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 1۱/۳۱/۸۳1۲           : غوث جانبازمترجم
 

 جنگید در افغانستان می 1۱۸۱چگونه اتحاد شوروی در سال 
 

رهبری اتحاد شوروی تالش میکرد تا باالی اوضاع سیاسی و منازعات بین الملیتی  بیستمسدۀ  ۱۳ – ۸۳طی سالهای 
تأثیر داشته باشد. یکی از این تالشها اقدامات حکومت اتحاد شوروی برای برگردانیدن شاه امان الله خان به تخت 

ینه ناکام ماندند. با بود. شاه امان الله از سیاست شوروی آنوقت حمایت میکرد. اما کوشش های مسکو در این زم
( اعزام قواء را به ، مترجم غ.ج.است 1۱۹۱یل منظور اعزام قواء در اپرسال ) ۰۳پس از گذشت ،اینهمه مسکو

  .افغانستان تکرار کرد، اما اینبار عمل مذکور را در یک مقیاس نهایت وسیع انجام داد
سرحدات جنوبی و شرقی خویش پالیسی نهایت فعال خارجی  ماورایقرن بیستم اتحاد شوروی در  1۱۸۳طی سالهای 

یز شد، بلکه از اسباب دیگر ن پلوماتیک پیش برده نمیاز ُطرق د صرفسی در برخی موارد را پیش میبرد. این پالی
ها از انستان نه تنمسکو برای تحکیم مواضع خویش در افغ ،برای تطبیق آن استفاده صورت میگرفت. بطور مثال

اجنتوری کار میگرفت، بلکه دسته های خاص برای پیشبرد عملیات های نظامی نیز به کار گرفته  خاصشیوه های 
 .شدند می

از حکومت اتحاد شوروی تقاضا نمود تا دسته ای از  1۱۸۱پادشاه افغانستان، اعلیحضرت امان الله خان، در سال 
ر حمایت از اردوی کشور اش اعزام بدارد. اردوی افغانستان در این زمان در مناطق پیلوتان را به افغانستان به منظو

ودی و بز همرکزی با اغتشاشیون درگیر مبارزه بود. حکومت شوروی به درخواست جانب افغانستان جواب مثبت داد
 .پیلوتها به افغانستان اعزام گردیدند

دولت نو تأسیس اتحاد شوروی  1۱1۱در جهان بود که در سال  ن، اعلیحضرت امان الله خان اولین حکمرانشاه افغا
 .را به رسمیت شناخت

حکومت برتانیۀ کبیر در مورد اعزام پیلوتهای شوروی به افغانستان، اعتراض خود را به کابل اعالم کرد، اما شاه 
افغان کدام وقعی به یادداشت دیپلوماتیک برتانوی ها ننمود. پیلوتان شوروی دیر زمانی در کابل باقی ماندند. در مارچ 

شوروی امریۀ صادر نمود و ضمن آن به پیلوتهای مستقر در قول ترکستان  قول اردویقوماندانی قوای هوائی  1۱۸۰
اردوی ترکستان هرگونه مکاتبه را با همتاهای خویش مستقر در کابل پیرامون تعویض احتمالی آنها منع قرار داد. 

 " از اشتراکدر اثر خویش به نام "کابل در آتش "ویتالی پریماکوف"آتشۀ نظامی سفارت اتحاد شوروی در کابل 
  ...در افغانستان یاد آور میشود 1۱۸۲نظامیان شوروی در جنگهای سال 

 دوست عزل شده
، اما که به پایدار بودن تخت خود باورمند بود، به سفر اروپا رفت 1۱۸۲پادشاه افغانستان، امان الله خان در اواسط 

 .به افغانستان، علیه اش کودتا صورت گرفت بالفاصله پس از عودت
حکومتی نتوانستند در برابر گروه های اغتشاشی تحت رهبری قوماندان اسبق بلوک گارد شاهی حبیب الله نیروهای 

 .شد که غند های مکمل به صفوف اغتشاشیون می پیوستند تاب بیاورند. گفته می
جنوری به دست اغتشاشیون افتید. حبیب الله خود را امیر افغانستان اعالم نمود.  1۹پایتخت افغانستان، کابل به تاریخ 

موصوف در رأس گروهی قرار گرفت که آرزو داشتند افغانستان مطابق اساسات دین اسالم انکشاف نماید. حبیب الله 
د، عالم شدینی ممنوع اورزیدند. تعلیم در مکاتب غیر  و طرفدارانش با هر نوع ترقی و مدرنیزه سازی مخالفت می

حتی با موجودیت ماشیندارها و طیاره های جدید در اردوی افغانستان  طرفداران حبیب اللهد. فابریکه ها مسدود گردی
 .مخالف بودند

ر حوادث در افغانستان دنیست اتحاد شوروی معتقد بودند: "در بیوری سیاسی آسیای میانۀ کمیتۀ مرکزی حزب کمو
الیت های ضد شوروی انگلیسها در مشرق قرار دارد. در نتیجۀ به قدرت رسیدن امیر جدید نه تنها پیوند مستقیم با فع

سطح مقاومت در برابر فشار انگلیسها پائین آمد، بلکه حبیب الله به یک وسیلۀ مطیع برای تحکیم نفوذ برتانیه در 
  .داخل افغانستان مبدل گردید
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روسیه بخوبی نشان میدهند که بای ها، روحانیون و روشنفکران قوم گراء در اسناد و شواهد موجود در آرشیف های 
جمهوریت های آسیای میانۀ شوروی با الهام از حوادث افغانستان، تالش کردند تا به شدت فعالیت های ضد نظام 

 ."شوروی و پیشروی های آن در منطقه بیافزایند
در افغانستان با دقت تمام زیر نظر داشتند، و در پی فرصت مقامات شوروی در مسکو و تاشکند انکشاف اوضاع را 

با  1۱۸۱مناسبی بودند تا وضعیت را تغییر دهند. این فرصت بزودی دست داد. شاه امان الله در فبروری  و بهانهٔ 
د محل ملیشه های نظامی ایجاد نماید و از آنها به ض . او میخواست از مردمرفتدهار گروهی از طرفدارانش به کن

 . به خود برگرداند دوباره حبیب الله کار بگیرد و متعاقباً به کمک آنها تخت را
قنسول افغانستان در تاشکند غالم نبی خان به رهبری اتحاد شوری مراجعه نموده تقاضا  -جنرال 1۸۸۱در مارچ 

" تشکیل گردد. جانب امان الله در خاک اتحاد شوروی "دستۀ نظامی کرد تا اجازه بدهند که از طرفدران متواری شاه
ت به ظرفی ۀشد تا به منظور تقویشوروی به تقاضای غالم نبی خان جواب مثبت داده افزون بر آن تصمیم گرفته 

اردوی نظامیان قول اردوی آسیای میانه از اقوام بومی داخل گردند. معاون قوماندان قول  ،" نو تشکیل"دستۀ نظامی
 .مذکور ساخته شد "دستۀ نظامیموظف به تشکیل " "مارکیان گیرمانوویچ"آسیای میانۀ شوروی، 

بزودی معلوم شد که افغانها تیر اندازان خوبی استند، اما در عین حال در استعمال درست از تفنگ های روسی عاجز 
ند تا در فتاین نقیصه شوروی ها تصمیم گر. برای رفع بگیرندجنگ آنها را بخوبی کار توانستند حین ی اند و نم

گ نظامی" از نظر دسته ای نچندان بزرمیان اردوی سرخ را داخل سازند. "و توپچی نیز نظا جزوتام های ماشیندار
ماشیندار اتومات، چهار توپخانۀ کوهی و یک  1۸ماشیندار ثقیل،  1۸( که مرکب از نفر 1۸۳۳در حدود کمیت )

  .، باالخره تشکیل گردیدسیار بود ۀدستگاه مخابر
  حرکت به طرف جنوب

 " آماده بود تا داخل"ترک تبار اهل قفقاز" به نام "رقیب بئی یک از نظامیان تحت قوماندۀ اپریل دستهٔ  1۳به تاریخ 
ر وصدا پوستۀ سرحدی را در امتداد ساحل جنوبی دریای ساپریل نخست گروپ کشف بدون  1۱عمل شود. به تاریخ 

 ۀه طرف جنوب ادامه داد. دست( از بین برده و به پیشروی خویش ب، مترجم غ جقلمرو افغانستان است آمو )منظور
در شروع از خود مقاومت  ،مذکور روز بعد به محل به نام " کیلیف " رسید. گارنیزونی که در آنجا مستقر بود

 را بر زمین گذاشتند.یندارها سالح خود را سرسختانه نشان داد، اما پس از انداخت های توپچی و فیرهای ممتد ماش
 حمزارشریف مواصلت کرد. صب ، شهراپریل دستۀ مذکور به یکی از مراکز بزرگ در شمال افغانستان ۸۸به تاریخ 

در اطراف مزار شریف قرار داشتند. جنگ شدید و بی رحمانۀ در طول تمام  تذکرهم ۀدست دم  وقت جزوتام های پیشق
 ادرانب مقابل )مج . تجمع انبوه و زنجیرهٔ ماشیندار بازی نمودجزوتام  اساسی را در این نبرد روز دوام داشت. نقش

 را نمی آوردند و یکی پی دیگر از بین می ها( تاب آتش ماشیندار، مترجم غ جاست مستقر در مزارشریف قوای
اد: ه مقامات عالی کشور راپور دخود برفتند. بزودی به تاشکند خبر دادند که مزار به تصرف درآمد. تاشکند به نوبۀ 

آتشۀ نظامی اتحاد شوروی  "ویتالی پریماکوف"رمزی همان  " تحت این اسم  گرفته شد! "ویتمار"مزار توسط دستۀ "
 .در افغانستان که قبالً از او یاد آوری شد، پنهان بود

بودند. والی مزار شریف )مطابق  شته شده" الی عبور سرحد اشد محرم نگهدااقدامات و آمادگی های "دستۀ نظامی
" غالم نبی خان در خاک اتحاد شوروی در مورد تشکیل "دستۀ نظامی 1۱۸۱اپریل  1۹( به تاریخ ، مترجم، غ جمتن

. با وجود آنکه برخی از شواهد نموداعالم  نستان اعتراض خود را به شورویو اشغال برخی از مناطق سرحدی افغا
قنسول اتحاد شوروی مداخلۀ کشور اش را در امور  –د، اما جنرال را به اثبات میرساناعتراض والی  و اسناد حقانیت

 .افغانستان قاطعانه رد میکرد
به نظر میرسد که مأمورین نمایندگی وزارت امور خارجۀ اتحاد شوروی در تاشکند باور داشتند که مقامات شوروی 

پیرامون اوضاع در افغانستان  1۱۸۱رسانه های ماه اپریل  رهای غالم نبی خان ندارد. د با فعالیت هیچگونه رابطهٔ 
اپریل شهر مزار شریف را تحت کنترول خویش ۸۸گفته میشد که گروپ های وفادار به شاه امان الله به تاریخ 

 .درآوردند
از فرجام آن نگران بود. غالم  "پریماکوف"صرف نظر از آغاز پیروزمندانۀ عملیات در خاک افغانستان، قوماندان 

" به آنطرف دریای آمو به دوستان شوروی خود دستۀ نظامیادگی ها و تمرینات و سپس اعزام "نبی خان حین آم
 اطمینان میداد که در عمق قلمرو افغانستان هزاران افغان به آنها خواهند پیوست.

 ظام به راه بیافتد.بود توسط قطعۀ کوچکی سواره ن عملیات قرارراپور داد: " "ویتمار"اما حقایق طوردیگری بود. 
ها باید توسعه میافت، اما از همان نخستین  ( در جریان نبرداست، مترجم غ ج همان دستۀ نظامیمراد تشکیل قطعه )

  ."روزها با خصومت و مقاومت مردم مواجه شد
لین دارد به کمک ملیشه های محلی او" که در حاشیۀ مزار شریف موقعیت یک روز بعد گارنیزیون قلعۀ "دهدادی

 اشه هرا از شهر مزار شریف بیرون بسازد. سربازان و ملی" پریماکوف دستۀ نظامی تالش خود را به خرچ داد تا "
 . مقاومتقرار می گرفتندر آتش ماشیندارها و توپچی مجهز با سالحهای عادی و با سر دادن شعار های دینی در براب

" را واداشت تا طالب کمک و حمایه گردد. اعزام گروپ حمایتی نیز به نوبۀ "دستۀ نظامی میاننظاسرسختانۀ مردم و 
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خویش با مقاومت و ایستادگی تجمع های کثیر و متعدد ملیشه های محلی و همچنان فراری های آسیای میانۀ شوروی 
مرمی  ۸۳۳ماشیندار و  1۳ها  اپریل طیاره ۸۲مواجه گردیده و ناچار به قلمرو اتحاد شوروی برگشت. به تاریخ 

 .  توپ را به مزارشریف انتقال دادند
 

 ها کمک میخواهیم در صورت مبادا، از باند
پس از چند تالش نافرجام برای اشغال شهر، مردم محل جوی های را که از طریق آنها آب آشامیدنی به شهر میرسید 

 . سراسیمگی توأم با ترس و لرز به نظر رسید "ویتماردستۀ نظامی  ساختند. در میان افغان تبارهای "مسدود 
هدف نهائی تصرف دهدادی و بلخ میباشد. افراد برای دسترسی به این د راپور جدید به شرح ذیل رسید: "به تاشکن

بمب دستی گاز دار و توپخانۀ اضافی ما  ۸۳۳هدف وجود ندارد. به تخنیک نظامی نیاز است. در صورت دریافت 
 " ما باید هر چه بیشتر متحرک و در عین حالین شده نایل آئیم. عالوه بر آن "دستۀ نظامیمیتوانیم به انجام وظیفۀ تعی

بفرستید... متأسفانه اعزام گروپ مذکور، حمایت از را " جالداناز " گروپ   انعطاف پذیر شود، همچنان به من یک
ال بمب های دستی گاز دار به ما رد گردیده است. این وضعیت هدف اساسی یعنی تصرف شهر مزار هوا و ارس

سپس کمک میکنیم. در صورتیکه اوضاع تغییر  ،سازد. به ما میگویند اول شهر را بگیرید شریف را ناممکن می
هرگاه دسترسی به کمک را ، در اینصورت من به دفاع ادامه خواهم داد. بیاوریمما باالخره کمک بدست  نماید و

دهدادی ما  تصرف بانمیتوان انتظار داشت در اینصورت من تا آخر پیش میروم و دهدادی را اشغال خواهم نمود. 
 برگشتکنیم تا راه های عقب نشینی و  . در صورتی ناکامی به یکی از باندها مراجعه میشدمالک اوضاع خواهیم 

  ."دبه وطن را برای ما نشان ده
می قوای هوائی قول اردوی آسیای میانه چند بار مواضع جانب مقابل را  ۲. به تاریخ رسیدندتر کمک ها  اندکی بعد

نظامی اردوی سرخ ۱۳۳" مرکب از دف قرار داد. یک روز پیش از آن "دستۀ دوم نظامیدر خاک افغانستان ه
 . ماشیندار سرحد را عبور نمودند ۲توپ و  ۲شوروی با 

پوستۀ سرحدی افغانها را : "وقتی از چگونگی عبور قوای تازه نفس آگاهی یافت خاطر نشان ساخت "پریماکوف"
) قوماندان عمومی قول اردوی آسیای میانه ( به ناحق به آن ماهیت  "بینکو دی"میشد بدون سر و صدا امحا کرد. این 

 ".عملیات جنگی میبخشد
ی شوروی به حاشیۀ مزار شریف رسید. دستۀ تازه رسیده یکجا " قواسریع "دستۀ دوم نظامی مارشپس از دو روز 

می پس از بمباردمان و انداخت ۲با محاصره شدگان افغانها را وا داشتند تا به داخل قلعه عقب نشینی نمایند. به تاریخ 
گارنیزیون افغانها وضع جیش خویش را ترک کرد. بعد از دو روز استراحت هر دو دسته متحداً به پیشروی  ،توپچی

بطرف جنوب ادامه داده بلخ و تاشقرغان را به تصرف درآوردند. چنین یک انکشاف اوضاع مورد قبول رهبری 
این  ن ببرد و برای تطبیقرا از بی جدید افغانستان نبود. حکومت نو بنیاد تصمیم گرفت دسته های اعزامی شوروی

 اعزام داشت.نام سید حسین به شمال کشور را تحت قوماندۀ یکی از بهترین قوماندانان به  ه ایهدف فرق
می در طیارۀ  1۲بطور غیر مترقبه به اتحاد شوروی فراخوانده شد. نامبرده به تاریخ  "پریماکوف"در این میان 

 تعارنام مس بدوش گرفت. تحت "علی افضل خان" را نظامی" دستۀ متحد" دۀمخصوص به تاشکند پرواز کرد. قوماندان
( ف)الکساندر چیریپانو "علی افضل خان"پنهان بود.  "الکساندر چیریپانوف"روس تباری به نام  "علی افضل خان"

 سید حسین توانستهقوماندان  می ناگهان خبر دادند که  ۸۱بتاریخ  تصمیم گرفت حرکت را بطرف کابل ادامه دهد. اما
تاشقرغان را دوباره از شوروی ها بگیرد. عساکر سید حسین بالفاصله تمام راه ها و مواصالت تأمیناتی را در برابر 

خان را  م نبی" تحت تهدید قرار گرفت. طرفداران غالۀ متحدی بستند و بدینتریب عمالً حیات "دستدستۀ متحد اعزام
د شوروی شتافتند. علی افضل خان )الکسانر وحشت و دلهره فراگرفت و مأمورین وی با عجله بطرف سرح

   .( با مشاهدۀ وضعیت بوجود آمده، مجبور شد از نیمه را برگردد و به طرف تاشقرغان حرکت نمایدچیریپانوف
می صبحگاهان، پس از انداخت های مقدماتی توپچی و بمباردمان از هوا، سربازان اردوی سرخ به  ۸۰به تاریخ 

تاشقرغان هجوم بردند. جنگ شدیدی طی دو روز در شهر تاشقرغان ادامه داشت. شهر سه بار دست بدست شد، ولی 
  .سرانجام افغانها مجبور شدند عقب نشینی کنند

ملیات و تصرف مجدد تاشقرغان دشواری ها خاتمه نیافتند. طی جنگ بخاطر تصرف اما حتی پس از انجام موفقانۀ ع
 " ساخت روسیهوپ های بسیط روسی و سالح مشهور "ماکسیموف. تقریباً تمام مهمات به مصرف رسیدتاشقرغان ت
گردید. دسته های اعزامی تلفات جدی دیدند: ده قوماندان، و می میله ها باعث انفجار واغ میشد ها نهایت د طی نبرد

هزاره تبارها زخم برداشتند.  11۹سرباز اردوی سرخ و  ۱۳هزاره تبارها به قتل رسیدند و  ۹۱سرباز اردوی سرخ و 
 ." اعزامی پس از بازگشت به رخصتی رفت"دستۀ

 مداخلۀ به تعویق افتیده
قانه فؤتواند م " نمیه بود. یک "دستۀ معدود نظامیبعدی در جای دیگری نهفت رفته مانع اصلی برای اقدامات  روی هم

ی و افسران هنوز در رخصت عمل نماید وقتی اکثریت مردم محل به دیدۀ خصمانه به آن بنگرد. اندکی بعد که سربازان
 ان، کابل در حرکتردند، خبر رسید که آن دسته از طرفدران شاه امان الله که بطرف پایتخت افغانستب یبه سر م

mailto:maqalat@afghan-german.de


  

 

 4تر 4 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

" بی معنا یک وضعیتی ادامۀ جنگ ذریعۀ یک "دستۀ کوچک نظامی بودند در مسیر راه مغلوب گردیدند. در همچو
" به وطن ای میانه اردوی سرخ امر کرد تا "دستۀ نظامیمی قوماندانی جبهۀ آسی۸۲مینمود و به همین علت به تاریخ 

 .گذاشته شد برگردد. این امر طی چند روز به منصۀ اجراء
موده اند، این در قلمرو افغانستان اشتراک ن 1۱۸۱قطعاتی که سربازان و افسران آن در جنگ سال  ،در آرشیف اسناد

 تن از منسوبین قطعات مزبور ۱۳۳" قید گردیده است. بیش از جنگ به نام رمزی "امحای باندها در تُرکستان جنوبی
را به دست آورده و به دیگران تحایف بهادار تفویض گردیده است.  "بخاطر اشتراک در این جنگ مدال "درفش سرخ

  د.ین جنگ در اسناد تاریخی ممنوع بودر عین حال یاد آوری رسمی از ا
 شوروی" در قلمروی افغانستان پایان یافت، اما در مقر قوماندانی قول اردوی آسیای میانۀ دستۀ نظامیعملیات "

ران ر از دیگ. در اینمورد حداقل از دو طرح بیشتله طرح ریزی میگردیدبرنامه های مختلف برای مبارزه با حبیب ال
 :می شود یاد آوری

 برگردانیدن شاه امان الله به تخت همزمان با حفظ استقالل افغانستان -
 .ی اتحاد شورویایجاد یک جمهوری قالبی در شمال افغانستان و الحاق متعاقب آن به قلمرو -

ا بدون حمایت خارجی حبیب الله از طرف خود افغانه 1۱۸۱مداخلۀ اتحاد شوروی در آنزمان تداوم نیافت. در اکتوبر 
شد. افغانستان بدین ترتیب از مداخلۀ نظامی و شروع جنگ بین القومی نجات یافت. زیرا در غیر  برکناراز قدرت 

سال  ۰۳به احتمال قوی میتوان گفت که وقتی رهبری شوروی پس از  .آن جنگ مذکور بدون تردید در میگرفت
آگاهی نداشت یا هم  1۱۸۱تصمیم گرفت تا یک بار دیگر قواء را داخل افغانستان بسازد، یا از تجربۀ نافرجام سال 

 . از آن پند نگرفته بود
  منبع: اسناد آرشیف دولتی نظامی فدراسیون روسیه
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