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 9/۸۰/2۰2۰                                                                :یدریح عبدالواحد داکتر ترجمه
 

  نیا  یمعما یدر افغانستان گذشت ول کایامر ری چهل سال از قتل سف 

ده یگوله باران تا هنوز حل نگرد لهی قتل بوس  

 

ك هوتل كابل ، آدولف دابس ، سفیر آمریكا در افغانستان ، بزور اسلحه اختتاف ، در ی 1979فبروری سال  14در 
 گروگان گرفته شد و  در یك تالش برای نجات اش كشته شد.

 
ساله همچنان مرموز باقی مانده است. هنوز چندین   5۸چهل سال بعد ، شرایط دقیق پیرامون درگذشت این دیپلمات 

کشنده را فیر  سوال بی جواب مانده اند ، از جمله اینکه چه کسی در پشت اختتاف دابس بود، چه کسی  این مرمی هاى
 نمود و اینکه آیا اتحاد جماهیر شوروی در این قتل دست داشته؟

 
درگذشت داپس، شاژدافیر سابق سفارت امریكا در ماسكو ، در یک بحرانی جنگ سرد اتفاق افتاد که یک سال از 

وروی عساکر خود کسب قدرت بدست کمونیست ها در کابل میگذشت و  این حادثه ماه ها قبل از آنكه اتحاد جماهیر ش
 را برای پشتیبانی از دولت کمونیستی اعزام دارند.

 
 آنتونی آرنولد ، را عقیده بر این بود که تنها یك قدرت ازاین قتل سود خواهد برد که اتحاد جماهیر شوروی باشد. 

د.که باعث بسته شدن و دولت امریکا و جیمی کارتر را بر آشفته نمو,این حادثه جامعۀ بین المللی را به تعجب واداشت 
سفارت آمریكا گردید. ولی شاژدافیر شانرا در آنجا نگهدارى شد.  ماه ها بعد، واشنگتن حمایت پنهانی خود را از 

 مبارزین اسالمی که در حال جنگ با رژیم کابل بودند و بعداً با اردوی شوروی جنگیدند،آغاز کرد.مجاهدین یعنی 
 

 117اتاق 
 

موتر دوبس در طول راه سفارت ایاالت متحده توسط چهار فرد مسلح در کابل متوقف شد. فبروی ،  14صبح روز 
گزارش هایی وجود دارد مبنی بر اینکه حداقل یکی از افراد مسلح به عنوان پلیس ترافیک کابل لباس پوشیده بود. 

 روف است، بردند.اختتاف كننده گان دابس را به مرکز شهر )هوتل کابل( که اکنون به نام هوتل سرنا مع
 
 

،  117ظهر، نیروهای امنیتی افغانستان هوتل را محاصره كرده بودند. بالفاصله پس از آن ، نیروهای افغان به اتاق 
جاییكه دابس در آنجا نگهداری می شد ، حمله کردند. پس از زد و خورد کوتاه، جسد دابس را یافتند که  چندین گلوله 

 اصابت نموده بود.  به ناحیه سر و قفس سینه سفیر
 

 دو تن از جمله چهار فرد مسلح که دابس را اختتاف نموده بودند نیز در این حمله کشته شدند.
 
 :"پنهان ساختن حقیقت "
 

سفارت ایاالت متحده،    "با جدی ترین لحن"واشنگتن به کابل اعتراض نمود و گفت که نیروهای افغان علیرغم هشدار 
در  که به ساختمان حمله نکنند و باالی اختتاف کننده گان فیر نکنند، زیرا که تالش برای مذاکره برای آزادی دابس

 جریان بود.
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 آدالف دابس :
، وزارت امور خارجه گزارشی را در مورد تحقیقات ساالنه خود درمورد مرگ دابس منتشر كرد و در 19۸۰در سال 
 ش مقامات افغان و مشاورین شوروی را كه به آنها كمك می كردند مقصر دانست.این گزار

 نقش عملیاتی" را ایفا نموده اند."وزارت امور خارجه اظهار داشت كه حداقل سه مشاور شوروی هنگام حمله به هوتل 
 

مبنی بر حمله  تصمیمی مسکو اعتراف نمود که مشاورین شان در آنجا حضور داشتند ،ولی اضافه نمودند که آنها هیچ
 به اتاق هوتل را نداشتند. دولت کابل گفت؛ که مشاورین شوروی در آنجا حضور نداشند.

 
واشنگتن گفت؛ که انها برای ساعت های متوالی قادر نشدند تا با وزیر امور خارجه حفیظ هللا امین برسند ، ادعایی که 

 .توسط امین تکذیب شد، وی بعداً رهبر این کشور گردید
 

زخم ناشی از مرمی های اسلحه کوچک  1۰حداقل "در گزارش وزارت امور خارجه آمده است؛كه دابس در اثر 
 درگذشته است"

 در این گزارش آمده است كه شواهد فزیکی به شمول اسلحه از اتاق هوتل ناپدید شده است.
 

پلیس بازداشت شده بود نشان داد . مقامات مقامات افغانستان برای امریکای ها جنازه اختتاف کننده سوم را که توسط 
 کابل همچنین جسد اختتاف کننده چهارم را که مقامات آمریکایی در هوتل ندیده بودند، حاضر نمودند.

هنوز مشخص نیست که آیا دابس توسط اختتاف کننده گان و یا نجات دهنده گان احتمالی وی کشته شده و یا ترکیبی از 
 هر دو.

نامي از " دولت كابل راپور ناقص ، گمراه كننده و نادرستی تهبه كرده ،اما  ه امریكا  اعالم كرد كهوزارت امور خارج
شوروي هاي درگیر در این حادثه را نگرفته" گزارش آمریكا نتیجه گیری نمود که : شواهد كافی برای اثبات نادرست 

 بودن راپور و کتمان حقیقت توسط دولت به دست آمده است.
 

 ا تمام:دوسیه ن
 

هویت اختتاف کننده گان دابس هرگز مشخص نشد و واشنگتن ، مسکو و کابل هر کدام از این حادثه برداشت خود را 
 دارند؛

ناسازگاری یا عمل "مشاور امنیت ملی کارتر ، زبیگنیو برژینسکی ، در کتاب خاطرات خود ، مرگ دوبس را به 
 خوانده. "نامفهوم"کرده. وی رسیدگی دولت افغانستان از این حادثه را سرزنش  پنهانی شوروی" قلمداد نموده و

 
اشكار بود که  "در کتاب افغانستان تهاجم اتحاد جماهیر شوروی در چشم انداز: نویسنده آنتونی آرنولد اظهار داشت که 

به طرز غیرقابل "از قتل دابس سود خواهد برد و ان اتحاد جماهیر شوروی است، زیرا مرگ سفیر  فقط یک قدرت
انحصار قدرت باالى دولت   روابط ایاالت متحده و افغانستان را زهرآگین ساخت و اتحاد جماهیر شوروی  برگشت

 کابل را در دست گرفت. 
در ماه های پس از مرگ دابس ، کارتر حضور دیپلماتیک آمریکا در افغانستان را به طرز چشمگیری کاهش داد و 

 نمود.  وستانه را قطعکمک های اقتصادی و بشرد
 

را در این اختتاف متهم شمردند و در رسانه های دولتی اعالم کردند که امریکا می خواهند  CIAدر روسیه ،نقش 
 بهانه ای برای مداخله نظامی در افغانستان را فراهم کنند.

الی که مقامات آن زمان کابل ادعا کرد که آدم اختتاف کننده گان  اعضای یک گروه کوچک مائوئیست هستند ، در ح
 نیز مجاهدین را مقصر می دانند.

 
 

تهیه شده،اصل راپور را در این  لنك مطالعه  Frud Bezhanتوسط  2۰19ماه فبرورى  14این راپور به تاریخ 
 كنید. 
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