امين با راکت اندازها انداخت صورت بگيرد و او بدين ترتيب از بين برود

يکتن از اجنت های ما که در اقامتگاه امين به حيث آشپز کار ميکرد، تالش کرد او را ذريعۀ زهر مصموم سازد، اما 
  . مجهولی باالی امين کار آمد واقع نشدزهر مذکور بنا بر علل
به نوبۀ خود پيشنهاد کرد تا به او اجازه داده شود تا خود را يکجا با  ، ايوانوف جنرال،جی بیی معاون ادارۀ کشف ک

  .حفيظ اهللا امين با بمب دستی منفجر سازد
  .نصۀ اجرا قرار دهندزمان ميگذشت، اما شبکه های خاص وظيفۀ از بين بردن امين را نمی توانستند به م

بسياری از محققين از يوری آندروپوف به عنوان شخص احتياط  کار و در عين حال زرنگ ياد آور ميشوند و نظر 
ميدهند که آندروپوف همان شخصی بوده که اول اوستينوف و سپس گروميکو را به ضرورت اعزام قوا به افغانستان 

  .و مداخلۀ مسلحانه در آنجا معتقد کرده بود
سابق کارمند بخش روابط بين المللی کميتۀ مرکزی حزب کمونيست شوروی،  (اناتولی چيرنيايفاز يادداشت های 

  ): ميخائيل گرباچوفهمکار بعدتر 
از هر نقطۀ ...  حتی آنهائيکه دارای حد اقل عقل اند، ميدانند که حماقت بيسابقۀ صورت گرفت-حيرت آور است که " 

البته نه در بيوروی سياسی و (   دولتی مسکو -در ميان اپارات حزبی ..  حماقت کی بود؟اما عامل اصلی اين! نظر
 البته به خود به .من هم حدس های ميزدم.  در اين مورد حدس ها گوناگون بودند)  کرملين،  بلکه در ميان صفوف

ته بود سوء استفاده کردند و آنها از قهر بريژنيف که از ضعف عمومی روحی و جسمی او منشًا گرف": تکرار ميگويم
اين امين :" بريژنيف در آن لحظات دقيقًا قرار ذيل می انديشيد." بريژنيف را هرچه بيشتر باالی امين عصبانی ساختند

ال ؤاما س) ٣.(به قتل رسانيد" بهترين دوست مارا"با کدام جرئت چنين يک سرکشی کرد؛  و از همه وحشتناک تر، او 
به ) ۴(سوسلوف؟. نامعلوم کيست؟ چنين به نظر می آيد که گروميکو و استينوف نبايد باشنداين است که اين شخص 

  ."جائيکه هميشه سياست تدوين و ترتيب ميشد جی بی،ی ک: بدين ترتيب يک مرجع باقی ميماند! هيچوجهه
رسی منشی عمومی جی بی يوری اندروپوف به کی کسابق زمانيکه رئيس ، ١٩٨٢بايد تذکر يابد که در سال انصافاً 

بارها ياد آوری کرده بود ) البته دور از انظار بيگانه ها(اش حزب کمونيست اتحاد شوروی رسيد،  در حلقات نزديک 



 
 

 
و شميره   ٣تر ٣  له:د پا

ينگه ک په دغه پته.  ت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالين   @de.german-afghanmaqalat  ئله موږ سره اړيکه 
ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادونه ير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئهيله من يو خپله ليکنه له رالي

 

سفير اسبق اتحاد شوروی در کابل فيکريت تابييف پس از تقرر . ده شونديکه  قوا بايد هرچه زودتر به کشور برگردان
  : حزب کمونيست آن کشور باری به من گفتيوری آندروپوف به مقام منشی عمومی 

ولی ." کندرفع آندروپوف قصد دارد با قاطعيت اين حماقت تاريخی را . حاال ديگر همه چيز سر بر خواهد شد" 
  ) مترجم-آندروپوف به زودی وفات يافت (!نتوانست

  
***********  

  :توضيحات مترجم
رد کوتاه ااو ريک.  اتحاد شوروی را به عهده داشتماه رهبری١٣ فقط گ تا روز مر١٩٨۴ فبروری ١٣از   .١

  ؛ترين مدت رهبری اتحاد شوروی را دارد
  ؛سابق رياست عمومی کشف اردو در اتحاد شوروی  .٢
زبی او حفيظ اهللا امين به ح ليدر آنوقت افغانستان نور محمد تره کی  به امر نزديکترين رفيق ١٩٧٩در سپتمبر   .٣

   قتل نور محمد تره کی همۀ قدرت را به دست خود گرفت؛ۀامين در نتيج. قتل رسيد
گفته ميشود که سوسلوف نفوذ و تاثير . ست اتحاد شورویي حزب کمون"ايديالوژيست": ميخائيل سوسلوف . ۴

  .عميق و فيصله کن باالی بريژنيف داشت
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


