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 7تر 1 له :د پاڼو شمیره

 de.german-afghan@maqalat  ئسره اړیکه ټینگه کړله موږ  په دغه پته.  ښت تاسو همکارۍ ته رابولينپه 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 : يادونه

  

 
  11/30/3310                   داکترسیدعبداهلل کاظم

 به مناسبت بزرگداشت سی و چهارمین سالگرد
 حوت هرات 32ی و مردمی تأريخقیام 

 
 قسمت چهارم

 قیام هرات ـ زمینه ساز تهاجم شوروی

 :اهداف شوروی 

ماه بعد از قیام هرات صورت  1تجاوزعريان شوروی به افغانستان که فقط  يا ضعیف مبنی بر پهلوی بعضی داليل قوی و در

 ۀزمان پطر کبیر آغاز گرديد و روسیبود که اساسًا از  آن کشور نۀن داليل همانا سیاست توسعه جوياتري قوی گرفت، يکی از

طرف سرزمین های جنوب وسعت ه شمال ب تسلط خود را از ۀقدم ساحه قدم ب« بازی بزرگ»نیم قرن  طول يک و آنوقت در

اين سیاست توسعه جويانه که هدف قديمی آن رسیدن به آبهای گرم  . آورد داد و يک ساحه را بعد از ديگر به تصرف در

به زعم . قرار گرفتديگر دراجندای توسعه جويانه شوروی  بحرهند بود، حتی پس از ايجاد دولت شوروی يک قرن بعد بار

 همان هدف ديرينه بود که بعد از سال ۀادام 1171دسمبر  32افغانستان در  نظران اقدام نظامی شوروی در يک عده صاحب

 بر تسلط »اجرای طرح  نفوذ تدريجی، دفعتًا بیک عمل نظامی منتهی شد و اولین قدم در توسعۀجهت  ها انتظار و تالش در

و دسترسی به ذخائر سرشار نفتی شرق میانه بود که به بهانه ای رويدست « هند ای گرم بحرآبه»، پیشرفت بسوی «منطقه

خود را به افغانستان مبتنی بر تقاضای کمک نظامی ازطرف دولت « !!محدود»اينکه شوروی دلیل اعزام قوای  . گرفته شد

 1171دسمبر  5 تأريخکه بین دو کشور ب طبق معاهده دوستی و همکاری ، تعهد دولت شوروی برای کمک بر)!!( افغانستان

منشور ملل متحد  51طبق ماده  بر)!!!( در مسکو امضا شده بود و نیز به دلیل دفاع از خود در برابر تهاجم مسلحانه خارجی 

.  نظرجهانیان پنهان کنند خواستند اهداف توسعه جويانه خود را از های سیاسی بودند که می کرد، فقط روپوش وانمود می

های اشغالی و يا  سرزمین برگشت ناپذير بودن نفوذ شوروی در»مبنی بر« دکتورين برژنیف»داليل فوق که ساخته و پرداخته 

به  داخل شوروی نیز ، حتی در«شرق»بود، نه  برای جامعه جهانی قابل توجیه بود و نه برای کشور های بالک « تحت نفوذ

.نظر شک و ترديد ديده می شد
 

 

 :ران شوروی درآغاز قیام نگرانی جدی س

 37)م 1171ارچ ـم 17 تأريخه وروی بـروی سیاسی حزب کمونیست اتحاد شـیـقیام هرات در روز سوم قرار داشت که ب

اينجا بعضی نقاط  ما در. جلسه اضطراری را دائر کرد و پیرامون اوضاع مغشوش هرات به بحث پرداخت( ش1057حوت 

 :گذرانیم آنرا از نظر می ۀعمد

  

برگزار کنیم و  بیروی سیاسی را ۀاين ساعت نا مناسب جلس لیونید ايلیچ برژنیف از ما خواسته است که امروز در: کرلینکو »

موکرتیک افغانستان پديد آمده است، بحث و يجمهوری د حاالتی که در ۀبار کند تا آنکه در جلسه اشتراک می برژنیف فردا در

 « .ايد ما اول از رفیق گرومیکو بشنويمش.  . .حالت فوری است. مذاکره کنیم

                                                           

  301ـ  307، صفحه1027اسداهلل طاهری، چاپ سوم، : هیمن، انتونی، افغانستان زير سلطه شوروی، ترجمه -1
 

https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/kazem_sa_qiyaam_tarikhi_mardom_herat_04.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/kazem_sa_qiyaam_tarikhi_mardom_herat_04.pdf


  

 

 

 7تر 3 له :شمیرهد پاڼو 

 de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ په دغه پته.  ښت تاسو همکارۍ ته رابولينپه 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 : يادونه

 

به تازه ترين گزارشاتی که از طريق مخابرات از افغانستان توسط رفیق جنرال گوريلوف سرمشاور نظامی  نظر: گرومیکو »

 مرکز اين نا. به خرابی نهاده است آنجا دريافته ايم، حاالت افغانستان به شکل وخیم رو در مؤقت مسؤولف یسکیما و رفیق ال

 اردوی افغان که در 17تا آنجا که از ارتباط مخابروی قبلی معلوم است، فرقه  . باشد اين وقت شهر هرات می آرامی ها در

 . . .لیکن خبری که اکنون به ما رسیده حاکی از فروپاشی اين لشکر استو آرامش را حفظ کرده است، آنجا مستقر است، نظم 

ما از رفقای خود  . . .شورشیان را مشکل است تعیین کرد، الکن رفقای ما گفته اند که هزاران نفر، فقط هزاران نفر تعداد

و رفیق تره کی، رفیق گوريلوف سرمشاور  . . .هرات باال گرفته است و آشوب در و مرج  گزارشاتی دريافتیم که هرج 

برای دريافت تجهیزات نظامی به شوروی روی  و . . .فرا خوانده را نزد خود  مؤقت مسؤولنظامی ما و رفیق الیکسیف 

 .بايد قابل فهم بود که وی اعزام نیروهای ما را يعنی نیروهای هوائی و زمینی را تقاضا کرده  است . . .آورده است

البته با اين هدف از ديدگاه من موضوع کمک به افغانستان را، ما بايد بطور اصولی طرح و مورد غور و بررسی قرار دهیم 

و  صلح و دوستی بسر برده ايم  ما برای شصت سال با افغانستان در. تحت هیچ شرايطی افغانستان را از دست نمی دهیم: که 

. باشد شديدی برخالف پالیسی ما می ۀرخشی است برضد اتحاد شوروی و ضربحاال اگر افغانستان را از دست بدهیم، اين چ

که معیار های افراطی را بکار گیريم، اگر اردوی افغان از مردم حمايت کند، اين مسئله کاماًل فرق البته يک مسئله اين است 

نتیجه برضد  سوم، اگر اردو برضد حکومت باشد در ۀنونی حمايت نکند و سر انجام مسئلو اگر اردو از حکومت قاکند  می

 « .آنصورت موضوع واقعًا پیچیدگی پیدا میکند نیروهای ما، در

من فقط . افغانستان با تره کی مذاکره کرده اند ما در مسؤولما و رفیق الیکسیف  رفیق گوريلوف سرمشاور: وستینوف ا»

و  مورد اوضاع امور مشوش است  و او گفت که رهبری افغانستان در همین لحظه با رفیق گوريلوف صحبت تیلفونی داشتم 

ما به رفیق تره کی مشوره داديم که چندين نیرو  . . .ان در واليت پکتیابد است و همچنواليت هرات بسیار  اوضاع خاصتًا در

 خود پاسخ داد که اين کار مشکل است زيرا نا آرامی ها در ۀاو به نوب. رده اند، اعزام نمايدرا درهمان جاها که شورش برپا ک

قالب اعزام قوای  انتظار دارند، البته درکوتاه سخن اينکه آنها جواب قاطع از اتحاد شوروی . ديگر مناطق نیز موجود است

 «.زمینی و هوائی

 برابر شورشیان؟  برابر کی خواهند جنگید؟ در اعزام کنیم، نیروهای ما در نیروبه آنجا سوال اينجا است که اگر ما : کرلینکو »

 بنا زياد از افراد عادی؟  تعدادن آنها میا زيادی از افراطیون مذهبی پیوسته باشند که همه مسلمان اند و در تعدادآنها با  يا اگر

 « .آن ما ضرورت خواهیم داشت که برضد مردم جنگ برپا کنیم بر

 که ديدهرات از هرنگاه ـه وادث درـن نیست، حـنوز روشـان هـیــورشــومت و شــان حکـیـامـان حـیـات مـبـاسـنـم: گرومیکو »

 « .هنوز اوضاع به حد کافی روشن نیست شته شده است، الکن تااست زيرا بیش از هزار نفر ک شود يک اغتشاش آشکار

 . .ما بايد به خاطر افغانستان مبارزه را تحمل کنیم، پس از همه ما به مدت شصت سال درکنار هم زيسته ايم . . : .کاسیگین »
گیرند تا تصامیم حکومت  میتوان دارند، بکار  آنچه در واضح است که ايران، چین و پاکستان برضد افغانستان اند و هر .

تره کی و حکومت او الزمی می قانونی افغانستان را بی اعتبار سازند و به درستی همین نکته است که حمايت سیاسی ما را از 
 .نیز در برابر رهبری افغانستان قدعلم خواهد کرد( رئیس جمهور امريکا)البته کارتر . سازد

برابر  ن نیرو اعزام کنیم، باچه کسانی ضرور خواهد بود که بجنگیم آيا با هر که درصورتیکه الزم افتد که به افغانستا در
من الزم . آنها همه مسلمان اند، مردمی که عقیده واحد دارند و عقیده بس راسخ دارند رهبری کنونی افغانستان ايستادگی کند؟ 

آنها تاکنون . اين مدت به وقوع پیوندد، صحبت کنیم اند در اشتباهاتی که اجازه داده ۀبار تره کی و امین دربا دانم که بايد  می
آنها تقريبًا همه رهبران را کشته اند، نه تنها . به سیاستی ادامه داده اند که مردمی را که با ايشان موافق نبوده اند، اعدام کنند

من  . . .را فورمول بندی کنیم رهبران دست اول را بلکه رهبران متوسط حزب پرچم را، حاال مشکل است که يک سند سیاسی
بگذاريد که خود  . حکومت افغان فشار بیاوريم که از ما تقاضا نمايد تا به آنجا نیرو بفرستیم کنم که درست باشد بر تصور نمی

ما بايد  . . .برابر شورشیان مقابله کنند هر جا که ضرورت افتد، اعزام نمايند تا در آنها قطعات عسکری تشکیل کنند در
 « .آنرا توسط يک نماينده خاص ارسال داريم رابطه به آن برروی سندی کار کنیم و یروهای خود را آماده نمائیم و درن

ظرف يک  توانیم فقط در طرح اول آنست که ما می. رابطه به عملیات نظامی دو طرح را آماده کرده ايم ما در: اوستینوف »
کابل پیاده کنیم و فرقه  و غند موتوريزه پیاده نظام را در داخل افغانستان اعزام کنیم  نیروی هوائی را در 135روز فرقه 

تحت اين طرح ما . موتری و پیاده نظام را در سرحد مستقر نمائیم 5و غند  سرحد جابجا کنیم  را در 21موتوريزه شماره 
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 de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ په دغه پته.  ښت تاسو همکارۍ ته رابولينپه 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 : يادونه

 

کنیم،  اينجا اتخاذ می سیاسی تصمیمی را که درظرف سه روز نیرو پیاده کنیم، ولی بايد عواقب  آماده خواهیم بود که در
 « .بپذيريم

ما بدون تقاضا نامه از جانب . بايد اين مسئله بطور کامل و همه جانبه مورد غور و بررسی قرار گیرد.  . . :کرلینکو »
ن مسئله بايد مستقیمًا در اي . و ما بايد اين نکته را به رفیق تره کی برسانیم حکومت افغانستان نمی توانیم نیرو اعزام کنیم 

 عالوه برآن به تره کی بايد فهماند که در. توضیح داده شود گردد، کنفرانسی که بین رفیق کاسیگین و تره کی برگزار می
مسائل مذهبی، مناسبات با جوامع . شود گرفتهوسیع بکار  ۀشکنجه ها و غیره نبايد به پیمان ها، اعدام. روش خود تغییر آورد

 سیاست است و تره کی در بسیار مهم در ۀاين يک مسئل. آنها معنی خاص داردمومًا با دين و رهبران دينی برای مذهبی و ع
اقل تا فردا  اين سند بايد حد. اينجا با قاطعیت کامل بايد اطمینان بدهد که هیچ نوع تخلف، هرچه باشد نبايد از ايشان سرزند

 « .ه خواهیم کرد که چگونه آنرا به بهترين وجه انجام خواهیم دادما با لیونید برژنیف نیز مشور . آماده شود
« گیرد بر می اين طرح اعزام دو فرقه به افغانستان را در . را هم آماده کرده ايم ما طرح دومی نیز داريم که آن: اوستینوف »
. . . . 
 (: بحث ادامه داشت تا آنکه کرلینکو به نتیجه گیری پرداخت و گفت)
 :بیائید که از ان نتیجه گیری کنیم. نظريات ما واضح است! سخن به درازا کشید، رفقا : کرلینکو »
هزار تن  آن ايزاد صد ـ به رفیق کاسیگین صالحیت داده شود تا اسنادی را که به ما عرضه شده است، اصالح نمايد و در 1

 .ها و اسعار را از فیصله نامه دور کند روبل وارد کند و مسائل فیصدی 35به  15و افزايش قیمت گاز را از  گندم 
ـ به رفیق کاسیگین صالحیت داده شود که با رفیق تره کی صحبت کند تا متیقن شود که آنها اوضاع افغانستان را چطور  3

ارزيابی می کنند و از جانب ما کدام چیز ضرور است و در مذاکرات با رفیق تره کی رفیق کاسیگین رهنمود های حاصل 
 .بیروی سیاسی بعمل آمده مدنظر داشته باشد نظرات را که درتبادل 

ـ موضوع سومی که ما دراينجا برآن بحث کرديم عبارت است از اينکه به رفقا هريک گرومیکو، اندروپوف و پونوماريف  0
ن ترتیب و آماده صالحیت داده شود تا سند سیاسی را با درنظر داشت تبادل نظرات در رابطه به سیاست ما در امور افغانستا

 .نمايد
 . ـ به منظور جلوگیری از مداخالت پاکستان در امور افغانستان بايد از طريق وزارت خارجه با آن کشور تماس گرفته شود 2
 .را رفع نمايد به افغانستان کمک کنیم تا مشکالت خود .بی .جی .ـ ما بايد از طريق وزارت دفاع و همچنان از طريق کا 5
جهت  به افغانستان در .بی .جی .و همچنان از طريق کا بهترين متخصصین نظامی را از طريق وزارت دفاع  ـ  فرستادن 2

 .نظر گیريم و افغانستان تأثیر داشته باشد، در ساختن شرايطی که بر اردوی افغان 
های پاکستان، چین، ايران و  ما بايد حاوی ماده ای باشد تا مدارکی را ارائه کند که مداخالت کشور ۀفیصله نام ۀـ مسود 7

امور داخلی افغانستان آشکار سازد و اين مدارک از طريق رسانه های گروهی کشورهای جهان سوم نشر و افشا  امريکا را در
 .گردد

چین و سائر  ، امريکا وپاکستان، ايران ۀبگیرند که مدارک مربوط به مداخل ـ رفقا هريک يونوماريف و زمیاتین صالحیت 1
 .امور داخلی افغانستان آماده نمايند و اين مدارک را برای رسانه های گروهی بفرستد تا آماده باشد را در کشورها

ـ ما بايد محتاطانه در مورد پاسخی که کشورهای ديگر، اتحاد شوروی را متهم و برچسپ بزنند، فکر کنیم آنگاه که ما را به  1
 .تجاوز و غیره متهم نمايند

اينجا  اجازه خواهد داشت که دو فرقه را میان سرحد شوروی و افغانستان اعزام کند و سرانجام چنانکه درـ وزارت دفاع  13
آيا کدام پیشنهاد ديگرهست، . پیشنهاد شد، ضرور است که کشورهای سوسیالیستی را از تدابیری که ما پذيرفته ايم، آگاه سازيم

 رفقا؟
 «.تبر گرفته اس اين همه چیز را در: ـ ـ همگی  

 

 :صحبت تره کی با کاسیگین و سفر او به مسکو
ترجمان با تره کی صحبت مفصل از طريق تیلفون  ۀوسیله مارچ کاسیگین ب 11فوق فردای آنروز يعنی  ۀبرطبق تصمیم جلس

خواهد که شوروی با اعزام قوا  گويد و از گاسیگین می تره کی در اين صحبت به تکرار از ضعف رژيم سخن می. انجام داد
کنیم شام امروز يا صبح فردا هرات بدست  ما فکر می»: گويد تره کی می. خطر سقوط نجات دهد رژيم را از فروپاشی و

ها و ترکمن ها برای ما  ها، ازبک خواهیم که تاجک ما می . . .کنم که بما کمک کنید من از شما التجا می . . .دشمن می افتد
های افغانی بپوشند و  بگذاريد که لباس افغانی بپوشند، نشان. کنند اين مردم در افغانستان هم زندگی می . . .ندفرستاده شو

و  اين باره بايد مجلس کنیم  ما در» :گويد ولی کاسیگین در جواب می« . . .آنوقت کسی آنها را خارجی تشخیص نخواهد کرد
 .«. . .دهیم اضافی می اتطیار و لیکن ما برايتان فورًا سالح  . . .مشوره نمائیم

 .«گیرد، تا آنوقت هرات سقوط خواهد کرد اين وقت زياد را می » :کند ديگر اصرار می تره کی بار 
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زب صحبت با تره کی و تقاضای مصرانه او را مبنی بر اعزام فوری قوا به جلسه بیروی سیاسی ح ۀکاسیگین متعاقبًا نقاط عمد
رونوشت اين مجلس در يک سند رسمی بعدًا در . مارچ دائر گرديده بود، به تفصیل گزارش داد 11که به همان روز يعنی 

 .مهم آنرا جهت معلومات مزيد ذياًل اقتباس میدارم جمع اسناد آرشیف روسیه و آلمان شرقی انتشار يافت که چند مطلب عمده و
و به اين نتیجه رسیدم که ما بايد بسیار بسیار دقت  بررسی کردم  را به دقت غور و رفقا، من تمام اين مسائل: اندروپوف »

اين  اين مسئله کاماًل روشن است که در کنیم؟  سوال اينست که اگر ما به افغانستان نیرو اعزام کنیم، از کی حمايت می. کنیم
را حل کند، اقتصادش عقب افتاده است، دين  دجهت رسیدن به سوسیالیزم تمام مشکالت خو وقت افغانستان قادر نیست در

دانیم،  ما تعلیمات لینن را در باره شرايط انقالب می . و تقريبًا تمام باشندگان دهات بیسواد اند اسالم در آن کشور مسلط است 
 هستم که ما میبر اين من به اين باور  بنا. افغانستان صحبت کرديم، از آن گونه شرايطی نیست تمام شرايطی را که ما در

ما چنین . است قبولقابل  لیکن به زور سرنیزه و اين کار برای ما کاماًل غیر افغانستان فرو نشانیم،  توانیم انقالبی را در
 «توانیم نمی پذيرفتهرا خطری 

مهاجم  دویرود، ارما به افغانستان ب قشونقابل اعتماد نیست، لذا وقتی  اردوی آنها»: کو با تائید گفتار کاسیگین افزودگرومی
ً  اولتر از همه در خواهد بود و در  . . .برابر مردم آنجا و بايد به روی آنها آتش بگشايد مقابل کی خواهد جنگید، واضحا

اين حکومت  با چه بدست خواهیم آورد؟ ( از افغانستان)ما  . . .شرايط در افغانستان واقعًا برای انقالب فرا نرسیده است
سوی ديگر از  »: ادامه گفت گرومیکو در« . . .لمللیبا اين وزنه ناچیز در امور بین او  قتصاد عقب افتاده موجوده، با اين ا

مطابق به منشور ملل متحد يک . توانیم به خاطر بسپاريم که از نظر قانونی هم ما اعزام نیروهای خود را توجیه کرده نمی بايد
افغانستان . توانیم نیرو بفرستیم که معروض به تجاوز خارجی باشد کشوری میتواند تقاضای کمک کند و ما به  مملکت می

است، يک مبارزه انقالبی داخلی، جنگ بین گروهی از ( افغانها)اين يک مسئله داخلی . معروض به تجاوز خارجی نبوده است
 «. . .رده اندمردم در مقابل گروهی ديگر و تصادفًا افغانها بطور رسمی از ما تقاضای اعزام نیرو نک

اينجا دعوت کنیم و به او  شايد بهتر باشد تره کی را در »: اين جلسه نظر خود را چنین خالصه کرد و گفت کاسیگین در
برابر قشونی نمی  توانیم زيرا آنها در نیرو اعزام کرده نمیايش خواهیم داد، لیکن به شما افز های خود را بگوئیم که ما کمک

بخشی ديگر بی تفاوت نشسته اند و در انتظار می باشند، بلکه ما در برابر  ن بسوی دشمن رفته اند وجنگند بلکه بخشی از آ

«.مثبت بصورت کل وجود ندارد ۀیچ نکتآن ه اينکار اثرات منفی بزرگ به ما بار می آورد و در. مردم خواهیم جنگید
 

 

هرات مسلط شده بود و شوروی خطر سقوط شهر  در اوضاع  مارچ  يعنی روز پنجم قیام که قوای رژيم نسبتًا بر 11 تأريخه ب
حضور لیونید برژنیف تشکیل جلسه داد  در ديگر بیروی سیاسی، البته اين بار دانست، بار حدی مرفوع می بدست مردم را تا

فوری  ال اشتراکؤطرح س»: ده بود، تائید کرد و گفتو موصوف تمام فیصله ها را که طی جلسات دو روز گذشته اتخاذ ش
افغانستان که مورد بحث قرار گرفته است، از نظر من بیروی سیاسی بصورت درست تشخیص داده که  ۀمناقش نیروهای ما در

ما بايد به رفیق تره کی و سائر رفقای افغان واضح سازيم که آنها را . اين جنگ گرفتار شويم وقت مناسب برای ما نیست در
کنیم، لیکن دخالت نیروهای ما در  آن کشور به جريان اندازد، کمک می ما  را درهای  دررابطه به هر چیزی که فعالیت

 «. . .آن متوجه  خود آنها خواهد بود همه ضرر افغانستان نه تنها ما را زيانمند خواهد ساخت، بلکه اولتر از
ات امروز اندکی بهتر است، اوضاع درهر »: در رابطه با اوضاع چنین بیان کرداين جلسه اوستینوف آمادگی کشورش را  در

 ۀساح ما دو فرقه در. خواهیم فرستادجا بفرستیم و ما به پیمانه زياد های تخنیکی به آن البته الزم است کمک. شهر آرام  است
 توانیم آنها را در ما سه غند داريم که می. نظامی آسیای مرکزی ۀساح و يک فرقه هم در نظامی ترکستان تشکیل می کنیم 

من هم  . کید ورزمأم که البته برحالت آمادگی خويش تگوي را به خاطری می من اين. عت به افغانستان برسانیمساظرف سه 
سرحد  خواهم که عملیات تکتیکی را در من اجازه می. به افغانستان حمايت نمی کنم قوااعزام  ۀمانند سائر رفقا از نظري

قضیه را با بی کفايتی  من بايد بگويم که رهبری افغان هر. را تشکیل کنیم و فرقه های نظامی و غندها  افغانستان اجرا کنیم 
 «.کردن برای مشاورين ما تحت چنین شرايط دشوار است و کار کند  اجرا می

 و مذاکرات توسط رفقا هر به اینجا آورده شودرفیق تره کی فردا بیستم مارچ  »: پایان جلسه برژنیف چنین هدایت داد در

«.گرومیکو و اوستینوف با او صورت گیرد و سپس من او را خواهم دید یک کاسیگین،
0
  

 در. و با سران فوق الذکر شوروی مالقات کرد به مسکو احضار شد( مارچ 2 )به اساس همین هدایت تره کی بروز موعود 
قبلی بیرون شده و  اضطراب حالت پر اين روز که هرات دوباره بدست قوای حکومتی درآمده بود، فضای مذاکرات نیز از

تاحدی شکل عادی را بخود گرفت و سخن از دوستی اتحاد شوروی و افغانستان بود، چنانکه کاسیگین در صحبت با تره کی 
که  یبرابر همه دشمنان تان بجنگید، چه آنهاي و به کمک خويش ادامه خواهیم داد تا در ما برای شما کمک کرديم  »: گفت

ما بدين نتیجه می رسیم که تا مدت  . . .آينده با آنها برخورد خواهید کرد و چه دشمنانی که دراکنون برضد شما می جنگند 
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 ۀزياد انداز ونیکشورهای همسايه و همچنان افز توانیم از طريق تفوق سیاسی ما بر معین بهترين کمک را که به شما کرده می
اين باوريم که  افغانستان بر ما در »: سپاسگذاری فراوان گفتمقابل تره کی پس از اظهار  در« . . .امداد ما خواهد بود

درعرصه سیاسی .  مشکالت جاری را بايد اول از طريق سیاسی حل کرد و اقدامات نظامی بايد خصوصیت فرعی داشته باشد
 پس از آنکه در ظرف يک روز در. و بدين نتیجه رسیده ايم که اکثريت مردم طرفدار ما می باشند های برداشته ايم  گام ما

 رابطه به وقايع هرات در راديو بیانیه دادم، به تعداد يکصد و دو مظاهره برپا شد و مظاهره کنندگان شعار های حمل می
تره « . . .اين امر ما را متقاعد ساخت که دشمنان داخلی ما زياد نیستند. کردند کردند که خمینی و نوکران او را محکوم می

و به اين دوستی خود ادامه خواهیم داد و ما  کید کنم که ما دوست بوديم أاين مسئله ت خواهم بر فقط میمن  »: کی عالوه کرد
ما از . ما از لینن آموختیم و می کوشیم که از لینن بیاموزيم. هرگز با کسی چنین دوست نزديک نبوديم که با شما هستیم

« . . .ی همسايه برقرار کنیمدستورات لینن به خوبی آگاهیم که چگونه روابط با کشورها
 
  

 

بل بودند و از سران شوروی همه نگران سقوط رژيم در کا ،آغاز قیام شود که در از تمام تشريحات فوق چنین نتیجه گرفته می
ال کمک های ولی بعدًا پس از رفع خطر توجه را بیشتر به ارس در تردد قرار داشتند،  برای نجات رژيم احتمال اعزام قوا 

حواشی سرحد افغانستان جهت اقداما ت فوری و نیز سرزنش و تنبیه سران خلقی  ، آمادگی نظامی درنظامی، اعزام مشاورين
تشديد  حال طوريکه وقايع بعدی نشان داد،  بهر . رفع اختالفات حزبی و مدارا با مخالفان و غیره مبذول کردند مبنی بر

 قیام های مردمی در ۀطرف و ادام يک اری تره کی و قتل او توسط امین شد ازاختالف بین تره کی و امین که منجر به برکن
که ناشی از انزجار روز افزون مردم از اعمال رژيم بود از طرف همه مهمتر همکاری اردو با مردم  سر افغانستان و از سرتا

ر سقوط مجبور به حمله نظامی به شوروی برای نجات رژيم از خط ،قیام هرات ماه بعد از 1ديگر، همه عواملی بودند که 
 . افغانستان شد

 

 :افغانستان بعد از قیام  نگاهی به پالیسی نظامی شوروی در 

قیام هرات هنوز در چهارمین روز خود داخل نشده بود که بیروی سیاسی حزب کمونیست شوروی حوادث هرات را طی يک  

شوروی به وضاحت هدف طويل المدت  ۀگرومیکو وزير خارج اين جلسه در . جلسه اضطراری مورد غور و مداقه قرار داد

اصولی طرح  از ديدگاه من موضوع کمک به افغانستان را ما بايد بطور» : افغانستان قاطعانه بیان کرد و گفت شوروی را در

ما برای شصت  .دهیم تحت هیچ شرايطی افغانستان را از دست نمی: دهیم، البته با اين هدف که  و مورد غور و بررسی قرار

ضد اتحاد  و حاال اگر افغانستان را از دست بدهیم، اين چرخشی است بر سال با افغانستان در صلح و دوستی بسر برده ايم 

همین جلسه پونوماريوف ـ يک عضو برجسته بیروی سیاسی  در. «. . .باشد شديد برخالف پالیسی ما می ۀشوروی و ضرب

اردوی افغان را برآورده سازيم و فقط پس از آن  قوایزم است که تمام نیازمندی سیار الهمه ب اولتر از »: تصريح کرد که 

 «. . .آنجا پیاده کنیم های خود را در توانیم نیرو شود، ما می مرحله، اگر واقعًا ضرورتی احساس می

که ( 1113پريل ا 31مطابق  1070ثور 1)تا سقوط نجیب ( م1171اپريل  17مطابق  ش1057حوت  37)  تأريخاز آن 

سال آن با موجوديت قوای متجاوز  شوروی  1افغانستان به نحوی حاکم بود و از آنجمله  شوروی در ۀحکومت دست نشاند

ها  طول اين سال در. شود معاصر کشور محسوب می تأريخهای پر از مصیبت، ويرانی و خونبار  باشد، همه سال مرتبط می

پالیسی کلی  چرخش خاص در ۀآن به ذات خود يک نقط ۀمرحل آمد که هر اجرا در ۀمرحله به منص شوروی طی چار ۀخلمدا

 :شود، به اين شرح که شوروی در افغانستان محسوب می

جمله کشورهای تحت نفوذ خود به حیث  شوروی افغانستان را در( 1171اپريل  37) 1057اول ـ پس از کودتای ثور  ۀمرحل

خود را مکلف دانست تا رژيم دست نشانده را به هر  ،ابق به دوکتورين برژنیفمط حساب کرد و« سوسیالیستی»يک کشور

اين مرحله از اعزام مشاورين ملکی و نظامی تا ارسال مقادير فراوان انواع اسلحه و  در. دارد قدرت نگهه قمیت که باشد، ب

های متواتر مردم برعلیه  قیام. ر سازدافغانستان مستق حکومت دست نشانده را دروسیله  های مالی دريغ نکرد تا بدان کمک
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به  قدم رژيم را با خطر سقوط نزديک کرد و شوروی ناگزيره حادثه هرات و وقايع مهم ديگر قدم ب رژيم، بخصوص بعد از

افغانستان باقی بماند و  شوروی درنظر نداشت تا برای مدت مديد در ،البته دراين مرحله(. 1171دسمبر  32)اعزام قوا گرديد 

اما تهاجم قوای . ها گذاشته و قوای خود را بیرون کند یت را به افغانمسؤولکر می کرد که به محض تحکیم  پايه های رژيم، ف

 .ها را شدت بخشید و شوروی را مجبور به تغییر پالیسی ساخت شوروی موج مقاومت

پیدا کرد که شوروی  توسعهمتجاوز چنان  بر قوایسرتاسر افغانستان در برا برخورد ها در 1113طول سال  مرحله دوم ـ  در

کمیت و کیفیت آن بیفزايد و هدف نهائی توسعه  افغانستان پابرجا نگهدارد و بر راه ديگر نداشت جز آنکه قوای خود را در

 در دوتوان  شوروی را می تالبته هدف طويل المد. وسیله تمرکز و تقويه قوا دنبال کند جويانه خود را فراتر از افغانستان به

خیز بسوی بلوچستان و مناطق  ۀستان و استفاده از آن به حیث تختافغان يکی هدف کلی، آنهم نفوذ کامل بر: پالن خالصه کرد

سرحدات شوروی تا کوه های هندوکش به « دوفاکتو»پشتون نشین ماورای سرحد و ديگرهدف قسمی يعنی پیش آوردن عملی 

ديورند و دو طرف  های هر ايجاد کشوری بنام پشتونستان متشکل از پشتونجنوب شرق  و در شمول ادغام هرات به آن 

 ( 375تا  373ـ صفحه  22مؤخذ شماره . )سیس يک دولت بلوچ تحت نفوذ شورویأدرعین زمان تالش برای ت

تان پرداخت داخل افغانس به اين منظور شوروی به ايجاد پايگاه های وسیع نظامی با تجیهزات بسیار مدرن هوائی و زمینی در

 : آنجا به وجود آورد  و سه کمربند سوق الجیشی را در

 امتداد سرحد با ايران و پاکستان،  ، شامل ساحات غربی، جنوبی و شرقی افغانستان در«جبهه مقدم»اول ـ کمربند 

 دوم ـ کمربند حمايوی درعقب کمربند اولی،

 .سوم ـ کمربند اکماالتی در شمال و شمال شرق افغانستان

زرنج به  زمینه تهیه شده است، ساحات هرات، شیندند، فراه و در( امريکائی)اساس نقشه ای که توسط جوزف بودانسکی  به

را از شمال بطرف جنوب با سرحدات ( شوروی)ترکمنستان  حیث يک دهلیز بزرگ و مهم سوق الجیشی پنداشته شده و

 به بندر( زاهدان)دف بعدی شوروی را از طريق سیستان پاکستان و نیز بطرف غرب با سرحدات ايران وصل میکند که ه

شوروی به  ۀآغاز دسترسی به آرزوهای ديرين ۀحقیقت نقط رسیدن به اين محل در. ايران برآورده می سازد در« چاه بهار»

.باشد آبهای گرم می
 

 

 

ناگزير شد از پالیسی توسعه جويانه و  ، آنهم يک اشتباه بزرگ پی برد شوروی به يک واقعیت مهم 1110اخر مرحله سوم ـ او

افغانستان در واقعیت : پیش گیرد، به اين شرح که شوروی معتقد شد و تهاجمی خود منصرف و بجای آن پالیسی دفاعی را در

برعکس مردم اين . باشد« سوسیالیزم»به مرحله ای نرسیده است که آماده پذيرش و پرورش « انکشاف اجتماعی»از نظر 

افغانستان بطور روز سر  های جهادی در سرتا فعالیت توسعۀ. ل افکار بیگانه قرار دارندينداری و گريز از قبودرعمق د کشور

جمهوريت  طرف رقبای شوروی، بخصوص امريکا، خطر نفوذ بنیادگرايان اسالمی را در جبهات جهادی از ۀافزون و تقوي

لذا شوروی برای جلوگیری از اين خطر مجبور شد . دهای آسیای مرکزی شوروی بیش از پیش قرين به واقعیت می ساز

سال  اينجاست که در. افغانستان و سرکوبی جدی آنها متمرکز سازد های جهادی در حمالت خود را بیشتر بر مواضع قوت

برعالوه شوروی . سر افغانستان بطور بی سابقه افزايش داد شوروی برشدت حمالت خود علیه مجاهدين افغان درسرتا 1112
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 7تر 7 له :شمیرهد پاڼو 

 de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ په دغه پته.  ښت تاسو همکارۍ ته رابولينپه 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 : يادونه

 

 داخل هر و در  «ها ملیت»قومی و زبانی بین اقوام افغانستان بنام «  تفرقه اندازی »برای جلوگیری ازاين خطر از سیاست 

ها تضعیف کند داخل توسط خود افغان مبادرت ورزيد تا مقاومت را در« ملیشه های قومی»قوم با تشکیل 
 
  

های ضعیف النفس جهادی را با  دولت به کمک مشاورين شوروی موفق شد تا يک تعداد زياد قوماندان ،اين پالیسی سی ازأبه ت

هرات، )آنوقت به حیث آمر زون شمال غرب  دادن پول، مقام و اسلحه با خود همکار سازد، چنانچه به قول نبی عظیمی که در

و به  الاقل سه هزار مخالف مسلح به دولت پیوسته  1110واليت هرات الی سال  در» : کرد ايفای وظیفه می( غور و بادغیس

 . «امنیت مناطق مربوطه به طرفداری دولت مصروف بودند که بعدًا تعداد آنها به مراتب بیشتر گرديد

افغانستان پس از رويکار آمدن گوربچف و  جنگ در ۀهای داخلی ناشی از تشديد و ادام به فشار مرحله چهارم ـ  شوروی نظر

ه نجیب را ب 1112ماه می  در(  گالسنوست )«  آشکار ساختن حقايق »و روش (  پروستاريکا )«  سازی باز »پالیسی اتخاذ 

طريق ملل متحد  از( سويس)مذاکرات در ژينوا  ۀتصمیم گرفت تا با ادام جای کارمل در راس حکومت کابل گماشت و

 1111می  15 تأريخه به اساس اين موافقتنامه ب. مطرح سازد چارچوب يک موافقتنامه موضوع خروج قوا را از افغانستان در

اين مرحله البته قبل  در. آخرين عسکر شوروی افغانستان را ظاهرًا ترک کرد 1111فبروری  15 تأريخه خروج قوا آغاز و ب

 کابل تشبث کرد،  برای حفظ و بقای رژيم( علنی و مخفی)و بعد از آن شوروی به يک سلسله اقدامات وقايوی  از خروج قوا 

های اقتصادی و  زمینه های ملکی و نظامی، تدارک تجهیزات پیشرفته دفاعی، کمک جمله افزايش تعداد مشاوران در از

اين مختصر نمی  و غیره که بررسی جزئیات آن در« مصالحه ملی»مخالفان بنام  ساختن رژيم به نرمش و جلب نظر مجبور

.گنجد
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