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مقد مه :
چه چیزی در عقب تصمیمگیری مقامات ارشد اتحاد جماهیر شوروی نهفته بود که در ماه
د سمبر سا ل « »9191آن کشور باالی افغا نستا ن تجا وز نمود ؟ چرا وچه وقت میخا یل گرباچف
تصمیم گرفت که سربازان وقطعات نظامی شوروی را بعد ازگذ شت ده سا ل حضور از افغا نستا ن
فراخواند ؟ ونقش ایاالت متحده امریکا دراین مورد از چه قرار بود ؟ که برنامه کمک های مخفی اش
را به منظوررسا ند ن کمک به گروه های مقا ومت افغا نستا ن طرح و پیریزی نمود وحسب
پروگرام طرح شده به مجاهید ین افغا نستا ن موشک های نوع ستنگر را کمک نمود وبه اختیار آنها
گذاشت ؟ ونیز سازمان سیاه ( )CIAدراتباط به جنگ درافغانستان چه نقشی را با زی کرد ؟ وچه
عوامل مساعد کننده درمیان بود که منتج به ظهور اسالمگرایان افراطی وستیزه جو درتاریخ جنگ
افغانستا ن وآنهم در انتهای جنگ سرد گردید؟
این همه آن سواالتی بود که در این یک کنفرانس بزرگ بین المللی «به ارتبا ط تاریخ بین المللی
جنگ درافغانستان» طرح شد .کنفرانسی که به همت سا زمان پروژه تا ریخ بین المللی جنگ سرد
( )cold war international project=CWIHPو درهمکا ری تنگا تنگ نها د ( Woodrow
 )Wilsonبرنامه آسیای مرکزی و انستیوت کینن ( )kennanپوهنتون جورج واشنگتن ومساعی
گروپ بولتن جنگ سرد وکا رکنا ن ارشیف ملی ثا نوی به شکل کنفرانس انتقادی شفاهی «زبا نی»
درمیان کهنکاران سیاسی طراحی وبرگذارشد « .»2کنفرانسی که درآن بحث وگفت وشنود بین
افسران سیا سی ارتش سرخ شوروی ومقا ما ت شورای امنیت ملی ( )NSCوزا رت امورخا رجه
وسا زما ن اطالعات مرکزی سیاه( )CIAپیرامون موضوعات زید خل درجنگ افغانستان که از زمان
زمامداری ادراره کارتر –ریگا ن و جورج دبیلو بوش صورت گرفته بود بحث وبر رسی قرارگرفت
ودرعین زما ن کارشناسا ن علمی وپژوهشی اسناد وتوضیحات این گفتگوها ومبا حثا ت را به زبا ن
های روسی ،بلغاریا یی  ،الما نی ،چکی و هنگری ترجمه وتفسیرکردند که بعد ًا درجزوه های جداگانه
زیور چاپ یافت عالوه بر آن الزم پنداشته شد که لستی از اشتراک کننده گان وآنهای را که درکا ر
این کنفرانس سهم فعا ل گرفته بودند نیزتنظیم نما یند « »3که اینها شا مل تحلیلگری ازنها د رند
( )RANDالکسا ند ر الکسیب ( ، )Alexander Alexievافسران سا بق « سی آی ای » امریکا
اقا یون جورج کیب ( )George Caveوچا رلس کوگا ن (  ، )Charles Coganسفیر سا بق
امریکا اقای رایموند گارتوف ( )Raymond Garthoffو اقای محمد حسن« کاکړ» سا بق استاد

کرسی تاریخ پوهنځی پوهنتون کا بل  ،د نس کوکس ( )Dennis kuxو ویلیا م گرین میلیر
( )William Green Millerسفیران امریکا وکارمند سا بق امنیت ملی ریس جمهور کا رتر اقای
جیرولد شیکتر ( )Jerrold Schecterونماینده جورج دبیلیو بوش اقای ( )Peter Tomgenدر
امورمسایل خارجی افغانستان و واقای نیکولیس ویلیوتس( )Nicholes A. Veliotesسابق معاون
وزیر امورخارجه در زما ن زمامداری ریس جمهور ریگا ن و مسول در امور شرق و جنوب آسیا
بودند .
اسناد مورد بحث بد ست آمده ازمنا بع روسیه شا مل مجموعه ای از مواد قا بل استفا ده توسط نهاد
(  )CWIHPومتخصص نظامی روسیه اقای ای ای لیاکویسکی ( )A.A.Lyakhovskyتهیه وتدارک
دیده شده است ودراین اسناد بد ست آمده وتدارک دیده شده چنین وانمود شده است که چگونه گذارش
رسمی یکجانبه ازوضع ا فغا نستا ن  ،گزینه های سیا سی شوروی را بین ماه مارچ سال ()9191
هنگام قیام دروالیت هرات وخواست شوروی به ارتباط مداخله درافغانستان موضوع بحث درمسکو
قرارمیدهد «.»4سویتال نا سا برانسکا یا ( )Sevetlana Savranskayaمحقق وپژوهشگر روسی
چنین استدالل مینما ید :
« رهبران اتحا د جماهیر شوروی تقریباً منحصر بخود با درنظر داشت هشد ار
سازما ن اطالعا تی روسیه( )KGBمبنی براینکه وضیعت افغانستان دارد که درسا ل
( )9191به شد ت به وخا مت گراید  ،لذا ایجاب میکند روسیه درهزینه های خود
بسیا ر محتا ط وهرآن با ید با مالحظه برخورد ودر مورد عا قالنه تصمیم گیرد »
از سوی دیگرعامل مهم دیگری که در آن سا ل شوروی ها ویا مقا مات شوروی را نگران خود
ساخت اخبار واصله ازمنابع اطالعا تی نظا می وکانال های د یپلما تیکی بود که شوروی را وادار
ساخت ویا برای مقامات مسول شوروی نگرانی را بوجود آورد چنین سروصدا ها پخش شده بود
که ایاالت متحده امریکا بعد از کنا ررفتن وبیرون شد ن شاه ایران عنصر تحت حمایه غرب ازقدرت
درنظر دارد که باالی ایران تجاوز نما ید لذا مسکو با احساس ترس از اینکه مبادا ایاالت متحده
امریکا با تجا وز خود باالی ایران درافغا نستا ن برای خود جای پا پیدا کند بهراس افتا د« چونکه
درآنوقت اتحاد جماهیر شوروی از اینکه از حکومت جد ید بر سر اقتدار طرفدار خود در کا بل که
اگر نتواند حمایت کند از اعتبا ر او در جامعه و جهان کمونیزم کا سته خواهد شد » سخت نگران
بود وبادرنظرداشت همین اصل به شد ت همه جا نبه به ارتباط توانا یی های نیروهای نظامی
افغا نستا ن ازیک سو واز سوی د یگر به ارتباط موقف حفیظ هللا « امین» سوئ ظن وبد گما نی
داشت ونمیتوانست بصورت قطعی تشخیص نما ید که ایا حفیظ هللا «امین» نماینده امریکا ا ست
ویا اینکه آماده است تا خودرا باالی امریکا بفروش رسا ند – درکنفرانس معاون وزارت امورخارجه
سابق امریکا اقای جی .بروس امستوتس ( )J.Bruce Amstutzوشماری دیگری ازاشتراک کنند گان
همچو اتهاما تی را که ازطرف شوروی به حفیظ هللا «امین» زده میشد رد کردند -در خزان سا ل
« »9191اقای امستوتس درپنج بار مکا لمه تیلیفونی خود که با حفیظ هللا «امین» نموده بود همه
گفته ها را بخاطر داشت وآن خاطرات را چنین بازگو کرد :رهبر ا فغانستا ن اقای حفیظ هللا «امین»
به هیچ وجه به امریکا کدام عالقمندی نداشت وابد ًا خودرا به امریکا وابسته نمیدانست ودر صحبت
های او هیچ اشا ره ویا هیچ تما یل دیده نمیشد که او شا ید درآینده به امریکا عالیق پیداکند ویا خودرا
به امریکا وابسته سا زد .
از سوی دیگر از زما ن کود تا ی کمونیستی (انقالب ثور) درسا ل « »9191روابط ایاالت متحده

امریکا با زمامداران یکی بعد ازدیگری دردولت ا فغا نستا ن مکد ر وبه وخا مت گراید  ،اکنون
درارتباط قضیه به گروگا ن گیری سفیر امریکا ادولف د بس اسنادی که به ( )CWIHPاز ارشیف
متروک شده ای ( )KGBتوسط واسیلی میتروکین ( ) Vasiliy Mitrokhinتحت عنوان (KGB
درافغانستان) بد ست آمده است منتشردراوراق کاری ( )CWIHPدربولتن جنگ سرد شما ره «» 44
آن در نشا نی ذیل [ { http://CWIHP.si.eduقا بل دسترس ا ست که درآن موضوع ترور سفیر
امریکا چنین توضیح شده است وآن اینکه رژیم حفیظ هللا «امین» از توصیه ها ودایرکتیف های
کارکنان سفارت امریکا درکا بل سرباز میزند وامر میکند که هتل کابل درجای که در آنجا سفیر
امریکا اقای ادولف د بس توسط سه تروریست وابسته به یک گروهی اسالمی رادیکا ل گروگان
میبا شد تحت فیر وآتش قرار گیرد وتا همین اکنون مشخص نشده است که چرا ( )KGBآن یکی از
سه ترورست راکه زنده باقی ما نده بود قبل از آنکه هییت ازما مورین سفارت امریکا درکا بل ازآن
تروریست زنده مانده تحقیق بعمل آورند بصورت اسرارآمیز ازپا درآورده میشود ؟ سفیر امریکا
اقای دو بس درانتظا ر اقدامات دولتمردان کابل بود تا بیبیند که مسولین دولت دراینمورد به چه
اقداما تی د ست میزنند واز سوی دیگر او یعنی دوبس چشم امید اش را به آن افسرانیکه در ایاالت
متحده امریکا تحصیل کرده بودند واکنون از کار برطرف ودرحال تعلیق قراردارند همسان آنها به
مامورین وزرات خارجه معطوف نموده بود که شاید باالی دولت کابل فشا ر وارد نما یند که در
مورد او خویشتنداری رادرنظر گیرد چونکه دولت کا بل تنها متکی به اتحاد جماهیر شوروی بود.
بهرصورت دراوایل سا ل( )9191روابط بین ایاالت متحده امریکا وافغانستان سریعاً به سردی گراید
واین سردی روابط نتیجه ویا انعکاس مالقات نماینده ریس جمهور کارتر از ادراه امنیت ملی امریکا
اقای توما س  .پی .تورنتون ( )Thomas P. Thorntonبا حفیظ هللا «امین» بود.
مالقات نماینده کارتربا حفیظ هللا «امین» نتایج منفی دربرداشت ،وایاالت متحده امریکا بعد از واقعه
قتل ادولف دبوس برنامه کمک های خودرا به افغا نستا ن متوقف سا خت  ،و اداره ریس جمهور
کارتر در اواسط سال ( )9191به جنبش مقاومت علیه دولت افغانستان به کمک وبه ارسال سالح
های غیر کشنده امریکا آغا ز کرد  .واما دولت رونالد ریگا ن در واقع یک برنامه فعا ل نظامی
مخفی را به ارث گذاشت ودرما ه د سمبر سا ل ( )9191به مجاهید ین ا فغا نستا ن کمک های
حاتم طایی ما با نه ای خود را آغا ز کرد ( گرچه که اشتراک کنند گا ن کنفرانس درماه اگست سا ل
( )9191از پیشنهادی یاد کردند مبنی بر اینکه یک صندوق ویا یک نهاد از کمک های ایاالت متحده
امریکا بمنظورارسال سالح ومهمات جنگی و  .....به مجاهیدن افغان ایجاد شود  .ولی این پیشنهاد
از طرف مسولین ازمقامات اداره اطالعات امریکا ( )CIAرد شد وبجای آن دراوایل سال ()9114
در تحت رهبری سازما ن سیاه ( )CIAاقای ویلهیم کاسی(  ) william Casayتصمیم بر آن شد که
اعضای ایتالف یک کمیته اجرایوی را درسطح باال وبلند موظف سازد که کمک ها را به گروه های
مقاومت افغا نستا ن بهترمد یریت نما ید ودرتهیه وتدارک وجمع آوری و جمعبندی کمک های ما لی
وجنسی ونحوه آما ده سا زی شرایط بخاطرآموزش مها رت های جنگی به مجا هید ن افغانستان بحیث
یک مرجع مسول اجرای وظیفه نماید ،آنچه را که در اینجا از آن با ید یا د آوری نمایم این است که
عربستان سعودی درسا ل ( )9114به ارتباط مد د و کمک به مجا هید ین افغا ن بی تفا وت نه ما ند
وتصمیم گرفت که درجنب کمک های ایاالت متحده امریکا به گروه های مقاومت افغا نستا ن از نظر
ما لی نیز سهم قابل مالحظه گیرد چنا نچه که عربستان سعودی دراین مورد کمک های چشمگیری

نمود  -کمیته از اعضای ایتالف (کمیته تدارکات) شامل سازمان سیاه ( ،)CIAبریتا نیا  ،عربستا ن
سعودی  ،مصر  ،پا کستا ن  ،وچین بود .براساس گفته ای ریس سابق سیاه ( )CIAدر پا کستا ن
اقای میلتون بیردین ( )Milton Beardenحجم کمک های کمیته ایتالف را به مجاهید ن افغان
درسالهای ( )9111تا ( )9119جمعاً ( )14444ټن اعم از سالح ها  ،مواد عذایی  ،سامان االت
مخا براتی در هرسا ل خاطر نشان سا خت.
دردوران زما مداری رونا لد ریگا ن اقای ایلی .دی.کراکویسکی (  )Elie .D. Krakwskiسابق
د ستیا ر ویژه ای معاون وزیر دفاع امریکا دربخش سیا ست امنیتی بین المللی چنین استدالل کرد :
که کمک های ایاالت متحده امریکا ومتحدان امریکا در واقعیت امر ستراتیژی امریکا در قبا ل
افغانستان نیمه دل ونا سازگا ر با قی ما نده بود .واین ناسازگاری به دلیل اینکه سیا ست افغانستان
عمدتاً درارتباط ودر پیوند با سیا ست در مورد ایران وپاکستا ن سبک وسنگین میشد که بعد ًا ایاالت
متحده امریکا به متحد خود پاکستان اجازه داد که تمام کمک های را که به مجاهید ین افغان از طرف
کمیته ایتالف صورت میگیرد مستقیماً مد یریت نما ید.واین کمک ها را دربین گروه ای چند گانه
ای ازمقاومت اسالمی افراطی مسکون در خاک پاکستان وارسی ومد یریت بهتر نما ید اما دیری
نه گذشته بود که پاکستان شماری از موشک های ستنگر کمک شده امریکا را برای خود نگهداری
کرد تا از آن برای بد ست اوردن مقا صد بعدی خود استفاده نماید و به ارتباط این نوع دستبرد
پاکستان  ،مقا ما ت مسول سا زمان سیاه ( )CIAباالی پاکستان انگشت انتقاد گذا شت که پاکستان
درتوزیع کمک های ایاالت متحده امریکاوکمیته ایتالف به مجاهیدین افغان انصاف را درنظر نمیگیرد
وبرخورد تبعیضی می نما ید وکمک ها را درست وبهتر مدیریت نمیکند .
طبق اشاره از لند ن د ا نشمند نا رویژی اقای اودد ارنی واستا د ( )Odd.Arne Wastad
در مورد چنین افاده میکند :
« اسناد بدست آمده از روسیه نشان میدهد که رهبر اتحاد جماهیر شوروی به چه سرعتی
در گیر مداخله در افغانستان شد وآن اینکه یک حلقه محدود از مقا ما ت عالیه اتحا د
جماهیرشوروی تصمیم میگیرند که با ید باالی افغا نستا ن تجا وزکرد که در این حلقه
اقا یو ن هر یک اندروبوف ( )Andropovریس ( )KGBوزیردفاع شوروی اوستینوف
( ، )UStinovنقش تعین کننده ای داشتند» .
وطبق گفته ای اناتولی چرنیوب( )Anatoly .s. Chernyaeveسابق عضو مرکزی کمیته بین
المللی وبعد ًا مشاور کلیدی سیاست خارجی رهبر شوروی اقای میخایل گرباچف مانند سایرین تهاجم
اتحاد شوروی را باالی افغانستان ازطریق امواج رادیو شنیدند .تا جایکه حتی در اکثرحلقات در مورد
این تهاجم شوروی انگشت انتقا د گذاشتند ولی تعجب دراینجا چنین بود که بحث پیرامون موضوع
تهاجم باالی افغا نستا ن عاج ً
ال زدوده میشود وبخا طر حل وفصل قضیه افغا نستا ن در اوایل بها ر
سال ( )9114پیشنها د ی از طرف شوروی ها صورت میگیرد ود لچسپ اینکه این پیشنها د با
پیشنها د سازمان ملل متحد سا ل ( )9111همخوانی وشباهت داشت .
زما نیکه میخایل گرباچف درسا ل ( )9111بقدرت رسید جنگ در افغانستان به بن بست مواجهه
شده بود ،نیروهای شوروی درافغانستان عمد تاً درشهرها ودردفاع ازمیدان های هوایی و پایگاه های
خود بدوند  ،وتنها ( )91فیصد سربا زان شوروی درجنگ علیه گروهای مقا ومت افغانستان سهم
میگرفتند .لیستر گروو ( )Lester Grauافسر امریکایی متخصص در جنگ  ،اختالفات ویا جنگ

افغا نستا ن را یک جنگ لشکرکشی تدارکا تی تعریف وتوصیف میکرد او همچنان تاکید نمود
که درمیا ن سربا زان شوروی بیما ریهای سنگین وکشنده شیوع پیدا کرد که نا شی از آن تعداد
زیا دی ازسربازان تلف شدند که تقریباً ( )14در صد سربا زان درشفاخانه ها درهنگام ادامه جنگ
تحت تداوی ومدوا قرار گرفتند وبرخی از طرفداران برنامه کمک های مخفی امریکا مانندد چارلس
ویلسون ( )Charles Willson D. TXادعا نمود که با تحقق برنا مه کمک های مخفی طرح شده
ازسوی امریکا لشکرهای نظا می شوروی رادرافغا نستا ن با استعمال موشک های ستنگرسرشانه ای
توسط مجاهیدن ازپا درآورد وزمینه خروج آنها را از افغانستان مساعد ساخت که درسا ل ()9111
بعنوان نقطه عطف جنگ تلقی شد که این موشک های ستنگر سرشانه ای توانست که هرچه زدوتر
هلیکوپترهای روس ها را مورد هد ف قرار داده وآنها را سرنگون سازد.
در تالش های بعدی برای وارد نمودن فشار نظامی علیه اشغال افغانستان توسط شوروی جیمز
جی هرشبرگ ( )James G. Hershbergاز پوهتنون جورج واشنگتن مدارکی از اسناد صنفبندی
شده ایاالت متحده امریکا را چنین ارایه داد که درسال ( )9111زمامداری رونالد ریگان کارکنان
شورای امنیت ملی امریکا تالش بخرچ دادند تا با باز کردن یک راه ویا یک معبر بمنظور ارسا ل
کمک به مجاهید ین افغا ن از طریق ایران دریک معا مله پنها نی تمویل اسلحه به تهران د ست
یا بند ،منظرو یا جنبه ای که تا ثیرآن در قضیه ایران ازسا بق نامشخص با قی ما نده ا ست »1«.
جورج کیب ( )George Caveکارشناس وایران شنا س سا بق سا زما ن اطالعا تی سیاه ()CIA
یکی ازشرکت کنند گا ن درتما س های مخفیا نه ایاالت متحده امریکا وایران که در آن زما ن ستا د
مبارزه بامواد مخد ر(نا تو) توسط ستا د کل شورای امنیت ملی اولیبر .ال .نا رت ( Oliver L.
 )Northرهبری میشد تا یید نمود که ایاالت متحده امریکا بد نبا ل ایجاد همکا ری ها با ایرانیا ن در
ضد یت با شوروی ها درافغا نستا ن بودند واین اسرار در یاداشت ها ودر اسناد از نشست ها ویا
جلسات دفتر مرکزی حزب کمونیست اتحاد جماهیر شوروی ومکالمات میخایل گربا چف با رهبران
خارجی درج واکنون قا بل د سترس ا ست  .انتولی چرنیوف ( )Anatoly Chernyaevاستدالل
مینما ید که گرباجف تصمیم گرفته بود که بعد ازمد ت چند پس ازرسید ن به قد رت نیروی های
نظامی شوروی را از افغا نستا ن فرامیخواند یا بیرون میکشد .
ازسوی دیگر برنامه فعا ل کمکهای دولتی اداره رونا لد ریگا ن درهماهنگی با شرکا یی ایتالف
امریکا نقش مهمی را درشکل دادن تصمیمگیری مسکو برای پا یا ن دادن به جنگ شدید درافغانستان
وبیرون ساختن نظامیا ن شوروی ازافغا نستا ن با زی کرد.وافزون برآن انتولی چرنیف دراینمورد
نیز چنین اشاره میکند وآن اینکه اتحاد جماهیر شوروی در آن زما ن حمایت مردم را از دست داده
بود  ،همانطوریکه درتظاهرات توسط ما دران سربازان روسی که پسران شان درجنگ افغانستان
اعزام به جنگ میشد ند ودرآنجا زخمی ویا کشته میشد ند این نا رضا یتی کامال مشهود بود ولی
متا سفانه که رسا نه های دولتی خواسته ها ومطالبات این مادران سربازان روسی را به جهانیان طور
دیگر انعکا س میدادند واز سوی هم فرار سربازان از صحنه جنگ وشمار دیگری از نابسامانی ها و
تخلفات مواردی بود که برای میخایل گرباچف فرصت میداد تا درتصمیمگیری اش مبنی به اخراج
نیروهای نظامی شوروی از افغانستان انگیزه اصلی را فراهم سا زد واو یعنی گرباچف برای تحقق
پیریسترویکا ( )perestrokaخود تا زمانیکه به رقابت تسلیحاتی اش در ا فغا نستا ن پایان نمیداد
ممکن نبود که د ست می یا فت ولی این تصمیمگیری میخا یل گرباچف در عین زما ن بحث برانگیز
نیز بود وآن اینکه با خروج قطعا ت نظا می شوروی از افغا نستا ن سواالتی را به ا رتباط اعتبا ر

شوروی ( چنین فکر میشد که شوروی با این تصمیمگیری خود ضربه سختی بر پیکر جنبش های
رههای بخش ملی وارد میکند )« »1شوروی درمیان مردم وحامیان شوروی نیز خلق خواهد کرد
و این خود موجب واکنش های شد ید داخلی خواهد شد ومردم خواهند گفت  :که با این تصمیمگیری
«فداکاری ها و اقتدار » شوروی درصحنه بین المللی به فراموشی سپرده خواهد شد .بن ًا با وجود
این همه سواالت رهبر جدید اتحاد جماهیر شوروی اقای میخایل گرباچف فرصت قا بل توجهی را
بدست آورد وآن اینکه اعضای دفتر سیاسی حزب کمونیست شوروی ( )CPSUورهبر ارتش و مسول
نهاد( )KGBنظرات میخایل گرباچف را پذ یرفتند وبا اینصورت تما م موانع از راه گرباچف بخا طر
تحقق پریسترویکا او برچیده شد »9« .
رویدادها وشواهد جدید که نشاندهنده معضالت دشوار درسر راه رهبر شوروی میخایل گرباچف
است آنرا نباید نادیده گرفت  ،نظیرحسا سیت پدیده های بالقوه شبیهه تصاویر خروج نیروهای نظامی
ایاالت متحده امریکا از جنگ ویتنا م دریک دهه قبل وترس از تبد یل شد ن ا فغا نستا ن به یک
کشتا رگاه خونین که یک اختالط مهیب میتواند بار آورد .
جنرال ویرینیکوف ( )Varennikovدر مورد افغانستان چنین ابراز نظر نمود وآن اینکه او گفت
که افغانستان را باید بحیث یک کشور دوست وبیطرف حفظ ونگداری کنیم  -ودیگر رهبران شوروی
بخصوص وزیر امورخارجه اتحاد جماهیر شوروی شواردنادزه ()Eduward Schverdnidz
بد نبا ل چنان ستراتیژی سخن زد که قبل از خروج باید به افغانستان سازی اندیشید یعنی نباید دراین
جنگ چیزی را ازدست دهیم ویا جنگ را ببازیم – ولی پیریسترویکا ( )perestroikبطور کلی و
دگرگون یا تبد یل شد ن فوری میخایل گربا چف از پیگیری در افغانستان و پیشبینی کردن هردو
(افغانستان و پریسترویکا) آن بمراتب سخت ودشواراز گذ شته بود .
حمایت از اخرین رژیم کمونیستی به رهبری « دوکتور نجیب هللا » بواسطه کمک های اضافی
شوروی با وجودموجودیت سربازان اتحاد جماهیرشوروی خود زمینه نفوذو قدرت نخبگان کمونیست
حاکم را بیشتر میساخت تا جا یکه ا ین نخبگا ن با ر جنگ را به دوش سربا زان شوروی گذاشته
وخود شان در خا نه ها وقصرهای خود بدون سروصدا زندگی را ترجیح مید اد ند واز سوی دیگر
رهبری حزب د موکراتیک خلق افغا نستا ن به حیث نیروی پیش آهنگ ،سیا ست «آشتی ملی » را
به حیث یک وسیله بخا طر قطع جنگ اعالم نمود که با پیگیری این سیا ست عده ای از مقا ما ت
حزبی چوکی ها ومقا ما ت خودرا ازدست دادند و درمقا بل تحقق وپیا ده شد ن سیاست «آشتی ملی»
به مقا ومت پرداختند یعنی آنهایکه کا رملیزم را به صفت هویت حزبی بودن خود شناخته به بیکاره
گی وبا بی عملی پرداختند تاجا یکه تصا میم مسکو را نیز به ارتباط افغانستان تغیردادند قسمیکه
درموردخود دوکتور« نجیب هللا » نیز در مسکو سوء ظن بوجود آمد پس دراینصورت تنها شخص
شماره یک برای افغانستان (جدید) اقای میخایل گرباچف با رهبر افغانستان درگیر ماند آنطوریکه او
دراینمورد خاطرنشا ن ساخته بود که «ما بدون از نجیب هللا با که کا رکنیم » »1« .
واشنگتن واسالم آباد تمایل به توقف کمک های نظا می امریکا ومتحد ا ن اش برای مجا هید ین
افغا ن که یک بحش از مردم ا فغا نستا ن را تشکیل میدهند نبودند که این خود شکل از تخریب
راه حل وفصل معضله افغانستان برای رهبرشوروی بود«»1هما نطوریکه چرینوف()Chrenyaeve
ازازیاداشت ها و گفتگوهای گرباچف یا دآوری میکند – از سوی هم میخایل گرباچف ازطرح های
پیشنهادی دوکتور «نجیب هللا» برای عملیات مشترک علیه پاکستان عقب نشینی کرد ولی با وجود
این همه گزینه ها رهبر کرملین بغرض خروج نیروهای نظامی خود(بدون شکست) از افغانستان

به دولت افغانستان وعده سپرد که اتحاد شوروی به افغانستان تا سال ( )۱۹۹۱از کمک های عظیم
اقتصادی ونظامی خود نخواهد کا ست چنانچه این کمک ها تا ماه فبروری سا ل ( )9111یعنی تا
اخرین واحد های نظا می شوروی که از افغا نستا ن خارج میشد ند دوام داشت.
اسنا د بد ست آمده زیرین نشا ندهنده سیا ست اتحا د جماهیرشوروی نه تنها درقبا ل افغا نستا ن
بلکه بینش جا لبی مسکو درمورد شبهه قا ره بصورت کل وبویژه بطوربالقوه درمورد روابط میا ن
افغا نستا ن وپاکستا ن وهند قا بل توجه است وآن اینکه میخایل گرباچف به تا ریخ« »24جوالی سا ل
( )9119با دوکتورنجیب هللا مالقات وبه مذاکره می پردازدکه دراین بازدید ومالقات دوکتورنجیب هللا
در مورد اقدامات تالفی جویا نه مشترک هند وا فغا نستا ن علیه پاکستا ن بغرض پوشش دادن خروج
نیروهای نظامی شوروی از افغا نستا ن وکا ستن فشا ر باالی رژیم کابل پیشنهاد خودرا به میخایل
گرباچف پیشکش میکند پیشنهادی که از طرف میخایل گرباچف تقریباً بشکل استهزا بدرقه میشود وآن
اینکه اگرهمچو اقدامات تالفی جویانه علیه پاکستان صورت گیرد درآنصورت تحریکات واختالالت
جدی در مناطق مرزی پاکستان به نسبت تداخل هند بوجود خواهد آمد وحمالت پیشگیرانه بعنوان
نوعی از تظاهرات درپا کستا ن نه بخاطر اشغا ل قلمرو اش بلکه بعنوان نشان دادن نیرو وقوت اش
سروصورت خواهد گرفت وحسب گفته ای چرنیوف این گفته های میخا یل گربا چف آن زما ن با
توجه به متن پاسخ گرباچف بسیا ر متضا د ومتناقض میتواند باشد  -لذا میتوان گفت که انتشا ر
همچو اسنا د از بنیا د میخا یل گرباچف وسایرمنا بع خبری وارشیوها درمورد سیا ست مسکو دربا ره
افغا نستا ن برای روشن شد ن موضوع کمک شا یا نی مینما ید»94«.

یا دا شتها :
 -9من ازسهمگیری فعا ل هریک ا قا یون سا میول اف .ویلس ( ، )Samuel F. Wellsجی ار
جیمس جی .هرشبرگ ( ، )Jr. James G. Hershbergسویتال نا سا برنسکا یا ( Svetlana
 )Savranskayaو گا ری گلبرگ ( )Gary Golbergکه در فراهم آوری این مقد مه همرایم کمک
نموده اند اظها ر تشکر میکنم.
 - 2این کنفرا نس در یک سری از «تاریخ شفاهی انتقا دی» کنفرانس ها توسط پروژه تاریخ بین
المللی جنگ سرد ( )CWIHPوشرکای آن بروی نقاط بوری وکلیدی جنگ سرد بد نبا ل یک جلسه
ای قبلی د رشوروی مبنی بر تجا وز شوروی باالی افغا نستا ن وسقوط یا انحالل آشتی وتشنج
زدایی در زمینه کنفرانس پروژه کا رتر -بریژینف تد ویر یا فت؛ که زمینه برگزاری کنفرانس مذکور
توسط نهاد (نوبل) کشورنا روی وموسسه ودانشگاه واتسون بین المللی برای مطا لعا ت دانشگاهی
در اکتوبر سال ( )9111بغرض کسب اطالعات ومعلومات بیشتر کا ر سا زی شد.
به بولتن ( )CWIHP bulletin8/9(winter 1996/1997 pp 133-184مراجعه شود.
 – 3خوانند گان اسنا د کا مل کنفرانس به ارتباط تاریخ بین المللی جنگ درافغانستان را که درپروژه
تاریخ بین المللی جنگ سرد( )CWIHPقابل دریا فت است میتوانند آنرا بخوانند ،نسخه اصلی آن را
به زبا ن روسی و د یگر اسنا د مربوطه به آن را میتوان د ر ارشیو بین المللی ( )CWIHPیا فت
(اسناد روسیه وشرق اروپا داتا بیس « )READD( )»Databasدرارشیو امنیت ملی واشنگتن دی
سی ( )Washington DCقابل دریافت است وشما میتوانید با گرفتن تما س تیلیفونی در شما ره
()242114944وفاکس شماره( )2421149441ویاایمل (ُ )svetlana@gwu.eduحل مطلب نماید.
 - 4پیش از انتشارات توسط ( )CWIHPاسناد مربوطه به موضوع افغانستان وجنگ عجیب وغریب

نشانه ای اود ارنی ویستید ( )Odd Arne Westadرا بنگرید ودر بخش ( )Aآن شواهد جد ید به
ارتباط روسیه را درمورد مداخله آن کشور درا فغا نستا ن به بولتن ( CWIHP bulletin NO: 8/9
)(winter 1996/1997 pp 128-132برای دسترسی به اسناد دیگر ( )ibid pp 133-184مراجعه
شود .
 – 5نگاهی به ( )James G. Hershbergجنگ در افغا نستا ن وضد مسا یل ایران ( contra
 )affairمیسنگ لینکس ( )Missing linkتا ریخچه جنگ سرد جلد سوم  ،شما ره سوم اوریل
( )2443صفحات«  33تا . )41
 - 6گرباچفدریاداشت های چرنیوف از دفتر سیا سی حزب کمو نیست شوروی نقل شده است .
جلسه مورخ ( )23فبروری زیر چاپ.
 ibid – 9یا همان .
 - 1گرباچف نقل قول از یاداشت های چرنیوف درجلسه با دوکتور نجیب هللا مورخ ( )24جوالی
سال ( )9119تحت چاپ .
 - 1گرباچف در یاداشت های چرنیوف از کمیته سیاسی حزب کمونیست شوروی -
 - 94چرنیوف  ،شش سال من  ،صفحات  4919تا . )912
اگاهی توسط این قلم  :خوانندگان محترم تا جایکه بشما وهمه قلم بد ستا ن معلوم وهوید است این
است که تمام رسانه ها اعم از رسا نه های اجتماعی  ،رادیو  ،تلویزیون  ،مجالت و لیف لیت ها
وپوسترها و  .....روزنامه بخصوص نیویارک تا یمس  ،واشگتن دی سی و .....تحت نظارت
مستقیم ناظران غرب و روشنفکران اجیر آنها ویا در تحت نظر (سی ای ای ) قراردارد وهیچ مقاله
ویا اسناد زیورچاپ را نمی یابد تا آنکه به نفع غرب نبا شد ویا مهر تا یید مقامات نظا رت غرب را
درخود نداشته باشد که به تا سی از این اصل این مقا له ای را که شما مطالعه میکنید نیز از مالحظه
ای ناظران غربی گذ شته است ولی من تالش بخرچ داده ام که ترجمه این مقا له را با اما نت داری
کامل بنما یم وآن به این مفهوم که داشتن معلومات به ارتباط افغانستان بیمورد نخواهد بود وضرور
پنداشته میشود که بخاطر کسب معلومات هرنوع گذارش و اسناد و  ....درمورد کشورمان افغانستان
داشته باشیم – قا بل تذکر میدانم که سا یت های اعم از ( ،)information clearing house
 ، global research، Antiwar ,com ، common dreams ، counterpunchو مجله
 Monthly reviewمنابع موثق ویا رسا نه های اند که ناظران غربی برآنها تسلط ندارد واین
سا یت ها معمو ًال حقا یق واخبار سراسر جهان را آنچه که هست به نشر می سبا رند که قا بل اعتماد
عام وتا م میبا شد  «.....پوهندوی دوکتور سید حسام «مل» .

****
گربا چف و افغا نستا ن
تتبع ونگا رش  :توسط Christian.F.Ostermann

یاداشت ازجلسه پلیتبوری مورخ( )21ماه می سال(( )9196فشرده وگلچین ).
منبع(بنیا دگرباچف  ،مسکو ،تهیه شده توسط اناتولی چرنیوف

و ( )CWIHPترجمه ذریعه گاری گلدنبرگ .
گرباچف  ،درمورد افغانستان  :ما { نجیب هللا راجاگزین ریس جمهور ببرک «کارمل» می سا زیم }
اما این یک «عمل کام ً
ال انجام شده» نیست بلکه یک اقدام موجهه در قسمت خود ما ا ست که ما
باید دراینمورد چگونه برخورد کنیم – سفیر {اتحادجماهیر شوروی} اقای { فکرت ای تابیوف} به
نجیب اشاره کرد وگفت  :من شما را { به حیث دبیرکل حزب دموکراتیک خلق افغا نستا ن ()PDPA
معرفی میکنم و وقت آن ا ست که اورا بخا طربا ید داشته با شیم چونکه اوما نند یک فرمانده عمومی
عمل میکند و تابیوف می افزاید چونکه او یک شخص جدی ومهم است ووقت آن است که درسیاست
باید تغیر بوجود آید .

****
یاداشت ازجلسه پلیتبوری مورخ()21ماه جون سال(( )9196فشرده وگلچین)

منبع  :بنیا د گرباچف  ،مسکو ،تهیه شده توسط اناتولی چرنیوف
و ( )CWIHPترجمه ذریعه گاری گلدنبرگ.
گرباچف :ما به یک مرحله جدید از روابط رسیده ایم یعنی که دراینجا با یک رهبری جدید مواجهه
هستیم ومالحظه مینمایم که او به کجا میرود؟ اما با ید چیزی های را که بیشتر بروی شا نه های
خود میگذاریم آنرا اداره کنیم .

****
یاداشت ازجلسه پلیتبوری مورخ()24ماه جون سال(( )9196فشرده وگلچین)

منبع  :بنیا د گرباچف  ،مسکو ،تهیه شده توسط اناتولی چرنیوف
و ( )CWIHPترجمه ذریعه گاری گلدنبرگ.
گرباچف :درمورد نجیب هللا سا ختن ویا اعما ر یک ساختما ن از مواد کهنه وقدیمی سخت ودشوار
است ؛ ......تحویل سالح ها نه باید بیشتر افزایش یابد  ....چهل در صد مرز افغا نستا ن پوشش
داده نشده است واین کا ر غیرممکن است  .خدا ما را با نجیب هللا به اشتباه گرفته است  ،یک دولت
ایتالفی ازجمله کسا نی که درخا رج از کشور هستند ؛ اما نه دراردوگاه دشمن (نه هنوز ).

****
یاداشت ازجلسه پلیتبوری مورخ( )21سپتمبر سال(( )9196فشرده وگلچین)

منبع  :بنیا د گرباچف  ،مسکو ،تهیه شده توسط اناتولی چرنیوف
و ( )CWIHPترجمه ذریعه گاری گلدنبرگ

با پاکسا نی ها درمورد گسترش دولت کا بل با تبعیدی ها تبا دل اطالعات مخفیا نه داشته با شید.

****
یاداشت ازجلسه پلیتبوری مورخ( )93نومبر سال(( )9196فشرده وگلچین)

منبع  :بنیا د گرباچف  ،مسکو ،تهیه شده توسط اناتولی چرنیوف
«» 9
و ( )CWIHPترجمه ذریعه گاری گلدنبرگ
گرباچف:بصیرت ویا شهودی { من را } توصیه میکند که چیزی { ما را } تهد ید میکند .من می
ترسم که زمان را ازد ست داده ایم  ،ما به { وضیعت } عاد ت کرده ایم چرا ؟ جنگ درحا ل انجام
است  ،این کسب وکار است  ،زندگی بطورمعمول ادامه دارد ،جنگ عجیب وغریب ! شرایطی که
بزودی شالقی بما خواهد زد .
رفقا وقتی که یک سیاست را برمی گزینید آنرا باید دنبا ل کنید ؛ بهر صورت این جنگ است
ما تا حال شش سال است که می جنگیم  ،بعضی ها میگویند اگر شما این کا ر را به این شکل
انجام دهید میشود که برای مد ت ( )24تا( )34سال این جنگ دوام کند ویا بیشتر ازآن.
مردم می پرسند  ،ما دراینجا چه میکنیم ؟ آیا ما در آنجا هستیم ؟یا که بی وقفه با ید که این جنگ
را پا یان دهیم  .ودرغیر آن ما درتمام روابط خود خجالت خواهیم کشید
هد ف استراتیژیک اینست که جنگ را دریک ویا حد اکثر در دوسا ل توقف دهیم ونیروهای
خودرا خا رج سا زیم .
ریس هییت نمایندگی شورای عالی اتحاد جماهیر شوروی اندری گرومیکو ()Andrei Gromyko
اذعان کرد که شرایط اجتماعی وتمام شرایط دیگرکمترپیش بینی شده بود آنزما نیکه ما حمایت نظامی
از«کارمل» نمودیم – او درمورد پیشنهاد می کند که « شاه » را که اکنون درایتالیا درحا ل تبعید
زندگی میکند به افغا نستا ن باید بازبرگردانده شود وامریکا ییها را باید متقاعد ساخت که دراین راستا
با ما تالش مشترک نموده تا به لند ن رفته وبا مساعی لند ن با پاکستان تماس برقرار شود .
عمده ترین وظیفه این است که جنگ را باید توقف دادوسربازان را از افغانستان فراخواند والزم
پنداشته میشود که در این زمینه یک معاهده ویا پروتوکول عقد شود {ویکتورام  } Viktor Mریس
( )KGBاقای چیبریکوب ( )Chebrikovگفت که راه حل این جنگ راه حل نظا می نیست ؛ بهتراست
که بخاطر قطع این جنگ ازراه های دیپلماتیکی استفاده بعمل آورده شود«نجیب هللا » هرگزدر مسکو
نبود ؛ مگرما پنج بار دراینجا یعنی درمسکو «ببرک کارمل» را درسطح بسیار بلند وباالدعوت وبا او
مالقات کردیم که این شرایط خود به نفع « کارمل » در بین مخالفین اواست پس ضرورت آن دیده
میشود که ما باید«نجیب هللا» را دعوت کنیم وبا او همه موارد ومسا یل را بشکل قاطعانه آن تصویب
نمایم.
وزیر امورخارجه اتحاد جماهیر شوروی اقای شواردنازی ( )Shevardnadzeگفت:ما ضرورت
آنرا می بینیم که جنگ راهرچه زودتر باید توقف دهیم ما بخاطر توقف جنگ درهمه جا باهم صحبت
کنیم وبرای خروج نظا میا ن خود ازافغانستان زمان بیرون شدن انها راباید تعین نما یم ،اگرما اینچنین
نکنیم باب مذاکرات بسته خواهد شد ویا با بن بست مواجهه خواهیم شد.
رفقای ما چه دراینجا ویا چه در آنجا یعنی درا فغا نستا ن نه با ید با استفاده از این نظر وایده که ما

تنها بخا طر تا مین حا کمیت واقتدار درسراسر کشور کا ر میکنم با خود اند یشید لذا وزارت امور
خارجه و یا وزارت دفاع وسا یر دیگر ادرات نبا ید به چنین نظریه و مفکوره خودرا درگیر سازند بن ًا
نه باید همه چیزها را بد ون یک طرح پذ یرفته شده بکا ربست ؛ پس ا جازه دهید که «نجیب هللا»
خود تصمیم گیرد وما با ید برای اودرهمه امورات صالحیت عا م و تام اجرا یوی دهیم که اوبا داشتن
آزادی تما م کا رکند .
گرباچف :ما یک هدف مشخص داریم وآن یعنی سرعت بخشیدن به روندی که بتوانیم بطور طبعی
ودوستانه از کشوردوست خود افغا نستا ن بیرون شویم .
سفیرسابق اتحادجماهیر شوروی درایاالت متحده امریکاوریس د یپارتمنت بین المللی کمیته مرکزی
حزب کمونیست اتحا دجماهر شوروی( )CPSUاقای اناتولی دوبرینین ( )Anatoly Dobryninگفت :
ما با ید افغا نستا ن را به حیث یک ریکجا بیکا { = Rekjavikaپا یتخت و بزرگترین شهر آیسلیند
....ازویکی پید یا } داشته با شیم وبه «نجیب هللا » باید بخاطر انجام کار وفعالیت های اش اختیارات
عام وتام بدهیم .
گرباچف :چرا این مسله دوباره روی میز است ؟ چرا؟ واین تصمیم در چه ویا درکدام دفتری ساخته
وگرفته شده است ؟ تصمیما تی که با تصامیم دفتر سیاسی حزب درمغایرت ودرتضاد کامل است .اما
ما یک مفهوم داریم که آن تصمیم را درشورای د فترسیا سی حزب تا یید وتصویب کردیم ولی آن
فیصله وتصمیم هرگز جامه عمل نه پوشید وچنین به نظر میرسد که نوبت { ریس ستاد شوروی
مارشال سرگی } واکریموف ( )Akhromeyevاست که آنها بدون کدام محاسبه با ید ترفیع وصعود
کنند آنها درهمه جهات خودرا خجالت زده وشرمسار ساختند و نتوانستند که بشکل واقعی نیروهای
نظا می را بکار بیا ندازند وایا اکنون ضرور است که باید آنها صعود نمایند.
اخریموف ( گذارش فوق العاده) طی هفت سا ل گذ شته ازجنگ را ارایه داد و گفت  :که در
ا فغا نستا ن یک کیلومتر مربع جای وجود ندارد که درآنجا سرباز شوروی نرفته باشو وگزمه نزده
با شد اما هر زما نی که او آنجا را ترک گفته دشمن مجد د ًا به انجا برگشته وسرباز ما از آنجا تمام
چشم دید خودرا به نفر مسول خود گذارش داده است .
از اینکه ماچرا این جنگ را ازدست دادیم ویا در آن موفق نشد یم دلیل آن اینست که اکثر مردم
افغانستان همین اکنون همراه با ضد انقالب هستند .
ما دهقا نان را نادیده گرفتیم آنها یی را که هیچ چیزی از انقالب بد ست نیا وردند ؛ و( )14فیصد
قلمرو افغا نستا ن که در تحت تصرف ضد انقالب قراردارد وضیعت د هقا نا ن در آن بخش ویا
درمنا طق تحت کنترول ضد انقالب خوب وبهتر است .
گرباچف  :مطابق به سیاست پذیرفته شده درماه اکتوبر سا ل ( )9111یک هد ف کا م ً
ال مشخص
شد وآن اینکه ما بخاطر خارج شدن خود از کشور دوست ما ا فغا نستا ن روند خروج نظا میا ن
خودرا سرعت میدهیم چونکه تمام اقدامات ما درتمام ابعاد چه سیاسی  ،د یپلما تیکی واقتصا دی
پیشرفت نکرد سیا ست «کارمل » ساده بود :نشستن وحکومت کردن  ،جنگ ومبا رزه توسط ما .
آنها هنگامیکه متوجه شد ند شگفت زده شد ند ازاینکه ما افغا نستا ن را ترک میگویم شما میدانید که
چه اتفاقی می افتد ؟ ما همه چیز را باز هم خودما ن انجام میداد یم .،
مردم ما تنها بخاطر همین مقصد آموزش دیده اند  ،آ نها بدست و پای نجیب هللا گره زده اند.
سرانجا دریک کالم که انطباق واجرای این نظرازاینکه ما افغانستان را ترک میگویم برای آنها ناگوار
ونا پسند بود ولی ما ضرورت آن را درک کرده بودیم که با ید از ا فغا نستا ن خارج شویم .

اما آنچه که ضرور پنداشته میشود دونقطه ویا دواصل را باید بخاطر داشته باشیم  :که
عبارت اند از :
 -9طی مدت دوسال باقیمانده حضور ما درافغانستان ما با ید د ر ختم هرسال ( )14فیصد
از نیروهای خودرا از افغا نستا ن خارج سازیم .
 -2گسترش پایگاه اجتماعی رژیم ،یک توزیع واقعی از نیروهای سیاسی در رهبری
ضروری است که برای انجا م این اصل آنها با ید در دیگ خود با درنظرگرفتن تمام پلورالیسم شرقی
به پختگی برسند .
تعامل ویا توافق با همه اعضای بوروی سیا سی درمورد برخورد با« کارمل» وحتی آنها یی
که یک د یگرشان را با ند یست فرض میکردند تعداد شان در حدود ( )14در صد بود .
ما به قوت وشد ت موضوع خروج سربازان خودرا با آنها درمیان گذاشتیم وبه آنها خاطرنشان
ساختیم که ما ( )14فیصد سربازان خودرا در سال اول و ( )14فیصد دیگر شان را درسال دوم به
کشور مان فرامیخوانیم .
با پا کستا ن به ارتباط ( )3میلیون پناهند افغا ن مستقیماً به مذاکره با ید پرداخته شود تا زمینه
بازگشت آنها به وطن شا ن مساعد شود که این میتواند بهم یک ریختگی باشد .
( ).....ما در اینجا سوسیالیزم نمی خواهیم وایاالت متحده امریکا نمیخواهد که بعد از خارج شدن
ما دراینجا نیروی نظامی خودرا پیاده کند چونکه امریکا دراینجا میدان هوایی ویا پایگاه های نظامی
ندارد پس دراینصورت افغا نستا ن چه میشود ؟ اجازه دهید که ا فغا نها خود به مقا بله بپردازند
وخودشا ن تعین سرنوشت شا ن را بکنند.
اخریموف  :تا یید میکند که ایاالت متجده امریکا با سربازان ویا نیروی نظا می خود به ا فغا نستا ن
نخواهد رفت.
گرباچف  :بنا براین ما نیا ز به تصمیما ت شجاعا نه نسبت به دخا لت امریکا در پا لسی خود داریم .
«

نجیب » درماه د سمبر دعوت شد !

ما درصد د ایجا د یک گروه یا یک کمیته ای از پولیت بورو(دفتر سیا سی) به مد ت دوسا ل برای
ا فغا نستا ن هستیم  ،پولیت بوروی که در تحت رهبری شواردنا زی( ،و) اعضای آن ازجمله
چبریکوف ( { ، )Chebrikovریس برنامه ریزی دولتی نیکوالی وی « { »Nikolai ,vتا لسین
« } »Talzinریس کمیته امور خارجه برای مجتمع « ، vsevolod. s } » Agro
موراکوویسکی ( } )Murakhovskyوزیر د فاع مارشال سرگی سکلوف ( )Sokolovوسفیر سا بق
اتحاد جماهیر شوروی درافغانستان فکرت تابیوف ( )Fikryat.A. Tabeyevبکار خود آغا ز خواهند
کرد .
او به معاون ریس « »KGBرخ دور داده وگفت  :آیا این خود به یک باره گی مسله ای عادی مبنی
برخروج سربازانی که شما آنها را مستقر کرده اید خواهد بود؟ بلی ! اگر هچیکسی اعتراضی ندارد !
بنا براین آنچه که شما می بینید ! ما توا فق کرده ایم .

 -------------------------------دوام دارد

