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برگرفته از روی نسخه یی در کتابخان ٔه دانشگاه ایلیونیز،
ا.م.ا.
یادداشت :
من این اثر را که در کتابخان ٔه دانشگاه هامبورگ ،جرمنی بود ،خواستم
تا به خوانش بگیرم.
این اثر دارای بیست وچار پاره و یک همراه یا پیوست می باشد.
م MMن از ای MMن ک MMتاب س MMه پ MMاره زی MMر ن MMام ه MMای ٫٫ا .ع .س .د .ادار ٔه ع MMموم MMی

سMM M MیاسMM M Mی دولMM M Mت در افMM M MغانسMM M Mتان ٫٫، ،،یMM M Mورش مسMM M Mلحان ٔ M M Mه شMM M Mوروی در
افغانستان ،،همراه با  ٫٫پناهنده گان بخارا ،،را برگزیده و برگرداندم.
گ MMزی MMنشگر و ب MMر گ MMردان MMنده از ان MMگلیسی ب MMه پ MMارس MMی دری  :ص MMدی MMق ره MMپو
طرزی

پیشگفتار برگرداننده
ایMن یMادمMانMده هMا در بMرگMیرنMده بMه شMدت گسMترد ٔه نMکته هMای جMالMب بMوده و
ب MMه ش MMکل وی MMژه ی MMی ذه MMنیت و ن MMگرش روان MMی ی MMک م MMام MMور ع MMال MMیرت MMیه و م MMقام
٫٫ادارهٔ عMMمومMMی سMMیاسMMی دولMMت ،،را نMMشان مMMی دهMMد .نMMگاه هMMای نMMویMMسنده
ک MMه در ای MMن اث MMر ج MMاری م MMی گ MMردن MMد ،ب MMه گ MMوش MMه ه MMا و ح MMاش MMیه ه MMای ت MMاری MMک
رخMMداد هMMا روشMMنی کMMافMMی مMMی انMMدازنMMد و یMMادداشMMت هMMایMMش بMMا تMMمام سMMاده
گ MMی ه MMا ،ب MMه ای MMن اث MMر ،در ک MMنار س MMرگ MMرم MMی ،ارزش ب MMیش ت MMر م MMی ب MMخشند.
ب MMرای خ MMوان MMنده ب MMسیار ن MMیکوس MMت ک MMه آک MMاب MMکوف ) آق MMا ی MMا آغ MMاب MMیگوف ـ م MMمکن
هMمان  ٫٫بMیگ ،،بMوده بMاشMد .طMرزی( بMا تMمام شMور و حMرارت بMوی تMعفن و
گMندیMده گMی کMردارا .ع .س .د .یMا ادارهٔ عMمومMی سMیاسMی دولMت ،ایMن زشMت
تMMریMMن و دروغMMپرداز تMMریMMن نMMهاد هMMای سMMاخMMت ذهMMن انMMسان را بMMه بMMینی اش،
رس MMان MMده و س MMخت آزار م MMی ده MMد .ن MMام ه MMای MMی چ MMون س MMتارک و ح MMرم MMش،
اوچMتاریMا ی پMیر و رذیMل ،پMلید و شMرور و بMسیاری از دیMگران ،بMه مMدت هMای
دراز در ذهن خوانننده لنگر می اندازند.
در ایMن اثMر بMه نMدرت مMی تMوان بMه شMخصیت ،کMسی و نMامMی بMر خMورد نMمود
ک MMه ب MMا س MMنجه ارزش ه MMای اخ MMالق MMی ک MMهن و ن MMو ،دارای ص MMفت ه MMای ب MMدک MMاره
گMی ،دزدی ،فMریMب ،سMاخMت سMند هMای جMعلی و سMاخMتگی ،ایMجاد رسMوایMی،
م MMحو س MMازی ،دو روی MMی  ،ق MMتلی ب MMیرون از چ MMارچ MMوب ارزش ه MMای ق MMان MMون MMی
نMبوده بMاشMند .جMالMب ایMن هسMت کMه اقMدام هMا و کMار هMای یMادشMده ،از درون

هس MMتی و ط MMبیعت ای MMن س MMاخ MMتار رن MMگ م MMی گ MMیرد .ن MMوی MMسندهٔ م MMا ،ب MMه ش MMرح
کش MMتار ه MMا و ق MMتل ه MMا در چ MMارچ MMوب روح چِ MMلینی  ) Celliniزرگ MMر ب MMسیار
مMاهMر سMدهٔ شMانMزدهMم در فMلورانMس ایMتالMیا ،کMه اوج رنMسانMس بMوده اسMت .او
در خ MMلق اث MMر ه MMای ب MMه ش MMدت ظ MMری MMف و دق MMیق زرگ MMری شه MMرت ب MMی م MMان MMندی
داشMMته اسMMت .طMMرزی( بMMا چMMنان مMMهارت بMMی مMMانMMند ،شMMور و هMMیجان ،دسMMت
مMی زنMد و مMی پMردازد کMه فMکر مMی کMنی در تMاالر کMدام نMمایMشگاه شMکوهMمند
هنری گام می زنی.
شMMخصیت سMMازی او بMMه شMMدت تMMکان دهMMنده ،مMMخوف و تMMرسMMناک اسMMت ،امMMا
ک MMی م MMی ت MMوان MMد ک MMه ی MMک پ MMای MMان ه MMفته را در ه MMمبودش و زادگ MMاه MMش ب MMه س MMر
نMبرد؟ ایMن جMا هMمان پMایMان هMفته اسMت و شMما بMا کMسی جMز شMیطانMان رو بMه
رو نخواهید شد.
آن گ MMون MMه ک MMه آت MMن ب MMه خ MMاط MMر پ MMیکره ه MMای MMش در ذه MMن ه MMا ب MMاق MMی م MMان MMده اس MMت،
فMلورانMس بMه سMبب نMقاشMی هMایMش ،کMریMت بMرای نMلدوانMی هMایMش ،هMمین گMونMه
روس MM Mی ٔه ش MM Mوراه MM Mا ب MM Mه خ MM Mاط MM Mر خ MM Mلق و ان MM Mکشاف ه MM Mنر ک MM Mذب ،دروغ MM Mگوی MM Mی و
ش MMرارت MMش ک MMه در وج MMود ا .ع .س .د .ت MMبلور ی MMاف MMته و س MMرت MMاج ه MMمه س MMاخ MMتار
هMای جMنایMتبار مMی بMاشMد ،بMه یMاد خMواهMد مMانMد .در ایMن جMا جMهان بMه روی
چMپه شMده و بMر فMرقMش ایسMتاده و در آن ارزش هMای اخMالقMی بMاسMتانMی بMه
صMMورت کMMامMMل ،راه نیسMMتی را در پMMیش گMMرفMMته اسMMت .ایMMن را مMMی تMMوان ،اگMMر
ب MMخواه MMید زش MMت ،ک MMری MMه و ش MMنیع خ MMوان MMد ،ام MMا ج MMال MMب ،ج MMذاب ،گ MMیرا و خ MMیره
کننده است.
در اصMMل ،کMMتاب اگMMابMMکوف ،بMMا بMMخشی در مMMورد سMMاخMMتار تMMشکیالتMMی ا .ع.
س .د ،.و م MMناس MMبت ه MMای MMش ب MMا س MMاخ MMتار ه MMای دی MMگر ح MMکوم MMت ش MMوراه MMا و
ان MMترن MMشینال س MMوم ،آغ MMاز م MMی گ MMردد .در ه MMنگام ب MMرگ MMردان ـ ب MMه ان MMگلیسی.
طMMرزی ـ ایMMن بMMخش را بMMه شMMکل هMMمراه یMMا پMMیونMMد جMMای داده ام ،زیMMرا نMMمی
ت MMوان MMد آگ MMاه MMی الزم را ب MMرای درک ی MMادم MMان MMده ه MMا ،ک MMه درب MMرگ MMیرن MMدهٔ ارزش

اس MMاس MMی ک MMتاب هس MMت ،ب MMده MMد و م MMمکن خ MMوان MMنده را از پ MMیام اص MMلی ب MMه دور
ن MM Mگه دارد .ام MM Mا ،ش MM Mاگ MM Mردان ـ ه MM Mمه ک MM Mسان MM Mی ک MM Mه ب MM Mه ت MM Mاری MM Mخ ای MM Mن دس MM Mتگاه
دهش MM Mتناک ع MM Mالق MM Mه دارن MM Mد .ط MM Mرزی ـ ب MM Mه ص MM Mورت ح MM Mتم ای MM Mن را از ن MM Mظر دور
ندارند ،زیرا ارزش خودش را در جایش دارد.
ه .و .ب.

پیشگفتار
لMM M Mنین روزی گMM M Mفته بMM M Mود کMM M Mه هMM M Mر بMM M MلشویMM M Mک بMM M MایسMM M Mت خMM M Mود را یMM M Mک چMM M Mکا ـ
ک MMميساری MMای ف MMوق ال MMعاده ،س MMازم MMان اط MMالع MMات و ام MMنيت در روزه MMاي اول
انMMقالب اکMMتوبMMر ـ بMMدانMMد ،بMMه بMMیان دیMMگر ،هMMر کMMمونیسMMت بMMه صMMورت ضMMرور بMMه
یMMک ٫٫مMMبلغ مMMسیح ،،بMMدل شMMده و خMMودش خMMبرچMMین مMMاهMMر گMMردد .ایMMن بMMیان
روشMMنی هسMMت کMMه آن فMMرد بMMرای اجMMرای ایMMن کMMار مMMی تMMوانMMد از هMMر وسMMیل ٔه ـ
هMMمان حMMرف مMMعروف هMMدف وسMMیله را تMMوجMMیه مMMی نMMمایMMد ،طMMرزی ـ مMMمکن هMMر
قMدر هMم دهشMتناک بMاشMد ،بMرای نگهMداری و حMفظ دولMت شMوراهMا ،بMه سMببی
کMMه از هMMر سMMو در بMMرابMMر دشMMمن بMMیشمار قMMرار دارد ،بهMMره بMMگیرد و ایMMن امMMر
او را از ه MM Mر گ MM Mناه MM Mی پ MM Mاک م MM Mی س MM Mازد .ای MM Mن ام MM Mر ،زم MM Mینه را ب MM Mرای ای MM Mجاد
م MM Mاش MM Mین وحش MM Mتناک ) پ MM Mول MM Mیس م MM Mخفی ،دی MM Mگر و دی MM Mگر…( ک MM Mه ب MM Mتوان MM Mد در
باالترین درج ٔه موثریت دولت شورا ها را نگه دارد ،به میان آورد.
بMMه ایMMن گMMونMMه ،ضMMرور هسMMت تMMا از نMMگاهMMی بMMه چMMنین تMMوانMMایMMی آغMMاز نMMمایMMیم.
ای MMن دس MMتگاه ج MMهنمی ب MMه ش MMدت ش MMگفت ان MMگیز ،ن MMمون MMه و ن MMمادی در درازای
ت MMاری MMخ ب MMه ص MMورت ش MMازی م MMی ب MMاش MMد ک MMه ح MMتا دوران  ٫٫دهش MMت اف MMگنی،،
) ایMMن دوران در تMMاریMMخ بMMه نMMام  ٫٫فMMرمMMانMMروایMMی دهشMMت ،،خMMوانMMده مMMی شMMود
کMM Mه بMM Mه بMM Mاور بMM Mسیاری از مMM MورخMM Mان هMM Mنگام  ٫٫انMM Mقالب فMM MرانMM Mسه ،،رخ داده
اس MMت .ای MMن ام MMر از روز پنج MMم دس MMام MMبر س MMال  ،۱۷۹۳ب MMا ای MMجاد ٫٫م MMحکمهٔ
انMMقالبMMی  ،،آغMMاز گMMردیMMد .بMMرخMMی آن را از هMMمان مMMاه سMMپتامMMبر ۱۷۹۲کMMه آن
را  ٫٫کش MMتار س MMپتمبر ،،ن MMام گ MMذارده ان MMد .ه MMم چ MMنان ب MMرخ MMی ت MMاری MMخنگاران
ه MMمان کش MMتاره MMای اول MMی  ،۱۷۸۹در ای MMن رده ب MMه ح MMساب م MMی آورن MMد .پ MMای MMان
ای MM Mن دوران دهش MM Mت و ت MM Mرور ،ب MM Mا س MM Mقوط روبس MM Mپیر در م MM Mاه ج MM Mوالی ۱۷۹۳
هMمراه مMی بMاشMد .در ایMن مMدت بMه صMورت رسMمی  ،۱۶۵۹۴نMفر در فMرانMسه
به مرگ محکوم شدند که تنها در پاریس تعداد به  ،۲۶۳۹تن رسید.
چ MMشمه ه MMا :دان MMشنامٔ M Mه ب MMری MMتان MMیا ،وی MMک و دی MMگر و دی MMگر .ط MMرزی (.ب MMه گَ MMرد

پایش نمی رسد و از آن تکاندهنده تر ،به شمار می آید.
در راس و جMایMگاه بMاالی ایMن سMاخMتار ،نMهاد هMایMی بMه نMام چ.ک.ا .و ا .ع.
س .د .قرار دارند.
مMMن بMMه مMMدت یMMک دهMMه یMMا ده سMMال )  ۱۹۳۰ـ  (۱۹۲۰بMMه ایMMن نMMهاد کMMه پMMیش
تMر بMه نMام چ.ک.ا .مMعروف و بMعد ا .ع .س .د .تMغییر نMام داد ،پMیونMد داشMته
ام .مMن در مMرکMز هMای مMهم و اسMاسMی ،در بMخش هMا و شMعبه هMایMی کMه بMه
ص MMورت مس MMتقیم در ن MMبرد ع MMلیه دش MMمن داخ MMلی و در ب MMخش ه MMای خ MMارج MMی
بMMوده انMMد ،وظMMیفه اجMMرا نMMموده ام .در جMMریMMان ایMMن کMMار ،مMMن نMMوشMMته هMMایMMی را
ک MMه ب MMه ب MMخش ه MMای گ MMون MMه گ MMون پ MMیون MMد داش MMته ان MMد ،خ MMوان MMده و ب MMه گ MMفت و گ MMو
ه MMای زی MMادی گ MMوش ف MMرا داده ام ،ب MMا م MMطبوع MMات و رس MMان MMه ه MMای خ MMارج MMی در
تMماس دایMمی داشMته و گMزارش هMایMی را کMه بMه وسMیل ٔه نMمایMنده گMان خMارجMی
در روسMMیه بMMه حMMکومMMت هMMای مMMربMMوط شMMان فMMرسMMتاده مMMی شMMدنMMد و بMMه وسMMیله
جMاسMوسMان ا .ع .س .د ،.رد یMابMی مMی گMردیMدنMد ،از نMظر گMذرانMده ام .امMا،
هMرگMز در یMکی از ایMن سMند هMا بMرنMخورده ام کMه در آن شMمه یMی از حMقیقت
و واقMM Mعیت را در مMM Mورد و.گ.پ .و ،.بMM Mیان شMM Mده بMM MاشMM Mند .ایMM Mن سMM Mند هMM Mا یMM Mا
خMMالMMی خMMالMMی از ایMMن امMMر بMMوده انMMد و یMMا آگMMاهMMی کMMاذب و دروغ تMMا درجMMه یMMی
کMMه شMMگفت انMMگیز مMMی نMMمودنMMد ،کMMه در بMMرخMMی مMMورد هMMا تMMمام جMMانMMم را آتMMش
مMMی زد ،در آن هMMا جMMای داده شMMدن بMMودنMMد .جMMای شMMگفت انMMگیز بMMود کMMه در
ایMMن زمMMینه حMMتا نشMMریMMه هMMای مMMهاجMMران ،در پMMیونMMد بMMا مMMا ،از کMMمبود آگMMاهMMی
رنج می بردند.
م MMن از ه MMمان ب MMنیاد ،ب MMا ش MMیو ٔه ک MMار ق MMدرت در ای MMن ک MMشور ش MMورا ه MMا ،آش MMنا
شMدم .مMن در چMنان جMایMگاهMی قMرار گMرفMته بMودم کMه شMاهMد دگMرگMونMی ،فMساد
و پMM MوسMM Mیده گMM Mی ایMM Mن دسMM Mتگاه بMM Mوده ام .در هMM Mمین راسMM Mتا بMM Mود کMM Mه بMM Mاورم و
اعMتقادم را نسMبت بMه آن از دسMت دادم و بMه صMورت داوطMلبانMه و بMا رضMای
کامل ،پیوند خویش را با آن بریدم.

مMMن بMMه ایMMن بMMاور دسMMت یMMافMMتم کMMه حMMکومMMت شMMورا هMMا ،هMMرگMMز بMMه آرمMMان هMMایMMی
ک MMه ب MMسیاری از م MMا در راه اش ق MMرب MMان MMی دادن MMد ،ب MMه ه MMیچ ص MMورت و خ MMالف MMش
 au contraireدس MMت ن MMخواه MMد ی MMاف MMت .م MMن دی MMگر خ MMدم MMتگار وف MMادار م MMان MMند
گMذشMته نMخواهMم بMود .مMن بMایMد بMا آن نMبرد نMمایMم و بMجنگم و ایMن را وظMیفه و
حMتا َدیMنم و رسMالMتم ،مMی دانMم .ایMن حMکومMت بMایMد نMاپMدیMد شMود ،بMایMد جMایMش
را بMM Mه دیMM Mگری بسMM Mپارد .ایMM Mن را بMM MایMM Mد دانسMM Mت کMM Mه سMM Mتون فMM Mقرات و پMM Mای M Mهٔ
مMحکمش هMمین ا .ع .س .د .اسMت .مMن پMیشنهاد مMی نMمایMم کMه ایMن سMتون
را از پ MMای MMه و اس MMای ب MMای MMد وی MMران ن MMمود .ای MMن دس MMتگاه را ن MMبای MMد ب MMه ص MMورت
اس MMتعاره ی MMی ب MMه م MMرگ س MMپرد .م MMن ب MMرآن هس MMتم ک MMه ا .ع .س .د ..را ب MMا آن
چی من در جریان یک دهه ،دیده ام و اموخته ام ،بی اعتبار بسازم.
گ .اگا ِبکوف

ا .ع .س .د .در افغانستان
یادداشت:

در این اثر در باب ششم ،به افغانستان پرداخته شده است.
مMن کMه هMیچ گMونMه آگMاهMیی در مMورد ایMن کMشور و مMردمMش نMداشMته بMودم ،بMر آن
ش MMدم ک MMه ب MMا دق MMت پُ MMروس MMواس ب MMه ای MMن ک MMار دس MMت ب MMزن MMم ،زی MMرا م MMی دانس MMتم ک MMه
ک MMوچ MMک ت MMری MMن گ MMام پُ MMر اش MMتباه ،ت MMباه ک MMن خ MMواه MMد ب MMود .ام MMا ،دگ MMرگ MMون MMی ه MMا و
انMکشاف هMا سMد راهMم شMدنMد تMا بMه آن گMونMه پMیش بMروم .بMا گMذر مMدت کMوتMاه پMس
از پMMایMMان جMMلس ٔه جMMرگMMه ٫٫،عMMصیان و سMMرکMMشی خMMوسMMت آغMMاز یMMافMMت .،،یMMگانMMه
جMMاسMMوسMMم کMMه بMMر او در ایMMن مMMورد حMMساب مMMی کMMردم ،از مMMیان بMMرده شMMد .مMMن
ی MMک ب MMار دی MMگر م MMجبور ش MMدم ب MMه م MMارخ MMوف ،ک MMه دس MMتیار س MMتارک در ک MMار ه MMای
انترنشنل سوم بود ،روی بیاورم.
ام MMا ،ع MMصیان خ MMوس MMت ،ب MMا م MMقای MMس ٔه ن MMا آرام MMی ه MMای داخ MMلی ک MMه اک MMنون م MMی
جMMوشMMیدنMMد ،سMMاده و رام شMMدنMMی بMMه نMMظر مMMی خMMورد .سMMتارک ،سMMفیر شMMوروی بMMه
صMورت کMامMل در چMنگال دو زن قMرار گMرفMته و حMاضMر بMود تMا آسMمان را بMه زمMین
برای شان پایین بیاورد.
ایMنان کMه شMیفته و دلبسMت ٔه سMرگMرمMی ،تMفریMح و عMیش بMودنMد و از ایMن رو ،تMنها
و ت MMنها ک MMار ش MMان ای MMن ب MMود ک MMه چ MMی گ MMون MMه ب MMه ای MMن ام MMر ت MMا اوج و غ MMرق در ب MMی
خMMبری ،دسMMت بMMیابMMند .آه ،نMMی آن گMMونMMه !؟ کMMه مMMن بMMخواهMMم بMMه دامMMن پMMاک شMMرف
جناب عالی خاک بیندازم و چتلی بریزم.
مMMارخMMوف ،مMMديMMر بMMخش مMMطبوعMMاتMMي سMMفارت شMMوروي در کMMابMMل ،بMMه ایMMن دو تMMا دم
مMMرگ عMMالقMMه گMMرفMMته بMMود ،تMMا ایMMن کMMه آنMMان کMMم کMMم از تMMوجMMه اش افMMتادنMMد .ایMMن امMMر
نMMتج ٔه کMMار مMMن بMMود زیMMرا بMMر او بMMرتMMری و تMMفوق یMMافMMتم و نMMیاز بMMود تMMا او را تMMشویMMق
نMمایMم تMا خMویشMنت را بMه صMورت کMامMل وقMف وظMیفه اش نMمایMد .آنMان کMه در خMود
پMرسMتی و خMود خMواهMی خMویMش تMا گMلو غMرق شMده بMودنMد ،آرام آرام از ایMن امMر
نMفرت خMویMش را بMه صMورت روشMن و عMلنی بMه  ٫٫شMبح ،،ی بMه نMام مMارخMوف ،و
 ٫٫پ MMیرو پس MMت  ،،ش ،ی MMعنی م MMن ب MMه ن MMمای MMش گ MMذاش MMتند .س MMتارک ب MMه ش MMدت ب MMه
ذوق و عMMالقٔ Mه شMMان پMMیونMMد ژرفMMی داشMMت و از ایMMن رو ،بMMه یMMورش و حMMمله کMMه بMMا
مMکر و فMریMب هMمراه بMوده و خMوفMناک بMه حMساب مMی رفMت ،دسMت زد .سMفیر تMمام

نMMیرویMMش را ،هMMمه داشMMته هMMایMMش را ،تMMمام کMMارکMMنانMMش را ،بMMدون در نMMظر داشMMت
سMMن و جMMنس ،در ایMMن خMMط بMMسیج نMMمود .او مMMا را در حMMلق ٔه تMMنگ جMMاسMMوسMMانMMش
گ MMرف MMت و ب MMا ه MMزار ح MMیله و ن MMیرن MMگ ب MMه گ MMون ٔ Mه پ MMیگرد ه MMای گ MMون MMه گ MMون ،م MMا را گ MMیچ و
گنس ساخت.
مMهم تMر ایMن کMه او در هMمین حMدود بMاقMی نMمانMد .او از مMن خMواسMت کMه پMیش از
فMMرسMMتادن پMMیام هMMای رمMMزی و شMMفری ام بMMه مMMسکو ،نMMسخه یMMی از آن هMMا را بMMه
قMلم خMودم از نMظرش بMگذرانMم و در اخMتیارش قMرار دهMم .هMدفMش ایMن بMود کMه بMر
ف MMعال MMیت ه MMای MMم ن MMظارت داش MMته و ح MMتا م MMن را گ MMیچ گ MMیچ ن MMمای MMد .او خ MMود ب MMه ت MMر از
هMMمه مMMی دانسMMت کMMه بMMر اسMMاس دسMMتور و.گ.پ .و .ایMMن کMMار بMMه شMMدت قMMدغMMن و
مMمنوع بMود .در آن هMنگام مMوقMعیت و پMایMگاه ام چMندان روزگMار خMوبMی نMداشMت و
م MMحکم ن MMبود .م MMسکو ت MMا ک MMنون در م MMوردم ب MMه ص MMورت ن MMدرت چ MMیزی م MMی دانس MMت.
م MMن ب MMر آن ش MMدم ک MMه از ب MMرخ MMورد ج MMدی پ MMره MMیز ن MMمای MMم و م MMنتطر رس MMیدن زم MMان
درسMت بMاقMی بMمانMم .بMا خMود گMفتم ٫٫ ،روز مMناسMبی خMواهMد رسMید کMه تMو را در
پینکی گیر نمایم،،.

سMMتارک بMMر گMMزارش هMMایMMم کMMه بMMه شMMکل دسMMتنوشMMته بMMوده و بMMه صMMورت مMMنظم
آن هMا را مMی فMرسMتادم ،نMظارت مMی نMمود .امMا ،فMکر مMی کMرد و دلMش خMوش
ب MMود ک MMه ب MMه ای MMن ک MMار دس MMت م MMی زن MMد ،زی MMرا آن ه MMای MMی را ک MMه او م MMی دی MMد ب MMه
صMورت ویMژه یMی بMرایMش مMی نMوشMتم و هMیچ پMیونMدی بMا تMلگرام هMایMی کMه مMن
به مسکو می فرستادم ،نداشتند.
در ایMن زمMان ريMنک آتMش ٔه نMظامMی ،از نMظر افMتاد .مMن ایMن زنMگ را بMه صMدا
آوردم .ای MMن ب MMیچاره ب MMه ص MMورت روش MMن و ب MMاز آن چ MMی در درون ق MMلبش م MMوج
مMی زد ،بMه نMمایMش گMذارد .اکMنون یMگانMه دوسMتی کMه سMتارک مMی تMوانسMت بMه
او ب MMاور و اع MMتماد ن MMمای MMد ،ري MMکس ،س MMکرت MMر اول س MMفارت ش MMوروي در ک MMاب MMل،
فردی که از گذشته های به او اتکا داشت ،بود و بس.
مMMارخMMوف ،آهسMMته آهسMMته تMMمام سMMازمMMان جMMاسMMوسMMان انMMتر نMMشنل سMMوم ،کMMه
اک MMنون پ MMیون MMد ن MMزدی MMک ب MMا س MMیکهه گ MMان داش MMتند ،زی MMر اداره اش ق MMرار داد.

ای MMنان ج MMاس MMوس MMان و ه MMمکاران خ MMوی MMش را در ک MMاب MMل داش MMتند .در ک MMنار ای MMن
امMMر آنMMان ،کMMارخMMان ٔ Mه تMMولMMید کMMاغMMذ را در سMMرپMMل بMMنیاد نMMهادنMMد و ایMMن امMMر یMMک
شMMاهMMراه آگMMاهMMی و پMMیونMMد بMMه گMMون ٔ Mه بMMرادری و مMMنفعت را بMMرای سMMفارت مMMا بMMا
مMبارزان ،بMه مMیان آورد .حMال مMی خMواهMم تMا بMر خMصوصMیت فMضایMی کMه بMر
سفارت ما فرمان می راند ،روشنی بیندازم.
م MMارخ MMوف ب MMه وس MMیله ری MMکس ،ب MMرن MMام MMه و پ MMالن پ MMای MMگاه ن MMیروم MMندی در م MMیان
هMMندیMMان در راولMMپندی ،بMMه دسMMت آورد .او پMMیش از آن کMMه ایMMن بMMرنMMامMMه را بMMه
س MMفیر ن MMشان ب MMده MMد ،در دس MMترس م MMن ق MMرار داد .م MMن ب MMرای MMش گ MMفتم ک MMه ای MMن
بMرنMامMه بMه شMدت مMورد تMوجMه و عMالقٔ Mه وزارت جMنگ مMی بMاشMد ،امMا ،بMرای ا.
ع .س .د ، .کدام ارزشی ندارد .او باید در مورد با رینگ ،گپ بزند.
مMM MارخMM Mوف ،پMM Mندم را پMM MذیMM MرفMM Mت .ریMM Mنگ ،بMM Mه شMM Mدت بMM Mه آن عMM MالقMM Mه گMM MرفMM Mت و از
دانMM M Mیلوف ،خMM M MزانMM M Mه دار سMM M Mفارت شMM M Mوروي در کMM M MابMM M Mل ،خMM M MواسMM M Mت تMM M Mا از آن
عکسبرداری نماید.
ایMMن کMMار صMMورت گMMرفMMت .او بMMرنMMامMMه را بMMه سMMفیر داد .سMMفیر او بMMه نMMوبMMتش،
پ MM Mیشنهاد ن MM Mمود ک MM Mه از آن عکس MM Mبرداری ش MM Mود .ب MM Mه ای MM Mن دل MM Mیل دای MM Mنلوف را
خMواسMت .او نMمی دانسMت و یMا از روی شMیطانMی و مMی فMهمید کMه چMی گُMلی
را بMMه آب مMMی دهMMد ،بMMرایMMش گMMفت کMMه او پMMیش تMMر از ایMMن سMMند و بMMرنMMامMMه بMMه
خMواسMت آتMشه جMنگی ،عکسMبرداری نMموده اسMت .بMه ایMن گMونMه ،دیMگر خMشم
سMMتارک ،مMMرز هMMا را بMMرهMMم زد و آن گMMاهMMی کMMه هMMمان روز از هMMمدیMMدگMMر جMMدا
شدیم ،اگر راستش را بگویم ،ادام ٔه رابطه های ما ،دیگر ناممکن گردید.
در مMMیان جMMاسMMوسMMان مMMارخMMوف ،مMMن یMMک هMMندی مسMMلمان را کMMه چMMیتزال نMMام
داشMMت نMMشانMMی نMMمودم .او یMMکی از هMMواداران و سMMرسMMپرده گMMان نMMادر خMMان،
ک MMه اک MMنون در پ MMاری MMس ب MMه س MMر م MMی ب MMرد ،ب MMود .ای MMن مس MMلمان در م MMلک ن MMادر
زن MMده گ MMی م MMی ن MMمود و م MMارخ MMوف ب MMه دی MMدن MMش ب MMه آن ج MMا م MMی رف MMت .او دارای
مMناسMبت هMای گسMترده بMا قMبیلگان آزاد و کMه مسMتقل زنMده گMی مMی نMمودنMد،

داش MMت و م MMا ،از راه او ب MMود ک MMه ت MMوانس MMتیم ب MMا دو س MMرک MMرده و ره MMبر م MMعروف
قMMبیلگان بMMه تMMماس شMMویMMم .او هMMم چMMنان مMMا را بMMا بMMا سMMرکMMرده گMMان قMMبیلگان
ک MMم اه MMمیت دی MMگر ،ن MMیز آش MMنا س MMاخ MMت .ه MMمه س MMران ق MMبیلگان ی MMاد ش MMده ب MMه
جMMاسMMوسMMان مMMا بMMدل شMMدنMMد .مMMا بMMه ایMMن تMMوافMMق دسMMت یMMافMMتیم کMMه بMMرایMMشان در
بMMرابMMر آگMMاهMMی هMMا و اطMMالعMMاتMMی کMMه بMMرای مMMا از کMMارکMMرد هMMا و فMMعالMMیت هMMای
قMبیلگان تMدارک مMی دیMدنMد ،مMبلغ پMنجصد پMونMد سMترلMنگ بMپردازیMم .آنMان هMم
چMMنان حMMاضMMر شMMدنMMد تMMا بMMه تMMبلیغ انMMدیMMشه هMMا و ایMMده هMMای کMMمونیسMMتی نMMیز
دست بزنند.
مMMارخMMوف یMMک جMMاسMMوس دیMMگر هMMندی کMMه بMMسیار مMMهم بMMود ،نMMیز در خMMدمMMتش
داش MMت .ف MMردی ک MMه ت MMماس ن MMزدی MMک ب MMا ه MMمبودش داش MMت و دارن MMد ٔه آگ MMاه MMی و
اطMMالع هMMای دقMMیق از کMMارکMMرد و کMMردار هMMموطMMنانMMش بMMود .مMMسالٔ Mه جMMالMMب ایMMن
اس MMت ک MMه او آم MMوزگ MMار و م MMعلم آق MMای اب MMنر ،م MMدی MMر انج MMمن ت MMجارت MMی اف MMغان ـ
جMرمMن بMود .او بMه صMورت مسMتقیم بMرای انMترنMشنل سMوم ،کMار مMی کMرد .هMمه
ایMMن جMMاسMMوسMMان بMMرای ا .ع .س .د .نMMیز آگMMاهMMی هMMا و اطMMالع هMMا گMMردآوری
می کردند.
م MMن م MMی خ MMواه MMم ت MMا از رخ MMداد و ب MMرخ MMورد دی MMگری ک MMه م MMمکن اه MMمیت زی MMادی
نMMداشMMته بMMاشMMد ،امMMا ،بMMه شMMدت جMMالMMب و سMMرگMMرم کMMننده اسMMت ،قMMصه نMMمایMMم.
یMMک نMMفر هMMندی بMMسیار آگMMاه ،مMMن را بMMا یMMکی از دوسMMتان نMMادر خMMان ،مMMعرفMMی
نMMمود .ایMMن نMMفر بMMاری از مMMن خMMواسMMت تMMا ویMMزه یMMی را جهMMت سMMفر بMMه مMMسکو
ب MMرای MMش ت MMدارک ب MMبینم .آن گ MMاه MMی ک MMه م MMن از او پ MMرس MMیدم ک MMه چ MMرا خ MMواه MMان
دسMMت زدن بMMه ایMMن گMMونMMه سMMفر دراز اسMMت ،او بMMا سMMردی جMMواب داد ٫٫:مMMن
مMی خMواهMم بMیامMوزم کMه چMی گMونMه پMول سMاخMتگی و جMعلی درسMت مMی گMردد.
ایMMن بMMسیار بMMه نMMفع مMMاسMMت تMMا چMMنین فMMابMMریMMکه و کMMارخMMانMMه یMMی را بMMرای خMMود
درسMت نMمایMیم .در آن صMورت بMه ذخMیرهٔ بMزرگ پMول بMرای پMخش تMبلیغ هMای
کMمونیسMتی ،دسMت خMواهMیم یMافMت ،،.مMن بMدون اتMالف وقMت ،ایMن را بMه مMسکو

گزارش دادم.
در ه MMمین زم MMان و ف MMرص MMت ،ش MMبکه ج MMاس MMوس MMان MMم ب MMا س MMرع MMت گس MMترش م MMی
یMافMت .یMک بMچ ٔه کMاکMای عMبداملMجید ،کMه در قMوای پMولMیس کMابMل کMار مMی کMرد،
بMا عMشق و هMیجان وصMف نMاپMذیMر بMرای مMا کMار مMی کMرد .بMه بMرکMت او بMود کMه
مMن بMه هMمه آگMاهMی هMایMی کMه در دسMترس پMولMیس قMرار مMی گMرفMت ،آشMنا مMی
شMدم .او مMن را بMا مMردی بMه نMام مسMتوفMی ،کMه از آگMاهMی زیMادی از فMعالMیت
مسMلمانMان هMند ،بMرخMودار بMود ،نMیز پMیونMد داد .در حMقیقت امMر ،او از سMوی
ام MM Mان اهلل ،خ MM Mودش گ MM Mمارده ش MM Mده ب MM Mود ت MM Mا ب MM Mا ش MM Mخصیت ه MM Mای اس MM Mاس MM Mی
مس MMلمان MMان ه MMند ،پ MMیون MMد ب MMرق MMرار ن MMمای MMد .در ح MMقیقت ام MMر ،او ب MMه درس MMتی ب MMه
اجرای این ماموریت می پرداخت.
مMن یMک شMبی در خMانٔ Mه او بMا ریMیس پMولMیس کMابMل آشMنا شMدم .در پMایMان گMفت
و گMو کMه سMاعMت هMا در بMر گMرفMت ،مMا بMه مخMرج مشMترک هMمدلMی کMه نMفرت بMا
انMگلیسان بMود ،دسMت یMافMتیم .او در بMرابMر پMرداخMت مMبلغ  ۶۰۰روپMیه در هMر
مMMاه ،حMMاضMMر شMMد تMMا جMMاسMMوسMMان انMMگلیسی را کMMه مMMن بMMرایMMش مMMعرفMMی مMMی
نMمودم ،پشMت مMیله هMای بMندیMخانMه بMیندازد .ایMن را بMایMد یMادآور شMوم کMه مMن
از ای MMن ت MMواف MMق س MMود زی MMادی ب MMردم و از ه MMمان لح MMظه ک MMسان MMی ک MMه ب MMه ن MMفع
انگلسMتان بMه تخMریMب دسMت مMی زدنMد ،بMه وسMیل ٔه هMمین دوسMتم پُشMت دیMوار
های زندان قرار داده شدند.
در کMMابMMل ،بMMه گMMونMMه یMMی کMMه گMMفته ام ،تMMعداد زیMMاد جMMرمMMنان خMMوب بMMودنMMد .آنMMان
یMگانMه اروپMایMانMی بMودنMد کMه مMی تMوانسMتیم بMا آنMان هMمکاری نMمایMیم .در مMیان
آن MMان ب MMرخ MMی ح MMتا ب MMاور ه MMای ک MMمونیس MMتی داش MMتند ک MMه م MMا م MMی ت MMوانس MMتیم ب MMه
س MMاده گ MMی آن MMان را وارد ش MMبک ٔه خ MMوی MMش ب MMسازی MMم .ی MMکی از آن MMان ک MMه م MMام MMور
تMMرجMMمه در وزارت خMMارجMMه بMMود ،بMMرای مMMا خMMدمMMت بMMزرگMMی را انMMجام مMMی داد.
ه MMمچنان ف MMرد دی MMگری ک MMه ب MMوردی ن MMام داش MMت و خ MMبره در ک MMار ه MMای کش MMت و
زراعMMت بMMوده و در مMMزار شMMریMMف کMMار مMMی کMMرد ،نMMیز در خMMط مMMنفعت مMMا قMMرار

داشMت .او گMاه گMهی بMه کMابMل سMری مMی زد .هMمچنان یMک خMبره دیMگری در
کMMار هMMای کشMMت و زراعMMت کMMه انMMجینر هMMم بMMود در روسMMتایMMی نMMزدیMMک کMMندهMMار
کار می کرد.
ای MMنان گ MMزارش ه MMای MMی در م MMورد وض MMع اق MMتصاد ک MMشور م MMی ن MMوش MMتند .ای MMن
تMMرجMMمان کMMه آن چMMی را کMMه بMMرای وزارت خMMارجMMه تMMرجMMمه مMMی کMMرد ،بMMرای مMMن
می آورد .یک انجینر دیگر هم در خدمت ما بود.
آرام آرام نMمایMنده گMی بMریMتانMیا ،احMساس نMمونMد کMه محMل کMارشMان زیMر قMید
و نMM Mظارت قMM Mرار دارد و از ایMM Mن رو مMM MسوولMM Mش در نMM Mظر داشMM Mت تMM Mا بMM Mه جMM Mای
نMویMی کMوچ نMمایMند .بMرای ایMن کMار آنMان بMا یMک روس سMپید کMه سMمیخین نMام
داشMت در تMماس شMدنMد کMه کMار سMاخMتمان را پMیش بMبرد .ایMن مMرد بMه شMدت
پشMMت روسMMیه ،وطMMنش دلMMتنگ شMMده بMMود و مMMی خMMواسMMت بMMه آن جMMا بMMرگMMردد.
مMM Mن بMM MرایMM Mش وعMM Mده دادم کMM Mه زمMM Mینه عMM Mفوش را در ازای ایMM Mن امMM Mر کMM Mه تMM Mمام
آگ MMاه MMی ه MMای MMی ک MMه در دس MMترش ق MMرار م MMی گ MMیرد ،ب MMه م MMن بس MMپارد ،ف MMراه MMم
خMMواهMMم سMMاخMMت .مMMن بMMه وسMMیله او مMMن بMMه اسMMتخدام تMMعداد زیMMاد جMMاسMMوسMMان
ه MMندی ،دس MMت ی MMاف MMتم .ب MMه ای MMن گ MMون MMه م MMا م MMوف MMق ش MMدم ت MMا ب MMه ه MMمه آن چ MMی در
سMفارت مMی گMذرد ،آگMاه شMویMم .بMخش از ایMن جMاسMوسMان ،بMه وسMیل ٔه مMن بMه
ک MMشور ش MMان ف MMرس MMتاده م MMی ش MMدن MMد ت MMا ب MMه ت MMبلیغ ه MMمه ج MMان MMبه ب MMرای م MMا دس MMت
بMزنMند .آنMان هMم چMنان بMه وسMیل ٔه سMیمخین ،اگMاهMی هMای شMان را انMتقال مMی
دادند.
بMM M Mچ ٔه شMM M Mیخ اسMM M Mالم پMM M Mیر ،در آغMM M Mاز سMM M Mال  ،۱۹۲۵از سMM M Mتارک خMM M MواهMM M Mان
مMM MالقMM MاتMM Mی شMM Mد ،زیMM Mرا از جMM MانMM Mب پMM Mدرش پMM MیامMM Mی داشMM Mت .سMM Mتارک از مMM Mن
خMMواسMMت کMMه ایMMن کMMار را انMMجام بMMدهMMم .از ایMMن رو هMMمان شMMام ،مMMن خMMود بMMه
اق MMام MMتگاه ش MMیخ رف MMتم .ای MMن پ MMیرم MMرد ن MMات MMوان و ت MMکیده ک MMه ب MMه وس MMیله ب MMچه اش
یMM Mاری مMM Mی شMM Mد ،مMM Mن را دوسMM MتانMM Mه و بMM Mا مهMM MربMM MانMM Mی پMM MذیMM MرفMM Mت .او بMM Mه بMM Mیان
تMMکصدایMMی درازی بMMه رخMMداد هMMایMMی از  ،۱۹۱۶بMMه بMMعد پMMرداخMMت .ایMMن شMMرح

چMMنان رنMMگی بMMود کMMه بMMه شMMدت مMMورد عMMالقMMه ام قMMرار گMMرفMMت و بMMرایMMم پMMرده از
مMسالMه هMای گMونMاگMونMی بMرداشMت کMه مMن تMا حMال بMه آن هMا اهMمیت چMندانMی
نداده بودم.
او در مMM M Mورد قMM M Mیام وزیMM M MرسMM M Mتان در بMM M MرابMM M Mر انMM M Mگلیسان در  ،۱۹۱۹روشMM M Mنی
انMداخMت و در مMورد دیMدارش بMا جMمال پMاشMا ،وزیMر سMابMق تMرکMیه ،سMخن هMا
گMفت .ایMن مMرد بMه کMابMل بMا هMدف روشMنی آمMده بMود  :تMا قMبیلگان آزاد را در
ب MMراب MMر ان MMگلیسان ب MMشوران MMد .او ت MMالش ن MMمود ت MMا ب MMه ن MMیاز ه MMای م MMال MMی و ج MMنگ
افMMزار مMMا ،بMMرایMMشان شMMرح هMMمه جMMانMMبه ارایMMه نMMمایMMد .شMMیخ بMMه جMMمال پMMاشMMا،
وعMده یMاری داده بMود و بMه ایMن گMونMه او بMه مMدت هشMت مMاه در مMیان قMبیلگان
ب MMه س MMر ب MMرده و از ه MMر گ MMون MMه ی MMاری در ن MMبرد ش MMان دری MMغ ن MMنمود .ام MMا ،ای MMن
مMMسالMMه بMMه جMMایMMی نMMرسMMید زیMMرا هMMرگMMز جMMنگ افMMزار هMMای وعMMده داده شMMده بMMه
محل نرسید.
ش MMیخ ح MMال ی MMک ب MMار دی MMگر آم MMاده گ MMی اش را در اخ MMتیار م MMا ق MMرار داد .او
پMیشنهاد نMمود کMه بMه مMیان قMبیلگان آزاد بMر گMردد و جMنگ پMارتMیزانMی یMا ایMله
جMMاری را سMMازمMMان بخشMMد .دوسMMتانMMش مMMی تMMوانسMMتند تMMا خMMط آهMMن هMMا ،پMMل
ه MMا ،س MMاخ MMتمان ه MMا و دی MMگر ع MMمارت ه MMای انگلس MMتان را وی MMران ن MMمای MMند .او
بMMرای اجMMرای ایMMن کMMار بMMه صMMد هMMزار روبMMل ،پنجهMMزار تMMفنگ و صMMد هMMا هMMزار
گلوله برای هر تفنگ ،نیاز داشت.
م MMن ب MMه ش MMیخ وع MMده س MMپردم ک MMه م MMسال MMه را ب MMه آم MMران خ MMوی MMش اط MMالع خ MMواه MMم
داد .م MMن ای MMن م MMسال MMه را ب MMا س MMرع MMت ب MMه م MMسکو گ MMزارش دادم .ا .ع .س .د،.
در اول MMین داگ و پُس MMتش ب MMه آگ MMاه MMی رس MMان MMد ک MMه در اص MMل ب MMا ای MMن پ MMیشنهاد
مMMوافMMق اسMMت ،امMMا ،از ارسMMال تMMفنگ دوری نMMمود .بMMه نMMظر آن مMMقام ،ارسMMال
ت MMفنگ ب MMه ش MMدت ک MMار خ MMطرن MMاگ م MMی ب MMاش MMد زی MMرا م MMی ت MMوان MMد م MMناس MMبت ه MMای
سیاسی را با بریتانیا و افغانستان با دشواری رو به رو بسازد.
مMMاه رمMMضان فMMرا رسMMید .شMMیخ پMMیر و نMMاتMMوان ،ضMMعیف تMMر از آن بMMود کMMه ایMMن

مMMاه را از سMMر بMMگذرانMMد و مMMرد .مMMن بMMا بMMچگانMMش بMMه گMMفت و گMMو ادامMMه دادم.
م MMن ب MMه ای MMن ن MMظر رس MMیدم ک MMه آن MMان ب MMه ن MMظارت در م MMنطقه ،از ج MMالل آب MMاد ت MMا
غMMزنMMی بMMپردازنMMد .در ایMMن کMMار یMMک مMMامMMور دولMMتی کMMه در اصMMل از هMMندوسMMتان
بود و به نام مولوی منصور یاد می شد ،نیز پیوست.
م MMول MMوی م MMنصور ی MMکی از آش MMنای MMان ق MMدی MMمم ب MMود .م MMن ب MMا او در ح MMال MMت ه MMای MMی
دیMدار داشMته ام کMه فMکر نMمی کMنم او بMه یMاد داشMته بMاشMد .در سMال ،۱۹۲۳
او جMMز هMMیت افMMغان در انMMگوره بMMوده و از راه روسMMی ٔه شMMورا هMMا ،عMMازم کMMابMMل
ب MMود .ی MMکی از ج MMاس MMوس MMان MMم ـ م MMن در آن گ MMاه در ت MMاش MMکنت ک MMار م MMی ک MMردم ـ
بMرایMم آگMاهMی داد کMه مMولMوی بMا خMود نMامMه هMایMی از یMک افMغانMی دارد کMه زیMر
ش MMک هس MMت و م MMا ب MMه ای MMن گ MMمان MMیم ک MMه او در خ MMط خ MMراب MMکاری ب MMه ان MMگلیسان
یMاری مMی رسMانMد .بMیش از ایMن هMم تMا جMایMی کMه روشMن هسMت ،بMارش دارای
صندوق های سنگینی می باشد که ممکن پُر از جنگ افزار باشند.
هMنگامMی کMه مMولMوی تMاشMکنت را تMرک نMمود ،مMن بMه بMخش ویMژه و خMاص در
ک MMشک ،شه MMر م MMرزی ش MMوروی و اف MMغانس MMتان ،دس MMتور دادم ک MMه ت MMا ت MMالش
نMمایMد کMه از مMحتوی نMامMه هMا و صMندوق هMا آگMاهMی بMیابMد .ایMن آدم هMر گMز
ذهMMن هMMوشMMیار و ظMMریMMف نMMداشMMت و بMMه صMMورت فMMوری بMMه دسMMتگیری مMMولMMوی
پ MMرداخ MMت و ب MMکش ه MMای MMش را ت MMالش MMی ن MMمود .ای MMن م MMول MMوی ه MMندی ،ب MMه ش MMدت
خMM Mشگین شMM Mد ،پMM MاسMM Mپورت دیMM MپلومMM MاتMM Mیکش را نMM Mشان داد و حMM Mتا دسMM Mت بMM Mه
مMMقاومMMت در بMMرابMMر کMMردار مMMامMMورم زد ،امMMا ،او کMMارش را انMMجام داد .بMMه هMMر
روی ایMن هMندوسMتانMی بMه کMشک مMانMد و بMه زودی نMامMه خMشمناکMی از سMوی
وزارت خMارجٔ Mه افMغانسMتان بMرای مMا رسMید و مMن خMودم بMه کMشک سMفر نMمودم
تا بتوانم تا جایی که امکان دارد ،بر این زخم مرهم بگذارم.
مMولMوی دسMت بMه هMیچ گMونMه کMار خMالفMی در آن دوران ،نMزده بMود ،امMا ،اکMنون
در وض MM Mعی ک MM Mه ه MM Mوای ان MM Mقالب ح MM Mضور س MM Mنگین داش MM Mت ،او ب MM Mه ی MM Mکی از
جMاسMوسMان پُMربMها در خMدمMت مMا بMدل شMده بMود .او را کMه بMه حMیث یMک مMعلم

در ج MMالل آب MMاد م MMوظ MMف س MMاخ MMته ب MMودی MMم ،ب MMه ش MMدت م MMراق MMب ان ج MMا ب MMود و ب MMه
صMMورت ویMMژه و خMMاص در مMMیان مMMردمMMان افMMریMMدی و سMMاکMMنان والیMMت سMMرحMMد
شمالغرب ،فعال بود.
بMچ ٔه ارشMد شMیخ پMیر ،در مMیان قMبیلگان در بMخش هMای غMزنMی فMعال بMود و بMه
ب MM Mررس MM Mی ف MM Mن وی MM Mژه ی MM Mی ی MM Mورش ب MM Mر وس MM Mیله ه MM Mای رف MM Mت و آم MM Mدُ ،ب MM Mرد و آورد
ان MMگلیسان در آن ج MMا ،دس MMت م MMی زد .ب MMچ ٔه دی MMگرش در ک MMاب MMل ب MMاق MMی م MMان MMد و
نMتوانسMت پMیونMدش را از مMردم روحMانMی و مMقدس کMه دوسMتان پMدرش شMمرده
مMMی شMMدنMMد ،بMMبرد .او بMMرای هMMدف هMMای مMMا بMMه شMMدت مشMMتاق بMMود ،امMMا ،در
سMطح بMاقMی مMانMد و هMیچ بMه درد نMخورد .بMه صMورت نMمونMه او پMیشنهاد نMمود
کMه در بMرابMر پMرداخMت مMبلغ دو هMزار روپMیه ،شMفر وزارت امMور خMارجMه ،را در
اخMMتیار مMMا قMMرار بMMدهMMد .امMMا ،مMMسکو بMMرای مMMا اطMMالع داد کMMه ایMMن شMMفر مMMدت
های پیش در دسترسش قرار داشته است.

یادداشت:
در ای MMن اث MMر در ب MMاب ه MMفتم ،ب MMه  ٫٫پ MMناه MMنده گ MMان ب MMخارا ،،پ MMرداخ MMته ش MMده
است.
پناهنده گان بخارایی
در کMابMل تMعداد زیMاد پMناهMنده گMان بMخارایMی زنMده گMی مMی کMنند .امMیر بMخارا
در  ۱۸ک.م .شه MM Mر زن MM Mده گ MM Mی م MM Mی ک MM Mرد .در ج MM Mای زن MM Mده گ MM Mیش دو ن MM Mفر از
سMM Mران بMM Mخارا و سMM Mه صMM Mد نMM Mفر بMM MخارایMM Mی دیMM Mگری کMM Mه جMM Mرات تMM Mماس را بMM Mا
م MMبارزان ب MMخارای MMان MMی ک MMه در ب MMخارای ش MMوروی ب MMه ن MMبرد ادام MMه م MMی دادن MMد،
داشMMتند ،نMMیز زنMMده گMMی مMMی کMMردنMMد .در مMMنطقه یMMی کMMه دایMMر ٔه گسMMترش فMMراخ
ن MMبود ،ب MMه ش MMمول ک MMاب MMل ،ن MMزدی MMک ب MMه س MMی ه MMزار پ MMناه MMنده ک MMه ب MMیش ت MMر ش MMان

ترکمنان بودند ،نیز حضور داشتند.
م MMسکو اش MMتیاق ش MMدی MMدی در خ MMط آگ MMاه MMی ب MMه ح MMال و وض MMع پ MMناه MMنده گ MMان
داشMMت و مMMن را تMMشویMMق مMMی نMMمود کMMه بMMا امMMکان هMMایMMی کMMه دارم ،بMMه آگMMاهMMی
هایی در زمینه دست بیابم.
ی MMک روز ،در ج MMری MMان اس MMپ س MMواری در دام MMنه ه MMای ک MMاب MMل ،ب MMا س MMوارک MMار
دیMگری رو بMه رو شMدم و بMا سMرعMت درب گMفت و گMو مMیان مMا بMاز شMد .چMنین
بMه نMظر مMی آمMد کMه او بMخارایMی اسMت .او مMن را بMه خMانMه اش دعMوت نMمود و
مMن خMود را در سMاخMتمانMی یMافMتم کMه در آن خMود امMیر بMخارا اقMامMت داشMت.
چMM M Mند روز بMM M Mعد بMM M Mه دیMM M Mدارش رفMM M Mتم و دیMM M Mدم کMM M Mه در خMM M MانMM M Mه اش یMM M Mک گMM M Mروه
جMنگجویMان بMخارایMی ،وجMود دارنMد .ایMن مMیزبMانMم یMکی از کMسانMی بMود کMه در
ح MMلقه درون MMی ام MMیر پ MMیون MMد داش MMت .ح MMال و وض MMع دش MMواری داش MMتم ،ام MMا ،ب MMه
سMMبب ایMMن کMMه زبMMان هMMای تMMرکMMی و ازبMMکی را بMMه روانMMی گMMپ مMMی زدم ،مMMورد
ش MMک ق MMرار ن MMگرف MMته و چ MMنین وان MMمود ن MMمودم ک MMه وابس MMته ه MMیت ت MMرک MMی هس MMتم.
امMMا ،بMMعد ،بMMا ایMMن اعMMتراف کMMه مMMن در خMMدمMMت ادارهٔ امMMنیت شMMوروی هسMMتم،
ب MMمی را ک MMفان MMدم .م MMن ب MMه ای MMن ب MMاورم ک MMه ی MMکی از ب MMزرگ ت MMری MMن دس MMتآوردم در
ایMن گMفت و گMو و اقMرار در ایMن مMورد ،یMکی از نMکته هMای مMثبتی بMود کMه مMن
در تMM Mمام دوران کMM Mار بMM Mه آن دسMM Mت یMM MافMM Mته بMM Mودم .مMM Mن ایMM Mن آهMM Mنگ را بMM Mا تMM Mار
حس MMرت ن MMواخ MMتم و از آن ش MMاد ش MMادم و ب MMه ای MMن گ MMون MMه اث MMر ب MMزرگ و ش MMگفت
ان MMگیزی ب MMه ج MMای م MMان MMدم .م MMن ب MMه ای MMن ب MMاور دس MMت ی MMاف MMتم ک MMه ران MMدن م MMردم ب MMه
حMMیث پMMناهMMنده گMMان یMMکی از اشMMتباه هMMای مMMرگMMبار و انMMدوهMMباری بMMود کMMه از
سMMر نMMا آگMMاهMMی کMMسانMMی کMMه بMMه آن پMMیونMMد داشMMند ،بMMه مMMیان آمMMد .مMMقام هMMای
شMوروی بMه زودی ایMن اشMتباه خMود را دریMافMتند و در نMظر گMرفMتند کMه آن را
هMر چMی زودتMر جMبران نMموده و خMسارت هMای وارده را بMپردازنMد .از ایMن رو
وعMده دادنMد کMه آنMان را دوبMاره بMرگشMتانMده و بMرای آنMان زنMده گMی نMویMی را
در ه MMمان خ MMان MMه ه MMای ق MMدی MMمی و ح MMتا ب MMه ت MMر از آن م MMهیا ب MMسازن MMد .در ای MMن

مMسالMه ،مMن اثMر بMه شMدت نMیرومMندی بMه جMای مMانMدم .آنMانMی کMه در آن گMفت و
گMو حMاضMر بMودنMد ،بMه ایMن تMوافMق رسMیدنMد کMه کMمیته یMی را زیMر رهMنمایMی مMن
س MMر و س MMام MMان ب MMده MMند ت MMا زم MMینه را ب MMرای ب MMازگش MMت پ MMناه MMنده گ MMان ب MMخارای MMی
فMراهMم بMسازم .یMک تMعداد کMسان در مMیان شMان بMایسMت در پMیونMد نMزدیMک بMا
م MMن ک MMار م MMی ک MMردن MMد ت MMا ب MMا ک MMسان MMی ک MMه در م MMورد دی MMد دش MMمنان MMه دارن MMد و ی MMا
ح MMاض MMر ب MMه ب MMازگش MMت نیس MMتند ،ب MMه ک MMار آگ MMاه MMی ده MMی دس MMت ب MMزن MMند .م MMشکل
اسMاسMی ایMن بMود کMه در ایMن گMفت و گMوی مMا ،هMیچ کMدام از سMران قMبیلگان
ش MMرک MMت ن MMداش MMتند و ب MMه ای MMن ن MMتیجه رس MMیدی MMم ک MMه ب MMرای لح MMظه ه MMای ک MMنون MMی،
مMMسالMMه را بMMه آگMMاهMMی آنMMان نMMرسMMانMMیم .امMMا ،هMMرگMMز ایMMن مMMسالMMه در مMMیان هMMیچ
کدام اینان به میان نیامد که از آنان ببرند و یا دوری نمایند.
الMMبته مMMن هMMمه را بMMه صMMورت فMMوری بMMه مMMسکو اطMMالع دادم .مMMن نMMظرم را در
ایMن مMورد کMه عMالقMه و تMمایMل دارم تMا هMمکاری سMران قMبیلگان را جMلب نMموده
و آن MMان ب MMای MMد ای MMن م MMوج را ره MMبری ن MMمای MMند و ای MMن ب MMه ش MMدت ب MMرای م MMا م MMفید
هسMMت ،بMMه روشMMنی بMMیان داشMMتم .مMMسکو ابMMزاز خMMوشMMی نMMمود ،امMMا ،آن را بMMه
یMMک اسMMتثنا کMMه بMMسیار بMMسیار مMMهم بMMود ،پMMیونMMد دادنMMد .ایMMن کMMه سMMران را در
ایMMن مMMسالMMه شMMریMMک نMMسازیMMم و آنMMان را بMMیرون از ایMMن دایMMره قMMرار بMMدهMMیم و
م MMسکو ک MMاری ب MMه ک MMار ش MMان ن MMدارد و ای MMنان آش MMتی ن MMاپ MMذی MMر ب MMوده و ن MMبای MMد ک MMه
جذب شوند.
بMه هMر صMورت ایMن جMنبش بMه سMبب وعMده هMایMی کMه مMن سMپرده بMودم ،و در
ای MMن خ MMط ک MMار م MMی ک MMردم ،روز ب MMه روز ب MMزرگ ت MMر م MMی ش MMد .در ه MMمین زم MMان،
ک MMان MMگرس MMی از ش MMوراه MMا در ب MMخارا دای MMر ش MMد و ب MMه ن MMفع ع MMفو ک MMام MMل پ MMناه MMنده
گMانMی کMه حMاضMر بMه بMازگشMت مMی گMردنMد ،رای داد .در ایMن امMر گMفته شMده
بMود کMه بMرای آنMان زمMین هMایMشان دوبMاره داده شMود و چMارپMایMان زیMادی در
اختیار شان قرار بگیرند تا به کشت بپردازند.
در ب MMهار س MMال  ،۱۹۲۵اول MMین گ MMروه پ MMناه MMنده گ MMان راه MMی ب MMخارا ش MMدن MMد .م MMن

بMMرای بMMلسکی نMMوشMMتم و از او بMMاعMMذر و زاری تMMقاضMMا نMMمودنMMم کMMه ایMMن گMMروه
پMناهMنده گMان را کMه بMاز مMی گMردنMد ،بMه خMوبMی پMذیMرایMی نMمایMد .آنMان بMایسMت
بMا هMیچ نMوع کMردار زشMت و نMادرسMت رو بMه رو نMشونMد تMا زمMینه بMرای تMشویMق
گMروه هMای دیMگر فMراهMم گMردد .امMا ،بMا انMدوه بMزرگ کMه بMه شMدت نMارحMت و نMا
راضMMی شMMدم .پMMذیMMرایMMی از ایMMن گMMروه پMMناهMMنده گMMان بMMه شMMدت پُMMر از خMMشونMMت
بMMود .آنMMان گMMرفMMتار ،تMMالشMMی ،بMMندی شMMده و بMMه شMMدت غMMارت گMMردیMMدنMMد .آنMMان،
بMدون ایMن کMه زمMینی بMه دسMت بMیاورنMد ،یMا چMارپMانMی بMرای شMان داده شMود و
یMMا یMMاری دیMMگری دریMMافMMت نMMمایMMند ،بMMه افMMغانسMMتان بMMازگشMMتند .کMMمیت ٔه مMMن از
هMMم پMMاشMMید و کMMسانMMی کMMه بMMا مMMن کMMار مMMی کMMردنMMد ،مMMانMMند قMMطره هMMای آب در
صح MMرای خ MMشک ن MMاپ MMدی MMد ش MMدن MMد .ای MMن ام MMر ض MMرب MMه ک MMشنده ی MMی ب MMه اق MMتصاد
بMMخارای شMMوروی و تMMرکمنسMMتان کMMه دارای گMMوسMMپندان قMMره قMMلی ،جMMنسی از
این گروه که پوست آن ها بهای بزرگ دارد ،وارد نمود.
در ن MMتیجه ای MMن ب MMرخ MMورد اح MMمقان MMه و ک MMوت MMاه ب MMینی ش MMدی MMد ،ای MMن ب MMرن MMام ٔ Mه م MMهم و
پُMراهMمیت بMه صMفر ضMرب خMورد .امMا ،بMه حMیثیتم در مMسکو بMه شMدت افMزود.
راب MMطه ه MMای MMم ب MMا س MMتارک ،روز ب MMه روز ب MMا دش MMواری ب MMیش ت MMری رو ب MMه رو م MMی
ش MMد ،ام MMا ،س MMبب ن MMاراح MMتی م MMن ن MMمی ش MMد .ح MMال دی MMگر ،ف MMرد ن MMوک MMار و ن MMوک MMی
نMM M Mبودم ،بMM M Mل نMM M Mشان داده بMM M Mودم کMM M Mه از چMM M Mی تMM M MوانMM M Mی بMM M MرخMM M Mوردارم .شMM M Mبکهٔ
ج MMاس MMوس MMان MMم ب MMه خ MMوب MMی س MMازم MMان MMده MMی ش MMده ب MMودن MMد .ب MMا اس MMتفاده از ای MMن
فرصت ،بر آن شدم که با ستارک مقابله نمایم.
در هMمین زمMان ،مMن چMند تMلگرامMی در مMورد مMسالMه بMسیار مMهمی بMه مMسکو
مMM MخابMM Mره نMM Mمودم و سMM Mفیر سMM Mخت مشMM Mتاق بMM Mود کMM Mه نMM Mسخه یMM Mی از آن را در
ن MMوش MMته اص MMل ب MMنگرد .م MMن ب MMرای MMش ب MMه ص MMورت روش MMن ن MMی گ MMفتم و ت MMوج MMه آن
جMMناب را بMMه نMMام ٔ Mه متحMMد املMMال ا .ع .س .د ..کMMه در ایMMن مMMورد ارسMMال شMMده
ب MMود ،ج MMلب ن MMمودم .و ب MMرای MMش ب MMاز ه MMم گ MMفتم ک MMه م MMن ن MMمی ت MMوان MMم س MMند ه MMای
س MMاخ MMتگی را ب MMه خ MMاط MMر او س MMر و س MMام MMان ب MMده MMم .س MMتارک ک MMه ن MMزدی MMک ب MMود

دی MMوان MMه ش MMود ،ب MMه م MMن دش MMنام و ف MMحش داد .ب MMعد م MMن و س MMفیر مش MMت و ی MMخن
شMM MدیMM Mم .الMM Mبته از هMM Mمان روز ،دیMM Mگر نMM Mمی تMM MوانسMM Mتیم کMM Mاری بMM Mا هMM Mم داشMM Mته
ب MMاش MMیم .ت MMنها س MMتارک ه MMر روز از م MMسکو م MMی خ MMواس MMت ک MMه م MMن را ت MMبدی MMل
نماید.
در ج MMری MMان ت MMابس MMتان س MMال  ،۱۹۲۶ی MMک ه MMیت از وزارت ت MMجارت م MMسکو ب MMه
م MMقصد ام MMضای م MMواف MMقت ت MMجارت MMی ب MMا اف MMغانس MMتان ،ب MMه ک MMاب MMل آم MMد .ح MMکوم MMت
افMغانسMتان از آن بMه گMرمMی پMذیMرایMی نMمود .تMا مMدتMی گMفت و گMو بMه اثMر تMوجMه
ج MMدی س MMتارک ب MMه خ MMوب MMی پ MMیش رف MMت .ام MMا ،ای MMن ف MMضای ح MMسن ن MMیت ،ادام MMه
نMیافMت .خMود لMیگایMوا ـ مMرات )مMراد( در بMه تMعویMق انMدازی مMذاکMره هMای نMقش
بMازی نMمود .امMا ،چMنین بMه نMظر مMی رسMید کMه نMتیجه بMه نMفع مMا بMیش تMر تMمام
م MMی ش MMود .م MMا ک MMوچ MMک ت MMری MMن خ MMدم MMتی را در م MMورد ب MMغاوت خ MMوس MMت ان MMجام
ن MMدادی MMم .پ MMیلوت MMان ب MMه ش MMدت ب MMر ب MMاغ MMیان ب MMم م MMی ری MMختند .س MMتارک ب MMه ای MMن
انMدیMشه بMود کMه در افMغانسMتان یMک پMایMگاه هMوایMی پMیش رفMت ٔه شMوروی را کMه
در لحMظه هMای مMهم تMجاوز بMر هMند ،بMه درد مMا بMخورد ،ایMجاد نMمایMد .مMا ده
تMMا طMMیاره را هMMمراه بMMا پMMیلوتMMان و کMMارکMMنان فMMنی را در اخMMتیار افMMغانMMان قMMرار
دادی MMم و ب MMه ای MMن گ MMون MMه ،در ح MMقیقت ام MMر ،م MMقام ف MMرم MMان MMده MMی ارت MMش س MMرخ ب MMه
پایگاهی در افغانستان دست یافت.
در مMM Mاه اگسMM Mرت  ،۱۹۲۵مMM MارخMM Mوف کMM Mه یMM Mکسال کMM Mار را در افMM MغانسMM Mتان بMM Mه
پMایMان رسMانMده بMود ،بMه مMسکو بMازگشMت .بMه جMایMش کMسی بMه نMام فMرانMسویMچ،
ک MMه در ج MMری MMان ی MMک م MMاه ب MMه ظ MMاه MMر ام MMر ن MMشان داد ک MMه آدم اح MMمق و ک MMودن MMی
اسMMت ،مMMقرر شMMد .امMMا ،او از نMMبوغ بMMاالیMMی در مMMورد تMMبلیغ هMMای بMMین املMMللی
بMMرخMMوردار بMMود .او دسMMت رد بMMه هMMمه گMMزارش هMMایMMی مMMی زد و از نMMظر خMMود
جMانMداری مMی نMمود کMه مMی بMایسMت دسMت بMه سMازمMانMدهMی بMغاوت و عMصیان
در ه MMند زد .س MMتارک ک MMه دی MMدگ MMاه دی MMگری داش MMت ،ای MMن ن MMظرش را ب MMه م MMرک MMز
نمی فرستاد.

فMریMگوت ،اکMنون دیMگر احMماقMت را بMه اوجMش رسMانMد و بMی پMرده بMه بMوالنMووه،
م MMنشی س MMفیر ،اب MMراز ع MMشق ن MMمود .او در ای MMن خ MMط چ MMنان راه MMی ب MMه س MMوی
گ MMزاف MMه گ MMری در پ MMیش گ MMرف MMت .از او خ MMواس MMت ت MMا ه MMمرای MMش ازدواج ن MMمای MMد.
سMتارک کMه از ایMن امMر بMوی بMرد ،بMه صMورت فMوری از کMار بMرکMنارش نMمود.
فMرایMگوت پMیش از ایMن کMه راهMی مMسکو شMود ،بMه دیMدنMم آمMد تMا در مMورد ایMن
کMه بMخت بMرایMش یMاری نMنمود ،چMیزی بMگویMد و بMرایMم اعMتراف نMمایMد .او گMفت
کMه بMه هMدایMت سMتارک ،گMزارش هMای نMادرسMت و نMامMطلوبMی در مMورد مMن بMه
مMMسکو فMMرسMMتاده اسMMت .مMMن از او خMMواسMMتم کMMه هMMمه ایMMن هMMا را بMMنویسMMد .او
دست به این کار زد و من آن را به مسکو فرستادم.
در جMMریMMان سMMال  ،۱۹۲۵رابMMطه هMMایMMم بMMا سMMتارک تMMا چMMنان مMMرز بMMدی رسMMید
کMه ادامMه اش دیMگر نMامMمکن بMه نMظر مMی رسMید .مMن از مMسکو خMواسMتم کMه
از ایMن مMامMوریMت تMبدیMلم کMند .مMن بMه ایMن نMکته اشMاره نMموده بMودم کMه شMبکه
گ MMردآوری اط MMالع ه MMای MMم در س MMطح ع MMال MMیی ف MMعال اس MMت و ک MMار م MMی ده MMد و
خMواهMش نMمودم کMه اکMنون مMی تMوانMم دسMت بMه سMازمMانMدهMی در شMمال هMند،
بMMزنMMم .مMMن خMMواهMMش نMMمودم کMMه بMMه تMMر هسMMت تMMا بMMرنMMامMMه ام را در مMMسکو رو بMMه
رو ش MMرح ده MMم .م MMسکو اج MMازه داد .ب MMر اس MMاس م MMقرره ،م MMن ت MMمام س MMند ه MMای
و.گ.پ .و و دوسMیه هMا را بMایMد بMه سMتارک مMی سMپردم کMه او بMه نMوبMتش بMه
فرانسویچ می داد.
در پMM MایMM Mان گMM Mفت و گMM Mوی درازی کMM Mه بMM Mعد رو بMM Mه رو بMM Mا تMM MریسMM Mلر ،در مMM Mسکو
داشMMتم ،او راضMMی بMMه نMMظر مMMی رسMMید و بMMه مMMن یMMک مMMاه رخMMصتی هMMمراه بMMا
پMMرداخMMت صMMد روبMMل ،ارایMMه نMMمود .امMMا ،فMMردایMMش مMMن را دوبMMاره خMMواسMMت تMMا
مMرا آگMاه بMسازد کMه ایMن امMر مMورد دلچسMپی کMره خMان ) قMره خMان( ،مMعاون
کMمیسار ـ )وزیMر( ـ خMارجMه ،قMرار گMرفMته اسMت و از مMن مMی خMواهMد تMا او را
در جMریMان رخMداد هMا و کMار هMای افMغانسMتان قMرار بMدهMم .در پMایMان گMفت و
گMو ،مMن ایMن را دانسMتم کMه لMیگیوا ـ مMرات ،بMه تMازه گMی از کMابMل آمMده اسMت

کMه تMا در مMورد حMال و وضMع سMیاسMی و اقMتصادی افMغانسMتان شMرح بMدهMد،
البته به هدایت ستارک و در خط دیدگاه های او.
دیMMدگMMاه و نMMکته نMMظر هMMای مMMن بMMه شMMدت در مMMورد کMMار هMMای داخMMلی کMMشور،
م MMتمرک MMز ب MMود ،ام MMا ،ای MMن ن MMکته را ه MMم در ب MMر داش MMت ک MMه ام MMکان دارد ت MMا از
قMMبیلگان آزاد در ایMMالMMت شMMمال ـ غMMرب هMMند بهMMره گMMیری صMMورت بMMگیرد .حMMال
نMوبMت لMیگیوا ـ مMرات بMود کMه سMخن بMزنMد .او یMادآوری شMد کMه هMدایMتی کMه از
س MMتارک دری MMاف MMت ن MMموده اس MMت ،ب MMا دی MMدگ MMاه ه MMای MMی ک MMه م MMن ب MMیان داش MMته ام،
ه MMماه MMنگی ن MMدارد و ب MMا ه MMم ن MMمی خ MMوان MMد ،ام MMا ،خ MMود ب MMه ص MMورت ش MMخصی
دیMدگMاه هMای مMن را تMایMید مMی نMمایMد .بMیانMش اثMر بMزرگMی بMه جMای گMذاشMت،
امMMا ،بMMه شMMیوه یMMی کMMه او ابMMراز داشMMت ،نMMظم و دسMMپلین اداری مMMیان آمMMر و
م MMام MMور را زی MMر پ MMای م MMی گ MMذاش MMت .از ای MMن رو دف MMتر س MMیاس MMی ب MMه ای MMن ام MMر
م MMتوج MMه ش MMده ب MMه دل MMیل ه MMمین زی MMر پ MMا ن MMهادن ن MMظم ،ل MMیگیوا ـ م MMرات را از ک MMار
برکنار نمود.
مMن هMم بMه نMظر شMان خMوش نMخوردم .کMمیسار امMور خMارجMه ،پMیشنهاد نMمود
ک MMه م MMن ب MMار دی MMگر ب MMه اف MMغانس MMتان ب MMاز گ MMردم ،ام MMا ،م MMن ب MMه ای MMن ن MMکته اش MMارده
ن MMمودم ک MMه زی MMر دس MMت ت MMریس MMلیر هس MMتم و ب MMای MMد اول ب MMا او م MMشوره ص MMورت
بMگیرد .تMریسMلیر از ایMن امMر شMاد بMود و بMه ایMن پMیشنهاد مهMر تMایMید گMذارد،
امMM Mا ،مMM Mن بMM Mه صMM Mورت روشMM Mن بMM Mیان کMM Mردم کMM Mه در پMM MرتMM Mو مMM MناسMM Mبت هMM MایMM Mم بMM Mا
سMMتارک ،بMMازگشMMتم بMMه درد نMMمی خMMورد .تMMریسMMلیر وعMMده داد کMMه در ایMMن کMMار
مMداخMله مMی نMمایMد و تMاکMید نMمود کMه بMه بMازگشMتم اصMرار صMورت نMمی گMیرد
ت MMا آن گ MMاه MMی ک MMه وزارت خ MMارج MMه وض MMع را ب MMه ن MMفع م MMن دگ MMرگ MMون ن MMنمای MMد.
تMریسMلیر ،چMند روز بMعد بMه آگMاهMی ام رسMانMد کMه وزارت خMارجMه بMه بMازگشMتم
راضی هست و در این مورد همه گونه اطمینان را می دهد.
سMMتالMMین و چیچMMریMMن ،در داگ و پُسMMت بMMعدی ،سMMتارک را از بMMرخMMورد بMMدش
آگاه ساختند و حتا آوازهٔ تبدیلی اش هم پخش شد.

مMMن نMMمی خMMواهMMم در مMMورد خMMود بMMه بMMیان مMMبالMMغه آمMMیز دسMMت بMMزنMMم .مMMن ایMMن
درک را داشMتم کMه وجMودم بMرای وزارت خMارجMه اهMمیت ویMژه یMی نMدارد ،امMا،
آن چMی در ایMن امMر نMقش بMازی مMی نMمود ،آرزوی کMره خMان ،بMرای نMاراحMت
سMازی و آوردن فMشار بMر لMیتونMوف ،کMه فMرد بMه شMدت نMزدیMک بMه سMتارک بMود،
مMMی بMMاشMMد و بMMس .از ایMMن رو کMMره خMMان ،بMMه شMMدت بMMرای بMMازگشMMتم اصMMرار و
تMMاکMMید مMMی ورزیMMد .مMMن ،بMMه ایMMن دلMMیل مMMوافMMقت نMMمودم .در مMMاه دسMMامMMبر ،بMMار
دیMM M Mگر راهMM M Mی کMM M MابMM M Mل ،در حMM M MالMM M Mی شMM M Mدم کMM M Mه در ذهMM M Mنم بMM M Mود تMM M Mا دسMM M Mت بMM M Mه
سMازمMانMدهMی شMبکه یMی از جMاسMوسMان در شMمال هMند بMزنMم .بMه ایMن گMونMه یMک
نMوع بMیماری سMودایMی و افسMرده گMی بMه سMراغMم آمMد .بMاز مMی گMویMم کMه مMن
زیMMر فMMشار شMMدیMMد خMMشم سMMتارک قMMرار گMMرفMMتم و بMMر اسMMاس نMMظم آهMMنی بMMایMMد
تسلیمش می شدم.
آن گMMاهMMی کMMه بMMه تMMاشMMکنت رسMMیدم ،ارتMMش سMMرخ بMMه تMMازه گMMی بMMرخMMی جMMزیMMره
هایی را در دریای آمو اشغال نموده بودند.
نMMمایMMنده عMMمومMMی ا .ع .س .د .در تMMاشMMکنت بMMدون ایMMن کMMه تMMبسمی بMMر لMMبش
ظMMاهMMر شMMود ،بMMرایMMم شMMرح داد کMMه هMMرگMMز و بMMه هMMیچ صMMورت ،ارتMMش سMMرخ بMMر
مرز افغانستان ،دست به تجاوز نزده و نخواهد زد.
ام MMا او ت MMوض MMیح داد ٫٫ ،م MMگر ،م MMردم آن ج MMزی MMره از م MMقام ه MMای اف MMغان ن MMا
راضMMی بMMودنMMد و بMMه صMMورت واقMMعی بMMه یMMک انMMقالب اجMMتماعMMی دسMMت زدنMMد و
خ MMواس MMتار ال MMحاق ج MMزی MMره ب MMه ح MMیث ی MMک م MMنطق ٔه مس MMتقل ب MMه ات MMحاد ش MMوروی
شدند،،.
او ک MMه ه MMنوز ه MMم ت MMبسم خ MMشکی ب MMر ل MMب داش MMت ،از م MMن ت MMقاض MMا ن MMمود ت MMا در
جریان سفرش به افغانستان ،همین دید را به آگاهی همه برسانند.
م MMن در ب MMارهٔ ای MMن م MMسال MMه اع MMتراض ن MMموده و ی MMادآور ش MMدم ک MMه ای MMن ن MMتیجه و
ع MMاق MMبت خ MMطرن MMاک MMی ب MMه ه MMمراه خ MMواه MMد داش MMت .او چ MMند لح MMظه ب MMعد ب MMه ش MMدت
نMMاراحMMت و عMMصبی شMMد و بMMه ایMMن دلMMیل حMMقیقت را بMMرایMMم گMMفت  :ایMMن جMMزیMMره

پMM MایMM Mگاه گMM Mروه هMM Mای جMM Mنگجوی مMM MخالMM Mف بMM Mود کMM Mه بMM Mر خMM Mاک شMM Mوروی یMM Mورش
مMی بMردنMد .بMه خMاطMر اهMمیت رزمMآرایMانMه و اسMتراتMجیک بMود کMه کMه مMا بMر آن
ش MMدی MMم ت MMا ب MMه ت MMصرف MMش دس MMت ب MMزن MMیم .س MMرب MMازان اردوی س MMرخ ،ی MMک ش MMب در
لMMباس مMMلکی بMMومMMیان مMMنطقه هMMای هMMمجوار بMMه تMMن نMMموده بMMودنMMد ،بMMر جMMزیMMره
ی MMورش ب MMردن MMد ،م MMقام ه MMای ره MMبری ج MMزی MMره را دس MMتگیر ن MMموده و ال MMحاق ی MMا
پ MMیوس MMتگی آن را ب MMه ات MMحاد ش MMوروی اع MMالم ن MMمودن MMد .ای MMن ک MMار ب MMه س MMاده گ MMی
صورت گرفت.
مMقام هMای تMرکمنسMتان ،بMه ابMتکار خMود ،بMدون مMشورهٔ مMسکو ،دسMت بMه بMه
چMنین اقMدامMی زدنMد و امMید داشMتند کMه حMکومMت مMسکو ایMن کMار  ٫٫انMجام
شMMده  ،،را تMMایMMید نMMمایMMد .آنMMان بMMرای ایMMن کMMه مMMوقMMف خMMود را مMMحکم بMMسازنMMد،
دسMMت بMMه مMMراجMMعه بMMه آرای عMMامMMه یMMا ریMMفرانMMدم ،زدنMMد .جMMهان بMMایMMد بMMدانMMد کMMه
٫٫ایMن تMنها مMردم تMنها انMد کMه آرزوی پMیوسMت بMه شMوروی را ابMزاز نMموده،
نی چیز دیگر،،.
بMMیلسکی بMMه گMMپش چMMنین ادامMMه داد ٫٫ ،بMMه صMMورت عMMموم ،بMMه ويMMژه بMMعد از
ای MMن رخ MMداد ب MMا م MMشکل ه MMا و دردس MMر ه MMای زی MMادی ب MMا ای MMن اف MMغان MMان داش MMته
ام .،،.روز دی MMگر ب MMه ی MMکی از ج MMاس MMوس MMان MMم دس MMتور دادم ک MMه ب MMکس داگ و
پُسMMت سMMیاسMMی را دزدی نMMمایMMد .امMMا ،احMMماقMMت و بMMی دقMMتی ایMMن فMMرد بMMرایMMم
مMشکل بMزرگ دیMگری را بMه مMیان آورد .بMا ایMن گMونMه مMردم چMی گMونMه کMار مMی
توانستم؟
وجMدانMم بMا اجMرا و کMاربMرد ایMن شMیوه هMا هMمسو نMبود ،امMا ،ایMن امMر خMارج
از سMاحٔ Mه کMارم بMود .از ایMن رو دهMانMم را بسMته نMگاه داشMتم .بMا آن هMم ،پMس
از بMMازگشMMتم بMMه کMMابMMل حMMال و وضMMعم بMMا نMMشانMMه هMMای بMMدی هMMمراه بMMود و ایMMن
به شدت دور از حقیقت کارم بود.
اردوی افMMغانسMMتان ـ پMMس از رخMMداد اشMMغال جMMزیMMره یMMی در دریMMای آمMMو ـ بMMه
ص MMورت آش MMکار ب MMا م MMا س MMر م MMخال MMفت را در پ MMیش گ MMرف MMتند و ای MMن ام MMر ف MMکر و

ذهMن عMامMه و مMردم را بMر کMشور مMا شMورانMد .ایMن امMر بMه گMونMه یMی رشMد نMمود
کMه هMیچ کMدام از عMضوان سMفارت مMا ،جMرات آن را نMداشMتند تMا در کMوچMه و
بMازار چهMره بMنمایMند .مMن تMمام تMماس هMایMم را بMا جMاسMوسMانMم از دسMت دادم
و س MMرچ MMشمه آگ MMاه MMی پ MMیشنیم خ MMشک ش MMد .ج MMاس MMوس MMان MMم چ MMون دان MMه ه MMای
ریMMگی شMMدنMMد و در بحMMر بMMزرگ غMMرق .سMMتارک مMMسالMMه را بMMه آگMMاهMMی مMMسکو
رساند و دیگر حاضر نبود ،من را بپذیرد.
مMن از فMرانMتسویMچ خMواسMتم تMا دوسMیه هMا و ذخMیره هMایMم را پMس بMدهMد ،امMا،
او ب MMا ج MMرات ت MMمام گ MMفت ک MMه س MMفیر م MMن را از ای MMن ک MMار م MMنع ن MMموده اس MMت .از
ظMاهMر امMر چMنین بMر مMی آمMد کMه سMتارک مMی خMواهMم جMاسMوسMان مMن را در
خMدمMت خMویMش قMرار دهMد .بMرایMم راه دیMگری جMز نMبرد تMا پMایMان کMار نMمانMده
بMود .آن گMاه کMه بMه ایMن نMتیجه دسMت یMافMتیم ،بMر آن شMدم تMا بMه بMازی بMزرگMی
دسMMت بMMزنMMم .بMMا وجMMود خMMطر بMMزرگ ،مMMن سMMفارت را تMMرک نMMمودم و در صMMدد
آن شMMدم کMMه بMMا جMMاسMMوسMMانMMم بMMه تMMماس شMMوم .مMMن جMMای بMMود و بMMاش شMMان را
ت MMغییر دادم و ن MMشان MMه ه MMای ش MMناس MMای MMی و دی MMگر و دی MMگر … را ن MMیز .ب MMه ای MMن
گونه آنان از دسترس ستارک و فرانتسویچ دور ساخته شدند.
بMا ایMن هMم بMازگشMتم بMه شMدت نMاگMوار بMود .سMتارک بMه صMورت مMطلق مMن را
نMادیMده گMرفMت .او حMاضMر نشMد تMا تMلگرام هMایMم را بMفرسMتید و نMامMه هMایMم را
در ب MM Mکس داگ ی MM Mا پُس MM Mت س MM Mیاس MM Mی ق MM Mرار ب MM Mده MM Mد .از ای MM Mن رو روزی ک MM Mه او
پMMیشنهاد نMMمود تMMا نMMامMMه هMMایMMم را بMMه وسMMیل ٔه داگMMه یMMا پُسMMت سMMیاسMMی بMMفرسMMتد،
به شدت شگفت زده شدم.
مMن بMه صMورت عMادی بMوی خMطر را حMس نMمودم و نMامMه هMای نMه چMندان مMهم
را به پست سیاسی گذاشتم و نامه ها مهم را از راه دیگری فرستادم.
گMمانMم درسMت بMود .سMتارک از قMنسول مMا در مMزار شMریMف خMواسMته بMود تMا
ن MMام MMه ه MMای MMم را از پس MMت س MMیاس MMی ب MMیرون ن MMمای MMد و دوب MMاره ب MMرای MMش ب MMفرس MMتد.
پMMوسMMتنیکوف ،هMMم چMMنان کMMه کMMار قMMونسMMلی را پMMیش مMMی بMMرد ،نMMمایMMنده و .گ.

پ .و .مMMقیم آن جMMا بMMود .او نMMی تMMنها بMMه گMMپ سMMتارک اهMMمیت نMMداد ،بMMل نMMامMهٔ
سMMتارک را بMMرایMMم فMMرسMMتاد .مMMن دیMMگر طMMاقMMتم طMMاق شMMده بMMود ،از ایMMن رو بMMه
ت MMریس MMلیر ت MMلگرام ف MMرس MMتادم و از او خ MMواس MMتم ک MMه م MMن را از ک MMار س MMبکدوش
بسازد و به مسکو فراخواند.
در ماه مارچ  ،۱۹۲۶این درخواستم پذیرفته شد.
یاداشت:
در پارهٔ هفدهم به تجاوز سربازان شوروی پرادخته شده است.
پارهٔ هفدهم
تجاوز مسلحان ٔه شوروی به افغانستان
سMکيژالMی وايMس ،کMه پMیش تMر در تMاشMکند ،کMار مMی نMمود ،در سMال ،۱۹۲۶
بMه حMیث جMاگMزیMنم تMعین شMد .او زیMر نMام شMمیت و بMه حMیث اتMاشMه در آن جMا
کار می کرد.
ش MMمیت ب MMه ک MMار م MMن ادام MMه داده و ش MMبک ٔه ج MMاس MMوس MMان م MMرب MMوط ب MMه م MMن را زی MMر
اداره اش گ MMرف MMت .او ه MMم چ MMنان در دش MMمنی ب MMا س MMتارک ،راه م MMن را دن MMبال
نمود و مناسبت ها میان شان بدتر از روزگار من و سفیر قرار گرفتند.
سMMتارک ،بMMا دو زن بMMسنده نMMنموده و دسMMت سMMوم را هMMم گMMرفMMت .مMMعشوقٔ Mه نMMو
سMتارک ،همسMر مMاتMویMف ،خMبره در کMار هMای شMفر ،بMود .رسMوایMی شMان بMر
سMر کMوی و بMرزن افMتاد .در نMتیجه ،زن اول کMه همسMر سMفیر بMود ،دسMت بMه
خMودکMشی زد و دومMی کMه از او کMودکMی داشMت راهMی مMسکو شMد .سMتارک
آرام و بدون دردسر در کابل با معشوق ٔه سوم باقی ماند.
س MMر و ص MMدای ای MMن رس MMوای MMی ب MMه م MMسکو رس MMید و ف MMیلر ک MMه ع MMضو ک MMمیسون
کMنترول کMمیت ٔه مMرکMزی بMود ،بMرای بMررسMی بMه کMابMل فMرسMتاده شMد .در نMتیجه
فMMیلر ،پMMیشنهاد نMMمود کMMه هMMردو ،سMMتارک و شMMمیت را بMMه مMMسکو فMMرا خMMوانMMند.

مMسکو شMمیت را تMبدیMل نMمود و سMتارک در هMمان جMا مMانMد .اوچMاکMوفMسکی
به جای شمیت فرستاده شد.
در ایMM Mن زمMM Mان رخMM Mداد هMM Mای تMM MکانMM MدهMM Mنده یMM Mی در افMM MغانسMM Mتان روی دادنMM Mد.
قMMبیلگان عMMصیانMMگر جMMنوب ،بMMا سMMرعMMت راه کMMابMMل را در پMMیش گMMرفMMتند .امMMان
اهلل ،بMMرای جMMلوگMMیری آنMMان ،تMMمام نMMیروی عMMسکری را بMMه کMMار بMMرد .در شMMمال
در اط MMراف ب MMچ ٔه س MMقو ،روز ب MMه روز ت MMعدا ب MMیش ت MMر م MMردم گ MMرد م MMی آم MMدن MMد.
وضع امیر رو به وخامت می گذارد.
م MMسکو ،از ای MMن ک MMه ن MMمی دانس MMت چ MMی م MMوض MMعی در پ MMیش ب MMگیرد ،س MMرگ MMیچه
گشMMت .مMMسکو کMMوشMMش نMMمود تMMا بMMا تMMوجMMه بMMه عMMاقMMبت سMMفر امMMان اهلل بMMه اروپMMا
در پ MMیون MMد ب MMا ش MMوروی ،آگ MMاه MMی ب MMیش ت MMر ب MMیاب MMد .ه MMم چ MMنان ع MMالق MMه داش MMت ت MMا
تMMوان بMMغاوت و عMMصیان قMMبیلگان جMMنوب و هMMدف دقMMیق آنMMان را بMMدانMMد و آگMMاه
شMMود کMMه کMMدام نMMیرو خMMارجMMی بMMه جMMانMMبداری آنMMان دسMMت مMMی زنMMند و آخMMر از
هMمه ایMن کMه بMچ ٔه سMقو چMی بMرنMامMه یMی دارد و او از کMدام مMردم نMمایMنده گMی
می نماید.
س MMاخ MMتار ا .ع .س .د .پ MMس از ب MMازگش MMت ش MMمیت ،ب MMناب MMر دل MMیل ه MMای گ MMون MMه
گMMون ،دیMMگر وجMMود خMMارجMMی نMMداشMMت .از سMMوی دیMMگر نMMامMMه هMMای مMMسکو بMMایMMد
از جMM Mای هMM Mا و مMM Mنطقه هMM Mای مMM Mی گMM MذشMM Mتند کMM Mه در آن هMM Mای فMM MعالMM Mیت هMM Mای
عMM MصیانMM MگرانMM Mه بMM Mه شMM Mدت جMM MریMM Mان داشMM Mتند .مMM Mا در مMM Mسکو هMM Mیچ کMM Mاری جMM Mز
دریMافMت سMند هMای دیMگران و ارزیMابMی شMان نMمی تMوانسMتیم انMجام دهMیم .از
م MMیان س MMند ه MMای MMی ک MMه دری MMاف MMت م MMی ن MMمودی MMم ،گ MMزارش ه MMای ن MMمای MMنده گ MMان
انگلسMتان در کMابMل بMودنMد و در آن هMا مMی تMوانسMتیم تMا بMه سMهم آن کMشور
در ایMMن انMMکشاف هMMا و رویMMداد هMMا آگMMاهMMی بMMیابMMیم .بMMه هMMر صMMورت یMMک چMMیز
آش MMکار ب MMود  :ان MMگلیسان پیش MMبین ای MMن رخ MMداد ه MMا ب MMودن MMد .ای MMن ک MMه آن MMان در
ایMجاد شMان نMقش داشMتند یMا نMی ،پMرسMش بMزرگMی بMود؟ آیMا بMه عMصیانMگران
یاری می رساندند؟ اما ،چرا؟

ام MMان اهلل ،در ب MMهار  ،۱۹۲۸راه MMی اروپ MMا ش MMد .در ه MMمان زم MMان ه MMمفری،
س MMفیر انگلس MMتان راه MMی ه MMند و انگلس MMتان ش MMد .در ت MMابس MMتان ه MMمان س MMال،
جMاگMزیMن سMفیر انگلسMتان در کMابMل ،بMه وزارت خMارجٔ Mه انگلسMتان نMوشMت کMه
ح MMال و وض MMع اق MMتصادی در اف MMغانس MMتان م MMصیبت آف MMری MMن اس MMت .اف MMزای MMش
مMالMیه گMمرگ و تMبدیMل مMالMیه جMنسی بMه نMقدی بMر نMاداری مMردم افMزوده اسMت.
نرخ ها روز تا روز بلند می شود و مردم ابراز نارضایتی می نمایند.
او در ی MMکی از گ MMزارش ه MMای ن MMوش MMت ٫٫،اگ MMر ام MMیر چ MMند م MMاه MMی در آن ج MMا
بMMیش تMMر بMMمانMMد ،آن گMMاهMMی کMMه بMMاز بMMگردد ،فMMرد دیMMگری را بMMه تMMختش خMMواهMMد
یافت،،.
او از جMایMنشینان احMتمالMی امMان اهلل نMام مMی بMرد ،بMزرگMان بMرخMی خMانMواده
هMای مMعروف و بMعد بMه ارزیMابMی هMر کMدام دسMت مMی زنMد .امMا ،او هMم چMنان
ی MMادآور م MMی ش MMود ک MMه اف MMغانس MMتان ک MMشور ش MMگفتی ه MMاس MMت ،و ج MMای ت MMعجب
ن MMخواه MMد ب MMود ک MMه در ای MMن م MMیان ک MMسی ظ MMهور ن MMمای MMد و ب MMه ای MMن م MMقام دس MMت
ب MMیاب MMد ک MMه ه MMیچ ک MMس در م MMوردش چ MMیزی ن MMشنیده ب MMاش MMد .م MMمکن چ MMنین ف MMرد
سMMاده یMMی از مMMیان پMMرولMMتاریMMا بMMاشMMد .او بMMه ایMMن نMMتیجه دسMMت مMMی یMMابMMد٫٫ ،
مMM Mمکن چMM Mنین فMM Mردی بMM Mه وسMM Mیله شMM Mوروی حMM MمایMM Mه شMM Mود تMM Mا رژیMM Mمی هMM MمانMM Mند
شوروی را در افغانستان سر و سامان بدهد،،.
ایMMن بMMررسMMی بMMه مMMا نMMشان داد کMMه انMMگلیسان چMMنین عMMصیانMMی را پMMیش بMMینی
مMMی کMMردنMMد .مMMا سMMندی از دیMMدار امMMان اهلل در لMMندن بMMه دسMMت داشMMتیم .ایMMن
سMMند ،گMMفت و گMMوی او بMMا سMMر اسMMنت چMMمبرلMMین ،وزیMMر خMMارجٔ Mه انگلسMMتان بMMود
ک MMه م MMیان س MMفیر ف MMوق ال MMعاد ٔه اف MMغانس MMتان و وزارت خ MMارج ٔ Mه ای MMن ک MMشور رد و
بMدل شMده بMود .مMا آن را در جMریMان رسMیدن بMه سMفارت انگلسMتان در کMابMل،
دریافت نمودیم.
مMا هMم چMنان امMتیاز دریMافMت گMفت و گMوی هMمه جMانMبه و مMفصل امMان اهلل را
بMا چMمبرلMین در مMورد قMبیلگان  ٫٫مMنطقه هMای خMود مMختار و آزاد ،،شMمال

غMرب هMند ،داشMتیم .امMان اهلل در ایMن مMورد گMفته بMود کMه بMه ایMن بMاور دقMیق
هسMMت کMMه انگلسMMتان آرام آرام بMMه تMMقویMMت قMMدرتMMش در ایMMن جMMا مMMی افMMزایMMد و
م MMردم ب MMوم MMی آن ج MMا را زی MMر س MMیطرهٔ خ MMوی MMش م MMی آورد .او ای MMن را ب MMا ه MMمه
روشMMنی بMMیان نMMمود تMMا بMMرایMMشان بMMفهمانMMد کMMه حMMق مMMلکیت انگلسMMتان بMMر ایMMن
سMM MاحMM Mه مMM Mورد مMM MناقMM Mشه اسMM Mت و افMM MغانسMM Mتان حMM Mق دارد تMM Mا بMM Mر ایMM Mن مMM Mنطقه
سMیطره داشMته بMاشMد .چMمبرلMین بMا سMرعMت ایMن گMفت و گMو را مMتوقMف سMاخMت
و اعMالم نMمود کMه ایMن مMسالMه را امMان اهلل بMایMد بMا حMکومMت هMند ،مMورد بMحث
قMرار بMدهMد .او هMم چMنان بMیان نMمود کMه مMسالMه ٫٫قMبیلگان آزاد ،،مMربMوط بMه
٫٫سیاست داخلی  ،،است.
امMان اهلل مMوافMقت نMمود و ایMن امMر را فMرامMوش نMمود کMه ایMن قMبیلگان هMمیشه
نگهدارنده گان وفادار استقالل افغانستان بوده اند.
ادامٔ Mه گMفت و گMو روی مMسالMه هMای عMملی مMانMند فMرسMتادن افMغانMان جMوان بMه
انگلسMMتان بMMرای تMMحصیل در مMMکتب هMMای نMMظامMMی ،و دیMMگر و دیMMگر ،جMMریMMان
یMافMته بMود .در پMایMان ،مMسالMه ارسMال جMنگ افMزار هMا بMه افMغانسMتان بMه مMیان
ک MMشیده ش MMد .آن MMان خ MMاط MMر ن MMشان ن MMمودن MMد ک MMه ی MMک اف MMغانس MMتان دارای ج MMنگ
اف MMزار ه MMای پیش MMرف MMته و م MMدرن ب MMه س MMود ب MMری MMتان MMیای ب MMزرگ اس MMت ،زی MMر آن
کشور یک منطق ٔه حایل میان هند و شوروی می باشد.
این مساله برای بررسی ،به وزارت خارجه انگلستان تعلق گرفت.
ام MMان اهلل ،در ج MMری MMان دی MMدار از اروپ MMا ،از م MMسکو ک MMه در آن ج MMا ب MMا ش MMکوه
بMزرگ از سMوی حMکومMت شMوروی پMذیMرایMی گMردیMد ،نMیز دیMدن نMمود .شMوروی
مMی خMواسMت کMه تMوجMه اش را در خMط مMنفعت خMود جMلب نMمایMد .امMا ،بMخش
زی MM Mاد ک MM Mارگ MM Mران ش MM Mوروی از ای MM Mن ام MM Mر ب MM Mه ش MM Mدت ن MM Mاراض MM Mی ب MM Mودن MM Mد زی MM Mرا
مMی دیMدنMد کMه یMک دولMت کMمونیسMتی ،از یMک فMرمMانMروای مسMتبد بMا ایMن هMمه
عظمت و دبدبه ،پذیرایی می نماید.
مMا امMیر را بMه وسMیل ٔه جMاسMوسMان ا .ع .س .د ،.مMحاصMره نMمودیMم .آن گMونMه

ک MMه گ MMفته ام ،در م MMیان ش MMان ب MMچ ٔه ج MMنرال س MMمیول MMف ،ق MMرار داش MMت .اف MMغان MMان
هMرگMز گMمان نMمی کMردنMد کMه او بMا زبMان پMارسMی آشMنا بMوده اسMت و بMه هMمین
دلMM Mیل در بMM MرابMM Mرش بMM Mا آزادی گMM Mپ مMM Mی زدنMM Mد .او گMM Mپ هMM Mای شMM Mان را بMM Mه مMM Mا
گMزارش مMی داد و مMا بMه ایMن نMتیجه رسMیدیMم کMه افMغانMان از سMفر بMه مMکسو،
شادمان و خوشحال نبودند.
آن گMMاه کMMه ایMMن هMMمه آگMMاهMMی هMMا را در کMMنار هMMم قMMرار دادیMMم ،بMMه ایMMن نMMتیجه
رس MMیدی MMم ک MMه دی MMدگ MMاه ام MMان اهلل ،در ن MMتیجه س MMفر اروپ MMای MMی اش ،نس MMبت ب MMه
ش MMوروی ت MMغییر ن MMموده ب MMود و اک MMنون ب MMیش ت MMر ن MMگاه ب MMه ک MMشور ه MMای غ MMرب MMی
داشت.
ب MMه ای MMن گ MMون MMه ام MMیر راه MMی ت MMرک MMیه ش MMد .ب MMعد از راه ق MMفقاز دوب MMاره ب MMه ک MMشور
بMازگشMت .گMذرش از تMرکسMتان روسMیه بMا رخMداد هMای زیMادی هMمراه گMردیMد.
ب MMه ص MMورت ن MMمون MMه دو ت MMا از ص MMندوق ه MMای ب MMزرگ MMش در راه گ MMم ش MMدن MMد.ا .ع.
س .د ،.فMMکر کMMرد کMMه آن هMMا دارای سMMند هMMای مMMهم انMMد .بMMا انMMدوه کMMه در آن
ها چیز دیگری جز کاالی شخصی یافت نشدند.
امMMان اهلل ،در بMMازگشMMت از اروپMMا ،جMMرگMMه بMMزرگMMی را بMMرپMMا داشMMت تMMا مMMوافMMقت
مMردم را بMه اصMالح هMا اروپMایMی کMه بMه وسMیله مMطبوعMات اعMالم شMده بMودنMد،
ب MM Mه دس MM Mت آورد .ام MM Mیر پ MM Mس از ورود ب MM Mه ک MM Mاب MM Mل ،از س MM Mوی ن MM Mمای MM Mنده گ MM Mان
 ٫٫ق MM Mبیلگان آزاد ،،پ MM Mذی MM Mرای MM Mی گ MM Mردی MM Mد .آن MM Mان از او ب MM Mه ص MM Mورت ص MM Mاف و
پMMوسMMتکنده پMMرسMMیدنMMد کMMه آیMMا او از لMMندن جMMواب اطMMمینان بMMخشی در مMMورد
احMترام بMه سMرزمMین شMان ،بMه دسMت آورده اسMت؟ امMان اهلل پMاسMخی نMداد و
نMMمایMMنده گMMان بMMا نMMارضMMایMMتی آن جMMا را تMMرک گMMفتند .از ایMMن پMMس ،نMMاراحMMتی
ش MMان روز ب MMه روز اف MMزوده گ MMردی MMد .ام MMان اهلل ،از ن MMمای MMنده گ MMان خ MMواس MMت ت MMا
دریMMشی اروپMMایMMی بMMه تMMن نMMمایMMند و بMMه تMMمام اصMMالح هMMا در خMMط غMMربMMیسازی،
مه MMر ت MMای MMید ب MMگذارن MMد .واک MMنش ب MMسیار ت MMند و س MMری MMع ب MMود .ق MMبیلگان دس MMت ب MMه
عMMصیان در بMMرابMMر شهMMزاده یMMی زدنMMد کMMه او نMMی تMMنها نMMمی دانسMMت کMMه چMMی

گMMونMMه از سMMرزمMMین شMMان در بMMرابMMر اروپMMایMMیان دفMMاع نMMمایMMد و بMMدتMMر از آن کMMه
حMال مMی خMواسMت کMه اسMاس شMیوهٔ زنMده گMی ،بMه شMمول ارزش هMای دیMنی
شMMان را دگMMرگMMون بMMسازنMMد .از سMMوی دیMMگر ،نMMیروهMMای دولMMتی در بMMرابMMر ایMMن
بغاوت ها دست به نبرد درست نزدند.
در ح MMال MMی ک MMه ن MMبرد ح MMکوم MMت ع MMلیه ب MMغاوت MMگران ج MMنوب MMی ب MMا ت MMمام ت MMوان ادام MMه
داشMت ،عMصیان دیMگری در شMمال سMربMلند نMمود ،هMر روز ایMن امMر گسMترده
تMMر مMMی شMMد و حMMال بMMه شMMدت رو بMMه وخMMامMMت مMMی گMMذارد .ایMMن کMMار بMMه رهMMبری
ک MMسی ک MMه ن MMام MMش را پ MMیش ت MMر ذک MMر ن MMمودم و او ج MMز ه MMمان ب MMچ ٔه س MMقو ک MMسی
دیMگری نMبود .او فMردی بMود کMه زمMانMی از مMیان نMیروی هMای حMکومMتی دسMت
بMMه گMMریMMز زده بMMود .در یMMک چMMشم بMMه هMMم زدن ،او نMMفر هMMای زیMMادی را دورش
ج MMمع ن MMمود و چ MMون م MMی دانس MMت ک MMه ن MMیروی دف MMاع MMی ک MMاب MMل ب MMسیار ن MMات MMوان
اسMM Mت ،بMM Mر آن یMM Mورش بMM Mرد و بMM Mعد سMM Mه روز آن را تMM Mصرف نMM Mمود .امMM Mان اهلل،
دسMت بMه فMرار زد و بMه کMندهMار ،بMه امMید ایMن کMه بMتوانMد درانMیان هMمقبیله اش
را بسیج نموده و تخت سلطنت را دوباره به دست آورد ،پناه برد.
ب MM Mچ ٔه س MM Mقو ،پ MM Mس از آن ک MM Mه شه MM Mر را ت MM Mصرف ن MM Mموده و ب MM Mه ق MM Mصر ی MM Mا ارگ
س MMلطنتی ک MMه در آن ع MMنای MMت اهلل ،ب MMرادر ام MMیر وج MMود داش MMت ،دس MMت ی MMاف MMت،
خویشنت را شاه افغانستان اعالم نمود.
ش MMوروی ب MMه ای MMن آگ MMاه MMی دس MMت ی MMاف MMت ک MMه انگلس MMتان ب MMه او ،ب MMا ت MMهی ٔه ج MMنگ
افMMزار بMMرایMMش ،یMMاری رسMMانMMیده اسMMت .بMMه مMMا آگMMاهMMی دادنMMد کMMه بMMچ ٔه سMMقو بMMا
تMM Mصرف کMM MابMM Mل ،نMM Mیروی مMM MحافMM Mظ ویMM Mژه یMM Mی را بMM Mه سMM Mفارت انگلسMM Mتان بMM Mرای
نگهMMداری شMMان فMMرسMMتاد و هMMم چMMنان تسMMلیمی عMMنایMMت اهلل خMMان در حMMقیقت
ام MMر ب MMه وس MMیل ٔه پ MMای درم MMیان MMی ه MMمفری ،س MMفیر انگلس MMتان در ک MMاب MMل ،ص MMورت
گرفت.
م MM Mیان ا .ع .س .د .و وزارت خ MM Mارج ٔ M Mه ش MM Mوروی در م MM Mورد ح MM Mال و وض MM Mع در
افMMغانسMMتان بMMحث هMMای دراز دامMMنی صMMورت گMMرفMMت .در پMMایMMان روز ،دیMMدگMMاه

وزارت خ MMارج MMه ،ه MMم در س MMاح MMه ب MMررس MMی و ه MMم پ MMیشنهاد ه MMا ،دس MMت ب MMر ت MMر
یMافMتند .نMمایMنده گMان ا .ع .س .د .بMه ایMن بMاور بMودنMد کMه بMچ ٔه سMقو از مMیان
مMMردم قMMد بMMلند نMMموده و پMMایMMگاه اجMMتماعMMیش را دهMMقانMMان کMMه وی را قهMMرمMMان
خMویMش مMی دانسMتند ،مMی سMازد .آنMان بMه ایMن بMاور دسMت یMافMتند کMه مMا بMا
حMMمایMMه خMMویMMش از او ،آرام آرام او را بMMه سMMوی شMMورویMMسازی افMMغانسMMتان
می رانیم.
بMه زودی روشMن شMد کMه تMمام وزیMران کMابMینه را کMه بMچ ٔه سMقو تMشکیل داد،
دهMقانMان بMوده و بMخش زیMاد شMان بMیسواد بMوده و تMنها کMمی سMواد داشMتند.
) ب MMر اس MMاس آگ MMاه MMی م MMا ش MMش ت MMای ش MMان ح MMتا ت MMوان ن MMوش MMنت ن MMام خ MMود را
نMMداشMMتند( امMMا ،بMMه نMMیاز مMMردم آگMMاه بMMودنMMد و تMMالش مMMی نMMمودنMMد کMMه آنMMان را
راض MMی ب MMسازن MMد .ب MMه ص MMورت ن MMمون MMه ب MMچ ٔه س MMقو ،ده MMقان MMان را از دادن م MMال MMیه
مMMعاف سMMاخMMت .او تMMالش نMMمود تMMا مMMلکیت زمMMینداران بMMزرگ را تMMوتMMه نMMموده و
بMه کشMت هMای کMوچMک بMدل نMمایMد .مMقام هMای قMدیMمی را بMر طMرف و بMه جMای
شMMان کMMسان از مMMیان مMMردم را تMMعین نMMمود .بMMه هMMمین دلMMیل دهMMقانMMان از بMMچهٔ
سقو تا پایان حمایه می نمودند.
وزارت خ MMارج MMه ب MMه ای MMن ن MMظر ب MMود ک MMه چ MMون ب MMچ ٔه س MMقو ت MMنها ب MMه وس MMیله م MMردم
شMMمال جMMانMMبداری مMMی شMMود ،سMMیاسMMت خMMشنی را عMMلیه شMMوروی روی دسMMت
خMواهMد گMرفMت تMا نMفوذش را بMر تMرکسMتان شMوروی گسMترش بMدهMد ،در حMالMی
ک MMه ام MMان اهلل چ MMون از س MMوی ق MMبیلگان ج MMنوب ح MMمای MMه م MMی گ MMردد ،ب MMه زودی
روش مMقابMله بMا هMند را پMیش خMواهMد گMرفMت .هMمزمMان ،هMیچکس در مMسکو بMه
ای MMن ب MMاور ن MMبود ک MMه ب MMچ ٔه س MMقو ب MMتوان MMد ب MMه م MMدت دراز ب MMر اری MMک ٔه ق MMدرت ب MMاق MMی
بMمانMد .دفMتر سMیاسMی حMزب کMمونیسMت شMوروی ،بMه حMمایMه از دیMدگMاه هMای
وزارت خ MMارج MMه پ MMرداخ MMت و ب MMه ای MMن ت MMصمیم رس MMید ک MMه از ام MMان اهلل ،ن MMمای MMندهٔ
مالکان بزرگ و خانان ،در برای بچ ٔه سقوی پرولتر ،دفاع نماید.
ا .ع .س .د ،.بMMا درک ایMMن مMMوقMMف دفMMتر سMMیاسMMی ،بMMه ایMMن نMMتیجه رسMMید کMMه

نMمایMنده یMی در نMزدیMک هMای امMیر بMفرسMتد .مMردی کMه بMرای ایMن کMار انMتخاب
ش MMد ب MMای MMد از وض MMع ام MMان اهلل آگ MMاه MMی ک MMام MMلی م MMی ی MMاف MMت و در م MMورد آی MMنده
اش ،دیMMد دقMMیق مMMی داشMMت و هMMم چMMنان بMMه بMMه بMMرخMMورد و احMMساس قMMبیلگان
در م MMورد ب MMرخ MMورد ب MMا انگلس MMتان ب MMه ش MMدت وارد م MMی ب MMود .او ه MMم چ MMنان ب MMای MMد
خMرابMکاری هMایMی را از کMندهMار بMه داخMل هMند سMازمMان مMی داد .از ایMن رو
بMM Mه مMM Mن در اجMM Mرای ایMM Mن کMM Mار تMM MوجMM Mه صMM Mورت گMM MرفMM Mت .امMM Mا ،خMM Mبر رسMM Mید کMM Mه
نMMیروهMMای بMMچ ٔه سMMقو ،هMMرات را تMMصرف نMMموده و راه کMMندهMMار بسMMته شMMد .مMMن
در مسکو باقی ماندم.
سMM Mفیر افMM MغانسMM Mتان در مMM Mسکو در آن زمMM Mان غMM Mالم نMM Mبی خMM Mان ،بMM Mرادر غMM Mالم
جMMیالنMMی خMMان بMMود .او از حMMکومMMت شMMوروی خMMواسMMت تMMا بMMه جMMانMMبداری هMMمه
جMMانMMبه از امMMان اهلل ،دسMMت بMMزنMMد .ایMMن امMMر بMMه وسMMیله بMMرادرش کMMه بMMا سMMرعMMت
ب MMرای ه MMمین م MMقصد ب MMه م MMسکو رف MMت ،ج MMری MMان ی MMاف MMت .پ MMس از م MMذاک MMره ه MMای
مMMیان آنMMان و ریMMیسان وزارت خMMارجMMه ،مMMسالMMه در بMMرابMMر دفMMتر سMMیاسMMی قMMرار
داده شد.
ش MM Mبی در ی MM Mکی از ک MM Mنفران MM Mس ه MM Mای MM Mی ک MM Mه در آن غ MM Mالم ج MM Mیالن MM Mی خ MM Mان و
پ MMری MMمیکوف ،آت MMشه ن MMظام MMی ش MMوروی در ک MMاب MMل ،ش MMرک MMت داش MMتند در ح MMضور
اسMتالMین تMصمیم گMرفMته شMد کMه نMیروی پMیشقراولMی از مMیان سMربMازان سMرخ
بMا لMباس افMغانMان تMشکیل شMود .ایMن گMروه بMه رهMبری پMریMماکMوف بMه صMورت
مخفی مرز را گذر نموده و راهی کابل شوند.
چMMند هMMفته بMMعد ،ایMMن بMMرنMMامMMه اجMMر گMMردیMMد .شMMاهMMدی در دهMMکده مMMرزی بMMه نMMام
تMرمMز ،مMی گMویMد کMه یMک روز سحMرگMاه ،شMاهMد پMرواز طMیاره هMای جMنگی بMه
روی دریMای آمMو و تMهانMه مMرزی پMتگزار گMردیMد .گMروه نگهMبان مMرزی بMه سMوی
طMMیاره هMMا بMMا مMMاشMMیندار هMMای خMMویMMش آتMMش گMMشودنMMد ،و طMMیاره هMMا بMMا پMMاسMMخ
آتMش ،هMمه را نMابMود نMمودنMد .بMه زودی پMس از ایMن کMار ،نMیروی پMیاده کMه از
ب MMه ت MMری MMن گ MMروه ه MMای ج MMنگی در ت MMاش MMکند ،ت MMشکیل ش MMده ب MMودن MMد ،ب MMه آرام MMی

دریMMای آمMMور را گMMذر نMMمودنMMد .نMMیرو هMMای پMMیشقراول ـ در حMMدود هشMMت نMMفر ـ
ب MMا ت MMفنگ ه MMای ق MMوی و ت MMعدادی از ت MMوپ MMخان MMه ،راه ش MMان را ب MMه س MMوی م MMزار
شMریMف گMشودنMد .نMیرو هMای افMغان کMه بMرای مMقابMله حMاضMر بMودنMد بMه وسMیلهٔ
آت MMش ت MMفنگ ه MMای م MMاش MMیندار و ت MMوپ MMخان MMه ب MMه زودی ن MMاب MMود ش MMدن MMد .م MMقاوم MMت
دیMMگری در نMMزدیMMک مMMزار شMMریMMف صMMورت گMMرفMMت ،امMMا بMMه زودی مMMورد ضMMربMMه
ق MMرار گ MMرف MMته و ن MMیروه MMای ارت MMش س MMرخ ک MMه خ MMود را ب MMه ل MMباس اف MMغان MMی ت MMبدی MMل
قMMیافMMه نMMموده بMMودنMMد ،شهMMر را تMMصرف کMMردنMMد .پMMیش تMMر و در هMMنگام تMMصرف
مزار شریف ،نزدیک به دو هزار افغان کشته شدند.
نMMیرو هMMای بMMچ ٔه سMMقو کMMه بMMیش تMMر مMMهاجMMران بMMخارایMMی و تMMرکMMمنی بMMودنMMد ،در
گ MMرداگ MMرد م MMزار ش MMری MMف ج MMای گ MMرف MMتند ت MMا از پیش MMرف MMت ب MMیش ت MMر ن MMیرو ه MMای
غMالم نMبی خMان بMه سMوی کMابMل جMلوگMیری نMمایMند .غMالم نMیرو هMای محMلی را
گMMرد آورد و هMMمراه بMMا نMMیرو هMMای ارتMMش سMMرخ بMMرای تMMصرف تMMاشMMقرغMMان ) یMMا
خ MMلم ک MMه در ش MMرق م MMزار ش MMری MMف واق MMع ب MMود( ح MMرک MMت ن MMمود .ای MMن دو ن MMیرو در
نMMزدیMMک شهMMر بMMا هMMم رو بMMه رو شMMدنMMد و بMMا هMMم بMMه نMMبرد دسMMت زدنMMد .پMMس از
شMMش سMMاعMMت هMMواداران بMMچ ٔه سMMقو پMMای بMMه فMMرار گMMذاشMMتند و از خMMویMMش سMMه
ه MMزار م MMرده در م MMیدان ب MMاق MMی م MMان MMدن MMد .ن MMیرو ه MMای ارت MMش س MMرخ و ه MMواداران
غ MMالم ،ب MMه ت MMصرف ت MMاش MMقرغ MMان ب MMدون ج MMنگ ب MMیش ت MMر دس MMت زدن MMد و در ن MMظر
داشتند که به سوی خان آباد) شرق تاشقرغان( راهی شوند.
در حMالMی کMه ایMن رخMداد هMا جMریMان داشMت ،مMسکو آگMاه شMد کMه امMان اهلل،
کMه بMه خMاطMرش دسMت بMه ایMن اقMدام هMا زده شMده بMود ،از کMندهMار بMه سMوی
ه MMند گ MMری MMخته و ب MMه ج MMنگ ع MMلیه ب MMچ ٔه س MMقو ن MMقط ٔه پ MMای MMان گ MMذارده اس MMت .ب MMرای
غMالم نMبی خMان ،کMار دیMگری نMمانMده بMود کMه اجMرا نMمایMد و از ایMن رو دسMت
بMMه عMMقب نMMشینی زد .بMMر اسMMاس فMMرمMMان مMMسکو ،ارتMMش سMMرخ بMMا سMMرعMMت آن
جا را ترک و سه روز بعد داخل مرز شوروی شدند.
عMM Mقب کMM Mشی نMM Mیرو هMM Mای مMM Mا ،سMM Mبب دیMM Mگری هMM Mم داشMM Mت .مMM MسالMM Mه حMM Mضور

نMیرو هMای مMا نMی تMنها مMورد بMحث سMفارتMخانMه هMای خMارجMی در کMابMل قMرار
م MM Mی گ MM Mرف MM Mت ،ب MM Mل م MM Mسال MM Mه داغ م MM Mطبوع MM Mات ج MM Mهان ن MM Mیز ب MM Mود .ب MM Mخش وی MM Mژهٔ
و .گ .پ .و ،کMه مMسوول ،خMوانMش تMلگرام هMای شMفری دیMپلومMاتMان خMارجMی
بMود ،بMه ایMن کMشف دسMت یMافMت کMه هMمه کMس از مMداخMل ٔه مMا آگMاه گMردیMده و
هMیچ نMیروی خMارجMی ،بMه شMمول تMرکMان و فMارسMیان ،دوسMتان نMزدیMک مMا ،بMر
آن مه MMر ت MMای MMید ن MMگذاش MMتند .ه MMمه ازخ MMود م MMی پ MMرس MMیدن MMد ،چ MMی ش MMگفتیی! ی MMک
دولMMت کMMمونیسMMت در صMMدد آن هسMMت کMMه یMMک نMMظام سMMلطنتی را جMMانMMبداری
نموده و آن را بار دیگر بر اریک ٔه قدرت فراز آورد!
پMس از فMرار امMیر و عMقب نMیشین غMالم ،تMمام کMشور زیMر سMیطرهٔ بMچ ٔه سMقو
قMMرار گMMرفMMت .بMMا گMMشودن تMMلگرام هMMای شMMفری مMMا بMMه ایMMن نMMتیجه دسMMت یMMافMMتیم
ک MMه ح MMکوم MMت ه MMای ت MMرک MMیه و ف MMارس در ف MMکر ای MMن هس MMتند ک MMه ب MMچ ٔه س MMقو را ب MMه
حیث شاه به رسمیت بشناسند.
حMکومMت شMوروی بMه ایMن بMاور رسMید کMه بMایMد مMنتظر بMمانMد تMا دیMگر قMدرت هMا
چی واکنشی را نشان می دهند.
ن MMمای MMندهٔ ا .ع .س .د ،.در ب MMرل MMین ب MMه م MMا آگ MMاه MMی داد ک MMه ن MMادر خ MMان ،س MMاب MMق
وزیMر مMختار افMغانسMتان در پMاریMس ،آمMاده اسMت تMا راهMی افMغانسMتان شMود
و بMه نMبرد عMلیه بMچ ٔه سMقو ،دسMت بMزنMد .او از مMحبوبMیت زیMاد و مMقام واالیMی
در افغانستانستان برخوردار بود ،فرد مخالفی که باید به او توجه نمود.
نMادر در پMاریMس از سMفارت شMوروی خMواسMت تMا بMرایMش اجMازه بMدهMد تMا در
راه بMازگشMت بMه افMغانسMتان ،از خMاک شMوروی گMذر نMمایMد .بMرایMش گMفته شMد
ک MMه چ MMنین وی MMزه ی MMی ب MMای MMد از م MMقام ه MMای وی MMژه ی MMی در م MMسکو ص MMادر گ MMردد.
نMادر دیMگر بMه سMفارت مMراجMعه نMنمود و دردسMری نMیافMریMد ،امMا ،یMک مMاه بMعد
او بMه صMورت نMاگMهانMی در مMرز مMیان افMغانسMتان ـ هMند ،پMدیMدار شMد و نMبرد
م MMیان او و ب MMچ ٔه س MMقو ش MMروع ش MMد .ن MMمای MMندهٔ اف MMغانس MMتان در م MMسکو ،از م MMا
خMواسMت کMه بMه کMمک نMادر خMان ،بشMتابMیم .وزارت خMارجMه بMه او وعMدهٔ یMاری

 ٫٫م MMعنوی ،،ب MMر خ MMط ای MMن ب MMاور ک MMه ن MMادر خ MMان در ج MMنوب پ MMای MMگاه MMی ب MMرای
خMMویMMش خMMواهMMد سMMاخMMت و ایMMن کMMار او را در بMMرابMMر انگلسMMتان قMMرار خMMواهMMد
داد ،اریه نمود.
ن MMادر خ MMان ک MMاب MMل را ت MMصرف ن MMمود و ب MMچ ٔه س MMقو و ه MMمراه MMان ن MMزدی MMک اع MMدام
شدند .ماجرای بعدی دیگر روشن است.
وزارت خMMارجMMه در تMMمام ایMMن مMMدت کMMدام سMMیاسMMت مMMشخص نMMداشMMت و تMMنها
ب MMا ج MMری MMان رخ MMداد ه MMا ش MMنا م MMی ن MMمود .اس MMتال MMین ب MMا ه MMمان ش MMتاب MMزده گ MMی
ه MMمیشگی اش ،گ MMرهٔ ک MMور م MMسال MMه را ،ب MMا ش MMمشیر س MMرخ ،ب MMری MMد .در ن MMتیجه
ب MM M Mایس MM M Mت س MM M Mازش MM M Mی م MM M Mیان ح MM M Mیثت  ٫٫س MM M Mرخ ،،و ن MM M Mفوذ ک MM M Mمونیس MM M Mتی در
اف MMغانس MMتان ،ص MMورت م MMی گ MMرف MMت .ب MMه ای MMن گ MMون MMه او ب MMه ش MMیو ٔه اه MMان MMت آم MMیز و
خ MMشون MMتبار ،ب MMر ات MMهام ه MMای ام MMپری MMال MMیزم ،ع MMلیه رژی MMم ش MMوروی ،مه MMر ت MMای MMید
گذاشت.
ف MMعال MMیت ا .ع .س .د ،.در اف MMغانس MMتان در ت MMمام ای MMن م MMدت ص MMفر ب MMود .در
فMMضای دشMMمنی سMMنگین ،نMMامMMه هMMای سMMیاسMMی مMMیان کMMابMMل و مMMسکو مMMتوقMMف
شMدنMد و هMرگMز دوبMاره از سMر گMرفMته نشMدنMد .حMال و وضMع تMلگرام هMای نMیز
دچMMار ایMMن بحMMران گMMردیMMد .بMMه ایMMن گMMونMMه خMMرابMMکاری و جMMاسMMوسMMی بMMه وسMMیلهٔ
دستگاه ا .ع .س .د ..در محل غیر ممکن گردید.
بMه ایMن گMونMه حMیثیت ا .ع .س .د ..بMه زمMین خMورد و دفMتر سMیاسMی تMنها بMه
٫٫حMMرف هMMا و گMMپ هMMای ،،وزارت خMMارجMMه گMMوش فMMرا مMMی داد .بMMا انMMدوه کMMه
وزارت خارجه در این مورد  ٫٫گپی و دیدگاهی ،،نداشت.
پایان
 ۳۰ماه جنوری .۲۰۱۹

یادآوری:
ب MMه ای MMن وس MMیله از آق MMای اح MMمد م MMنیر ،دوس MMتم ک MMه در خ MMط ت MMلفظ درس MMت ن MMام
های روسی ،من را یاری رسانیده است ،ابراز سپاس می نمایم.

