
دهشت افگنی مخفی روسیه
 

ادارهٔ عمومی سیاسی دولت
  
 
 The Russian Secret Terror 
 
Gossudarstavennoye Polititcheskoye Oupralene

 
نویسنده : گِورگِس آکابکِوف 

 G.Agabekov
آمر پیشین بخش شرقی، و مامور مخفی ٫٫ ادارهٔ عمومی 

سیاسی دولت ،، در قسطنطنیه  
برگردان از از فرانسه یی به انگلیسی 

 ِهنری و. بَن 
  H.W.Bunn

چاپ اول : ۱۹۳۱ و چاپ دوم : ۱۹۷۵ 
برگرفته از روی نسخه یی در کتابخانٔه دانشگاه ایلیونیز، 

ا.م.ا. 
 

 یادداشت : 
من این اثر را که در کتابخانٔه دانشگاه هامبورگ، جرمنی بود، خواستم 

تا به خوانش بگیرم.
این اثر دارای بیست وچار پاره و یک همراه یا پیوست می باشد. 

مــــن از ایــــن کــــتاب ســــه پــــاره زیــــر نــــام هــــای ٫٫ا. ع. س. د. ادارهٔ عــــمومــــی 



ســــــــیاســــــــی دولــــــــت در افــــــــغانســــــــتان ،، ،٫٫یــــــــورش مســــــــلحانــــــــٔه شــــــــوروی در 
افغانستان،، همراه با ٫٫ پناهنده گان بخارا،، را برگزیده و برگرداندم.

گــــزیــــنشگر و بــــر گــــردانــــنده از انــــگلیسی بــــه پــــارســــی دری : صــــدیــــق رهــــپو 
طرزی 

 
 

پیشگفتار برگرداننده   
 ایـن یـادمـانـده هـا در بـرگـیرنـده بـه شـدت گسـتردهٔ نـکته هـای جـالـب بـوده  و 
بــــه شــــکل ویــــژه یــــی ذهــــنیت و نــــگرش روانــــی یــــک مــــامــــور عــــالــــیرتــــیه و مــــقام 
٫٫ادارهٔ عــمومــی ســیاســی دولــت،، را نــشان مــی دهــد. نــگاه هــای نــویــسنده 
کــــه در ایــــن اثــــر جــــاری مــــی گــــردنــــد، بــــه گــــوشــــه هــــا و حــــاشــــیه هــــای تــــاریــــک 
رخــداد هــا روشــنی کــافــی مــی انــدازنــد و یــادداشــت هــایــش بــا تــمام ســاده 
گـــی هـــا،  بـــه ایـــن اثـــر، در کـــنار ســـرگـــرمـــی، ارزش  بـــیش تـــر مـــی بـــخشند. 
بـــرای خـــوانـــنده بـــسیار نـــیکوســـت کـــه آکـــابـــکوف ( آقـــا یـــا آغـــابـــیگوف ـ مـــمکن 
هـمان ٫٫ بـیگ،، بـوده بـاشـد. طـرزی) بـا تـمام شـور و حـرارت  بـوی تـعفن و 
گـندیـده گـی کـردارا. ع. س. د. یـا ادارهٔ عـمومـی سـیاسـی دولـت، ایـن زشـت 
تــریــن و دروغــپرداز تــریــن نــهاد هــای ســاخــت ذهــن انــسان را بــه بــینی اش، 
رســــانــــده و ســــخت آزار مــــی دهــــد. نــــام هــــایــــی چــــون   ســــتارک و حــــرمــــش، 
اوچـتاریـا ی پـیر و رذیـل، پـلید و شـرور و بـسیاری از دیـگران، بـه مـدت هـای 

دراز در ذهن خوانننده لنگر می اندازند.
در ایـن اثـر بـه نـدرت مـی تـوان بـه شـخصیت، کـسی و نـامـی بـر خـورد نـمود 
کـــه بـــا ســـنجه ارزش هـــای اخـــالقـــی کـــهن و نـــو، دارای صـــفت هـــای بـــدکـــاره 
گـی، دزدی، فـریـب، سـاخـت سـند هـای جـعلی و سـاخـتگی، ایـجاد رسـوایـی، 
مــــحو ســــازی، دو رویــــی ، قــــتلی بــــیرون از چــــارچــــوب ارزش هــــای قــــانــــونــــی 
نـبوده بـاشـند. جـالـب ایـن هسـت کـه اقـدام هـا و کـار هـای یـادشـده، از درون 



هســــتی و طــــبیعت ایــــن ســــاخــــتار رنــــگ مــــی گــــیرد. نــــویــــسندهٔ مــــا، بــــه شــــرح 
کشــــتار هــــا و قــــتل هــــا در چــــارچــــوب روح چِــــلینی Cellini ( زرگــــر بــــسیار 
مـاهـر سـدهٔ شـانـزدهـم در فـلورانـس ایـتالـیا، کـه اوج رنـسانـس بـوده اسـت. او   
در خـــلق اثـــر هـــای بـــه شـــدت ظـــریـــف  و دقـــیق زرگـــری شهـــرت بـــی مـــانـــندی 
داشــته اســت. طــرزی) بــا چــنان مــهارت بــی مــانــند، شــور و هــیجان، دســت 
مـی زنـد و مـی پـردازد کـه فـکر مـی کـنی در تـاالر کـدام نـمایـشگاه شـکوهـمند 

هنری گام می زنی. 
شــخصیت ســازی او بــه شــدت تــکان دهــنده، مــخوف و تــرســناک اســت، امــا 
کـــی مـــی تـــوانـــد کـــه یـــک پـــایـــان هـــفته را  در هـــمبودش و زادگـــاهـــش بـــه ســـر 
نـبرد؟ ایـن جـا هـمان پـایـان هـفته اسـت و شـما بـا کـسی جـز شـیطانـان رو بـه 

رو نخواهید شد. 
آن گـــونـــه کـــه آتـــن بـــه خـــاطـــر پـــیکره هـــایـــش در ذهـــن هـــا بـــاقـــی مـــانـــده اســـت، 
فـلورانـس بـه سـبب نـقاشـی هـایـش، کـریـت بـرای نـلدوانـی هـایـش، هـمین گـونـه 
روســــــیٔه شــــــوراهــــــا بــــــه خــــــاطــــــر خــــــلق و انــــــکشاف هــــــنر کــــــذب، دروغــــــگویــــــی و 
شـــرارتـــش کـــه در وجـــود ا. ع. س. د. تـــبلور یـــافـــته و ســـرتـــاج هـــمه ســـاخـــتار 
هـای جـنایـتبار مـی بـاشـد، بـه یـاد خـواهـد مـانـد.  در ایـن جـا جـهان بـه روی 
چـپه شـده و بـر فـرقـش ایسـتاده  و در آن ارزش هـای اخـالقـی بـاسـتانـی بـه 
صــورت کــامــل، راه نیســتی را در پــیش گــرفــته اســت. ایــن را مــی تــوان، اگــر 
بـــخواهـــید زشـــت، کـــریـــه و شـــنیع خـــوانـــد، امـــا جـــالـــب، جـــذاب، گـــیرا و خـــیره 

کننده است. 
در اصــل، کــتاب اگــابــکوف، بــا بــخشی در مــورد ســاخــتار تــشکیالتــی ا. ع. 
س. د.، و مــــناســــبت هــــایــــش بــــا ســــاخــــتار هــــای دیــــگر حــــکومــــت شــــوراهــــا و 
انــــترنــــشینال ســــوم، آغــــاز مــــی گــــردد. در هــــنگام بــــرگــــردان ـ بــــه انــــگلیسی. 
طــرزی ـ  ایــن بــخش را بــه شــکل هــمراه یــا پــیونــد جــای داده ام، زیــرا نــمی 
تــــوانــــد آگــــاهــــی الزم را بــــرای درک یــــادمــــانــــده هــــا، کــــه دربــــرگــــیرنــــدهٔ ارزش 



اســـاســـی کـــتاب هســـت، بـــدهـــد و مـــمکن خـــوانـــنده را از پـــیام اصـــلی بـــه دور 
نــــــگه دارد. امــــــا، شــــــاگــــــردان ـ هــــــمه کــــــسانــــــی کــــــه بــــــه تــــــاریــــــخ ایــــــن دســــــتگاه 
دهشــــــتناک عــــــالقــــــه دارنــــــد. طــــــرزی ـ بــــــه صــــــورت حــــــتم ایــــــن را از نــــــظر دور 

ندارند، زیرا ارزش خودش را در جایش دارد. 
 ه. و. ب.





پیشگفتار 
لــــــــنین روزی گــــــــفته بــــــــود کــــــــه هــــــــر بــــــــلشویــــــــک بــــــــایســــــــت خــــــــود را یــــــــک چــــــــکا ـ 
کــــميساریــــای فــــوق الــــعاده، ســــازمــــان اطــــالعــــات و امــــنيت در روزهــــاي اول 
انــقالب اکــتوبــر ـ بــدانــد، بــه بــیان دیــگر، هــر کــمونیســت بــه صــورت ضــرور بــه 
یــک ٫٫مــبلغ مــسیح،، بــدل شــده و خــودش خــبرچــین مــاهــر گــردد. ایــن بــیان 
روشــنی هســت کــه آن فــرد بــرای اجــرای ایــن کــار مــی تــوانــد از هــر وســیلٔه ـ 
هــمان حــرف مــعروف هــدف وســیله را تــوجــیه مــی نــمایــد، طــرزی ـ مــمکن هــر 
قـدر هـم دهشـتناک بـاشـد، بـرای نگهـداری و حـفظ دولـت شـوراهـا، بـه سـببی 
کــه از هــر ســو در بــرابــر دشــمن بــیشمار قــرار دارد، بهــره بــگیرد و ایــن امــر 
او را از هــــــر گــــــناهــــــی پــــــاک مــــــی ســــــازد. ایــــــن امــــــر، زمــــــینه را بــــــرای ایــــــجاد 
مــــــاشــــــین وحشــــــتناک ( پــــــولــــــیس مــــــخفی، دیــــــگر و دیــــــگر…) کــــــه بــــــتوانــــــد در 

باالترین درجٔه موثریت دولت شورا ها را نگه دارد، به میان آورد. 
بــه ایــن گــونــه، ضــرور هســت تــا از نــگاهــی بــه چــنین تــوانــایــی آغــاز نــمایــیم. 
ایـــن دســـتگاه جـــهنمی بـــه شـــدت شـــگفت انـــگیز، نـــمونـــه و نـــمادی در درازای 
تـــاریـــخ بـــه صـــورت شـــازی مـــی بـــاشـــد کـــه حـــتا دوران ٫٫ دهشـــت افـــگنی،،      
( ایــن دوران در تــاریــخ بــه نــام ٫٫ فــرمــانــروایــی دهشــت،، خــوانــده مــی شــود 
کـــــه بـــــه بـــــاور بـــــسیاری از مـــــورخـــــان هـــــنگام ٫٫ انـــــقالب فـــــرانـــــسه،، رخ داده 
اســـت. ایـــن امـــر از روز پنجـــم دســـامـــبر ســـال ۱۷۹۳، بـــا ایـــجاد ٫٫مـــحکمهٔ 
انــقالبــی ،، آغــاز گــردیــد. بــرخــی آن را از هــمان مــاه ســپتامــبر ۱۷۹۲کــه آن 
را ٫٫ کشـــتار ســـپتمبر،، نـــام گـــذارده انـــد. هـــم چـــنان بـــرخـــی تـــاریـــخنگاران 
هـــمان کشـــتارهـــای اولـــی ۱۷۸۹، در ایـــن رده بـــه حـــساب مـــی آورنـــد. پـــایـــان  
ایــــــن دوران دهشــــــت و تــــــرور، بــــــا ســــــقوط روبســــــپیر در مــــــاه جــــــوالی ۱۷۹۳ 
هـمراه مـی بـاشـد. در ایـن مـدت بـه صـورت رسـمی ۱۶۵۹۴، نـفر در فـرانـسه 

به مرگ محکوم شدند که تنها در پاریس تعداد به ۲۶۳۹، تن رسید. 
چــــشمه هــــا: دانــــشنامــــٔه بــــریــــتانــــیا، ویــــک و دیــــگر و دیــــگر. طــــرزی.) بــــه گَــــرد 



پایش نمی رسد و از آن تکاندهنده تر، به شمار می آید.  
در راس و جـایـگاه بـاالی ایـن سـاخـتار، نـهاد هـایـی بـه نـام چ.ک.ا. و ا. ع. 

س. د. قرار دارند. 
مــن بــه مــدت یــک دهــه یــا ده ســال ( ۱۹۳۰ ـ ۱۹۲۰) بــه ایــن  نــهاد کــه پــیش 
تـر بـه نـام چ.ک.ا. مـعروف و بـعد ا. ع. س. د. تـغییر نـام داد، پـیونـد داشـته 
ام. مـن در مـرکـز هـای مـهم و اسـاسـی، در بـخش هـا و شـعبه هـایـی کـه  بـه 
صــــورت مســــتقیم در نــــبرد عــــلیه دشــــمن داخــــلی و در بــــخش هــــای خــــارجــــی 
بــوده انــد، وظــیفه اجــرا نــموده ام. در جــریــان ایــن کــار، مــن نــوشــته هــایــی را 
کـــه بـــه بـــخش هـــای گـــونـــه گـــون پـــیونـــد داشـــته انـــد، خـــوانـــده  و بـــه گـــفت و گـــو 
هـــای زیـــادی گـــوش فـــرا داده ام، بـــا مـــطبوعـــات و رســـانـــه هـــای خـــارجـــی در 
تـماس دایـمی داشـته و گـزارش هـایـی را کـه بـه وسـیلٔه نـمایـنده گـان خـارجـی 
در روســیه بــه حــکومــت هــای مــربــوط شــان فــرســتاده مــی شــدنــد و بــه وســیله 
جـاسـوسـان ا. ع. س. د.، رد یـابـی مـی گـردیـدنـد، از نـظر گـذرانـده ام. امـا، 
هـرگـز در یـکی از ایـن سـند هـا بـرنـخورده ام کـه در آن شـمه یـی از حـقیقت 
و واقـــــعیت را در مـــــورد و.گ.پ. و.، بـــــیان شـــــده بـــــاشـــــند. ایـــــن ســـــند هـــــا یـــــا 
خــالــی خــالــی از ایــن امــر بــوده انــد و یــا آگــاهــی کــاذب و دروغ تــا درجــه یــی 
کــه  شــگفت انــگیز مــی نــمودنــد، کــه در بــرخــی مــورد هــا تــمام جــانــم را آتــش 
مــی زد، در آن هــا جــای داده شــدن بــودنــد. جــای شــگفت انــگیز بــود کــه  در 
ایــن زمــینه حــتا نشــریــه هــای مــهاجــران، در پــیونــد بــا مــا، از کــمبود آگــاهــی 

رنج می بردند. 
مـــن از هـــمان بـــنیاد، بـــا شـــیوهٔ کـــار قـــدرت در ایـــن کـــشور شـــورا هـــا، آشـــنا 
شـدم. مـن در چـنان جـایـگاهـی قـرار گـرفـته بـودم کـه شـاهـد دگـرگـونـی، فـساد 
و پـــــوســـــیده گـــــی ایـــــن دســـــتگاه بـــــوده ام. در هـــــمین راســـــتا بـــــود کـــــه بـــــاورم و 
اعـتقادم را نسـبت بـه آن از دسـت دادم و بـه صـورت داوطـلبانـه و بـا رضـای 

کامل، پیوند خویش را با آن بریدم. 



مــن بــه ایــن بــاور دســت یــافــتم کــه حــکومــت شــورا هــا، هــرگــز بــه آرمــان هــایــی 
کـــه بـــسیاری از مـــا در راه اش قـــربـــانـــی دادنـــد، بـــه هـــیچ صـــورت و خـــالفـــش 
au contraire دســـت نـــخواهـــد یـــافـــت. مـــن دیـــگر خـــدمـــتگار وفـــادار مـــانـــند 
گـذشـته نـخواهـم بـود. مـن بـایـد بـا آن نـبرد نـمایـم و بـجنگم و ایـن را وظـیفه و 
حـتا َدیـنم و رسـالـتم، مـی دانـم. ایـن حـکومـت بـایـد نـاپـدیـد شـود، بـایـد جـایـش 
را بـــــه دیـــــگری بســـــپارد.  ایـــــن را بـــــایـــــد دانســـــت کـــــه ســـــتون فـــــقرات و پـــــایـــــهٔ 
مـحکمش هـمین ا. ع. س. د. اسـت. مـن پـیشنهاد مـی نـمایـم کـه ایـن سـتون 
را از پــــایــــه و اســــای بــــایــــد ویــــران نــــمود. ایــــن دســــتگاه را نــــبایــــد بــــه صــــورت 
اســـتعاره یـــی بـــه مـــرگ ســـپرد. مـــن بـــرآن هســـتم کـــه ا. ع. س. د.. را بـــا آن 

چی من در جریان یک دهه، دیده ام و اموخته ام، بی اعتبار بسازم. 
گ. اگاِبکوف  

 

 
ا. ع. س. د. در افغانستان 

یادداشت: 



در این اثر در باب ششم، به افغانستان پرداخته شده است. 
مـن کـه هـیچ گـونـه آگـاهـیی در مـورد ایـن کـشور و مـردمـش نـداشـته بـودم، بـر آن 
شــــدم کــــه بــــا دقــــت پُــــروســــواس بــــه ایــــن کــــار دســــت بــــزنــــم، زیــــرا مــــی دانســــتم کــــه 
کــــوچــــک تــــریــــن گــــام پُــــر اشــــتباه، تــــباه کــــن خــــواهــــد بــــود. امــــا، دگــــرگــــونــــی هــــا و 
انـکشاف هـا سـد راهـم شـدنـد تـا بـه آن گـونـه پـیش بـروم. بـا گـذر مـدت کـوتـاه پـس 
از پــایــان جــلسٔه جــرگــه،٫٫ عــصیان و ســرکــشی خــوســت آغــاز یــافــت،،. یــگانــه 
جــاســوســم کــه بــر او در ایــن مــورد حــساب مــی کــردم، از مــیان بــرده شــد.  مــن 
یــــک بــــار دیــــگر مــــجبور شــــدم بــــه مــــارخــــوف، کــــه دســــتیار ســــتارک در کــــار هــــای 

انترنشنل سوم بود، روی بیاورم. 
 امــــا، عــــصیان خــــوســــت، بــــا مــــقایــــسٔه نــــا آرامــــی هــــای داخــــلی کــــه اکــــنون مــــی 
جــوشــیدنــد، ســاده و رام شــدنــی بــه نــظر مــی خــورد. ســتارک، ســفیر شــوروی بــه 
صـورت کـامـل در چـنگال دو زن قـرار گـرفـته و حـاضـر بـود تـا آسـمان را بـه زمـین 

برای شان پایین بیاورد. 
ایـنان کـه شـیفته و دلبسـتٔه  سـرگـرمـی، تـفریـح و عـیش بـودنـد و از ایـن رو، تـنها 
و تــــنها کــــار شــــان ایــــن بــــود کــــه چــــی گــــونــــه بــــه ایــــن امــــر تــــا اوج و غــــرق در بــــی 
خــبری، دســت بــیابــند. آه، نــی آن گــونــه !؟ کــه مــن بــخواهــم بــه دامــن پــاک شــرف 

جناب عالی خاک بیندازم و چتلی بریزم. 
مــارخــوف، مــديــر بــخش مــطبوعــاتــي ســفارت شــوروي در کــابــل، بــه ایــن دو تــا دم 
مــرگ عــالقــه گــرفــته بــود، تــا ایــن کــه آنــان کــم کــم از تــوجــه اش افــتادنــد. ایــن امــر 
نــتجٔه کــار مــن بــود زیــرا بــر او بــرتــری و تــفوق یــافــتم و نــیاز بــود تــا او را تــشویــق 
نـمایـم تـا خـویشـنت را بـه صـورت کـامـل وقـف وظـیفه اش نـمایـد. آنـان کـه در خـود 
پـرسـتی و خـود خـواهـی خـویـش تـا گـلو غـرق شـده بـودنـد، آرام آرام از ایـن امـر 
نـفرت خـویـش را بـه صـورت روشـن و عـلنی بـه ٫٫ شـبح،، ی بـه نـام مـارخـوف، و 
٫٫ پـــیرو پســـت ،، ش، یـــعنی مـــن  بـــه نـــمایـــش گـــذاشـــتند. ســـتارک بـــه شـــدت بـــه 
ذوق و عــالقــٔه شــان پــیونــد ژرفــی داشــت و از ایــن رو، بــه  یــورش و حــمله کــه  بــا 
مـکر و فـریـب هـمراه بـوده و خـوفـناک بـه حـساب مـی رفـت، دسـت زد. سـفیر تـمام 



نــیرویــش را، هــمه داشــته هــایــش را، تــمام کــارکــنانــش را، بــدون در نــظر داشــت 
ســن و  جــنس، در ایــن خــط بــسیج نــمود. او مــا را در حــلقٔه تــنگ جــاســوســانــش 
گـــرفـــت و بـــا هـــزار حـــیله و نـــیرنـــگ بـــه گـــونـــٔه پـــیگرد هـــای گـــونـــه گـــون، مـــا را گـــیچ و 

گنس ساخت. 
مـهم تـر ایـن کـه او در هـمین حـدود بـاقـی نـمانـد. او از مـن خـواسـت کـه پـیش از 
فــرســتادن پــیام هــای رمــزی و شــفری ام بــه مــسکو، نــسخه یــی از آن هــا را بــه 
قـلم خـودم از نـظرش بـگذرانـم و در اخـتیارش قـرار دهـم. هـدفـش ایـن بـود کـه بـر 
فـــعالـــیت هـــایـــم نـــظارت داشـــته و حـــتا مـــن را گـــیچ گـــیچ نـــمایـــد. او خـــود بـــه تـــر از 
هــمه مــی دانســت کــه بــر اســاس دســتور و.گ.پ. و. ایــن کــار بــه شــدت قــدغــن و 
مـمنوع بـود. در آن هـنگام مـوقـعیت و پـایـگاه ام چـندان روزگـار خـوبـی نـداشـت و 
مـــحکم نـــبود. مـــسکو تـــا کـــنون در مـــوردم بـــه صـــورت نـــدرت چـــیزی مـــی دانســـت. 
مــــن بــــر آن شــــدم کــــه از بــــرخــــورد جــــدی پــــرهــــیز نــــمایــــم و مــــنتطر رســــیدن زمــــان 
درسـت بـاقـی بـمانـم. بـا خـود گـفتم، ٫٫ روز مـناسـبی  خـواهـد رسـید کـه تـو را در 

پینکی گیر نمایم.،،
ســتارک بــر گــزارش هــایــم کــه بــه شــکل دســتنوشــته بــوده و بــه صــورت مــنظم  
آن هـا را مـی فـرسـتادم، نـظارت مـی نـمود. امـا، فـکر مـی کـرد و دلـش خـوش 
بـــود کـــه بـــه ایـــن کـــار دســـت مـــی زنـــد، زیـــرا آن هـــایـــی را کـــه او مـــی دیـــد بـــه 
صـورت ویـژه یـی بـرایـش مـی نـوشـتم و هـیچ پـیونـدی بـا تـلگرام هـایـی کـه مـن 

به مسکو می فرستادم، نداشتند. 
در ایـن زمـان ريـنک آتـشٔه نـظامـی، از نـظر افـتاد. مـن ایـن زنـگ را بـه صـدا 
آوردم. ایـــن بـــیچاره بـــه صـــورت روشـــن و بـــاز آن چـــی در درون قـــلبش مـــوج 
مـی زد، بـه نـمایـش گـذارد. اکـنون یـگانـه دوسـتی کـه سـتارک مـی تـوانسـت بـه 
او بـــاور و اعـــتماد نـــمایـــد، ريـــکس، ســـکرتـــر اول ســـفارت شـــوروي در کـــابـــل، 

فردی که از گذشته های به او اتکا داشت، بود و بس. 
مــارخــوف، آهســته آهســته تــمام ســازمــان جــاســوســان انــتر نــشنل ســوم، کــه 
اکــــنون پــــیونــــد نــــزدیــــک بــــا ســــیکهه گــــان داشــــتند، زیــــر اداره اش قــــرار داد. 



ایـــنان جـــاســـوســـان و هـــمکاران خـــویـــش را در کـــابـــل داشـــتند. در کـــنار ایـــن 
امــر آنــان، کــارخــانــٔه تــولــید کــاغــذ را در ســرپــل بــنیاد نــهادنــد و ایــن امــر یــک 
شــاهــراه آگــاهــی و پــیونــد بــه گــونــٔه بــرادری و مــنفعت را بــرای ســفارت مــا بــا 
مـبارزان، بـه مـیان آورد. حـال مـی خـواهـم تـا بـر خـصوصـیت  فـضایـی کـه بـر 

سفارت ما فرمان می راند، روشنی بیندازم. 
مــــارخــــوف بــــه وســــیله ریــــکس، بــــرنــــامــــه و پــــالن پــــایــــگاه نــــیرومــــندی  در مــــیان  
هــندیــان در راولــپندی، بــه دســت آورد. او پــیش از آن کــه ایــن بــرنــامــه را بــه 
ســـفیر نـــشان بـــدهـــد، در دســـترس مـــن قـــرار داد. مـــن بـــرایـــش گـــفتم کـــه ایـــن 
بـرنـامـه بـه شـدت مـورد تـوجـه و عـالقـٔه وزارت جـنگ مـی بـاشـد، امـا، بـرای ا. 

ع. س. د. ، کدام ارزشی ندارد. او باید در مورد با رینگ، گپ بزند. 
مـــــارخـــــوف، پـــــندم را پـــــذیـــــرفـــــت. ریـــــنگ، بـــــه شـــــدت بـــــه آن عـــــالقـــــه گـــــرفـــــت و از 
دانــــــــیلوف، خــــــــزانــــــــه دار ســــــــفارت شــــــــوروي در کــــــــابــــــــل، خــــــــواســــــــت تــــــــا از آن 

عکسبرداری نماید. 
ایــن کــار صــورت گــرفــت. او بــرنــامــه را بــه ســفیر داد. ســفیر او بــه نــوبــتش، 
پــــــیشنهاد نــــــمود کــــــه از آن عکســــــبرداری شــــــود. بــــــه ایــــــن دلــــــیل دایــــــنلوف را 
خـواسـت. او نـمی دانسـت و یـا از روی شـیطانـی و مـی فـهمید کـه چـی گُـلی 
را بــه آب مــی دهــد، بــرایــش گــفت کــه او پــیش تــر از ایــن ســند و بــرنــامــه بــه 
خـواسـت آتـشه جـنگی، عکسـبرداری نـموده اسـت. بـه ایـن گـونـه، دیـگر خـشم 
ســتارک، مــرز هــا را بــرهــم زد و آن گــاهــی کــه هــمان روز از هــمدیــدگــر جــدا 

شدیم، اگر راستش را بگویم، ادامٔه رابطه های ما، دیگر ناممکن گردید.  
در مــیان جــاســوســان مــارخــوف، مــن یــک هــندی مســلمان را کــه چــیتزال نــام 
داشــت نــشانــی نــمودم. او یــکی از هــواداران و ســرســپرده گــان نــادر خــان،  
کــــه اکــــنون در پــــاریــــس بــــه ســــر مــــی بــــرد، بــــود. ایــــن مســــلمان در مــــلک نــــادر   
زنـــده گـــی مـــی نـــمود و مـــارخـــوف بـــه دیـــدنـــش بـــه آن جـــا مـــی رفـــت. او دارای 
مـناسـبت هـای گسـترده بـا قـبیلگان آزاد و کـه مسـتقل زنـده گـی مـی نـمودنـد، 



داشـــت و مـــا، از راه او بـــود کـــه تـــوانســـتیم بـــا دو ســـرکـــرده و رهـــبر مـــعروف 
قــبیلگان بــه تــماس شــویــم. او هــم چــنان مــا را بــا بــا ســرکــرده گــان قــبیلگان 
کــــم اهــــمیت دیــــگر، نــــیز آشــــنا ســــاخــــت. هــــمه ســــران قــــبیلگان یــــاد شــــده بــــه 
جــاســوســان مــا بــدل شــدنــد. مــا بــه ایــن تــوافــق دســت یــافــتیم کــه بــرایــشان در 
بــرابــر آگــاهــی هــا و اطــالعــاتــی کــه بــرای مــا از کــارکــرد هــا و فــعالــیت هــای 
قـبیلگان  تـدارک مـی دیـدنـد، مـبلغ پـنجصد پـونـد سـترلـنگ بـپردازیـم. آنـان هـم 
چــنان حــاضــر شــدنــد تــا بــه تــبلیغ انــدیــشه هــا و ایــده هــای کــمونیســتی نــیز 

دست بزنند. 
مــارخــوف یــک جــاســوس دیــگر هــندی کــه بــسیار مــهم بــود، نــیز در خــدمــتش 
داشـــت. فـــردی کـــه تـــماس نـــزدیـــک بـــا هـــمبودش داشـــت و دارنـــدهٔ آگـــاهـــی و 
اطــالع هــای دقــیق از کــارکــرد و کــردار هــموطــنانــش بــود. مــسالــٔه جــالــب ایــن 
اســـت کـــه او آمـــوزگـــار و مـــعلم آقـــای ابـــنر، مـــدیـــر انجـــمن تـــجارتـــی افـــغان ـ 
جـرمـن بـود. او بـه صـورت مسـتقیم بـرای انـترنـشنل سـوم، کـار مـی کـرد. هـمه 
ایــن جــاســوســان بــرای ا. ع. س. د. نــیز آگــاهــی هــا و اطــالع هــا گــردآوری 

می کردند. 
مـــن مـــی خـــواهـــم تـــا از رخـــداد و بـــرخـــورد دیـــگری کـــه مـــمکن اهـــمیت زیـــادی 
نــداشــته بــاشــد، امــا، بــه شــدت جــالــب و ســرگــرم کــننده اســت، قــصه نــمایــم. 
یــک نــفر هــندی بــسیار آگــاه، مــن را بــا یــکی از دوســتان نــادر خــان، مــعرفــی 
نــمود. ایــن نــفر بــاری از مــن خــواســت تــا ویــزه یــی را جهــت ســفر بــه مــسکو 
بـــرایـــش تـــدارک بـــبینم. آن گـــاهـــی کـــه مـــن از او پـــرســـیدم کـــه چـــرا خـــواهـــان 
دســت زدن بــه ایــن گــونــه ســفر دراز اســت، او بــا ســردی جــواب داد:٫٫ مــن 
مـی خـواهـم بـیامـوزم کـه چـی گـونـه پـول سـاخـتگی و جـعلی درسـت مـی گـردد.  
ایــن بــسیار بــه نــفع مــاســت تــا چــنین فــابــریــکه و کــارخــانــه یــی را بــرای خــود 
درسـت نـمایـیم. در آن صـورت بـه ذخـیرهٔ بـزرگ پـول بـرای پـخش تـبلیغ هـای 
کـمونیسـتی، دسـت خـواهـیم یـافـت.،، مـن بـدون اتـالف وقـت، ایـن را بـه مـسکو 



گزارش دادم. 
در هــــمین زمــــان و فــــرصــــت، شــــبکه جــــاســــوســــانــــم بــــا ســــرعــــت گســــترش مــــی 
یـافـت. یـک بـچٔه کـاکـای عـبداملـجید، کـه در قـوای پـولـیس کـابـل کـار مـی کـرد، 
بـا عـشق و هـیجان وصـف نـاپـذیـر بـرای مـا کـار مـی کـرد. بـه بـرکـت او بـود کـه 
مـن بـه هـمه آگـاهـی هـایـی کـه در دسـترس پـولـیس قـرار مـی گـرفـت، آشـنا مـی 
شـدم. او مـن را بـا مـردی بـه نـام مسـتوفـی، کـه از آگـاهـی زیـادی از فـعالـیت  
مسـلمانـان هـند، بـرخـودار بـود، نـیز پـیونـد داد. در حـقیقت امـر، او از سـوی 
امــــــان اهلل، خــــــودش گــــــمارده شــــــده بــــــود تــــــا بــــــا شــــــخصیت هــــــای اســــــاســــــی 
مســـلمانـــان هـــند، پـــیونـــد بـــرقـــرار نـــمایـــد. در حـــقیقت امـــر، او بـــه درســـتی بـــه 

اجرای این ماموریت می پرداخت. 
مـن یـک شـبی در خـانـٔه او بـا ریـیس پـولـیس کـابـل آشـنا شـدم. در پـایـان گـفت 
و گـو کـه سـاعـت هـا در بـر گـرفـت، مـا بـه مخـرج مشـترک هـمدلـی کـه نـفرت بـا 
انـگلیسان بـود، دسـت یـافـتیم. او در بـرابـر پـرداخـت مـبلغ ۶۰۰ روپـیه در هـر 
مــاه، حــاضــر شــد تــا جــاســوســان انــگلیسی را کــه مــن بــرایــش مــعرفــی مــی 
نـمودم، پشـت مـیله هـای بـندیـخانـه بـیندازد. ایـن را بـایـد یـادآور شـوم کـه مـن 
از ایــــن تــــوافــــق ســــود زیــــادی بــــردم و از هــــمان لحــــظه کــــسانــــی کــــه بــــه نــــفع 
انگلسـتان بـه تخـریـب دسـت مـی زدنـد، بـه وسـیلٔه هـمین دوسـتم پُشـت دیـوار 

های زندان قرار داده شدند. 
در کــابــل، بــه گــونــه یــی کــه گــفته ام، تــعداد زیــاد جــرمــنان خــوب بــودنــد. آنــان 
یـگانـه اروپـایـانـی بـودنـد کـه مـی تـوانسـتیم بـا آنـان هـمکاری نـمایـیم. در مـیان 
آنـــان بـــرخـــی حـــتا بـــاور هـــای کـــمونیســـتی داشـــتند کـــه مـــا مـــی تـــوانســـتیم بـــه 
ســـاده گـــی آنـــان را وارد شـــبکٔه خـــویـــش بـــسازیـــم. یـــکی از آنـــان کـــه  مـــامـــور 
تــرجــمه در وزارت خــارجــه بــود، بــرای مــا خــدمــت بــزرگــی را انــجام مــی داد. 
هـــمچنان فـــرد دیـــگری کـــه بـــوردی نـــام داشـــت و خـــبره در کـــار هـــای کشـــت و 
زراعــت بــوده و در مــزار شــریــف کــار مــی کــرد، نــیز در خــط مــنفعت مــا قــرار 



داشـت. او گـاه گـهی بـه کـابـل سـری مـی زد. هـمچنان یـک خـبره دیـگری در 
کــار هــای کشــت و زراعــت کــه انــجینر هــم بــود در روســتایــی نــزدیــک کــندهــار 

کار می کرد. 
ایــــنان گــــزارش هــــایــــی در مــــورد وضــــع اقــــتصاد کــــشور مــــی نــــوشــــتند. ایــــن 
تــرجــمان کــه آن چــی را کــه  بــرای وزارت خــارجــه تــرجــمه مــی کــرد، بــرای مــن 

می آورد. یک انجینر دیگر هم در خدمت ما بود. 
آرام آرام نـمایـنده گـی بـریـتانـیا، احـساس نـمونـد کـه محـل کـارشـان زیـر قـید 
و نـــــظارت قـــــرار دارد و از ایـــــن رو مـــــسوولـــــش در نـــــظر داشـــــت تـــــا بـــــه جـــــای 
نـویـی کـوچ نـمایـند. بـرای ایـن کـار آنـان بـا یـک روس سـپید کـه سـمیخین نـام 
داشـت در تـماس شـدنـد کـه کـار سـاخـتمان را پـیش بـبرد.  ایـن مـرد بـه شـدت 
پشــت روســیه، وطــنش دلــتنگ شــده بــود و مــی خــواســت بــه آن جــا بــرگــردد. 
مـــــن بـــــرایـــــش وعـــــده دادم کـــــه زمـــــینه عـــــفوش را در ازای ایـــــن امـــــر کـــــه تـــــمام 
آگــــاهــــی هــــایــــی کــــه در دســــترش قــــرار مــــی گــــیرد، بــــه مــــن بســــپارد، فــــراهــــم 
خــواهــم ســاخــت. مــن بــه وســیله او مــن بــه اســتخدام تــعداد زیــاد جــاســوســان 
هـــندی، دســـت یـــافـــتم. بـــه ایـــن گـــونـــه مـــا مـــوفـــق شـــدم تـــا بـــه هـــمه آن چـــی در 
سـفارت مـی گـذرد، آگـاه شـویـم. بـخش از ایـن جـاسـوسـان، بـه وسـیلٔه مـن بـه 
کـــشور شـــان فـــرســـتاده مـــی شـــدنـــد تـــا بـــه تـــبلیغ هـــمه جـــانـــبه بـــرای مـــا دســـت 
بـزنـند. آنـان هـم چـنان بـه وسـیلٔه سـیمخین، اگـاهـی هـای شـان را انـتقال مـی 

دادند.
 بــــــــچٔه شــــــــیخ اســــــــالم پــــــــیر، در آغــــــــاز ســــــــال ۱۹۲۵، از ســــــــتارک خــــــــواهــــــــان  
مـــــالقـــــاتـــــی شـــــد،  زیـــــرا از جـــــانـــــب پـــــدرش پـــــیامـــــی داشـــــت. ســـــتارک از مـــــن 
خــواســت کــه ایــن کــار را انــجام بــدهــم. از ایــن رو هــمان شــام، مــن خــود بــه 
اقـــامـــتگاه شـــیخ رفـــتم. ایـــن پـــیرمـــرد نـــاتـــوان و تـــکیده کـــه بـــه وســـیله بـــچه اش 
یـــــاری مـــــی شـــــد، مـــــن را دوســـــتانـــــه و بـــــا مهـــــربـــــانـــــی پـــــذیـــــرفـــــت. او بـــــه بـــــیان 
تــکصدایــی درازی بــه رخــداد هــایــی از ۱۹۱۶، بــه بــعد پــرداخــت. ایــن شــرح 



چــنان رنــگی بــود کــه بــه شــدت مــورد عــالقــه ام قــرار گــرفــت و بــرایــم پــرده از 
مـسالـه هـای گـونـاگـونـی بـرداشـت کـه مـن تـا حـال بـه آن هـا اهـمیت چـندانـی 

نداده بودم. 
او در مــــــــورد قــــــــیام وزیــــــــرســــــــتان در بــــــــرابــــــــر انــــــــگلیسان در ۱۹۱۹، روشــــــــنی 
انـداخـت و در مـورد دیـدارش بـا جـمال پـاشـا، وزیـر سـابـق تـرکـیه، سـخن هـا 
گـفت. ایـن مـرد بـه کـابـل بـا هـدف روشـنی آمـده بـود : تـا قـبیلگان آزاد را در 
بـــرابـــر انـــگلیسان بـــشورانـــد. او تـــالش نـــمود تـــا بـــه نـــیاز هـــای مـــالـــی و جـــنگ 
افــزار مــا، بــرایــشان شــرح هــمه جــانــبه ارایــه نــمایــد. شــیخ بــه جــمال پــاشــا، 
وعـده یـاری داده بـود و بـه ایـن گـونـه او بـه مـدت هشـت مـاه در مـیان قـبیلگان 
بــــه ســــر بــــرده و از هــــر گــــونــــه یــــاری در نــــبرد شــــان دریــــغ نــــنمود. امــــا، ایــــن 
مــسالــه بــه جــایــی نــرســید زیــرا هــرگــز جــنگ افــزار هــای وعــده داده شــده بــه 

محل نرسید. 
شــــیخ حــــال یــــک بــــار دیــــگر آمــــاده گــــی اش را در اخــــتیار مــــا قــــرار داد. او 
پـیشنهاد نـمود کـه بـه مـیان قـبیلگان آزاد بـر گـردد و جـنگ پـارتـیزانـی یـا ایـله 
جــاری را ســازمــان بخشــد. دوســتانــش مــی تــوانســتند تــا خــط آهــن هــا، پــل 
هــــا، ســــاخــــتمان هــــا و دیــــگر عــــمارت هــــای انگلســــتان را ویــــران نــــمایــــند. او 
بــرای اجــرای ایــن کــار بــه صــد هــزار روبــل، پنجهــزار تــفنگ و صــد هــا هــزار 

گلوله برای هر تفنگ، نیاز داشت. 
 مـــن بـــه شـــیخ وعـــده ســـپردم کـــه مـــسالـــه را بـــه آمـــران خـــویـــش اطـــالع خـــواهـــم 
داد. مـــن ایـــن مـــسالـــه را بـــا ســـرعـــت بـــه مـــسکو گـــزارش دادم. ا. ع. س. د.، 
در اولـــین داگ و پُســـتش بـــه آگـــاهـــی رســـانـــد کـــه در اصـــل بـــا ایـــن پـــیشنهاد 
مــوافــق اســت، امــا، از ارســال تــفنگ دوری نــمود. بــه نــظر آن مــقام، ارســال 
تـــفنگ بـــه شـــدت کـــار خـــطرنـــاگ مـــی بـــاشـــد زیـــرا مـــی تـــوانـــد مـــناســـبت هـــای 

سیاسی را با بریتانیا و افغانستان با دشواری رو به رو بسازد. 
مــاه رمــضان فــرا رســید. شــیخ پــیر و نــاتــوان، ضــعیف تــر از آن بــود کــه ایــن 



مــاه را از ســر بــگذرانــد و مــرد. مــن بــا بــچگانــش بــه گــفت و گــو ادامــه دادم. 
مـــن بـــه ایـــن نـــظر رســـیدم کـــه آنـــان بـــه نـــظارت در مـــنطقه، از جـــالل آبـــاد تـــا 
غــزنــی بــپردازنــد. در ایــن کــار یــک مــامــور دولــتی کــه در اصــل از هــندوســتان 

بود و به نام مولوی منصور یاد می شد، نیز پیوست. 
مـــولـــوی مـــنصور یـــکی از آشـــنایـــان قـــدیـــمم بـــود. مـــن بـــا او در حـــالـــت هـــایـــی  
دیـدار داشـته ام کـه فـکر نـمی کـنم او بـه یـاد داشـته بـاشـد. در سـال ۱۹۲۳، 
او جــز هــیت افــغان در انــگوره بــوده و از راه روســیٔه شــورا هــا، عــازم کــابــل 
بـــود. یـــکی از جـــاســـوســـانـــم ـ مـــن در آن گـــاه در تـــاشـــکنت کـــار مـــی کـــردم ـ 
بـرایـم آگـاهـی داد کـه مـولـوی بـا خـود نـامـه هـایـی از یـک افـغانـی دارد کـه زیـر 
شـــک هســـت و مـــا بـــه ایـــن گـــمانـــیم کـــه او در خـــط خـــرابـــکاری بـــه انـــگلیسان 
یـاری مـی رسـانـد. بـیش از ایـن هـم تـا جـایـی کـه روشـن هسـت، بـارش دارای 

صندوق های سنگینی می باشد که ممکن پُر از جنگ افزار باشند. 
هـنگامـی کـه مـولـوی تـاشـکنت را تـرک نـمود، مـن بـه بـخش ویـژه و خـاص در 
کــــشک، شهــــر مــــرزی شــــوروی و افــــغانســــتان،  دســــتور دادم کــــه تــــا تــــالش 
نـمایـد کـه از مـحتوی نـامـه هـا و صـندوق هـا آگـاهـی بـیابـد. ایـن آدم هـر گـز 
ذهــن هــوشــیار و ظــریــف نــداشــت و بــه صــورت فــوری بــه دســتگیری مــولــوی 
پــــرداخــــت و بــــکش هــــایــــش را تــــالشــــی نــــمود. ایــــن مــــولــــوی هــــندی، بــــه شــــدت 
خـــــشگین شـــــد، پـــــاســـــپورت دیـــــپلومـــــاتـــــیکش را نـــــشان داد و حـــــتا دســـــت بـــــه 
مــقاومــت در بــرابــر کــردار مــامــورم زد، امــا، او کــارش را انــجام داد. بــه هــر 
روی ایـن هـندوسـتانـی بـه کـشک مـانـد و بـه زودی نـامـه خـشمناکـی از سـوی 
وزارت خـارجـٔه افـغانسـتان بـرای مـا رسـید و مـن خـودم بـه کـشک سـفر نـمودم 

تا بتوانم تا جایی که امکان دارد، بر این زخم مرهم بگذارم. 
مـولـوی دسـت بـه هـیچ گـونـه کـار خـالفـی در آن دوران، نـزده بـود، امـا، اکـنون 
در وضـــــــعی کـــــــه هـــــــوای انـــــــقالب حـــــــضور ســـــــنگین داشـــــــت، او بـــــــه یـــــــکی از 
جـاسـوسـان پُـربـها در خـدمـت مـا بـدل شـده بـود. او را کـه بـه حـیث یـک مـعلم 



در جــــالل آبــــاد مــــوظــــف ســــاخــــته بــــودیــــم، بــــه شــــدت مــــراقــــب ان جــــا بــــود و بــــه 
صــورت ویــژه و خــاص در مــیان مــردمــان افــریــدی و ســاکــنان والیــت ســرحــد 

شمالغرب، فعال بود. 
بـچٔه ارشـد شـیخ پـیر، در مـیان قـبیلگان در بـخش هـای غـزنـی فـعال بـود و بـه 
بــــــررســــــی فــــــن ویــــــژه یــــــی یــــــورش بــــــر وســــــیله هــــــای رفــــــت و آمــــــد، بُــــــرد و آورد 
انـــگلیسان در آن جـــا، دســـت مـــی زد. بـــچٔه دیـــگرش در کـــابـــل بـــاقـــی مـــانـــد و 
نـتوانسـت پـیونـدش را از مـردم روحـانـی و مـقدس کـه دوسـتان پـدرش شـمرده 
مــی شــدنــد، بــبرد. او  بــرای هــدف هــای مــا بــه شــدت مشــتاق بــود، امــا، در 
سـطح بـاقـی مـانـد و هـیچ بـه درد نـخورد. بـه صـورت نـمونـه او پـیشنهاد نـمود 
کـه در بـرابـر پـرداخـت مـبلغ دو هـزار روپـیه، شـفر وزارت امـور خـارجـه، را در 
اخــتیار مــا قــرار بــدهــد. امــا، مــسکو بــرای مــا اطــالع داد کــه ایــن شــفر مــدت 

های پیش در دسترسش قرار داشته است.

 یادداشت: 
در ایــــن اثــــر در بــــاب هــــفتم، بــــه ٫٫ پــــناهــــنده گــــان بــــخارا،،  پــــرداخــــته شــــده 

است. 
 

پناهنده گان بخارایی 
در کـابـل تـعداد زیـاد پـناهـنده گـان بـخارایـی زنـده گـی مـی کـنند. امـیر بـخارا 
در ۱۸ ک.م. شهــــــر زنــــــده گــــــی مــــــی کــــــرد. در جــــــای زنــــــده گــــــیش دو نــــــفر از 
ســـــران بـــــخارا و ســـــه صـــــد نـــــفر بـــــخارایـــــی دیـــــگری کـــــه جـــــرات تـــــماس را بـــــا 
مــــبارزان بــــخارایــــانــــی کــــه در بــــخارای شــــوروی بــــه نــــبرد ادامــــه مــــی دادنــــد، 
داشــتند، نــیز زنــده گــی مــی کــردنــد. در مــنطقه یــی کــه دایــرهٔ گســترش فــراخ 
نـــبود، بـــه شـــمول کـــابـــل، نـــزدیـــک بـــه ســـی هـــزار پـــناهـــنده کـــه بـــیش تـــر شـــان 



ترکمنان بودند، نیز حضور داشتند. 
مــــسکو اشــــتیاق شــــدیــــدی در خــــط آگــــاهــــی بــــه حــــال و وضــــع پــــناهــــنده گــــان 
داشــت و مــن را تــشویــق مــی نــمود کــه بــا امــکان هــایــی کــه دارم، بــه آگــاهــی 

هایی در زمینه دست بیابم. 
یــــک روز، در جــــریــــان اســــپ ســــواری در  دامــــنه هــــای کــــابــــل، بــــا ســــوارکــــار 
دیـگری رو بـه رو شـدم و بـا سـرعـت درب گـفت و گـو مـیان مـا بـاز شـد. چـنین 
بـه نـظر مـی آمـد کـه او بـخارایـی اسـت. او مـن را بـه خـانـه اش دعـوت نـمود و 
مـن خـود را در سـاخـتمانـی یـافـتم کـه در آن خـود امـیر بـخارا اقـامـت داشـت. 
چــــــــند روز بــــــــعد بــــــــه دیــــــــدارش رفــــــــتم و دیــــــــدم کــــــــه در خــــــــانــــــــه اش یــــــــک گــــــــروه 
جـنگجویـان بـخارایـی، وجـود دارنـد. ایـن مـیزبـانـم یـکی از کـسانـی بـود کـه در 
حـــلقه درونـــی امـــیر پـــیونـــد داشـــت. حـــال و وضـــع دشـــواری داشـــتم، امـــا، بـــه 
ســبب ایــن کــه زبــان هــای تــرکــی و ازبــکی را بــه روانــی گــپ مــی زدم، مــورد 
شـــک قـــرار نـــگرفـــته و چـــنین وانـــمود نـــمودم کـــه وابســـته هـــیت تـــرکـــی هســـتم. 
امــا، بــعد، بــا ایــن اعــتراف کــه مــن در خــدمــت ادارهٔ امــنیت شــوروی هســتم، 
بـــمی را کـــفانـــدم. مـــن بـــه ایـــن بـــاورم کـــه یـــکی از بـــزرگ تـــریـــن دســـتآوردم در 
ایـن گـفت و گـو و اقـرار در ایـن مـورد، یـکی از نـکته هـای مـثبتی بـود کـه مـن 
در تـــــمام دوران کـــــار بـــــه آن دســـــت یـــــافـــــته بـــــودم. مـــــن ایـــــن آهـــــنگ را بـــــا تـــــار 
حســـرت نـــواخـــتم و از آن شـــاد شـــادم و بـــه ایـــن گـــونـــه اثـــر بـــزرگ و شـــگفت 
انـــگیزی بـــه جـــای مـــانـــدم. مـــن بـــه ایـــن بـــاور دســـت یـــافـــتم کـــه رانـــدن مـــردم بـــه 
حــیث پــناهــنده گــان یــکی از اشــتباه هــای مــرگــبار و انــدوهــباری بــود کــه از 
ســر نــا آگــاهــی کــسانــی کــه بــه آن پــیونــد داشــند، بــه مــیان آمــد. مــقام هــای 
شـوروی بـه زودی ایـن اشـتباه خـود را دریـافـتند و در نـظر گـرفـتند کـه آن را 
هـر چـی زودتـر جـبران نـموده  و خـسارت هـای وارده را بـپردازنـد. از ایـن رو 
وعـده دادنـد کـه  آنـان را دوبـاره بـرگشـتانـده و بـرای آنـان زنـده گـی نـویـی را 
در هــــمان خــــانــــه هــــای قــــدیــــمی و حــــتا بــــه تــــر از آن مــــهیا بــــسازنــــد. در ایــــن 



مـسالـه، مـن اثـر بـه شـدت نـیرومـندی بـه جـای مـانـدم. آنـانـی کـه در آن گـفت و 
گـو حـاضـر بـودنـد، بـه ایـن تـوافـق رسـیدنـد کـه کـمیته یـی را زیـر رهـنمایـی مـن 
ســـر و ســـامـــان بـــدهـــند تـــا زمـــینه را بـــرای بـــازگشـــت پـــناهـــنده گـــان بـــخارایـــی 
فـراهـم بـسازم. یـک تـعداد کـسان در مـیان شـان بـایسـت در پـیونـد نـزدیـک بـا 
مـــن کـــار مـــی کـــردنـــد تـــا بـــا کـــسانـــی کـــه در مـــورد دیـــد دشـــمنانـــه دارنـــد و یـــا 
حـــاضـــر بـــه بـــازگشـــت نیســـتند، بـــه کـــار آگـــاهـــی دهـــی دســـت بـــزنـــند. مـــشکل 
اسـاسـی ایـن بـود کـه در ایـن گـفت و گـوی مـا، هـیچ کـدام از سـران قـبیلگان 
شـــرکـــت نـــداشـــتند و بـــه ایـــن نـــتیجه رســـیدیـــم کـــه بـــرای لحـــظه هـــای کـــنونـــی، 
مــسالــه را بــه آگــاهــی آنــان نــرســانــیم. امــا، هــرگــز ایــن مــسالــه در مــیان هــیچ 

کدام اینان به میان نیامد که از آنان ببرند و یا دوری نمایند. 
الــبته مــن هــمه را بــه صــورت فــوری بــه مــسکو اطــالع دادم. مــن نــظرم را  در 
ایـن مـورد کـه عـالقـه و تـمایـل دارم تـا هـمکاری سـران قـبیلگان را جـلب نـموده 
و آنــــان بــــایــــد ایــــن مــــوج را رهــــبری نــــمایــــند و ایــــن بــــه شــــدت بــــرای مــــا مــــفید 
هســت، بــه روشــنی بــیان داشــتم. مــسکو ابــزاز خــوشــی نــمود، امــا، آن را بــه 
یــک  اســتثنا کــه بــسیار بــسیار مــهم بــود، پــیونــد دادنــد. ایــن کــه ســران را در 
ایــن مــسالــه شــریــک نــسازیــم و آنــان را بــیرون از ایــن دایــره قــرار بــدهــیم و 
مـــسکو کـــاری بـــه کـــار شـــان نـــدارد و ایـــنان آشـــتی نـــاپـــذیـــر بـــوده و نـــبایـــد کـــه 

جذب شوند. 
بـه هـر صـورت ایـن جـنبش بـه سـبب وعـده هـایـی کـه مـن سـپرده بـودم،  و در 
ایـــن خـــط کـــار مـــی کـــردم، روز بـــه روز بـــزرگ تـــر مـــی شـــد. در هـــمین زمـــان، 
کـــانـــگرســـی از شـــوراهـــا در بـــخارا دایـــر شـــد و  بـــه نـــفع عـــفو کـــامـــل پـــناهـــنده 
گـانـی کـه حـاضـر بـه بـازگشـت مـی گـردنـد، رای داد. در ایـن امـر گـفته شـده 
بـود کـه بـرای آنـان زمـین هـایـشان دوبـاره داده شـود و چـارپـایـان زیـادی در 

اختیار شان قرار بگیرند تا به کشت بپردازند. 
در بـــهار ســـال ۱۹۲۵، اولـــین گـــروه پـــناهـــنده گـــان راهـــی بـــخارا شـــدنـــد. مـــن 



بــرای بــلسکی نــوشــتم و از او بــاعــذر و زاری تــقاضــا نــمودنــم کــه ایــن گــروه 
پـناهـنده گـان را کـه بـاز مـی گـردنـد، بـه خـوبـی پـذیـرایـی نـمایـد. آنـان بـایسـت 
بـا هـیچ نـوع کـردار زشـت و نـادرسـت رو بـه رو نـشونـد تـا زمـینه بـرای تـشویـق 
گـروه هـای دیـگر فـراهـم گـردد. امـا، بـا انـدوه بـزرگ کـه بـه شـدت نـارحـت و نـا 
راضــی شــدم. پــذیــرایــی از ایــن گــروه پــناهــنده گــان بــه شــدت پُــر از خــشونــت 
بــود. آنــان گــرفــتار، تــالشــی، بــندی شــده و بــه شــدت غــارت گــردیــدنــد. آنــان، 
بـدون ایـن کـه زمـینی بـه دسـت بـیاورنـد، یـا چـارپـانـی بـرای شـان داده شـود و 
یــا یــاری دیــگری دریــافــت نــمایــند، بــه افــغانســتان بــازگشــتند. کــمیتٔه مــن از 
هــم پــاشــید و کــسانــی کــه بــا مــن کــار مــی کــردنــد، مــانــند قــطره هــای آب در 
صحـــرای خـــشک نـــاپـــدیـــد شـــدنـــد. ایـــن امـــر ضـــربـــه کـــشنده یـــی بـــه اقـــتصاد 
بــخارای شــوروی و تــرکمنســتان کــه دارای گــوســپندان قــره قــلی، جــنسی از 

این گروه که پوست آن ها بهای بزرگ دارد، وارد نمود. 
در نـــتیجه ایـــن بـــرخـــورد احـــمقانـــه و کـــوتـــاه بـــینی شـــدیـــد، ایـــن بـــرنـــامـــٔه مـــهم و 
پُـراهـمیت بـه صـفر ضـرب خـورد.  امـا، بـه حـیثیتم در مـسکو بـه شـدت افـزود. 
رابـــطه هـــایـــم بـــا ســـتارک، روز بـــه روز بـــا دشـــواری بـــیش تـــری رو بـــه رو مـــی 
شـــد، امـــا، ســـبب نـــاراحـــتی مـــن نـــمی شـــد. حـــال دیـــگر، فـــرد نـــوکـــار و نـــوکـــی 
نــــــــبودم، بــــــــل نــــــــشان داده بــــــــودم کــــــــه از چــــــــی تــــــــوانــــــــی بــــــــرخــــــــوردارم. شــــــــبکهٔ 
جــــاســــوســــانــــم بــــه خــــوبــــی ســــازمــــانــــدهــــی شــــده بــــودنــــد. بــــا اســــتفاده از ایــــن 

فرصت، بر آن شدم که با ستارک مقابله نمایم. 
در هـمین زمـان، مـن چـند تـلگرامـی در مـورد مـسالـه بـسیار مـهمی بـه مـسکو 
مـــــخابـــــره نـــــمودم و ســـــفیر ســـــخت مشـــــتاق بـــــود کـــــه نـــــسخه یـــــی از آن را در 
نـــوشـــته اصـــل بـــنگرد. مـــن بـــرایـــش بـــه صـــورت روشـــن نـــی گـــفتم و تـــوجـــه آن 
جــناب را بــه نــامــٔه متحــد املــال ا. ع. س. د.. کــه در ایــن مــورد ارســال شــده 
بـــود، جـــلب نـــمودم. و بـــرایـــش بـــاز هـــم گـــفتم کـــه مـــن نـــمی تـــوانـــم ســـند هـــای 
ســـاخـــتگی را بـــه خـــاطـــر او ســـر و ســـامـــان بـــدهـــم. ســـتارک کـــه نـــزدیـــک بـــود 



دیـــوانـــه شـــود، بـــه مـــن دشـــنام و فـــحش داد. بـــعد مـــن و ســـفیر مشـــت و یـــخن 
شـــــدیـــــم. الـــــبته از هـــــمان روز، دیـــــگر نـــــمی تـــــوانســـــتیم کـــــاری بـــــا هـــــم داشـــــته 
بــــاشــــیم. تــــنها ســــتارک هــــر روز از مــــسکو مــــی خــــواســــت کــــه مــــن را تــــبدیــــل 

نماید. 
در جــــریــــان تــــابســــتان ســــال ۱۹۲۶، یــــک هــــیت از وزارت تــــجارت مــــسکو بــــه 
مـــقصد امـــضای مـــوافـــقت تـــجارتـــی بـــا افـــغانســـتان، بـــه کـــابـــل آمـــد. حـــکومـــت 
افـغانسـتان از آن بـه گـرمـی پـذیـرایـی نـمود. تـا مـدتـی گـفت و گـو بـه اثـر تـوجـه 
جـــدی ســـتارک بـــه خـــوبـــی پـــیش رفـــت. امـــا، ایـــن فـــضای حـــسن نـــیت، ادامـــه 
نـیافـت. خـود لـیگایـوا ـ مـرات (مـراد) در بـه تـعویـق انـدازی مـذاکـره هـای نـقش 
بـازی نـمود. امـا، چـنین بـه نـظر مـی رسـید کـه نـتیجه بـه نـفع مـا بـیش تـر تـمام 
مــــی شــــود. مــــا کــــوچــــک تــــریــــن خــــدمــــتی را در مــــورد بــــغاوت خــــوســــت انــــجام 
نــــدادیــــم. پــــیلوتــــان بــــه شــــدت بــــر بــــاغــــیان  بــــم مــــی ریــــختند. ســــتارک بــــه ایــــن 
انـدیـشه بـود کـه در افـغانسـتان یـک پـایـگاه هـوایـی پـیش رفـتٔه شـوروی را کـه 
در لحـظه هـای مـهم تـجاوز بـر هـند، بـه درد مـا بـخورد، ایـجاد نـمایـد. مـا ده 
تــا طــیاره را هــمراه بــا پــیلوتــان و کــارکــنان فــنی را در اخــتیار افــغانــان قــرار 
دادیـــم و بـــه ایـــن گـــونـــه، در حـــقیقت امـــر، مـــقام فـــرمـــانـــدهـــی ارتـــش ســـرخ بـــه 

پایگاهی در افغانستان دست یافت. 
در مـــــاه اگســـــرت ۱۹۲۵، مـــــارخـــــوف کـــــه یـــــکسال کـــــار را در افـــــغانســـــتان بـــــه 
پـایـان رسـانـده بـود، بـه مـسکو بـازگشـت. بـه جـایـش کـسی بـه نـام فـرانـسویـچ، 
کـــه در جـــریـــان یـــک مـــاه بـــه ظـــاهـــر امـــر نـــشان داد کـــه آدم احـــمق و کـــودنـــی 
اســت، مــقرر شــد. امــا، او از نــبوغ بــاالیــی در مــورد تــبلیغ هــای بــین املــللی 
بــرخــوردار بــود. او دســت رد بــه هــمه گــزارش هــایــی مــی زد و از نــظر خــود 
جـانـداری مـی نـمود کـه مـی بـایسـت دسـت بـه سـازمـانـدهـی بـغاوت و عـصیان 
در هـــند زد. ســـتارک کـــه دیـــدگـــاه دیـــگری داشـــت، ایـــن نـــظرش را بـــه مـــرکـــز 

نمی فرستاد. 



فـریـگوت، اکـنون دیـگر احـماقـت را بـه اوجـش رسـانـد و بـی پـرده بـه بـوالنـووه، 
مـــنشی ســـفیر، ابـــراز عـــشق نـــمود. او در ایـــن خـــط چـــنان  راهـــی بـــه ســـوی 
گــــزافــــه گــــری در پــــیش گــــرفــــت. از او خــــواســــت تــــا هــــمرایــــش ازدواج نــــمایــــد. 
سـتارک کـه از ایـن امـر بـوی بـرد، بـه صـورت فـوری از کـار بـرکـنارش نـمود. 
فـرایـگوت پـیش از ایـن کـه راهـی مـسکو شـود، بـه دیـدنـم آمـد تـا در مـورد ایـن 
کـه بـخت بـرایـش یـاری نـنمود، چـیزی بـگویـد و بـرایـم اعـتراف نـمایـد. او گـفت 
کـه بـه هـدایـت سـتارک، گـزارش هـای نـادرسـت و  نـامـطلوبـی در مـورد مـن بـه 
مــسکو فــرســتاده اســت. مــن از او خــواســتم کــه هــمه ایــن هــا را بــنویســد. او 

دست به این کار زد و من آن را به مسکو فرستادم. 
در جــریــان ســال ۱۹۲۵، رابــطه هــایــم بــا ســتارک تــا چــنان مــرز بــدی رســید 
کـه ادامـه اش دیـگر نـامـمکن بـه نـظر مـی رسـید. مـن از مـسکو خـواسـتم کـه 
از ایـن مـامـوریـت تـبدیـلم کـند. مـن بـه ایـن نـکته اشـاره نـموده بـودم کـه شـبکه 
گــــردآوری اطــــالع هــــایــــم در ســــطح عــــالــــیی فــــعال اســــت و کــــار مــــی دهــــد و 
خـواهـش نـمودم کـه اکـنون مـی تـوانـم دسـت بـه سـازمـانـدهـی در شـمال هـند، 
بــزنــم. مــن خــواهــش نــمودم کــه بــه تــر هســت تــا بــرنــامــه ام را در مــسکو رو بــه 
رو شـــرح دهـــم. مـــسکو اجـــازه داد. بـــر اســـاس مـــقرره، مـــن تـــمام ســـند هـــای 
و.گ.پ. و و دوسـیه هـا را بـایـد بـه سـتارک مـی سـپردم کـه او بـه نـوبـتش بـه 

فرانسویچ می داد. 
در پـــــایـــــان گـــــفت و گـــــوی درازی کـــــه بـــــعد رو بـــــه رو بـــــا تـــــریســـــلر، در مـــــسکو 
داشــتم، او راضــی بــه نــظر مــی رســید و بــه مــن یــک مــاه رخــصتی هــمراه بــا 
پــرداخــت صــد روبــل، ارایــه  نــمود. امــا، فــردایــش مــن را دوبــاره خــواســت تــا 
مـرا آگـاه بـسازد کـه ایـن امـر مـورد دلچسـپی کـره خـان ( قـره خـان)، مـعاون 
کـمیسار ـ (وزیـر) ـ خـارجـه، قـرار گـرفـته اسـت و از مـن مـی خـواهـد تـا او را 
در جـریـان رخـداد هـا و کـار هـای افـغانسـتان قـرار بـدهـم. در پـایـان گـفت و 
گـو، مـن ایـن را دانسـتم کـه لـیگیوا ـ مـرات، بـه تـازه گـی از کـابـل آمـده اسـت 



کـه تـا در مـورد حـال و وضـع سـیاسـی و اقـتصادی افـغانسـتان شـرح بـدهـد،  
البته به هدایت ستارک و در خط دیدگاه های او. 

دیــدگــاه و نــکته نــظر هــای مــن بــه شــدت در مــورد کــار هــای داخــلی کــشور، 
مــــتمرکــــز بــــود، امــــا، ایــــن نــــکته را هــــم در بــــر داشــــت کــــه امــــکان دارد تــــا از 
قــبیلگان آزاد در ایــالــت شــمال ـ غــرب هــند بهــره گــیری صــورت بــگیرد. حــال 
نـوبـت لـیگیوا ـ مـرات بـود کـه سـخن بـزنـد. او یـادآوری شـد کـه هـدایـتی کـه از 
ســـتارک دریـــافـــت نـــموده اســـت، بـــا دیـــدگـــاه هـــایـــی کـــه مـــن بـــیان داشـــته ام، 
هــــماهــــنگی نــــدارد و بــــا هــــم نــــمی خــــوانــــد، امــــا، خــــود بــــه صــــورت شــــخصی 
دیـدگـاه هـای مـن را تـایـید مـی نـمایـد. بـیانـش اثـر بـزرگـی بـه جـای گـذاشـت، 
امــا، بــه شــیوه یــی کــه او ابــراز داشــت، نــظم و دســپلین اداری مــیان آمــر و 
مــــامــــور را زیــــر پــــای مــــی گــــذاشــــت. از ایــــن رو دفــــتر ســــیاســــی بــــه ایــــن امــــر 
مـــتوجـــه شـــده بـــه دلـــیل هـــمین زیـــر پـــا نـــهادن نـــظم، لـــیگیوا ـ مـــرات را از کـــار 

برکنار نمود. 
مـن هـم بـه نـظر شـان خـوش نـخوردم. کـمیسار امـور خـارجـه، پـیشنهاد نـمود 
کـــه مـــن بـــار دیـــگر بـــه افـــغانســـتان بـــاز گـــردم، امـــا، مـــن بـــه ایـــن نـــکته اشـــارده 
نــــمودم کــــه زیــــر دســــت تــــریســــلیر هســــتم و بــــایــــد اول بــــا او مــــشوره صــــورت 
بـگیرد. تـریسـلیر از ایـن امـر شـاد بـود و بـه ایـن پـیشنهاد مهـر تـایـید گـذارد، 
امـــــا، مـــــن بـــــه صـــــورت روشـــــن بـــــیان کـــــردم کـــــه در پـــــرتـــــو مـــــناســـــبت هـــــایـــــم بـــــا 
ســتارک، بــازگشــتم بــه درد نــمی خــورد. تــریســلیر وعــده داد کــه در ایــن کــار 
مـداخـله مـی نـمایـد و تـاکـید نـمود کـه بـه بـازگشـتم اصـرار صـورت نـمی گـیرد 
تــــا آن گــــاهــــی کــــه وزارت خــــارجــــه وضــــع را بــــه نــــفع مــــن دگــــرگــــون نــــنمایــــد. 
تـریسـلیر، چـند روز بـعد بـه آگـاهـی ام رسـانـد کـه وزارت خـارجـه بـه بـازگشـتم 

راضی هست و در این مورد همه گونه اطمینان را می دهد. 
ســتالــین و چیچــریــن، در داگ و پُســت بــعدی، ســتارک را از بــرخــورد بــدش 

آگاه ساختند و حتا آوازهٔ تبدیلی اش هم پخش شد. 



مــن نــمی خــواهــم در مــورد خــود بــه بــیان مــبالــغه آمــیز دســت بــزنــم. مــن ایــن 
درک را داشـتم کـه وجـودم بـرای وزارت خـارجـه اهـمیت ویـژه یـی نـدارد، امـا، 
آن چـی در ایـن امـر نـقش بـازی مـی نـمود، آرزوی کـره خـان، بـرای نـاراحـت 
سـازی و آوردن فـشار بـر لـیتونـوف، کـه فـرد بـه شـدت نـزدیـک بـه سـتارک بـود، 
مــی بــاشــد و بــس. از ایــن رو کــره خــان، بــه شــدت بــرای بــازگشــتم اصــرار و 
تــاکــید مــی ورزیــد. مــن، بــه ایــن دلــیل مــوافــقت نــمودم. در مــاه دســامــبر، بــار 
دیــــــــگر راهــــــــی کــــــــابــــــــل، در حــــــــالــــــــی شــــــــدم کــــــــه در ذهــــــــنم بــــــــود تــــــــا دســــــــت بــــــــه 
سـازمـانـدهـی شـبکه یـی از جـاسـوسـان در شـمال هـند بـزنـم. بـه ایـن گـونـه یـک 
نـوع بـیماری سـودایـی و افسـرده گـی بـه سـراغـم آمـد. بـاز مـی گـویـم کـه مـن 
زیــر فــشار شــدیــد خــشم ســتارک قــرار گــرفــتم و بــر اســاس نــظم آهــنی بــایــد 

تسلیمش می شدم. 
آن گــاهــی کــه بــه تــاشــکنت رســیدم، ارتــش ســرخ بــه تــازه گــی  بــرخــی جــزیــره 

هایی را در دریای آمو اشغال نموده بودند. 
نــمایــنده عــمومــی ا. ع. س. د. در تــاشــکنت بــدون ایــن کــه تــبسمی بــر لــبش 
ظــاهــر شــود، بــرایــم شــرح داد کــه هــرگــز و بــه هــیچ صــورت، ارتــش ســرخ بــر 

مرز افغانستان، دست به تجاوز نزده و نخواهد زد. 
امــــا او تــــوضــــیح داد، ٫٫ مــــگر، مــــردم آن جــــزیــــره از مــــقام هــــای افــــغان نــــا 
راضــی بــودنــد و بــه صــورت واقــعی بــه یــک انــقالب اجــتماعــی دســت زدنــد و 
خــــواســــتار الــــحاق جــــزیــــره بــــه حــــیث یــــک مــــنطقٔه مســــتقل بــــه اتــــحاد شــــوروی 

شدند.،، 
او کـــه هـــنوز هـــم تـــبسم خـــشکی بـــر لـــب داشـــت، از مـــن تـــقاضـــا نـــمود تـــا در 

جریان سفرش به افغانستان، همین دید را به آگاهی همه برسانند. 
مـــن در بـــارهٔ ایـــن مـــسالـــه اعـــتراض نـــموده و یـــادآور شـــدم کـــه ایـــن نـــتیجه و 
عـــاقـــبت خـــطرنـــاکـــی بـــه هـــمراه خـــواهـــد داشـــت. او چـــند لحـــظه بـــعد بـــه شـــدت 
نــاراحــت و عــصبی شــد و بــه ایــن دلــیل حــقیقت را بــرایــم گــفت : ایــن جــزیــره 



پـــــایـــــگاه گـــــروه هـــــای جـــــنگجوی مـــــخالـــــف بـــــود کـــــه بـــــر خـــــاک شـــــوروی یـــــورش         
مـی بـردنـد. بـه خـاطـر اهـمیت رزمـآرایـانـه و اسـتراتـجیک بـود کـه کـه مـا بـر آن 
شـــدیـــم تـــا بـــه تـــصرفـــش دســـت بـــزنـــیم. ســـربـــازان اردوی ســـرخ، یـــک شـــب در 
لــباس مــلکی بــومــیان مــنطقه هــای هــمجوار بــه تــن نــموده بــودنــد، بــر جــزیــره 
یــــورش بــــردنــــد، مــــقام هــــای رهــــبری جــــزیــــره را دســــتگیر نــــموده و الــــحاق یــــا 
پـــیوســـتگی آن را بـــه اتـــحاد شـــوروی اعـــالم نـــمودنـــد. ایـــن کـــار بـــه ســـاده گـــی 

صورت گرفت. 
مـقام هـای تـرکمنسـتان، بـه ابـتکار خـود، بـدون مـشورهٔ مـسکو، دسـت بـه بـه 
چـنین اقـدامـی زدنـد و امـید داشـتند کـه حـکومـت مـسکو ایـن کـار ٫٫ انـجام 
شــده ،، را تــایــید نــمایــد. آنــان بــرای ایــن کــه مــوقــف خــود را مــحکم بــسازنــد، 
دســت بــه مــراجــعه بــه آرای عــامــه یــا ریــفرانــدم، زدنــد. جــهان بــایــد بــدانــد کــه 
٫٫ایـن  تـنها مـردم تـنها انـد کـه آرزوی پـیوسـت بـه شـوروی را ابـزاز نـموده، 

نی چیز دیگر.،، 
بــیلسکی بــه گــپش چــنین  ادامــه داد، ٫٫ بــه صــورت عــموم، بــه ويــژه بــعد از 
ایـــن رخـــداد بـــا مـــشکل هـــا و دردســـر هـــای زیـــادی بـــا ایـــن افـــغانـــان داشـــته 
ام.،،. روز دیــــگر بــــه یــــکی از جــــاســــوســــانــــم دســــتور دادم کــــه بــــکس داگ و 
پُســت ســیاســی را دزدی نــمایــد. امــا، احــماقــت و بــی دقــتی ایــن فــرد بــرایــم 
مـشکل بـزرگ دیـگری را بـه مـیان آورد. بـا ایـن گـونـه مـردم چـی گـونـه کـار مـی 

توانستم؟ 
وجـدانـم بـا اجـرا و کـاربـرد ایـن شـیوه هـا هـمسو نـبود، امـا، ایـن امـر خـارج 
از سـاحـٔه کـارم بـود. از ایـن رو دهـانـم را بسـته نـگاه داشـتم. بـا آن هـم، پـس 
از بــازگشــتم بــه کــابــل حــال و وضــعم بــا نــشانــه هــای بــدی هــمراه بــود و ایــن 

به شدت دور از حقیقت کارم بود. 
اردوی افــغانســتان ـ پــس از رخــداد اشــغال جــزیــره یــی در دریــای آمــو ـ بــه 
صـــورت آشـــکار بـــا مـــا ســـر مـــخالـــفت را در پـــیش گـــرفـــتند و ایـــن امـــر فـــکر و 



ذهـن عـامـه و مـردم را بـر کـشور مـا شـورانـد. ایـن امـر بـه گـونـه یـی رشـد نـمود 
کـه هـیچ کـدام از عـضوان سـفارت مـا، جـرات آن را نـداشـتند تـا در کـوچـه و 
بـازار چهـره بـنمایـند. مـن تـمام تـماس هـایـم را بـا جـاسـوسـانـم از دسـت دادم 
و ســـرچـــشمه آگـــاهـــی پـــیشنیم خـــشک شـــد. جـــاســـوســـانـــم چـــون دانـــه هـــای 
ریــگی شــدنــد و در بحــر بــزرگ غــرق. ســتارک مــسالــه را بــه آگــاهــی مــسکو 

رساند و دیگر حاضر نبود، من را بپذیرد. 
مـن از فـرانـتسویـچ خـواسـتم تـا دوسـیه هـا و ذخـیره هـایـم را پـس بـدهـد، امـا، 
او بـــا جـــرات تـــمام گـــفت کـــه ســـفیر مـــن را از ایـــن کـــار مـــنع نـــموده اســـت. از 
ظـاهـر امـر چـنین بـر مـی آمـد کـه سـتارک مـی خـواهـم جـاسـوسـان مـن را در 
خـدمـت خـویـش قـرار دهـد.  بـرایـم راه دیـگری جـز نـبرد تـا پـایـان  کـار نـمانـده 
بـود. آن گـاه کـه بـه ایـن نـتیجه دسـت یـافـتیم، بـر آن شـدم تـا بـه بـازی بـزرگـی 
دســت بــزنــم. بــا وجــود خــطر بــزرگ، مــن ســفارت را تــرک نــمودم و در صــدد 
آن شــدم کــه بــا جــاســوســانــم بــه تــماس شــوم. مــن جــای بــود و بــاش شــان را 
تـــغییر دادم و نـــشانـــه هـــای شـــناســـایـــی و دیـــگر و دیـــگر … را نـــیز. بـــه ایـــن 

گونه آنان از دسترس ستارک و فرانتسویچ  دور ساخته شدند. 
بـا ایـن هـم بـازگشـتم بـه شـدت نـاگـوار بـود. سـتارک بـه صـورت مـطلق مـن را 
نـادیـده گـرفـت. او حـاضـر نشـد تـا تـلگرام هـایـم را بـفرسـتید و نـامـه هـایـم را 
در بــــــکس داگ یــــــا پُســــــت ســــــیاســــــی قــــــرار بــــــدهــــــد. از ایــــــن رو روزی کــــــه او 
پــیشنهاد نــمود تــا نــامــه هــایــم را بــه وســیلٔه داگــه یــا پُســت ســیاســی بــفرســتد، 

به شدت شگفت زده شدم. 
مـن بـه صـورت عـادی بـوی خـطر را حـس نـمودم و نـامـه هـای نـه چـندان مـهم 
را به پست سیاسی گذاشتم و نامه ها مهم را از راه دیگری فرستادم. 

گـمانـم درسـت بـود. سـتارک از قـنسول مـا در مـزار شـریـف خـواسـته بـود  تـا 
نـــامـــه هـــایـــم را از پســـت ســـیاســـی بـــیرون نـــمایـــد و دوبـــاره بـــرایـــش بـــفرســـتد. 
پــوســتنیکوف، هــم چــنان کــه کــار قــونســلی را پــیش مــی بــرد، نــمایــنده و. گ. 



پ. و. مــقیم آن جــا بــود. او نــی تــنها بــه گــپ ســتارک اهــمیت نــداد، بــل نــامــهٔ 
ســتارک را بــرایــم فــرســتاد. مــن دیــگر طــاقــتم طــاق شــده بــود، از ایــن رو بــه 
تــــریســــلیر تــــلگرام فــــرســــتادم و از او خــــواســــتم کــــه مــــن را از کــــار ســــبکدوش 

بسازد و به مسکو فراخواند. 
در ماه مارچ ۱۹۲۶، این درخواستم پذیرفته شد.

یاداشت: 
در پارهٔ هفدهم به تجاوز سربازان شوروی پرادخته شده است.

پارهٔ هفدهم 
تجاوز مسلحانٔه شوروی به افغانستان 

سـکيژالـی وايـس، کـه پـیش تـر در تـاشـکند، کـار مـی نـمود، در سـال ۱۹۲۶، 
بـه حـیث جـاگـزیـنم تـعین شـد. او زیـر نـام شـمیت و بـه حـیث اتـاشـه در آن جـا 

کار می کرد. 
شـــمیت بـــه کـــار مـــن ادامـــه داده و شـــبکٔه جـــاســـوســـان مـــربـــوط بـــه مـــن را زیـــر 
اداره اش گــــرفــــت. او هــــم چــــنان در دشــــمنی بــــا ســــتارک، راه مــــن را دنــــبال 
نمود و  مناسبت ها میان شان بدتر از روزگار من و سفیر قرار گرفتند.

ســتارک، بــا دو زن بــسنده نــنموده و دســت ســوم را هــم گــرفــت. مــعشوقــٔه نــو 
سـتارک، همسـر مـاتـویـف، خـبره در کـار هـای شـفر، بـود. رسـوایـی شـان بـر 
سـر کـوی و بـرزن افـتاد. در نـتیجه، زن اول کـه همسـر سـفیر بـود، دسـت بـه 
خـودکـشی زد و دومـی کـه از او کـودکـی داشـت راهـی مـسکو شـد. سـتارک 

آرام و بدون دردسر در کابل با معشوقٔه سوم باقی ماند. 
ســــر و صــــدای ایــــن رســــوایــــی بــــه مــــسکو رســــید و فــــیلر کــــه عــــضو کــــمیسون 
کـنترول کـمیتٔه مـرکـزی بـود، بـرای بـررسـی بـه کـابـل فـرسـتاده شـد. در نـتیجه 
فــیلر، پــیشنهاد نــمود کــه هــردو، ســتارک و شــمیت را بــه مــسکو فــرا خــوانــند. 



مـسکو شـمیت را تـبدیـل نـمود و سـتارک در هـمان جـا مـانـد. اوچـاکـوفـسکی 
به جای شمیت فرستاده شد.

در ایـــــن زمـــــان رخـــــداد هـــــای تـــــکانـــــدهـــــنده یـــــی در افـــــغانســـــتان روی دادنـــــد. 
قــبیلگان عــصیانــگر جــنوب، بــا ســرعــت راه کــابــل را در پــیش گــرفــتند. امــان 
اهلل، بــرای جــلوگــیری آنــان، تــمام نــیروی عــسکری را بــه کــار بــرد. در شــمال 
در اطــــراف بــــچٔه ســــقو، روز بــــه روز تــــعدا بــــیش تــــر مــــردم گــــرد مــــی آمــــدنــــد. 

وضع امیر رو به وخامت می گذارد. 
مـــسکو، از ایـــن کـــه نـــمی دانســـت چـــی مـــوضـــعی در پـــیش بـــگیرد، ســـرگـــیچه 
گشــت. مــسکو کــوشــش نــمود تــا بــا تــوجــه بــه عــاقــبت ســفر امــان اهلل بــه اروپــا 
در پـــیونـــد بـــا شـــوروی، آگـــاهـــی بـــیش تـــر بـــیابـــد. هـــم چـــنان عـــالقـــه داشـــت تـــا 
تــوان بــغاوت و عــصیان قــبیلگان جــنوب و هــدف دقــیق آنــان را بــدانــد و آگــاه 
شــود کــه کــدام نــیرو خــارجــی بــه جــانــبداری آنــان دســت مــی زنــند و آخــر از 
هـمه ایـن کـه بـچٔه سـقو چـی بـرنـامـه یـی دارد و او از کـدام مـردم نـمایـنده گـی 

می نماید. 
ســــاخــــتار ا. ع. س. د. پــــس از بــــازگشــــت شــــمیت، بــــنابــــر دلــــیل هــــای گــــونــــه 
گــون، دیــگر وجــود خــارجــی نــداشــت. از ســوی دیــگر نــامــه هــای مــسکو بــایــد 
از جـــــای هـــــا و مـــــنطقه هـــــای مـــــی گـــــذشـــــتند کـــــه در آن هـــــای فـــــعالـــــیت هـــــای 
عـــــصیانـــــگرانـــــه بـــــه شـــــدت جـــــریـــــان داشـــــتند. مـــــا در مـــــسکو هـــــیچ کـــــاری جـــــز 
دریـافـت سـند هـای دیـگران و ارزیـابـی شـان نـمی تـوانسـتیم انـجام دهـیم. از 
مــــیان ســــند هــــایــــی کــــه دریــــافــــت مــــی نــــمودیــــم، گــــزارش هــــای نــــمایــــنده گــــان 
انگلسـتان در کـابـل بـودنـد و در آن هـا مـی تـوانسـتیم تـا بـه سـهم آن کـشور  
در ایــن انــکشاف هــا و رویــداد هــا آگــاهــی بــیابــیم. بــه هــر صــورت یــک چــیز 
آشـــکار بـــود : انـــگلیسان پیشـــبین ایـــن رخـــداد هـــا بـــودنـــد. ایـــن کـــه آنـــان در 
ایـجاد شـان نـقش داشـتند یـا نـی، پـرسـش بـزرگـی بـود؟ آیـا بـه عـصیانـگران 

یاری می رساندند؟ اما، چرا؟



   امـــان اهلل، در بـــهار ۱۹۲۸، راهـــی اروپـــا شـــد. در هـــمان زمـــان هـــمفری، 
ســـفیر انگلســـتان راهـــی هـــند و انگلســـتان شـــد. در تـــابســـتان هـــمان ســـال، 
جـاگـزیـن سـفیر انگلسـتان در کـابـل، بـه وزارت خـارجـٔه انگلسـتان نـوشـت کـه 
حــــال و وضــــع اقــــتصادی در افــــغانســــتان مــــصیبت آفــــریــــن اســــت. افــــزایــــش 
مـالـیه گـمرگ و تـبدیـل مـالـیه جـنسی بـه نـقدی بـر نـاداری مـردم افـزوده اسـت. 

نرخ ها روز تا روز بلند می شود و مردم ابراز نارضایتی می نمایند. 
او در یـــکی از گـــزارش هـــای نـــوشـــت،٫٫ اگـــر امـــیر چـــند مـــاهـــی در آن جـــا 
بــیش تــر بــمانــد، آن گــاهــی کــه بــاز بــگردد، فــرد دیــگری را بــه تــختش خــواهــد 

یافت.،،
او از جـایـنشینان احـتمالـی امـان اهلل نـام مـی بـرد، بـزرگـان بـرخـی خـانـواده 
هـای مـعروف و بـعد بـه ارزیـابـی هـر کـدام دسـت مـی زنـد. امـا، او هـم چـنان 
یـــادآور مـــی شـــود کـــه افـــغانســـتان کـــشور شـــگفتی هـــاســـت، و جـــای تـــعجب 
نـــخواهـــد بـــود کـــه در ایـــن مـــیان کـــسی ظـــهور نـــمایـــد و  بـــه ایـــن مـــقام دســـت 
بـــیابـــد کـــه هـــیچ کـــس در مـــوردش چـــیزی نـــشنیده بـــاشـــد. مـــمکن چـــنین فـــرد 
ســاده یــی از مــیان پــرولــتاریــا بــاشــد. او بــه ایــن نــتیجه دســت مــی یــابــد، ٫٫ 
مـــــمکن چـــــنین فـــــردی بـــــه وســـــیله شـــــوروی حـــــمایـــــه شـــــود تـــــا رژیـــــمی هـــــمانـــــند 

شوروی را در افغانستان سر و سامان بدهد.،، 
ایــن بــررســی بــه مــا نــشان داد کــه انــگلیسان چــنین عــصیانــی را پــیش بــینی 
مــی کــردنــد. مــا ســندی از دیــدار امــان اهلل در لــندن بــه دســت داشــتیم. ایــن 
ســند، گــفت و گــوی او بــا ســر اســنت چــمبرلــین، وزیــر خــارجــٔه انگلســتان بــود  
کـــه مـــیان ســـفیر فـــوق الـــعادهٔ افـــغانســـتان و وزارت خـــارجـــٔه ایـــن کـــشور رد و 
بـدل شـده بـود. مـا آن را در جـریـان رسـیدن بـه سـفارت انگلسـتان در کـابـل، 

دریافت نمودیم. 
مـا هـم چـنان امـتیاز دریـافـت گـفت و گـوی هـمه جـانـبه و مـفصل امـان اهلل را 
بـا چـمبرلـین در مـورد قـبیلگان ٫٫ مـنطقه هـای خـود مـختار و آزاد،، شـمال 



غـرب هـند، داشـتیم. امـان اهلل در ایـن مـورد گـفته بـود کـه بـه ایـن بـاور دقـیق 
هســت کــه انگلســتان آرام آرام بــه تــقویــت قــدرتــش در ایــن جــا مــی افــزایــد و 
مــــردم بــــومــــی آن جــــا را زیــــر ســــیطرهٔ خــــویــــش مــــی آورد. او ایــــن را بــــا هــــمه 
روشــنی بــیان نــمود تــا بــرایــشان بــفهمانــد کــه  حــق مــلکیت انگلســتان بــر ایــن 
ســـــاحـــــه مـــــورد مـــــناقـــــشه اســـــت و افـــــغانســـــتان حـــــق دارد تـــــا بـــــر ایـــــن مـــــنطقه 
سـیطره داشـته بـاشـد. چـمبرلـین بـا سـرعـت ایـن گـفت و گـو را مـتوقـف سـاخـت 
و اعـالم نـمود کـه ایـن مـسالـه را امـان اهلل بـایـد بـا حـکومـت هـند، مـورد بـحث 
قـرار بـدهـد. او هـم چـنان بـیان نـمود کـه مـسالـه٫٫ قـبیلگان آزاد،، مـربـوط بـه 

٫٫سیاست داخلی ،، است. 
امـان اهلل مـوافـقت نـمود و ایـن امـر را فـرامـوش نـمود کـه ایـن قـبیلگان هـمیشه 

نگهدارنده گان وفادار استقالل افغانستان بوده اند. 
ادامـٔه گـفت و گـو روی مـسالـه هـای عـملی مـانـند فـرسـتادن افـغانـان جـوان بـه 
انگلســتان بــرای تــحصیل در مــکتب هــای نــظامــی، و دیــگر و دیــگر، جــریــان 
یـافـته بـود. در پـایـان، مـسالـه ارسـال جـنگ افـزار هـا بـه افـغانسـتان بـه مـیان 
کـــشیده شـــد. آنـــان خـــاطـــر نـــشان نـــمودنـــد کـــه یـــک افـــغانســـتان دارای جـــنگ 
افــــزار هــــای پیشــــرفــــته و مــــدرن بــــه ســــود بــــریــــتانــــیای بــــزرگ اســــت، زیــــر آن 

کشور یک منطقٔه حایل میان هند و شوروی می باشد.
این مساله برای بررسی، به وزارت خارجه انگلستان تعلق گرفت. 

امــــان اهلل، در جــــریــــان دیــــدار از اروپــــا، از مــــسکو کــــه در آن جــــا بــــا شــــکوه 
بـزرگ از سـوی حـکومـت شـوروی پـذیـرایـی گـردیـد، نـیز دیـدن نـمود. شـوروی 
مـی خـواسـت کـه تـوجـه اش را در خـط مـنفعت خـود جـلب نـمایـد. امـا، بـخش 
زیــــــاد کــــــارگــــــران شــــــوروی از ایــــــن امــــــر بــــــه شــــــدت نــــــاراضــــــی بــــــودنــــــد زیــــــرا          
مـی دیـدنـد کـه یـک دولـت کـمونیسـتی، از یـک فـرمـانـروای مسـتبد بـا ایـن هـمه 

عظمت و دبدبه، پذیرایی می نماید. 
مـا امـیر را بـه وسـیلٔه جـاسـوسـان ا. ع. س. د.، مـحاصـره نـمودیـم. آن گـونـه 



کـــه گـــفته ام، در مـــیان شـــان بـــچٔه جـــنرال ســـمیولـــف، قـــرار داشـــت. افـــغانـــان 
هـرگـز گـمان نـمی کـردنـد کـه او بـا زبـان پـارسـی آشـنا بـوده اسـت و بـه هـمین 
دلـــــیل در بـــــرابـــــرش بـــــا آزادی گـــــپ مـــــی زدنـــــد. او گـــــپ هـــــای شـــــان را بـــــه مـــــا 
گـزارش مـی داد و مـا بـه ایـن نـتیجه رسـیدیـم کـه افـغانـان از سـفر بـه مـکسو، 

شادمان و خوشحال نبودند. 
آن گــاه کــه ایــن هــمه آگــاهــی هــا را در کــنار هــم قــرار دادیــم، بــه ایــن نــتیجه 
رســــیدیــــم کــــه دیــــدگــــاه امــــان اهلل، در نــــتیجه ســــفر اروپــــایــــی اش، نســــبت بــــه 
شــــوروی تــــغییر نــــموده بــــود و اکــــنون بــــیش تــــر نــــگاه بــــه کــــشور هــــای غــــربــــی 

داشت. 
بـــه ایـــن گـــونـــه امـــیر راهـــی تـــرکـــیه شـــد. بـــعد از راه قـــفقاز دوبـــاره بـــه کـــشور 
بـازگشـت. گـذرش از تـرکسـتان روسـیه بـا رخـداد هـای زیـادی هـمراه گـردیـد. 
بـــه صـــورت نـــمونـــه دو تـــا از صـــندوق هـــای بـــزرگـــش در راه گـــم شـــدنـــد.ا. ع. 
س. د.، فــکر کــرد کــه آن هــا دارای ســند هــای مــهم انــد. بــا انــدوه کــه در آن 

ها چیز دیگری جز کاالی شخصی یافت نشدند. 
امــان اهلل، در بــازگشــت از اروپــا، جــرگــه بــزرگــی را بــرپــا داشــت تــا مــوافــقت 
مـردم را بـه اصـالح هـا اروپـایـی کـه بـه وسـیله مـطبوعـات اعـالم شـده بـودنـد، 
بـــــــه دســـــــت آورد. امـــــــیر پـــــــس از ورود بـــــــه کـــــــابـــــــل، از ســـــــوی نـــــــمایـــــــنده گـــــــان          
٫٫ قـــــــبیلگان آزاد،، پـــــــذیـــــــرایـــــــی گـــــــردیـــــــد. آنـــــــان از او بـــــــه صـــــــورت صـــــــاف و 
پــوســتکنده  پــرســیدنــد کــه آیــا او از لــندن جــواب اطــمینان بــخشی در مــورد 
احـترام بـه سـرزمـین شـان، بـه دسـت آورده اسـت؟ امـان اهلل پـاسـخی نـداد و 
نــمایــنده گــان بــا نــارضــایــتی آن جــا را تــرک گــفتند. از ایــن پــس، نــاراحــتی 
شـــان روز بـــه روز افـــزوده گـــردیـــد. امـــان اهلل، از نـــمایـــنده گـــان خـــواســـت تـــا 
دریــشی اروپــایــی بــه تــن نــمایــند و بــه تــمام اصــالح هــا در خــط غــربــیسازی، 
مهـــر تـــایـــید بـــگذارنـــد. واکـــنش بـــسیار تـــند و ســـریـــع بـــود. قـــبیلگان دســـت بـــه 
عــصیان در بــرابــر شهــزاده یــی زدنــد کــه او نــی تــنها نــمی دانســت کــه چــی 



گــونــه از ســرزمــین شــان در بــرابــر اروپــایــیان دفــاع نــمایــد و بــدتــر از آن کــه  
حـال مـی خـواسـت کـه اسـاس شـیوهٔ زنـده گـی، بـه شـمول ارزش هـای دیـنی 
شــان را دگــرگــون بــسازنــد. از ســوی دیــگر، نــیروهــای دولــتی در بــرابــر ایــن 

بغاوت ها دست به نبرد درست نزدند. 
در حـــالـــی کـــه نـــبرد حـــکومـــت عـــلیه بـــغاوتـــگران جـــنوبـــی بـــا تـــمام تـــوان ادامـــه 
داشـت، عـصیان دیـگری در شـمال سـربـلند نـمود، هـر روز ایـن امـر گسـترده 
تــر مــی شــد و حــال بــه شــدت رو بــه وخــامــت مــی گــذارد. ایــن کــار بــه رهــبری 
کـــسی کـــه نـــامـــش را پـــیش تـــر ذکـــر نـــمودم و او جـــز هـــمان بـــچٔه ســـقو کـــسی 
دیـگری نـبود. او فـردی  بـود کـه زمـانـی از مـیان نـیروی هـای حـکومـتی دسـت 
بــه گــریــز زده بــود. در یــک چــشم بــه هــم زدن، او نــفر هــای زیــادی را دورش 
جــــمع نــــمود و چــــون مــــی دانســــت کــــه نــــیروی دفــــاعــــی کــــابــــل بــــسیار نــــاتــــوان 
اســـــت، بـــــر آن یـــــورش بـــــرد و بـــــعد ســـــه روز آن را تـــــصرف نـــــمود. امـــــان اهلل، 
دسـت بـه فـرار زد و بـه کـندهـار، بـه امـید ایـن کـه بـتوانـد درانـیان هـمقبیله اش 

را بسیج نموده و تخت سلطنت را دوباره به دست آورد، پناه برد. 
بــــــچٔه ســــــقو، پــــــس از آن کــــــه  شهــــــر را تــــــصرف نــــــموده و بــــــه قــــــصر یــــــا ارگ 
ســــلطنتی کــــه در آن عــــنایــــت اهلل، بــــرادر امــــیر وجــــود داشــــت، دســــت یــــافــــت، 

خویشنت را شاه افغانستان اعالم نمود. 
شـــوروی بـــه ایـــن آگـــاهـــی دســـت یـــافـــت کـــه انگلســـتان بـــه او، بـــا تـــهیٔه جـــنگ 
افــزار بــرایــش، یــاری رســانــیده اســت. بــه مــا آگــاهــی دادنــد کــه بــچٔه ســقو بــا 
تـــــصرف کـــــابـــــل، نـــــیروی مـــــحافـــــظ ویـــــژه یـــــی را بـــــه ســـــفارت انگلســـــتان بـــــرای 
نگهــداری شــان فــرســتاد و هــم چــنان تســلیمی عــنایــت اهلل خــان در حــقیقت 
امـــر بـــه وســـیلٔه پـــای درمـــیانـــی هـــمفری، ســـفیر انگلســـتان در کـــابـــل، صـــورت 

گرفت. 
مــــــیان ا. ع. س. د. و وزارت خــــــارجــــــٔه شــــــوروی در مــــــورد حــــــال و وضــــــع در 
افــغانســتان بــحث هــای دراز دامــنی صــورت گــرفــت. در پــایــان روز، دیــدگــاه 



وزارت خــــارجــــه، هــــم در ســــاحــــه بــــررســــی و هــــم پــــیشنهاد هــــا، دســــت بــــر تــــر 
یـافـتند. نـمایـنده گـان ا. ع. س. د. بـه ایـن بـاور بـودنـد کـه بـچٔه سـقو از مـیان 
مــردم قــد بــلند نــموده و  پــایــگاه اجــتماعــیش را دهــقانــان کــه وی را قهــرمــان 
خـویـش مـی دانسـتند، مـی سـازد. آنـان بـه ایـن بـاور دسـت یـافـتند کـه مـا بـا 
حــمایــه  خــویــش از او، آرام آرام او را بــه ســوی شــورویــسازی افــغانســتان 

می رانیم.
بـه زودی روشـن شـد کـه  تـمام وزیـران کـابـینه را کـه  بـچٔه سـقو تـشکیل داد، 
دهـقانـان بـوده و بـخش زیـاد شـان بـیسواد بـوده و تـنها کـمی سـواد داشـتند.
( بــــر اســــاس آگــــاهــــی مــــا شــــش تــــای شــــان حــــتا تــــوان نــــوشــــنت نــــام خــــود را 
نــداشــتند) امــا، بــه نــیاز مــردم آگــاه بــودنــد و تــالش مــی نــمودنــد کــه آنــان را 
راضـــی بـــسازنـــد. بـــه صـــورت نـــمونـــه بـــچٔه ســـقو، دهـــقانـــان را از دادن مـــالـــیه 
مــعاف ســاخــت. او تــالش نــمود تــا مــلکیت زمــینداران بــزرگ را تــوتــه نــموده و 
بـه کشـت هـای کـوچـک بـدل نـمایـد. مـقام هـای قـدیـمی را بـر طـرف و بـه جـای 
شــان کــسان از مــیان مــردم را تــعین نــمود. بــه هــمین دلــیل دهــقانــان از بــچهٔ 

سقو تا پایان حمایه می نمودند. 
وزارت خـــارجـــه بـــه ایـــن نـــظر بـــود کـــه چـــون بـــچٔه ســـقو تـــنها بـــه وســـیله مـــردم 
شــمال جــانــبداری مــی شــود، ســیاســت خــشنی را عــلیه شــوروی روی دســت 
خـواهـد گـرفـت تـا نـفوذش را بـر تـرکسـتان شـوروی گسـترش بـدهـد، در حـالـی 
کــــه امــــان اهلل چــــون از ســــوی قــــبیلگان جــــنوب حــــمایــــه مــــی گــــردد، بــــه زودی 
روش مـقابـله بـا هـند را پـیش خـواهـد گـرفـت. هـمزمـان، هـیچکس در مـسکو بـه 
ایـــن بـــاور نـــبود کـــه بـــچٔه ســـقو بـــتوانـــد بـــه مـــدت دراز بـــر اریـــکٔه قـــدرت بـــاقـــی 
بـمانـد. دفـتر سـیاسـی حـزب کـمونیسـت شـوروی، بـه حـمایـه از دیـدگـاه هـای 
وزارت خـــارجـــه پـــرداخـــت و بـــه ایـــن تـــصمیم رســـید کـــه از امـــان اهلل، نـــمایـــندهٔ 

مالکان بزرگ و خانان، در برای بچٔه سقوی پرولتر، دفاع نماید.   
ا. ع. س. د.، بــا درک ایــن مــوقــف دفــتر ســیاســی، بــه ایــن نــتیجه رســید کــه 



نـمایـنده یـی در نـزدیـک هـای امـیر بـفرسـتد. مـردی کـه بـرای ایـن کـار انـتخاب 
شـــد بـــایـــد از وضـــع امـــان اهلل آگـــاهـــی کـــامـــلی مـــی یـــافـــت و در مـــورد آیـــنده 
اش، دیــد دقــیق مــی داشــت و هــم چــنان بــه بــه بــرخــورد و احــساس قــبیلگان 
در مـــورد بـــرخـــورد بـــا انگلســـتان بـــه شـــدت وارد مـــی بـــود. او هـــم چـــنان بـــایـــد  
خـرابـکاری هـایـی را از کـندهـار بـه داخـل هـند سـازمـان مـی داد. از ایـن رو 
بـــــه مـــــن در اجـــــرای ایـــــن کـــــار تـــــوجـــــه صـــــورت گـــــرفـــــت. امـــــا، خـــــبر رســـــید کـــــه 
نــیروهــای بــچٔه ســقو، هــرات را تــصرف نــموده و راه کــندهــار بســته شــد. مــن 

در مسکو باقی ماندم. 
ســـــفیر افـــــغانســـــتان در مـــــسکو در آن زمـــــان غـــــالم نـــــبی خـــــان، بـــــرادر غـــــالم 
جــیالنــی خــان بــود. او از حــکومــت شــوروی خــواســت تــا بــه جــانــبداری هــمه 
جــانــبه از امــان اهلل، دســت بــزنــد. ایــن امــر بــه وســیله بــرادرش کــه بــا ســرعــت 
بـــرای هـــمین مـــقصد بـــه مـــسکو رفـــت، جـــریـــان یـــافـــت. پـــس از مـــذاکـــره هـــای 
مــیان آنــان و ریــیسان وزارت خــارجــه، مــسالــه در بــرابــر دفــتر ســیاســی قــرار 

داده شد. 
شـــــــبی در یـــــــکی از کـــــــنفرانـــــــس هـــــــایـــــــی کـــــــه در آن غـــــــالم جـــــــیالنـــــــی خـــــــان و 
پـــریـــمیکوف، آتـــشه نـــظامـــی شـــوروی در کـــابـــل، شـــرکـــت داشـــتند در حـــضور 
اسـتالـین تـصمیم گـرفـته شـد کـه نـیروی پـیشقراولـی از مـیان سـربـازان سـرخ 
بـا لـباس افـغانـان تـشکیل شـود. ایـن گـروه بـه رهـبری پـریـماکـوف بـه صـورت 

مخفی مرز را گذر نموده و راهی کابل شوند. 
چــند هــفته بــعد، ایــن بــرنــامــه اجــر گــردیــد. شــاهــدی در دهــکده مــرزی بــه نــام 
تـرمـز، مـی گـویـد کـه یـک روز سحـرگـاه، شـاهـد پـرواز طـیاره هـای جـنگی بـه 
روی دریـای آمـو و تـهانـه مـرزی پـتگزار گـردیـد. گـروه نگهـبان مـرزی بـه سـوی 
طــیاره هــا بــا مــاشــیندار هــای خــویــش آتــش گــشودنــد، و طــیاره هــا بــا پــاســخ 
آتـش، هـمه را نـابـود نـمودنـد. بـه زودی پـس از ایـن کـار، نـیروی پـیاده کـه از 
بــــه تــــریــــن گــــروه هــــای جــــنگی در تــــاشــــکند، تــــشکیل شــــده بــــودنــــد، بــــه آرامــــی 



دریــای آمــور را گــذر نــمودنــد. نــیرو هــای پــیشقراول ـ در حــدود هشــت نــفر ـ 
بــــا تــــفنگ هــــای قــــوی و تــــعدادی از تــــوپــــخانــــه، راه شــــان را بــــه ســــوی مــــزار 
شـریـف گـشودنـد. نـیرو هـای افـغان کـه بـرای مـقابـله حـاضـر بـودنـد بـه وسـیلهٔ 
آتـــش تـــفنگ هـــای مـــاشـــیندار و تـــوپـــخانـــه بـــه زودی نـــابـــود شـــدنـــد. مـــقاومـــت 
دیــگری در نــزدیــک مــزار شــریــف صــورت گــرفــت، امــا بــه زودی مــورد ضــربــه 
قـــرار گـــرفـــته و نـــیروهـــای ارتـــش ســـرخ کـــه خـــود را بـــه لـــباس افـــغانـــی تـــبدیـــل 
قــیافــه نــموده بــودنــد، شهــر را تــصرف کــردنــد. پــیش تــر و در هــنگام تــصرف 

مزار شریف، نزدیک به دو هزار افغان کشته شدند.
نــیرو هــای بــچٔه ســقو کــه بــیش تــر مــهاجــران بــخارایــی و تــرکــمنی بــودنــد، در 
گــــرداگــــرد مــــزار شــــریــــف جــــای گــــرفــــتند تــــا از پیشــــرفــــت بــــیش تــــر نــــیرو هــــای    
غـالم نـبی خـان بـه سـوی کـابـل جـلوگـیری نـمایـند. غـالم نـیرو هـای محـلی را 
گــرد آورد و هــمراه بــا نــیرو هــای ارتــش ســرخ بــرای تــصرف تــاشــقرغــان ( یــا 
خـــلم کـــه در شـــرق مـــزار شـــریـــف واقـــع بـــود) حـــرکـــت نـــمود. ایـــن دو نـــیرو در 
نــزدیــک شهــر بــا هــم رو بــه رو شــدنــد و بــا هــم بــه نــبرد دســت زدنــد. پــس از 
شــش ســاعــت هــواداران بــچٔه ســقو پــای بــه فــرار گــذاشــتند و از خــویــش ســه 
هـــزار مـــرده در مـــیدان بـــاقـــی مـــانـــدنـــد. نـــیرو هـــای ارتـــش ســـرخ و هـــواداران 
غـــالم، بـــه تـــصرف تـــاشـــقرغـــان بـــدون جـــنگ بـــیش تـــر دســـت زدنـــد و در نـــظر 

داشتند که به سوی خان آباد( شرق تاشقرغان) راهی شوند. 
در حـالـی کـه ایـن رخـداد هـا جـریـان داشـت، مـسکو آگـاه شـد کـه امـان اهلل، 
کـه بـه خـاطـرش دسـت بـه ایـن اقـدام هـا زده شـده بـود، از کـندهـار بـه سـوی 
هـــند گـــریـــخته و بـــه جـــنگ عـــلیه بـــچٔه ســـقو نـــقطٔه پـــایـــان گـــذارده اســـت. بـــرای 
غـالم نـبی خـان، کـار دیـگری نـمانـده بـود کـه اجـرا نـمایـد و از ایـن رو دسـت 
بــه عــقب نــشینی زد. بــر اســاس فــرمــان مــسکو، ارتــش ســرخ بــا ســرعــت آن 

جا را ترک و سه روز بعد داخل مرز شوروی شدند. 
عـــــقب کـــــشی نـــــیرو هـــــای مـــــا، ســـــبب دیـــــگری هـــــم داشـــــت. مـــــسالـــــه حـــــضور       



نـیرو هـای مـا نـی تـنها مـورد بـحث سـفارتـخانـه هـای خـارجـی در کـابـل قـرار 
مـــــــی گـــــــرفـــــــت، بـــــــل مـــــــسالـــــــه داغ مـــــــطبوعـــــــات جـــــــهان نـــــــیز بـــــــود. بـــــــخش ویـــــــژهٔ            
و. گ. پ. و، کـه مـسوول، خـوانـش تـلگرام هـای شـفری دیـپلومـاتـان خـارجـی 
بـود، بـه ایـن کـشف دسـت یـافـت کـه هـمه کـس از مـداخـلٔه مـا آگـاه گـردیـده و 
هـیچ نـیروی خـارجـی، بـه شـمول تـرکـان و فـارسـیان، دوسـتان نـزدیـک مـا، بـر 
آن مهـــر تـــایـــید نـــگذاشـــتند. هـــمه ازخـــود مـــی پـــرســـیدنـــد، چـــی شـــگفتیی! یـــک 
دولــت کــمونیســت در صــدد آن هســت کــه یــک نــظام ســلطنتی را جــانــبداری 

نموده و آن را بار دیگر بر اریکٔه قدرت فراز آورد! 
پـس از فـرار امـیر و عـقب نـیشین غـالم، تـمام کـشور زیـر سـیطرهٔ بـچٔه سـقو 
قــرار گــرفــت. بــا گــشودن تــلگرام هــای شــفری مــا بــه ایــن نــتیجه دســت یــافــتیم 
کـــه حـــکومـــت هـــای تـــرکـــیه و فـــارس در فـــکر ایـــن هســـتند کـــه بـــچٔه ســـقو را بـــه 

حیث شاه به رسمیت بشناسند. 
حـکومـت شـوروی بـه ایـن بـاور رسـید کـه بـایـد مـنتظر بـمانـد تـا دیـگر قـدرت هـا 

چی واکنشی را نشان می دهند. 
نـــمایـــندهٔ ا. ع. س. د.، در بـــرلـــین بـــه مـــا آگـــاهـــی داد کـــه نـــادر خـــان، ســـابـــق 
وزیـر مـختار افـغانسـتان در پـاریـس، آمـاده اسـت تـا راهـی افـغانسـتان شـود 
و بـه نـبرد عـلیه بـچٔه سـقو، دسـت بـزنـد. او از مـحبوبـیت زیـاد و مـقام واالیـی 
در افغانستانستان برخوردار بود، فرد مخالفی که باید به او توجه نمود. 

نـادر در پـاریـس از سـفارت شـوروی خـواسـت تـا بـرایـش اجـازه بـدهـد تـا در 
راه بـازگشـت بـه افـغانسـتان، از خـاک شـوروی گـذر نـمایـد. بـرایـش گـفته شـد 
کـــه چـــنین ویـــزه یـــی بـــایـــد از مـــقام هـــای ویـــژه یـــی در مـــسکو صـــادر گـــردد. 
نـادر دیـگر بـه سـفارت مـراجـعه نـنمود و دردسـری نـیافـریـد، امـا، یـک مـاه بـعد 
او بـه صـورت نـاگـهانـی در مـرز مـیان افـغانسـتان ـ هـند، پـدیـدار شـد و نـبرد 
مـــیان او و بـــچٔه ســـقو شـــروع شـــد. نـــمایـــندهٔ افـــغانســـتان در مـــسکو، از مـــا 
خـواسـت کـه بـه کـمک نـادر خـان، بشـتابـیم. وزارت خـارجـه بـه او وعـدهٔ یـاری 



٫٫ مــــعنوی،، بــــر خــــط ایــــن بــــاور کــــه نــــادر خــــان در جــــنوب پــــایــــگاهــــی بــــرای 
خــویــش خــواهــد ســاخــت و ایــن کــار او را در بــرابــر انگلســتان قــرار خــواهــد 

داد، اریه نمود. 
نـــادر خـــان کـــابـــل را تـــصرف نـــمود و بـــچٔه ســـقو و هـــمراهـــان نـــزدیـــک اعـــدام 

شدند. ماجرای بعدی دیگر روشن است. 
وزارت خــارجــه در تــمام ایــن مــدت کــدام ســیاســت مــشخص نــداشــت و تــنها 
بــــا جــــریــــان رخــــداد هــــا شــــنا مــــی نــــمود. اســــتالــــین بــــا هــــمان شــــتابــــزده گــــی 
هــــمیشگی اش، گــــرهٔ کــــور مــــسالــــه را، بــــا شــــمشیر ســــرخ، بــــریــــد. در نــــتیجه 
بـــــــــایســـــــــت ســـــــــازشـــــــــی مـــــــــیان حـــــــــیثت ٫٫ ســـــــــرخ،، و نـــــــــفوذ کـــــــــمونیســـــــــتی در 
افـــغانســـتان، صـــورت مـــی گـــرفـــت. بـــه ایـــن گـــونـــه او بـــه شـــیوهٔ اهـــانـــت آمـــیز و 
خــــشونــــتبار، بــــر اتــــهام هــــای امــــپریــــالــــیزم، عــــلیه رژیــــم شــــوروی، مهــــر تــــایــــید 

گذاشت. 
فــــعالــــیت ا. ع. س. د.، در افــــغانســــتان در تــــمام ایــــن مــــدت صــــفر بــــود. در 
فــضای دشــمنی ســنگین، نــامــه هــای ســیاســی مــیان کــابــل و مــسکو مــتوقــف 
شـدنـد و هـرگـز دوبـاره از سـر گـرفـته نشـدنـد. حـال و وضـع تـلگرام هـای نـیز 
دچــار ایــن بحــران گــردیــد. بــه ایــن گــونــه خــرابــکاری و جــاســوســی بــه وســیلهٔ 

دستگاه ا. ع. س. د.. در محل غیر ممکن گردید. 
بـه ایـن گـونـه حـیثیت ا. ع. س. د.. بـه زمـین خـورد و دفـتر سـیاسـی تـنها بـه 
٫٫حــرف هــا و گــپ هــای،، وزارت خــارجــه گــوش فــرا مــی داد. بــا انــدوه کــه 

وزارت خارجه در این مورد ٫٫ گپی و دیدگاهی،، نداشت.
پایان 

 
۳۰ ماه جنوری ۲۰۱۹.   



یادآوری: 
بـــه ایـــن وســـیله از آقـــای احـــمد مـــنیر، دوســـتم کـــه در خـــط تـــلفظ درســـت نـــام 

های روسی، من را یاری رسانیده است، ابراز سپاس می نمایم.


