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  3از  1 :تعداد صفحات

 de.german-maqalat@afghan ًلطفا  به آدرس ذيل با ما تماس بگيريد. ان جرمن آن�ين شما را صميمانه به ھمکاری دعوت می نمايدافغ
  .بعد ازغور کامل بما ارسال بداريد خود را خواھشمنديم مطلب نوشته ھا به دوش خود نويسنده ميباشد،  ی و انشائیام�ئليت سئوم: نوت 

  ٢٠١٠ /٢  /١٩  :تاريخ                                                                                                   خالدهللافيظ ح

                                                           قندھار بو�يتمسافرتخاطرات 
     )دوم قسمت( 

 که تحت نظارت ١٩٨٨ الاپريل س ١۴در  ھای ژنيوعقد موافقتنامھای  توضيح گرديد که بعد از دربخش اول:  يادداشت

 برای نظارت ازخروج تاسيس و در کابل " انگومپ"UNGOAP متحد دفتر سرمنشی ملل ،به امضا رسيدلل سازمان م

 زبان  با نگارنده  بحيث مامور رابط و مترجم  سازمان مللافسراناز گروپی نيروھای مھاجم روسی از و�يت قندھار

                                                                                                             .يمعازم آنو�يت گرديد بوسيله طياره لوژيستکی روسی انگليسی

 شھر چراغھای روشنائی  در نخستين دقايق پرواز که ھواپيما ھنوز در آسمان کابل پرواز داشت ...  :خاطرات ادامه

ديگر ھمه جا  فاصله گرفتآسمان شھر  ازفته مينکه طياره اوج گر ولی ھقابل رويت بود کلکين ھای طياره داخلازکابل 

  با برق دستی خويشعضا روسی طياره بعملۀميرسيد،  صدای انجن طياره بود که به گوش تنھا  ورا تاريکی فرا گرفته

 به خارج طياره برق دستیروشنی  تا می نمود سعی و از کنار ما ميگذشتتاريکی در ، رھنمای صالون سينماچون

 .انعکاس نه نمايد

زيرا نظاميا ن روسی در بچشم نمی خورد درطياره  نيز لوژيستيکیاکما�تو بوديم در حقيقت ما تنھا مسافرين طياره

 سازوبرگ انتقال اين طياره برای و طوريکه بعدا معلوم شد بوده  از و�يت قندھارخويشبستروحال بستن باردرقندھار

  .داشتپرواز   قندھارسربازان روسی بهنظامی 

  ميدانستيم که در صورت وقوع بخوبینيز و اينرا  سنگينی می نمود ھمه برشانه ھایشوت فراوزن لحظهگذشت ھربا  

به شانه ھای ما نجات   برایو پشتارۀ که  هودنب  ھای گوناگوناز تسمه بستۀ پرآنچ کدام ما قادر به استفاده از ھيۀحادثھر

 و نيمھارب آنشر تا خود را ازصدد آن شديمردما  ازعدۀ  در جريان پرواز لذادست و پای ما را بسته  تنھا گذاشته شده بود

جان و عضو  آقایوشن گرديد تنھا  زمين نشست و چراغھای داخل طياره دوباره ر بهقندھار ميدان ھوائی طياره بهوقتی 

استند  شايد نمی خوکه سابقه داری بودند افسرانی ھردو البته،نديکردمحمل ت نيپالی گروپ ھنوز بسته پراشوت را برپش

می  نيز  اذيت شانباعثو   ايشان رابوده اين دساتيرغيرمنطقی حتی اگر عمله پرواز را زيرپاه نمايند مصئونيتیدساتير

  .شد

در و�يت  نيروھای روسی  بخشی ازرداشت اينکه، با درنظ نمودنشست به ميدان ھوائی قندھار بعد ازآنکه طياره

دان نزديکی ميظران ملل متحد درل بود و باش نارا ترک می نمود لذا محکشور ، قندھارھوائی طريق ميدانازقندھار

نه  فاصله مستقيما به مھمانخانه قول اردوی قندھار که درميدان ھوائیما از ، بعد از قريب بيست دقيقه   تعين گرديدھوائی

، با وصف آنکه  رھسپار گرديدهی در قندھار قرار داشت مقر نيروھای روسدر جوارميدان ھوائی و از  چندان دوراز



 

 

  3از  2 :تعداد صفحات
 de.german-maqalat@afghan ًلطفا  به آدرس ذيل با ما تماس بگيريد. افغان جرمن آن�ين شما را صميمانه به ھمکاری دعوت می نمايد

 . خود را بعد ازغور کامل بما ارسال بداريدخواھشمنديم مطلب نوشته ھا به دوش خود نويسنده ميباشد،  ی و انشائیام�ئليت سئوم: نوت 

 محل اقامت ناظران ملل به نيرو ھای روسی  مشاور با قول اردوی قندھار منسوبين  يک تن ازبود ولی ساعات شب

  .می کشيدند ملل متحد را  نظامی انتظار ورود ھيات آمده  متحد

سکو بود تا به تھاجم شان به افغانستان پايان دھند و چون  بينی خميری برای سردمداران م ابهموافقتنامه ژنيو در واقع بمث

 آنھا در با توجه به تلفات عظيم جانی  به افغانستان فرستاده می شدند جبرو اکرا بهن و نظاميان شوروی نيزسربازابيشتر 

  و ما اين روحيه را در ھمکاريھای موافقتنامه ژنيو بوده خواھان عملی شدن، مقامات نظامی روسی ھای جنگ صحنه

  .اھده نمائيممش  ھيات ناظران ملل متحد می توانستيمآنھا با

  رایگفتگوی مختصر  ھيات که برای ھيات ناظران ملل متحد تعين گرديده بود رسيديمآنکه ما به محل بود وباشبعد از

 مشاور روسی  انجام داده و در جريان مذاکرهآنجا در که مسئول خروج قوای روسی از و�يت قندھار بودروسیشاورم با

 ھمچنان از ، ویتسليم نمود آقای جان   ليدر تيم آينده به ھایروزاز و�يت قندھار طی  شوروی را وھایپxن تخليه نير

  امنيت تيم نمی تواندضمن خاطر نشان نمود که ویلی درو خبرای روسی از و�يت ھلمند  خروج نيرو ھ ھمزمانپxن

  .   تضمين نمايدبو�يت ھلمند  را  سازمان مللناظران

 وسايل رھايشی از قبيل ھمۀبود که  عين گرديده بود يک تعمير يک طبقۀ بود وباش ناظران ملل متحد تمحلی که برای

 درجناح ری کهاطاق يک نف آقای جان افسر کانادائی و ليدر تيم برای  ،ر، شاور يخچال و غيره را در خود داشت کول

ھای  اطاق درمبقيه اعضای تي ،  شداختصاص دادهود  ب تر لوکس نسبت به بقيه اطاقھا نسبتاراست تعمير موقيعت داشته و

 آقای  ليدر تيم ابتدا،، عضو اتريشی تيم با افسر ايرلندی و نگارنده با عضو نيپالی ھم اطاقی شديم  دو نفری جابجا گرديده

افرت خويش  ھنگام مس دوکتور نجيب هللادو ماه قبل وی گفته شدب ھنگاميکه   رھنمائی گرديد به اطاق مربوطه اشجان

با   که ھرگز توقع چنين حرفی را نداشت آقای جاندهسپری نمودھار شب را درھمان اطاق و تختخواب از و�يت قن

 دولت يک رئيسست در زندگی در تخت خواب خدای من اين اولين باري(  فرياد برآورد که ھمه آنرا شنيدندصدای بلند

  در ھمه جا ازدی شوخ طبع ما کهھمکار ايرلنو آغاز نمود  در کتابچه خويش يادداشتو فورا به نوشتن،)می خوابم 

  عکسبرداری گردد  نمود تا از وی تقاضادراز کشيده   رفته در آن تخت خواببطرفبxدرنگ   دست بردار نبودشوخی

 اساس پxن ، بر نمايندبحثپxن کاری فردا در مورد  خواست تا  اعضای تيمآقای جان از عين اطاقھابعد ازتبھرحال 

آنجا را ن  روسھا از طريق زمي قطعات زرھی و تانک تعدادی ازارائه گرديده بود فردا روسی  بوسيله مشاور  کهخروج

 به  ايرلندی و اتريشی عضو تيم خواست تا کمره ، دوربين و ساير تجھيزات مربوطهآقای جان از افسر .ترک می گفتند

اس ملل متحد به تصميم قاطع نه رسيدند و امکان تم افسران   در مورد مسافرت به ھلمند نمايندا برای فردا آماده رنظارت

ز  چون خروج نيروھای روسی ا طالب گرديددر زمينه   مرا آقای جان نظر ميسر نگرديدبا دفتر انگومپ در کابل نيز 

ھلمند نظر به صرف نظر نمودن از مسافرت  نگارنده  لذا از و�يت قندھار بود نيرو ھاو�يت ھلمند ھمزمان با خروج 

   .ھمه اعضای تيم به آن توافق نمودندعدا بداده که 

 خود  روسی قرار داشت نيرو ھاییه در مسير راه خروج صبح به محلی ک٩ھيات افسران نظامی ملل متحد فردا ساعت 

 از صبح وقت آغاز و قطارھای طو�نی نيروھای ميکانيزه و  به آن محل قوای روسیرا رسانيده، البته نقل و انتقا�ت

ساحه مواصلت  آن متحد به زرھی روسی منتظر دستور حرکت بطرف بندر تورغندی بودند، ھمينکه تيم ناظران ملل 
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  بسوی کشور شانرا  قومانده حرکتپوش ھای روسی دقيقه کاروان طو�نی تانک و زري پانزده   قريب ده ازنموده بعد

 در حاليکه بيش از پانزده ھزار  بعد از قريب ده سال اشغال و تباھی و بدينوسيله بخشی از اردوی مھاجم سرخ دريافت

  .بسوی بندر تورغندی براه افتادند نظاميان خويشرا از دست داده بودند

 نيز ديده ان ی زنر از منسوبين نظامی روسی که در ميان آن تعدادروز بعد صد ھا نفادامه پروسه خروج نيرو ھا به 

 منتظر  در ميدان ھوائی قندھار درصف ھای طو�نی نظاميان روسی،وا و�يت قندھار را ترک نمود از طريق ھميشد

ر را داشت  نف٣٠٠بوسيله طيارات غول پيکر روسی که گنجايش بيش از  پرسونل نظامی اينورود بداخل طياره بودند 

ی ميگرديد تا  بوسيله ھلی کوپترھای توپدار ھمرائبرای مدتی   مذکور ھنگام اوجگيری طياراته از آنجا خارج ساخته شد

  .   قرار نگيرد ميدان ھوائی را کامx در محاصره داشتندھدف حمله نيرو ھای مجاھدين که

 اينکه قوای اشغالگر روسی از منطقه و مردم محل از يکطرف از خروج  نيرو ھای روسی از و�يت قند ھار ھنگام

شد عين حال از اينکه در روز ھای آينده چه واقع خواھد  ولی درسرورنموده احساس خوشی و خارج ميگرديدکشورشان 

  اکثر مردم به اين عقيده بودند که با خروج سربازان روسی ميدان ھوائی بدست مجاھدين خواھد افتادتشويش داشتند،

منطقه چه بوقوع نکه بعد از خروج نيرو ھای روسی ازاز يک جوان محلی در مورد اي وقی خوب بياد دارمنگارنده 

 روز مجاھدين ميدان در ظرف سه تا پنجکه با اطمينان پاسخ داد  بx درنگ وره  جوان متذک پرسش گرديدپيوستخواھد 

 بود تا ميدان ھوائی قندھار لت نيز ھمۀ توانش را بکار بسته ولی از جانب ديگر دوھوائی قندھار را تصرف خواھند نمود

 دولت برای سی حفظ نمايدی رو از خروج نيرو ھابعد به ھرقيمی يک برای دولت برخودار بوداھميت ستراتيژازرا که 

نيرو ھای دولتی و   ھا در آنروزحفظ ميدان قوای اضافی از کابل خواسته و در چھار طرف ميدان ھوئی جابجا نمود

 بين آنھا ند ولی يک نوع متارکهميديد بخوبی ھمديگر را   داشتهقرار ديگر از ھمیچند صد متر در فاصله  فقط ينمخالف

ه ھای برقرار بود نيرو ھای دولتی صرف موضع دفاعی داشته تنھا در صورت حمله به دفاع می پرداختند و گرو

  . بودندخروج کامل نيرو ھای روسی از اطراف ميدان ھوائیمجاھدين نيز مترصد 

 با ورور ، بسيار داغ گرديده بوددر ميان مردم محلدر آنروزھا   نيزو در اين ميان بازار افواھات و خبرھای سرچوک

 دقيقی و ماندات ايشان اطxعیکxه آبی ھای ملل متحد و رفت و آمد آنھا در آنجا چون اکثر مردم عادی از وظايف 

 نظاميان ملل متحد برای فراھم نمودن زمينه بازگشت شاه به آنجا مسافرت نموده اند، بخصوص نداشته تصور می نمودند

 تنظيم ھا، نمايندگان شاه که  در آنروز ھا آقای بنين سيوان نماينده سرمنشی ملل متحد نيز سلسله گفتگو ھای را با سران

 از  ھمه روزه افغانستان آغاز و اخبار اين ديد و بازديد ھا و کشور ھای ذيدخل در قضيهھا ی ھمسايهکشور ،سابق 

 بنين سيوان  آقای اميدی زيادی به تxش ھای ما حقيقت اينست که در آنروز ھا مردمطريق رسانه ھا پخش ميگرديد

  . داشتند کشورآوردن صلح و ثبات درنماينده خاص سرمنشی ملل متحد برای 

  ور بـــــيان

  

  

  

  


