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 3 تر 1 له :دپاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ کارۍ ته رابولي.  په دغه پتهښت همنـتاسو په 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 : یادښت 

 

  ۱۱/۸۰/۱۸۱۱            دیپلوم انجنیر کریم عطائی

                                             ۸۰/۸۰/۱۸۱۱ ،شپیگل آنالین

 

 پروتوکولهای شوروی –افغانستان 
 «یک هزار عسکر فرار می کند هدر هرما» 

 نویسنده: کریستیان نـِف

 

 
 

از این جا صرف برآمدن است و » این بود:  ،انسال جنگ در افغانست ۷شعار رهبران شوروی بعد از 

 «.بس

اکنون برای نخستین بار در دسترس قرار  ، ۰۸از پروتوکول های مذاکرات شوروی از سالهای  یقسمت

 دارد. باآلخره تصمیم  عقبنشنی را گرباچف اتخاذ کرد.

 

میخایل  ، KPdSUماه بعد از شروع ماموریتش به حیث سکرترجنرال  ۷ ، ۱۰۰۱در اکتوبر سال 

سخن  ،ش راجع به عقبنشینی قوای نظامی شوروی از میدان جنگ افغانستاندر مورد پالن  ،گرباچف

را نیز رسما ً به اطالع رسانید. در مدت بین   ۰۸خروج اردوی شماره  ۱۰۰۰گفت; او در فبروری سال 

 بود. این عقبنشینی مذاکرات مهیج در جریان باالی در دفتر سیاسی حزب  ۱۰۰۰و  ۱۰۰۱

 

های آتی هرگز به نشر نرسید. این پروتوکول ها متعلق به پاراگرفبسیاری از پروتوکول ها به شمول 

می باشند که با  ۱۰۰۷جون سال  ۱۱ماه می و  ۱۱ ،فبروی ۱۲ ،ماه جنوری ۱۱/۱۱مجالس تاریخی 

 جریان کنونی جنگ در افغانستان شباهت دارند.

 

 ادوارد شواردنادزی ،وزیر خارجه

اثری باقی  ،احساسات دوستی در برابر ملت شوروی که دهه های دراز در بین افغانها وجود داشتاز »

نبودند. ما هیچ  ،نمانده است. انسان های زیاد حیات خود را از دست داده اند ولو که "باندیت" سارق

کوچکترین درک مشکل دهقانان را رفع نکردیم بلکه  در حقیقت در برابر آنها جنگیدیم. اینکه ما بدون 

است انکار  یحقیقت ،در افغانستان داخل شدیم  ،از روان مردم و بدون شناخت وضع واقعی در کشور

 ناپذیر.



  

 

 

 3تر 2 له :د پاڼو شمیره
 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ په درښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهافغان جرمن آنالین 

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

 

برای همٔه اینها ساالنه یک میلیارد روبل مصرف داریم که مبلغ متنابه می باشد. و ما باید اکنون جزوار 

ی شود. نیکوالی ایوانوویچ ریشکوف )صدر محاسبه کنیم که افغانستان برای ما به چه قیمتی تمام م

اعظم( هیچ معلومات در زمینه ندارد. ولی امریکا فکر می کند که جنگ برای ما دو میلیارد تمام می 

 «.جاپانی ها مصارف را به سه میلیارد تخمین می کنند ،شود

 

 اندری گرومیکو ،رئیس دولت

دیده غایب گردیم. لیکن از )رئیس جمهور ما باید همه کوشش را به خرچ بدهیم تا در آنجا از » 

افغانستان( نجیب هللا چه می شود؟ من باور ندارم که "موضوع افغانستان" در اسالم آباد حل گردد. ما 

م و با آنها در مورد خط دیورند )سرحدات مناقشه مریکائی ها را سراغ نمایٔ امذاکرات دوستانه با   باید

م. همچنان با هند نیز نباید تماس ها قطع گردد. با چین شاید ن( سخن گویٔ برانگیز بین افغانستان و پا کستا

 «.چیزی به دست نیاید

 

 نیکوالی ریشکوف ،صدر اعظم

واقعیت ها روبرو ساخت. اطالعات ادوارد امبروسیویچ )شیوارد نادزی( ما را با یک تصویر از »

هیم تا در ظرف دوسال آنجا را )افغانستان را( شته واقعبینانه نبود. . . ما باید بکوشیم آنچه را انجام دگذ

با تیل خاک ولی نه با جانهای مردم خود تبادله کنیم. ملت نمی داند   ،ترک کنیم. بهتر است با تادیٔه پول

سال به این سو در آنجا نشسته ایم.  افغانها اگر می خواهند  ۷که ما در آنجا چه می کنیم. چرا ما از 

 «.حه و مرمی میدهیم جنگ کنند برای شان اسل

 

 مارشال سرگیج سوکولوف ،وزیر دفاع

گوله باران می وضع نظامی خرابتر شده است. گرنیزون های ما اکنون اکثرا ً از قشالق ها دوچند » 

 ۲،۱شوند. این چنین یک جنگ با قدرت نظامی فیصله نمی گردد. اردوی افغان برای ما مصارف 

 ۰۸میلیارد روبل را ایجاب می کند. و در سال جاری یک و نیم میلیارد دیگر عالوگی. اردوی شماره 

را باید روشن  نفر را از دست داده است. و بازهم کمک های اقتصای ۱۱۰۸حیات  ۱۰۰۱ما در سال 

 ۱۰۰۱سازیم. آنها از ما سه چند اضافه تر طلب دارند نسبت به آنچه واقعا ً ضرورت است.  در سال 

میلیون را کمک های ارسالی داشته ایم. وهمٔه آن در رده های باال بند مانده است. در  ۱۸۸معادل 

 .«به یک کلمه هیچ چیز نه ،قشالق ها نه تیل خاک وجود دارد و نه گوگرد

 

 والنتین وارن نیکوف )آمر شعبٔه افغانستان در وزارت دفاع(  

آن نابود گردید. مصارف  ۱۰۸قطعٔه کشاف  ۰۰۸تلفات می دهیم. از ما اکنون دو چند بیشتر طیاره » 

میلیارد روبل بالغ می شود. حالت اردوی افغانی برای  ۱ارسالی اسلحه از طرف شوروی به بیش از 

نفر  ۱۸۸۸الی  ،به شمول افسران ،تقل را نمی دهد. در هر ماه فرار از عسکریشان اجازٔه عملیات مس

 «.را در بر می گیرد. گروپ های الی ظرفیت "باتالیون" به دشمن می پیوندند

 

 میخایل  گرباچف

رژیم فورأ  سقوط می کند. کدرهای  ،ماگر ما حاال دست و پاچه می شویم و به عجله اقدام می نمایٔ »

هزار نفر را به  ۱۸۸گرباچف وعده کرده است  ،کنون به دهشت افتاده اند. نجیب هللا گفتافغان هم ا

 می باشد. "Bluffافغانستان اعزام دارد. طبعا ً این یک  عکس العمل نجیب هللا بود در دهشت که "بلف  

 

اکثرا ً از آن طوریکه ما تصور می کنیم آدم ساده نیست. او با داخل حلقات تماس دارد و ما  ،نجیب هللا

 بی خبر هستیم: به این معنی که او به شیؤه افغانی معامله می کند. . .



  

 

 

 3تر 3 له :د پاڼو شمیره
 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ په درښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهافغان جرمن آنالین 

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

 

م. و به حتی ما باید با امریکا در زمینه مذاکره نمایٔ  ،بله ،ما نه باید امریکا را از یک تعهد کنار بدانیم

رئیس جمهور پاکستان( پاکستان باید بفهمانیم که اتحاد شوروی را نباید نادیده بگیرد. ممکن است ما )

م. ما باید انعطاف پذیر ضیاء الحق را برای یک دیدار به تاشکند دعوت کنیم و حتی چیزی "تادیه"؟ نمایٔ 

و دراک باشیم. مذاکرات نباید ناکام گردد. شاید ما مجبور باشیم در فرصت خروج امتیازات را قایل 

 «.شویم

 

 خاتمٔه یک سوپر پاور!

 

 پایان

                

 

 

 
 


