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درحاشیۀنسخۀچاپی»کیجیبیدرافغانستان«

ــتان« به اثر جستجو در  ــخۀ چاپ نشدۀ »کی جی بی در افغانس ــال پیش نس از زمانی که قریب هفت س
ــتم رسید و ترجمۀ آنرا در وبسایت های »افغان جرمن آنالین« و »گفتمان« به نشر رساندم  انترنت بدس
ــم، ولی بنابر عوامل  ــکل کتاب در اختیار هموطنانم قرار ده ــا روزی ترجمۀ خود را به ش ــتم ت آرزو داش
ــتگی افغانستان نشر  ــد،  تا اینکه اکنون به همت رزمندگان حزب همبس مختلفی این مأمول برآورده نش
ــر ترجمۀ اینجانب  ــت که همزمان با نش چاپی این کتاب صورت نمود به خود می بیند. قابل یادآوری اس
ــده در آغاز سال ۲۰۰۹، جناب احمد ضیا رهگذر ترجمۀ جداگانه و مستقل خود را  ــایت های یادش در وبس
ــپردند و اگر شنیده ام درست باشد به شکل کتاب  ــتان آزاد« به دست نشر س ــایت »افغانس از طریق وبس
ــان قابل تمجید است. ترجمۀ جناب رهگذر این امتیاز را دارد که  ــانده اند که این خدمت ش نیز بچاپ رس
حواشی و زواید ترجمۀ انگلیسی را که به نظر من نامرتبط با موضوع کی جی بی در افغانستان بود نیز در 
بر می گیرد، چیزی که من از آن صرف نظر کردم، بنابران ترجمۀ کاملتری است. جناب رهگذر برخالف 
ــی توضیحی نداده اند. در مورد کیفیت و دقت  ــب به ترجمۀ محض اکتفا کرده پاورقی های اضاف اینجان
هر دو ترجمه پژوهندگان در صورت حوصله و عالقمندی خود می توانند به نتایج خود برسند. همچنین 
ــتو برگردانده و  ــتان« را به زبان پش ــت فاضل و ارجمندم جناب رحمت آریا »کی جی بی در افغانس دوس
ــپس به شکل آنالین در وبسایت  ــکل چاپی و س ــتان کی« ابتدا به ش به زیر نام »کی جی بی په افغانس
ــایر ترجمه ها و پژوهش های تاریخی شان خدمت ارزنده و  ــاندند که در پهلوی س ــر رس »بینوا« به نش

قابل قدرست. 
ــتان« جایگاه ویژۀ خود را در تاریخ نگاری وقایع چرخشی کودتای خونین  ــتۀ »کی جی بی در افغانس نوش
ــت که  ــناد و گزارشاتیس ــتان دارد چون منحصراً متکی بر اس ثور ۱۳۵۷ و حوادث متعاقب آن در افغانس
درین ارتباط میان سال های ۱۹۷8 تا ۱۹8۳ )۱۳۵۷ تا ۱۳۶۲ خورشیدی( به مرکز کی جی بی در ماسکو 
می رسید، ولی کتابی که به مفهوم دقیق کلمه از مراحل تدوین، انشأ، تحقیق و تدقیق، اصالح و ویرایش 
گذشته باشد نیست. از همینروست که بی دقتی های زیادی را خصوصًا در نام های اشخاص و خالهای 
ــند مؤثق  ــته بمثابۀ س ــهودی را در گزارش وقایع می بینیم. اما اینهمه از ارزش و اهمیت این نوش مش
تاریخی نمی کاهد. عیب بزرگ این نوشته شاید نپرداختن به پرسش های عمده ایست که تاریخ نگاران 
هنوز هم در پی یافتن پاسخ به آنهاست، مانند راز سر به ُمهر قتل میر اکبر خیبر که جرقۀ آتش افروزی 
ــه تا به امروز ادامه دارد. اما از طرف دیگر، بزرگترین ارزش  ــود برای اینهمه فجایع و بدبختی هایی ک ب
ــته تثبیت انکار ناپذیر هویت عده ای از جواسیس و ایجنت های کی جی بی است که اکثراً یکجا  این نوش
با ذکر نام مستعارشان معرفی گردیده اند. درین ارتباط باید اضافه کرد که در اخیر نسخۀ چاپی انگلیسی 
لیست صد تن از ایجنت ها و مخبرین کی جی بی در افغانستان با نام های اصلی و مشخصات هویت شان 
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به شکل »ضمیمۀ ۱« داده شده است که در نسخۀ نشر شدۀ انگلیسی این نام های اصلی و مشخصات 
هویت شاید بنابر دالیل حقوقی حذف گردیده اند )و از همین سبب لیست مذکور درین ترجمه گنجانیده 
ــده است(. بنابران ازین نگاه پژوهندگان و عدالت جویان میهن پرست افغانی همچنان تشنه لب باقی  نش
می مانند که امید است به همت کوشندگان متعهد در آینده به این نام های حذف شده دسترسی حاصل 
ــور معرفی گردند. با آنهم، نشر ترجمۀ  ــایی و به مردم و تاریخ کش ــان کی جی بی شناس ــود و جاسوس ش
ــیس لرزه بر اندام وطنفروشان شناخته شده و  ــتان« و معرفی عده ای ازین جواس »کی جی بی در افغانس
شناخته ناشده انداخت و بازتاب های سراسیمه گونۀ  آنها را برانگیخت چنانکه در هنگامی که نشر انترنتی 
ترجمۀ »کی جی بی در افغانستان« هنور ادامه داشت فردی که طبق اطالع مؤثق بعدی کسی جز صمد 
ــم میوندوال نبود زیر نام مستعار »انجنیر یاسین فوالدی« بر  ــاد هاش ازهر دژخیم معروف و قاتل روانش
ــایت »افغان جرمن  ــتان« حملۀ قلمی نمود که از طریق وبس ــب و ترجمۀ »کی جی بی در افغانس اینجان
ــکل ضمیمه در اخیر کتاب  ــخ اینجانب به »انجنیر یاسین فوالدی« به ش ــید. پاس ــر رس آنالین« به نش
ــر از نام اصلی خود  ــن حملۀ قلمی، صمد ازه ــت. در امتداد ای ــیده اس ــر رس حاضر )صفحه ۱۵۴( به نش
ــت و به »مرکز بین المللی وودرو ویلسن برای دانشمندان« فرستاد که در وبسایت  »اعتراضیه « ای نوش
ــتری به آن داده نشد. این بازتاب ها همه بیانگر ارزش سندیت نوشتۀ  آنها بازتاب یافت ولی اهمیت بیش

»کی جی بی در افغانستان« در دادگاه تاریخ می باشد.
ــال گذشته  ــتان گواهی آنها را می دهند قریب چهل س ــناد کی جی بی در افغانس از زمان حوادثی که اس
ــان و خاطره ای از  ــال بعد از جنگ جهانی دوم دنیا آنچنان تغییر کرده بود که کمتر نش ــت. چهل س اس
جنگ جهانی در اذهان باقیمانده بود، ولی چهل سال پس از فاجعۀ ثور کشور ما همچنان با پی آمدهای 
شوم خیانت ملی ۷ ثور ۱۳۵۷ بصورت روزمره دست به گریبان است و روشنی بامدادی پس ازین شب 
ــور و مردم ما از فاجعه ای به فاجعه ای بدتر و از  ــال کش ــود. درین قریب چهل س یلدا هنوز دیده نمی ش
بدبختی ای به دامان بدبختی بزرگتری درافتاده اند به گونه ایکه فاجعه آفرینان ۷ ثوری گویی برای نسل 
امروز و حتی بقایای نسل دیروز فراموش چه که در مقایسه با تیره روزی های ارمغان آورده شده توسط 
8 ثوری ها سپید روی نیز شده اند. ازینجاست که انتشار اسنادی چون »کی جی بی در افغانستان« حیثیت 
ــاس و بنیاد بربادی و تیره  ــل های امروز و فردا را نگذارند اس ــیان تاریخی را دارند تا نس آژیر در برابر نس

 روزی خود را فراموش کنند و به جوهر حق و عدالت تاریخی خیانت نمایند.
با سپاس از میهن پرستان حزب همبستگی افغانستان که دست به چاپ و نشر این کتاب زده اند، امیدوارم 

این اقدام آواز کوچکی باشد در غریو آزادی خواهی و عدالت خواهی مردم جان بلب رسیدۀ ما.

داکتر حمید سیماب
اتاوا، کانادا

۱۱ نومبر ۲۰۱۵  
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نکتهییچندقبلازخوانش»کیجیبیدرافغانستان«

ــیس و جیره خواران  ــتان« جواس ــه گان »حزب دموکراتیک خلق افغانس ــه رهبران و بلندپای این ک
کی جی بی شوروی بودند از همان آغاز فعالیت سیاسی این جریان زبانزد عناصر آگاه مردم افغانستان بود 
ولی چنانکه پرآشکار است تقریبًا ناممکن بود سند انکار ناپذیری را در این مورد به دست آورد و به مثابۀ 
ــانه چنین اتهامی را رد  ــگ و نفرین به روی اعضا و هواخواهان این حزب که جنونزده و ددمنش ــف نن ت
ــمن« می خواندند، زد. تاریخ و فرجام عملکرد این حزب وطنفروش این  می کردند و آن را »تبلیغات دش
تف جمعی مردم افغانستان و عناصر مترقی راستین را به روی این دار و دسته مدت ها پیش انداخته است 
ــد و پوچ بودن امید واهی  ــینۀ این نعش گندیده باش ــنگی بر س ــند متقنی که س ولی باوجود آن جای س
ــازد همچنان  ــی این حزب را برای هواخواهان فریب آیین آن ثابت س ــتاخیز و بعث بعدالموت سیاس رس

خالی بود – تا امروز.

ــت عمومی اول کی جی بی، دستگاه  ــد ریاس ــیف دار( ارش ــیلی متروخین جگرن و بایگان )آرش واس
ــتخبارات در »ام جی بی«  ــال ۱۹۴8 منحیث افسر اس ــوروی سابق بود که در س ــتخبارات اتحاد ش اس
ــامل کار شد. وی تا سال ۱۹۵۶ ماموریت های مخفی استخباراتی زیادی را  ــتگاه سلف کی جی بی ش دس
ــاند ولی در سال ۱۹۵۶ پس از ناکام شدن در یک ماموریت مخفی  ــوروی به انجام رس در خارج اتحاد ش
از وظایف مخفی عملیاتی سبکدوش و به بایگانی )آرشیف( ریاست عمومی اول کی جی بی گماشته شد. 
بین سال های ۱۹۷۲ و ۱۹8۴ به وی وظیفۀ نظارت بر انتقال اسناد آرشیف ریاست عمومی اول از مرکز 
ــکو به مقر جدید آن در »یاسینوو«ی آن شهر سپرده شد.  بدنام کی جی بی در عمارت »لوبیانکا«ی ماس
این مسئولیت فرصت خوبی را برای متروخین به دست داد تا اسناد مهم بی شماری از آرشیف کی جی بی 

را نقل بردارد یا جنسًا باال رود. وی در سال ۱۹8۵ از کی جی بی بازنشسته شد.

ــیف کی جی بی حال او را دگرگون گردانید. به گفتۀ خودش »نمی توانستم چنین  ــی به آرش دسترس
ــیرتی را باور کنم. شر و خباثت در عملکرد کی جی بی همه از پیش برنامه ریزی شده،  ــگالی و دیو س بدس
ــوروی فقید نفس می کشید برای متروخین  ــده و سنجیده شده بود«. اما تا زمانی که اتحاد ش ترتیب ش
ــی اتحاد  ــی پرده بردارد. پس از فروپاش ــر و خباثت در عملکرد کی جی ب ــود تا از روی ش ــال آن نب مج
شوروی متروخین در سال ۱۹۹۲ سفری به استونیا داشت. وی نقلی از برخی اسناد پنهانی استنساخ شدۀ 
کی جی بی را در بکس سفری خود گذاشت و در اولین فرصت خود را به سفارت امریکا در تالین پایتخت 
ــپید روتر و نکو کردارتر از دستگاه  ــاند. شاید دستگاه استخباراتی »سی آی ای« امریکا  را س ــتونیا رس اس
ــوروی می پنداشت، ولی به هر حال سی آی ای  او را جدی نگرفت. وی سپس به دستگاه  ــتخبارات ش اس
ــنادی که متروخین  ــتخبارات مخفی بریتانیا »ام آی ۶« روی آورد. انگلیس های کهنه کار به ارزش اس اس
سوغات آورده بود پی بردند و در همانجا او را منحیث ایجنت استخدام کردند. وظیفۀ عملیاتی که ام آی ۶ 
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ــپرد بیرون آوردن قریب ۲۵,۰۰۰ ورق سند و دوسیۀ اسناد مخفی بود که متروخین آن ها  به متروخین س
ــتانی خود پنهان نموده بود. این کار به کمک امکانات ام آی۶ موفقانه  ــطح چوبین کلبۀ تابس را در زیر س

انجام یافت و متروخین با اسنادش یکجا راهی بریتانیا شدند. 

اسناد آورده شده توسط متروخین که در کل به نام »آرشیف متروخین« یاد می شوند گنج باد آوردی 
– هر چند با ارزش عمدتًا تاریخی – برای دستگاه های استخبارات غرب و حلقه های پژوهشی بود. اضافه 
ــیف متروخین کردند، متروخین خود تا زمان  ــتگاه های اطالعاتی غرب از آرش بر بهره برداری ای که دس
مرگش در سال ۲۰۰۴ پنج کتاب و یک رساله را به صورت فردی یا در همکاری با سایرین نوشت و به 

نشر رسانید، بدین گونه:

ــیف متروخین و تاریخچۀ مخفی کی جی بی«)۱( به هم قلمی کریستوفر 	  ــیر و سپر: آرش »شمش
ISBN ۰-۴۶۵- : )ISBN( ــاب ــمارۀ هنجارین بین المللی کت ــپتمبر ۲۰۰۰، ش آندرو، س

ISBN ۰-۴۶۵-۰۰۳۱۲-۵ ۹-۰۰۳۱۰ و

»دنیا بکام ما می چرخید: کی جی بی و نبرد برای جهان سوم«)۲( به همقلمی کریستوفر آندرو، 	 
ISBN ۰-۴۶۵-۰۰۳۱۱-۷ نشر پس از مرگ، ۲۰۰۵، شمارۀ

ــتوفر آندرو، ۲۰۰۰، 	  ــرب«)۳( به همقلمی کریس ــن: کی جی بی در اروپا و غ ــیف متروخی »آرش
 ISBN ۰-۱۴-۰۲8۴8۷-۷

 	 ISBN ،۲۰۰۲ ، )۴(»ــوروی ــتخبارات ش ــر اس ــتی افس ــوس کی جی بی: کتاب دم دس »قام
۰-۷۱۴۶-۵۲۵۷-۱
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ــی آن توسط کریستیان 	  ــی که ترجمۀ انگلیس ــالۀ دستنویس ــتان« رس »کی جی بی در افغانس
اوسترمان و اود آرنه ویستاد)۶( ویرایش شده و از طرف »پروژۀ تاریخ بین المللی جنگ سرد« 
مربوط »مرکز بین المللی وودرو ویلسن برای دانشمندان«)۷( در سال ۲۰۰۲ به نشر رسید.  

ــجلی از فعالیت های  ــت که س ــالۀ اخیرالذکر اس ــروکار داریم، همین رس آنچه ما در اینجا با آن س
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کی جی بی در افغانستان بین سال های ۱۹۷8 و ۱۹8۳ را به دست می دهد. قرار بیان متروخین، محتویات 
ــالۀ »کی جی بی در افغانستان« دربست از معلوماتی که در اسناد کی جی بی گنجانیده شده بود گرفته  رس
ــت. متروخین می خواست رسالۀ  ــاله  از هیچ منبع دیگری استفاده نگردیده اس ــده و در تألیف این رس ش
مربوط به نقش کی جی بی در افغانستان سرسلسلۀ زنجیره یی از کتاب ها زیر نام »دنباله گیری نقش پاها 
ــت ها پیرامون کارنامۀ  ــد که این مأمول برآورده نگردید، اما با تدوین و تألیف یادداش ــت« باش در نجاس
ــت آورد. به گفتۀ  ــت به دس ــنده تا حدی آرامش خاطری را که نیاز داش ــتان نویس کی جی بی در افغانس
ــیه های کی جی بی که بیشترین اثر  ــتوفر اندریو، همقلم  متروخین در تألیف چند کتاب، »آن دوس کریس
ــناد مربوط به جنگ افغانستان بود. دهشت و دلهره ای که در این  ــت اس عاطفی بر متروخین بر جا گذاش
پرونده ها بازتاب یافته بود با دقت و احتیاط از چشم مردم شوروی پنهان نگهداشته می شد. وسایل ارتباط 
ــتماتیک هزاران قریۀ افغانستان که به ویرانه هایی از کلبه های  ــوروی در ارتباط تخریب سیس جمعی ش
ــکنه مبدل شده بودند، در ارتباط با فرار چهار ملیون پناهنده و کشتار  ــقف و بام و عاری از س گلین بی س
ــرزمین در جنگی که گورباچف بعدها آن را »اشتباه« خواند در توطئۀ سکوت  ــان این س یک ملیون انس

همداستان بودند.«)8(

ــناد کی جی بی برای ما افغان ها اهمیت و ارزش ویژۀ دیگری دارند. نشر این یادداشت ها نه  و اما اس
ــاید وجدان های خفتۀ افرادی را بیدار کند که در ابتدا  ــت بلکه ش تنها برهان قاطع برای تاریخ نگاران اس
ــدند و هنوز هم ژرفای  با نیت خیر و آرزوی خدمت – ولی غافل از اصلیت – »خلقی« و »پرچمی« ش
ــان آن ها را بدان کشاندند، نمی توانند باور کنند.  ــوس حزب ش گودال خیانتی را که رهبران اجیر و جاس
ــتن زندان ها و پرکردن  ــاید در خیانت و وطنفروشی، قتل و جنایت و شکنجه، انباش ــخاص ش چنین اش
ــتاها و بربادی  ــی روس ها، بمباران روس ــرات و ۳ حوت کابل، دالل ــرکوب ۲۴ حوت ه ــا، س پولیگون ه
ــتند اما با کور دلی و ابرام در جفا هنوز بار گناه عضویت در حزبی مولود  ــتقیمًا دست نداش زندگی ها مس
جاسوسی و خودفروشی و ایستادن در صف وطنفروشان و سلسله جنبانان بربادی و ویرانی کنونی کشور 
ــت برای هرکه در این کشور بربادشده  ــناد هشداریس ــر این اس را پذیرفته نمی توانند. از طرف دیگر نش
ــت« و »مبارزه« یا »جهاد« داشته است یا دارد، چه نیم گامی در راه برگزیده اش رفته یا  ادعای »سیاس
ــر این اسناد یکبار دیگر ثابت می سازد که حقیقت مستور نمی ماند و  ــهر آن را پیموده است. نش هفت ش
ــود، هیچ شیادی –چه نقاب »ترقی« بر رخ  ــالمی در مزرعۀ تاریخ گم نمی ش همانگونه که هیچ تخم س
ــد– نمی تواند بازی را تا آخر ادامه دهد، و این را این اکنونیان  ــته باش و چه عبا و قبای دین در بر داش
یعنی کرسی نشینان و پارلمان نشینانی که می دانید و می دانیم نیک آگاهند. عاقبت »سیاه روی شود هر 

که درو غش باشد« ... 

ــتباه نیز می کند، ولی در افغانستان بین  ــت. هرکه عمل می کند اش ــتباه کردن همزاد عملکردنس اش

)))  »شمشیر و سپر«، صص ))-))
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اشتباه و خیانت دریاهای اشک و خونی خط می اندازد که در این سه دهه در کشور فلکزدۀ ما راه انداخته 
ــت خلقی ها و پرچمی ها و تنظیم های »جهادی«  ــته و به دس ــتان گذش ــده اند. آنچه را که در افغانس ش
ــی روی  ــتباه« خواندن اهانت به دردهای مردم داغدیده و نمک پاش ــی« اتفاق افتاده تنها »اش و »طالب

زخم های شان است.           

ــتان در متن اوقیانوسی از رنج و عذاب مردم بی گناه نتیجۀ جنایت، خیانت،  بربادی و ویرانی افغانس
وطنفروشی و شنایع دولت ها و گروه بندی های سیاسی- نظامی ایست که با ام الفجایع حزب دموکراتیک 
ــیاه روز ۷ ثور ۱۳۵۷ آغاز و به گونه یی تا کنون ادامه دارد.  هریک از دولت های  ــتان در س خلق افغانس
مستقر در کابل پس از آن و گروه بندی های تفنگدار النه گرفته در گوشه و کنار افغانستان و در ممالک 
همجوار در کشتار و غارت مردم و ویرانی شهر و ده افغانستان سهم داشته و مسئول می باشند، هر چند 
ــتۀ نفرین خاص  ــله جنبانان این بدبختی ها، یعنی خلقی ها و پرچمی ها، شایس در این بین کارنامۀ سلس
ــال ها جنگ مقاومت و پس از فروریختن نظام  ــازمان ها و تنظیم های جهادی که در طول س ــت. س اس
پوشالی خلق و پرچم به سرو کلۀ همدگر زدند اگر سهمی در بسر رساندن جنگ مقاومت مردم افغانستان 
ــه و خون های پاک لجن پاشیده  ــنایعی که راه انداختند برآنهمه حماس ایفا کردند متعاقبًا با جنایات و ش
خود را سیاه روی دو دنیا ساختند. تفرقه های زبانی، قومی، سمتی، منطقوی وغیره که اکنون چنین شایع 

است، دست آورد همین خیانت ها و جنایت ها می باشد.  

 اینهمه خیانت و جنایت و شناعت ثبت تاریخ اند و عاملین آن و دستیاران شان هرگز نمی توانند تا 
ابد ماسک معصومیت به چهره زنند. اعضا و منسوبیین دولت ها و احزاب ۷ ثوری و 8 ثوری و مالیی و 
طالبی و سازمان ها و گروه های خائن و جنایت کار وابسته به آن ها یا در تجاوز به حقوق انسان هموطن 
ــته اند یا اینکه با همراهی و تایید خاموشانه  ــاختن دریا های اشک و خون مستقیمًا دست داش و جاری س
خود دست جنایت و خیانت را تقویه کرده و بنابر آن در روسیاهی قتل و جنایت شریک اند. خط فاصل 
بین ستمگر و ستمکش و معیار شناخت سپید روی و سیاه روی ابهامی  ندارد: در روز ۲۴ حوت هرات و 
۳ حوت کابل در پهلوی کدام جانب قرار داشتیم؟ وقتی به نام تاجک و پشتون و هزاره و ازبک و چه و 
ــد، پستان های زنان بریده می شد، بر ناموس ها تجاوز می شد و انسان های  ــر کوبیده می ش چه میخ در س
هموطن ما در کانتینرهای فلزی کباب می شدند، نفرین ما کدام سو طغیان می کرد و دل ما با کدام درد 

فشرده می شد؟ 

پرآشکار است که نمی توان اسیر درد و داغ گذشته باقی ماند و باید به آینده دید و به طرف آینده ره 
گشود، ولی به نام صلح و آرامش و خوشبختی آینده نیز نمی توان روی گذشته با چشم پوشی و فراموشی 
ــیان  بر خیانت و جنایت ارزش های فردا –یا فردای ارزش ها–  را  ــت مالی کرد، چون اغماض و نس ماس
ــازد. گذشت و بخشایش بدون حساب گیری  ــوال می برد و آنچه را که واالست رنگ پریده می س زیر س
ــالۀ جامعۀ ما را شفا بخشد. تا زمانی که شاهین  ــخ خواهی نمی تواند زخم های خون چکان سی س و پاس
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ــخ فریاد دادخواهی مردم جهنم دیدۀ افغانستان عمود نگردیده، نمی توان به التیام  ترازوی عدالت در پاس
زخم های دل و روان مردم باور داشت. 

ــت بلند آشیان و رسیدن به آن، با درنظرداشت واقعیت های عینی زمان  ولی عدالتِ آرمانی عنقاییس
و پیرامون، به دنبال سایۀ خود دویدن است. عدالتی که مرهم زخم های چرکین و آرامشبخش دل های 
ــزای درخور جنایت در پرتو حقیقت و قانونیت برای تبهکارانی که خون  غمگین تواند بود، در پهلوی س
ــرافتمندانۀ بزه کارانیست  ریختند و وطن فروختند و ناموس دریدند، اعتراف صادقانه و پوزش خواهی ش
ــاختند. فقط چنین پوزش خواهی  ــک مرد و زن و پیر و جوان را جاری س ــیل اش که با بی دردی خود س
ــرافت و نیت  ــان که با ش ــا و پرچمی ها و جفاکارانی که پس از آن ها آمدند –آنان ش ــای خلقی ه بی ری
وطنپرستی و خدمت به دنبال حزبی جاسوس افتادند و راه شرفباختگی و وطنفروشی پیمودند– می تواند 
دروازه های عدالت را بگشاید؛ فقط چنین پوزش خواهی بی ریا، با آواز بلند در روز روشن و در سر چهارراه 
ــانی چند–  ــوای دزدانه در کنج های تاریک با همکیش ــرم بر جبین –نه با نج ــهادت عرق ش عام، با ش
می تواند بخشایش و آشتی واقعی بار آورد و داغ ها را از دل ها بزداید... و در این میان رسالۀ »کی جی بی 
ــد برای خلقیان و پرچمیانی که وجدان شان هنوز بیدار است و  ــتان« می تواند ترغیبی نکو باش در افغانس

شایستۀ بخشایش و آشتی مردمی اند که از فرجام کارشان بس جفاها دیده اند.  

رساله به شکل دستنویس تهیه شده و هیچ گونه پژوهش ویرایشی برای به هنجارساختن آن از نظر 
ــایی و امالی نام ها و غیره صورت نگرفته است. بدین سبب اشتباهات و بی دقتی های کوچک اینجا  انش
و آنجا دیده می شود که امید است در نسخه های چاپی ای که پس از انتشار انترنتی ترجمۀ دری کنونی 
ــتر از  ــت، یا به همت برگرداننده و یا به همت صاحب نظران تواناتر و آگاه تر، بیش ــاله در نظر اس این رس

آنچه انجام یافته زیر نویسی، حاشیه نگاری و اصالح گردند.

داکتر حمید سیماب
اتاوا، کانادا
۳ فبروری ۲۰۰۹   
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۱-پایهگذاریحزب

ــتان موقعیت مهم ستراتیژیک دارد. مرز طوالنی ای که با اتحاد شوروی داشت در گذشته از  افغانس
ــتند. پس از بیخ گرفتن رژیم بلشویک در  ــو آزادانه باهم اختالط داش هر دو جانب باز بود و مردمان دو س
ــد و مخالفین آشکار رژیم بلشویک  ــان مردمان دو سوی مرز قطع ش ــیای میانه حرکت آزادانه و آس آس
ــایه یعنی افغانستان رانده شدند. در حال حاضر در حدود ۷۵۰,۰۰۰  نفر از تبار تاجک ها،  ــور همس به کش

ازبک ها، ترکمن ها و قیرغیزهایی که از سرکوب گریختند، در افغانستان زندگی می کنند. 

افغانستان اولین کشوری بود که رژیم جدید را در روسیه به رسمیت شناخت و بگونۀ سنتی همسایۀ 
خوبی بوده است. نفوذ اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی در همه شئون زندگی در افغانستان چشمگیر 
ــاهان پی در پی و نه رئیس جمهور داؤد، هیچ کدام تصمیم مهمی بدون در نظر گرفتن  ــت. نه پادش اس
ــتان پس از اعالم نظام جمهوریت به خط مشی  ــایۀ شمالی کشور شان نمی گرفتند. افغانس منافع همس
نگهداشت توازن بین شرق و غرب ادامه داده روش دوستانه در برابر همسایۀ شمالی خود را تغییر نداد.

اما هنگامی که داؤد در صدد آن شد تا بنیاد حزب سیاسی خود را بگذارد، کی جی بی آن را تهدیدی 
به کمونیست ها تلقی کرد. کی جی بی به این اندیشه بود که شاید داؤد همانند ایران سایر احزاب سیاسی 
ــی اعالم کند. بنابر آن کی جی بی)۹( عملکرد دولت داؤد را دقیقًا زیر نظر گرفته جلو هرگونه  ــر قانون را غی
ــور های دیگر را می گرفت. کی جی بی به صورت اخص با طرح های  ــتان با کش ــبات نزدیک افغانس مناس
ایران مبنی بر اعمار اولین شبکۀ راه آهن در افغانستان و طرح های ایاالت متحده برای احداث تأسیسات 
ــفاخانه های عرضه کنندۀ خدمات اساسی صحی به اهالی کشور مخالفت  ــبکه یی از ش ذوب فلزات و ش

)))  نویس��نده  اصطالح »چکا)ЧК)« را که مخفف نام روس��ی »Чрезвычайная Комиссия  )کمیسیون فوق 
Все�  للعاده)« می باشد در سرتاسر نوشتۀ خود با نام کی جی بی بشکل متبادل بکار برده است. چکا که نام مکمل روسی آن
 российская Чрезвычайная Комиссия по Борьбе с Контрреволюцией и Саботажем
)کمیسیون فوق العادۀ سراسری روسیه برای مبارزه با ضد انقالب و خرابکاری) می باشد، اولین دستگاه استخبارات نظام شوروی 
پس از پیروزی انقالب اکتوبر )))) بود و گرچه این دس��تگاه در طول قریب هفتاد س��ال عمر نظام شوروی بار ها تغییر نام داد 
)آخرین نام آن کی جی بی یا ک.گ.ب. ]КГБ[ یا کمیتۀ امنیت دولتی بود) نام »چکا« در خاطره ها و برسر زبان ها باقی ماند و 
در روسیه تا آخر به کی جی بی »چکا« می گفتند.  کسانیکه در چکا و دستگاه های جانشین آن کار می کردند بنام »چکیست« 
یاد می ش��دند که با اقتدأ به آن پس از اش��غال افغانستان توسط ش��وروی در ٠))) کارکنان »خاد« )خدمات اطالعات دولتی) 
افغانستان را »خادیست« می نامیدند. درین ترجمۀ دری در همه جا »چکا« به »کی جی بی« برگردانده شده است. – برگرداننده 
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ــبکۀ منضبطی از عمال کی جی بی وجود داشت که از طریق آن ها از وضعیت  ــتان ش می کرد. در افغانس
دسته بندی های مختلف سیاسی اطالعات دقیق به دست آورده و در روند های سیاسی به نحو نیرومندی 
اعمال نفوذ می کرد و در نتیجه می توانست جد و جهد دستگاه استخباراتی افغانی را به جانب نمایندگان 

خارجی سازمان های مورد نظر خود جهت داده توجه را از عناصر طرفدار شوروی منحرف سازد.    

ــیونال کمونیستی و  ــدند و عده یی در انترناس ــیزم لنینیزم ش برخی از عوامل کی جی بی پیرو مارکس
جنبش کارگری به فعالیت پرداختند. یکی از این عوامل نورمحمد تره کی با نام مستعار »نور« بود که در 
سال ۱۹۵۱ به خدمت کی جی بی درآمد)۱۰(. وی که حرفۀ روزنامه نگاری و نویسندگی داشت با کاراندازان 

)٠))  »یکی ازنکات قابل بحث درمورد زندگی سیاس��ی نورمحمد تره کی روابط او با امریکایی ها اس��ت. پس ازانش��عاب 
ح��زب دمکراتی��ک خلق ب��ه دو جناح خلق و پرچم به رهب��ری تره کی و کارمل که دامنۀ اختالف میان آنها گس��ترش یافت، 
تره کی از س��وی جناح پرچم متهم به عضویت در س��ازمان جاسوسی امریکا س��ی.آی.ای گردید. هرچند جناح پرچم همکاری 
وعضوی��ت تره کی را با س��ی.آی.ای بمثابۀ نظر رس��می و علنی خود مطرح نک��رد اما با نگارش زندگی نام��ۀ تره کی از آدرس 
نامعلومی که بصورت شب نامه یی در سال )))) وسیعاً توزیع گردید تره کی جاسوس امریکا معرفی شد. درزندگی نامۀ تره کی 
گفته ش��ده بود که نورمحمد تره کی ازس��وی یک مؤسس��ۀ امریکایی اس��تخدام گردید وبه هند رفت ودریک مکتب امریکایی 
درس خوان��د. درزندگ��ی نام��ۀ مذکورتذکریافته ب��ود که تره کی با آنکه عض��و جنبش ویش زلمیان بود ام��ا وقتی اعضای این 
جنبش ازسوی دولت دستگیر وزندانی شدند، تره کی نه تنها زندانی نشد بلکه اتشۀ مطبوعاتی سفارت افغانستان درواشنگتن 
مقررگردید. عبدالقدوس غوربندی که درآن زمان ازفعاالن جناح پرچم بود مدعی اس��ت که زندگی نامۀ تره کی به دس��تورببرک 

کارمل توسطه جمعی از پرچمی ها درخانۀ بارق شفیعی واقع تایمنی نگاشته شد و سپس بصورت شب نامه توزیع گردید. 
»نورمحمد تره کی درس��ال )))) به عنوان عضو مؤسس ویش زلمیان گروه منتقد دولت که بسیاری از اعضای مؤسس 
به زندان افگنده شدند ازسوی صدراعظم سردارشاه محمود مورد عفو قرار گرفت وبه حیث اتشۀ مطبوعاتی سفارت افغانستان 
درواش��نگتن توظیف ش��د امایک سال بعد س��ردارمحمد نعیم سفیرافغانستان در واش��نگتن موصوف را به نام فرد بی کفایت 
س��بکدوش کرد. وی قبل ازآنکه به کابل بیاید دریک مصاحبۀ مطبوعاتی دولت افغانس��تان را مستبد خواند وازتمایل خود به 
پناهندگی درامریکا س��خن گفت. دولت امریکا ازدادن پناهندگی به تره کی خودداری کرد و تره کی ناگزیر راهی کابل ش��د. 
در کابل اظهارت تره کی درمورد خودکامگی و اس��تبداد دولت افغانس��تان س��ردارمحمد داود را که تازه به صدارت رسیده بود 
خشمگین ساخت. اما تره کی نخست به پاکستان آمد وسیاست سردارمحمد داود را ستود. وی با وساطت محمد اکبر پروانی 
قنس��ل افغانس��تان درکویته و حسن صافی قنسل افغانستان درپش��اور مورد عفو صدرعظم قرارگرفت و به کابل آمد. وی بعداً 
درس��ال ))))به عنوان مترجم دردفترکمک های بین المللی ایاالت متحده درکابل مش��غول گردید. تره کی درس��ال )))) 
که دفترترجمۀ نور را بازکرد با س��فارت امریکا ارتباط داش��ت ومطالب مهم مطبوعات داخلی را برای س��فارت امریکا و برخی 
س��فارت های دیگر خارجی ترجمه می کرد. درحالیکه روابط وهمکاری با س��فارت های خارجی و خارجی ها درآن سالها تحت 
مراقب��ت اس��تخبارات دولت قرارمی گرفت، تره ک��ی بدون هیچ ممانعت ومزاحمتی به کارخود ب��ا امریکایی ها ادامه  داد. لویی 
دوپری نویس��نده وافغانس��تان ش��ناس امریکایی معتقد است که نورمحمد تره کی در س��فارت امریکا وبا امریکایی ها به حیث 

مخبرحکومت افغانستان کارمیکرد. 
»درحالیکه دوپری ازنورمحمد تره کی به عنوان مخبرحکومت افغانس��تان در س��فارت ایاالت متحدۀ امریکا نام می برد، 
ام��ا انتشاراس��ناد مح��رم وزارت خارجۀ امریکا ده ها س��ال بعد ازآن، حکای��ت ازگزارش دهی تره کی به س��فارت امریکا دارد. 
درراپورمحرم مؤرخ ) دس��مبر )))) س��فارت امریکا درکابل به وزارت خارجه ایاالت متحده درواش��نگتن گزارش نورمحمد 
تره کی به جی. ویلیام پیز J.William Piez و فرانک ای. شمیلزر Frank E. Schmelzer سکرترهای دوم سفارت ایاالت 
متحده امریکا نگاشته می شود ”دیپلوماتهای امریکایی نورمحمد تره کی را یک منبع مطمئن وقابل اعتماد توصیف می کنند.  
نورمحمد تره کی این اطالعات را درخانۀ ش��میلرزبه آنها ارائه می کند.“ این س��ند گزارشی ازمعلومات وابرازنظرهای تره کی در 
موردحزب ویش زلمیان، عدم محبوبیت حکومت، انکش��اف احزاب سیاس��ی، فعالیت های س��ردارمحمد داود و سردار محمد 
نعیم اس��ت. در س��ند دیگر وزارت خارجۀ امریکا که در ٠)مارچ ))))به واشنگتن نگاش��ته میشود اطالعات تره کی درمورد 
تأس��یس حزب دمکراتیک خلق گزارش می یابد. این س��ند ازسوی  قونسل سفارت امریکا درامور سیاسی هووارد جی. اشفورد 
Howard J. Ashford امضأ ش��ده است که در خالصۀ متن گزارش نگاشته می شود: ”منشی عمومی”اولین حزب سیاسی 
افغانس��تان“ که در س��ال های آخرتشکیل گردیده است درمورد ایجاد این حزب، ترکیب اعضای حزب وبرنامه های عمل حزب 
روزچهاردهم مارچ )))))) معلومات ارائه کرد. علی رغم آنکه آیندۀ حزب درنتیجۀ ابهام سیاست حکومت درارتباط با فعالیت 

احزاب سیاسی مبهم به نظر می رسد، به نظرمی آید که حزب مذکورنقش مهمی رادرآینده ایفا خواهد کرد.... «  
)محمد اکرم اندیش��مند، نور محمد تره کی، نخس��تین زمام دار حاکمیِت کودتای ثور ))))، )) اپریل )٠٠)، برگرفته 
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ــپیریدینوف،  ــییف، س ــاگادیف، کوزلوف، فدوس ــتخباراتی ذیل در اقامتگاه کابل)۱۱( در ارتباط بود: ش اس
کوسترومین، کوزیرف، و ا.و. پتروف)۱۲(  

ــر« و »خوما«)۱۳(   ــد«، یکجا با »مخموی« »اکب ــتعار »ماری ــت دیگر، ببرک کارمل با نام مس ایجن
ــتند.)۱۴( تره کی و کارمل در  ــال ۱۹۵۷ بنیاد گذاش ــتی پرچم را در حوالی س گروهی با تمایالت کمونیس
ــانیدند. تره کی در آن زمان بدون ارتباط معین  ــخصی بهم رس ــایی ش ــال ۱۹۶۲ شناس حوالی پایان س
ــت تا آن که حفیظ اهلل امین  ــتان سیاسی پیرامون خود نداش ــی فعالیت می کرد و حلقه یی از دوس سیاس
ــاس گذاشتند. این دو گروه بعدتر باهم متحد  ــتی به نام »خلق« را اس ــت و گروه مارکسیس به وی پیوس
ــده در سال ۱۹۶۵ هویت حزب دموکراتیک خلق افغانستان را به خود گرفتند که بیش از سه صد نفر  ش
عضو نداشت. حزب دموکراتیک خلق افغانستان کمیتۀ مرکزی با سی عضو و دفتر سیاسی با پنج عضو 
ــتان  ــی اول کمیته مرکزی حزب دموکراتیک خلق افغانس ــکیل داد که در آن تره کی به حیث منش را تش
ــکیالتی نبود و در ابتدا  ــدند. در واقع این یک ادغام تش )ح.د.خ.ا.( و کارمل به حیث معاونش انتخاب ش
ــداران کارمل به نام »پرچمی« و طرفداران  ــکو را اجرا می کردند. طرف هردو گروه منقادانه هدایات ماس

تره کی به نام »خلقی« خوانده می شدند. 

ــعبۀ بین المللی کمیتۀ مرکزی حزب کمونیست اتحاد شوروی سفری به ماسکو  تره کی به دعوت ش
ــعبۀ بین المللی و سایر اعضای این دستگاه استقبال به عمل  کرد. از وی بوریس پونوماریف)۱۵( رئیس ش
آوردند و به وی توصیه کردند تا زمان کسب اجازۀ رسمی فعالیت حزبی از مقامات افغانی در کار حزبی 
ــاز را در محور  ــرایط غیرمج ــد و پایه گذاری مهم ترین بخش های حزب در ش ــود نهایت محتاط باش خ
کار های حزبی خود قرار دهد. به وی همچنین توصیه شد تا جریده یی را با صاحب امتیاز و مدیر مسئول 
ــر گیرد تا بتواند منبع عاید و امرار معاش خود  ــد به نش ــخصی دارا و صاحب مکنت باش نام نهادی که ش
ــتراتیژی و مسایل مربوط  ــئول توجیه کند. در طی این مالقات ها برنامه، آیین نامه، س را نزد مقامات مس
ــی عمومی حزب  ــتالین به آیدیت)۱۶( منش ــفارش های س به تمویل ح.د.خ.ا. مورد بحث قرار گرفت و س

 (www.goftaman.com شده از
))))  در قاموس دست اندرکاران استخباراتی شوروی، »اقامتگاه« به دفتر منطقوی یا ساحوی کی جی بی اطالق می شد 
که همه فعالیت های ایجنت ها و عمال جاسوس��ی از آنجا توس��ط مس��ئولین یا »کاراندازان« حلقات جاسوسی محلی اداره و 
پش��تیبانی می گردید. »اقامتگاه کابل« در داخل محوطۀ س��فارت اتحاد ش��وروی در جنب سرک داراالمان کابل قرار داشت. - 

برگرداننده    
 Sagadiev, Kozlov, Fedoseev, Spiridonov, Kostromin, Kozyrev, & A.V.Petrov  ((((

))))  هویت این عمال شناخته نشد )یادداشت ویرایشگر نسخۀ انگلیسی)
))))  از آنجاییکه متروخین بخش��ی از یادداشت های زمان کارش در دستگاه کی جی بی را که مربوط افغانستان می شد 
بشکل رسالۀی پیرامون فعالیت کی جی بی در افغانستان تدوین کرد و بدون هیچگونه ویرایش حرفوی ازنظر پژوهش معلومات 
تاریخی و حتی انشا و شیوایی بیان به نشر رساند اینگونه عدم دقت ها در جاهای مختلف رساله اش به چشم می خورد. تره کی 
و کارمل در سال )))) در محدودۀ حلقات پراگندۀ سیاسی آن روز فعالیت داشتند ولی هویت سیاسی »خلقی« و »پرچمی« 
تا مدت ها )سال ))))) تا پس از نشر جریدۀ »پرچم« توسط شاخۀ طرفدار کارمل در داخل حزب دموکراتیک خلق افغانستان 

تبارز نکرد. درینجا منظور حلقۀ سیاسی کارمل و رفقایش است. - برگرداننده
Boris Ponomarev  ((((

Aidit  ((((
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کمونیست اندونیزیا به تره کی حالی گردید.   

تره کی بر اعضای دستگاه کمیته مرکزی حزب کمونیست اتحاد شوروی انتباه خوبی بر جا گذاشت 
و شخصی جدی و از نظر سیاسی دارای آمادگی خوب برای رهبری حزبش تلقی گردید. تره کی پیشنهاد 
ــی)۱۷( یکی از رهبران ح.د.خ.ا. از ملیت اوزبیک)۱8( را مبنی بر استفاده از نارضائیتی »تم«)۱۹(  طاهر بدخش
و بخصوص اوزبیک ها برای راه اندازی برخورد مسلحانه با دولت افغانستان در ترکستان افغانی به اطالع 
کمیتۀ مرکزی رساند ولی آن ها چنین اقدام را عجوالنه خواندند. تره کی سپس از بدگمانی خود درمورد 
ــکوک معاونش کارمل با دستگاه استخبارات افغانستان سخن گفت. بدگمانی وی مبتنی  تماس های مش
ــط مقامات دولتی افغانی در سال ۱۹۵۲  ــی بود که توس بر این فاکت بود که کارمل اولین زندانی سیاس
ــده کرد که این آوازه ها به هدف  ــد. »اقامتگاه«)۲۰( این ادعا ها را رد کرده اظهار عقی ــدان رها گردی از زن
بدنام ساختن رقبای تره کی و درز انداختن و اشاعۀ بی اعتمادی در صفوف ح.د.خ.ا. راه اندازی می شدند. 

ــه کمیته مرکزی حزب  ــاب گردید کی جی بی ب ــی ح.د.خ.ا. انتخ ــی که تره کی به حیث منش هنگام
ــوروی اطالع داد که تماس های خود در قالب تماس »کارانداز با عامل« را با وی  ــت اتحاد ش کمونیس
ــرگیری تماس مخفی با تره کی به منظور  قطع می کند و اضافه کرد که »اگر وضعیتی پیش آید که از س
دادن کمک عملی به این حزب الزم افتد، در آن صورت کی جی بی می تواند با مراعات حد اکثر احتیاط 
ــعبۀ روابط بین المللی کمیتۀ  ــازد.« ا.و. میلووانوف)۲۱( رئیس بخش مربوطۀ ش ــی را برقرار س چنین تماس
ــلوف)۲۲(، پونوماریف و اندروپوف)۲۳( نامۀ کی جی بی را مطالعه  ــخ داد که سوس مرکزی به کی جی بی پاس
ــایل حزبی  کرده و به تاریخ ۱8 فبروری ۱۹۶۵ موافقه کردند که کی جی بی باید تماس مخفی روی مس

را با تره کی ادامه دهد.    

))))  طاهر بدخش��ی یکی از اعضای اس��اس گذار کمیته مرکزی ح د خ ا بود که در س��ال ))))از ح د خ ا برید و »ستم 
ملی« را که جریانی مارکسیس��تی ضد پشتون برخاس��ته از شمال افغانستان بود پیریزی کرد. وی در تابستان )))) زندانی و 

بتاریخ ))سپتمبر )))) اعدام گردید. )یادداشت ویرایشگر نسخۀ انگلیسی)  
))))  اشتباه است. طاهر بدخشی تاجیک بود. - برگرداننده

))))  مفهوم این اصطالح بکار برده شده توسط متروخین، که در ترجمۀ انگلیسی Tam آمده، دانسته نشد. - برگرداننده
)٠))  »اقامتگاه« یکی از بخش های خدمات اس��تخباراتی در یک کش��ور خارجی است که شدیداً با ستر و اخفا و تغییر 
قیافه فعالیت نموده امور اطالعاتی و اس��تخباراتی را هم ازموضع قانونی و هم از موضع غیر قانونی پیش می برد، بدین معنی 
که کارمندان و عوامل اس��تخباراتی تابعیت رس��می  خود را پنهان نکرده در نمایندگی رس��می کشورش��ان منصب و مقامی 
می داش��ته باشند که زیر پوشش آن به کار جاسوس��ی می پردازند و یا اینکه کارمندان و ایجنت های استخباراتی با استفاده از 

اسناد هویت جعلی در یک کشور خارجی به کار جاسوسی می پردازند.
    یک »اقامتگاه« بر اس��اس قواعد و ضوابط خود کار و فعالیت نموده اعضای آن انضباط و معیارهای اخالقی خود را دارند. 
حکومت متبوعه به اقامتگاه صالحیت وسیع سیاسی و اجازۀ دست یازی در امور دولتی کشور آماج می دهد. اقامتگاه جنگ 
پنهانی را با اس��تفاده از ش��یوه ها و وسایل ممنوعه و غیر قانونی در ساحات دارای اهمیت حیاتی برای ارگان های دولتی بر 

ضد منافع دولت و مردم کشور آماج براه می اندازد. )یادداشت نویسنده)      
I.V. Milovanov  ((((

))))  میخائیل آندریوویچ سوس��لوف Mikhail Andreyevich Suslov عضو ارشد دفتر سیاسی حزب کمونیست 
اتحاد شوروی . )یادداشت ویرایشگر نسخۀ انگلیسی)

))))  ی��وری والدیمیرووی��چ اندروپ��وف Yuri Vladimirovich Andropov از س��ال )))) تا )))) ریاس��ت 
کی جی بی را به عهده داش��ت و سپس به مقام منشی عمومی حزب کمونیست اتحاد شوروی ارتقا یافت. )یادداشت ویرایشگر 

نسخۀ انگلیسی)
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در شعبۀ بین المللی کمیتۀ مرکزی حزب کمونیست اتحاد شوروی به تره کی گفته شد تا دلیل آمدن 
ــوروی و انجمن دوستی افغان – شوروی وانمود سازد.  ــکورا دعوت از جانب نویسندگان ش خود به ماس
ــتان مالقات کرد به وی  ــا میوندوال)۲۴( صدراعظم وقت افغانس ــتان را تره کی هنگامی که ب همین داس
ــته  ــی به دل داش ــتان نباید از نیرو های چپگرا ترس بازگویی نمود و حتا به وی گفت که حکومت افغانس

باشد بلکه باید از عناصر راستگرا و مرتجعینی که قصد رسیدن به قدرت را داشتند، بترسد. 

ــت اتحاد شوروی تمویل می شد. جریدۀ منتشرۀ آن  ح.د.خ.ا. از جانب کمیته مرکزی حزب کمونیس
ــد تا صرف  ــال ۱۹۶۵ به تره کی مبلغ ۵۰,۰۰۰ افغانی داده ش نیز به همین منوال تمویل می گردید. در س
ــرات آغاز کرد و تره کی از  ــورای ملی نماید. جریدۀ »خلق« در اپریل ۱۹۶۵ به نش مبارزات انتخاباتی ش
ــت کرد. مالقات ها بین  ــر در جریدۀ مذکور درخواس اقامتگاه کی جی بی مواد و مفکوره و مقاله برای نش
تره کی و نمایندگان اقامتگاه کی جی بی یا در داخل موتر یا در منزل یکی از کاراندازان، جایی که تره کی 
ــخص تره کی معاش مستمری ماهانه ۴۰۰۰ افغانی ،  ــد، صورت می گرفت. برای ش مخفیانه برده می ش

معادل ۱8۰ روبل قابل تسعیر، با مددمعاش مواد خوراکی داده می شد. 

به روز ۱۷ دسمبر ۱۹۶۶ میلووانوف مالقاتی با سپیرودینوف)۲۵( داشت تا به وی دستور دهد تره کی 
ــپیرودینوف گفت تا پنهان کاری را اکیداً مراعات نماید و این  را چگونه کارگردانی و اداره کند. وی به س
ــه مقامات افغانی صرف چند تن محدود رهبران چون  ــه کار با رهبری ح.د.خ.ا. را چنان انجام دهد ک ک
ــدۀ  ــناخته ش ــد برای آمادگی در برابر روزی که اعضای ش ــایی نمایند. قرار ش تره کی و کارمل را شناس
ــد حزب مخفیانه آموزش و پرورش داده شوند. قرار شد به  ــتگیر گردند اعضای ارش رهبری احتمااًل دس
ــت مناسبات بین کشورهای ما و وضعیت موجود در افغانستان وی  ــود که »با درنظر داش تره کی گفته ش
باید مسیر سیاسی میانه روانۀ لیبرال دموکراتیک را پیش گرفته پشتیبانی فعالین سیاسی چپگرا را حاصل 
نماید. بدین ترتیب بنیادی برای رشد و انکشاف جنبش دموکراتیک که حیثیت پایه و اساس فعالیت های 
عملی ح.د.خ.ا. را خواهد داشت، گذاشته خواهد شد. برای این کار الزم خواهد بود تا از امکانات قانونی، 
ــود.« قرار  ــان و محصلین، اتحادیه های صنفی وغیره کار گرفته ش ــازمان های جوان بخصوص ایجاد س
ــائل صلح و سوسیالیزم«)۲۶( را  ــود تا از مقامات اجازۀ اشتراک به مجلۀ »مس ــد به تره کی پیشنهاد ش ش
ــایل کار حزبی را از طریق اقامتگاه کی جی بی پیش  ــب نماید و این که مکاتبات خود پیرامون مس کس
ببرد. میلووانوف اضافه کرد که نشر برنامۀ حزب در جریدۀ »خلق« بدانگونه که صورت گرفت نادرست 
ــتابزدۀ سازمانی  ــتنتاجات ش ــان داده به اس ــکیبایی غیرضروری نش و بی موقع بود و تره کی با ببرک ناش

))))  محمد هاشم میوندوال از )))) تا )))) صدراعظم افغانستان بود. قبل بر آن وی درسال )))) در سمت معین 
وزارت خارجه، و در س��الهای )))) در بریتانیا، ))))- )))) در پاکس��تان،  ))))- )))) در امریکا و )))) دوباره در 
پاکستان بحیث سفیر کبیر افغانستان ایفای وظیفه نموده بود. وی در زمان ریاست جمهوری داؤد زندانی و در زندان به قتل 

رسانده شد. )یادداشت ویرایشگر نسخۀ انگلیسی)
))))  شناخته نشد )یادداشت ویرایشگر نسخۀ انگلیسی)

Проблемы Мира и Социализма  ((((
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ــپیریدینوف حالی کرد تا از خود ابتکار نشان دهد و از دادن مشوره  ــید. در خاتمه میلووانوف به س می رس
به تره کی هراس نداشته باشد ولو اینکه مشوره هایش تمایالت و عقاید شخصی خود سپیریدینوف تلقی 

گردند. 

ــال کتب و  ــکو و روش ارس تره کی به نوبۀ خود عدم رضائیت خود را از تاکتیک های دفع الوقت ماس
نشریات حزب تودۀ ایران و غیره اظهار داشت. »اگر رفقای شوروی فکر می کنند که در افغانستان وقت 
آن نرسیده که حزبی چون ح.د.خ.ا. ایجاد شده و به فعالیت بپردازد پس باید حزب را منحل نمود و من 
ــیلون )سری النکا( بروم و به کار ادبی بپردازم.« الکن در عین زمان،  ــوریه یا س باید به خارج، به هند، س
ــائل صلح و سوسیالیزم« را به  ــئول مجلۀ »مس در جنوری ۱۹۶۷، هنگامی که نامه یی عنوانی مدیر مس
یکی از کاراندازان می داد اظهار داشت که »چون وی با مجله یی در ارتباط خواهد بود که ارگان نشراتی 
ــرایط موجود را به مثابۀ شناسایی رسمی ح.د.خ.ا.  از  ــت بنابران وی ش ــت و کارگری اس احزاب کمونیس

طرف احزاب برادر تلقی می کند.« 

ــتار شد.)۲۷( تره کی درمورد وضعیت در کشور  اقامتگاه از تره کی انجام برخی تدابیر عملیاتی را خواس
ــتان معلومات ارائه کرده در مورد اشخاص سرنخ به دست داد  ــئلۀ پشتو،)۲8( اردو و حکومت افغانس و مس
ــن ایجنت به کمک وی به کی جی بی جذب گردیدند. تظاهرات اعتراضی در ارتباط فعالیت های  و چندی
ــه روز ۲۱ فبروری ۱۹۶۷، تلفون ها و نامه های  ــفارت چین در کابل ب تفرقه افگنانۀ چینایی ها در برابر س
اعتراض آمیز از سوی »کارگران« به سفارت چین، و تبارزات خشم از سوی »دوستان افغانی« چین همه 
از طریق تره کی سازماندهی گردیدند. به روز های ۲۲ و ۲۳ فبروری تره کی خود به سفارت چین تلفون 
ــتان مراتب خشم و انزجار آن ها را بیان داشت  ــت »دوستان چینایی« خود در افغانس کرده و به درخواس
ــت. به روز ۲۳ فبروری داکتر صالح)۲۹(  ــی نوش ــت چپ به زبان فارس و نامه یی نیز با عین محتوی با دس
یکی از اعضای ح.د.خ.ا. با بایسکل از کنار سفارت چین گذشته نامه را به داخل محوطۀ سفارت انداخت. 

تره کی و کارمل اصاًل قادر نبودند باهم کار حزبی انجام دهند. کارمل تره کی را متهم به رشوه ستانی، 
ــتن ذخیرۀ پولی ۴۰۰,۰۰۰ افغانی در یک  ــتن تماس با امریکایی ها، داشتن چهار عراده موتر و داش داش
بانک پشتو)۳۰( می کرد. اقامتگاه کی جی بی همانگونه که قباًل از کارمل دفاع کرده بود، این بار از تره کی 
ــوروی می دانست که  ــتین اتحاد ش ــت راس دفاع کرد. نظر اقامتگاه درمورد تره کی مثبت بود و او را دوس

))))  هیئت کارمندان عملیاتی یک اقامتگاه رسمی مشتملند بر رئیس اقامتگاه که بنام »مقیم« یاد می شود، معاونین و 
دستیارانش، افسر امنیتی و اعضایی که امورعملیاتی ایجنتوری را پیش می برند. یک »کارانداز« عضوی از خدمات استخباراتی 
است که مستقیماً دست اندرکار جاسوسی بوده، تنظیم و بکاراندازی شبکۀ عمال و ایجنت ها، گردآوری اطالعات استخباراتی 
و اج��رای تدابی��ر عملیاتی ایجنت��وری را بعهده دارد.  تدابیر عملیاتی عبارتند از فعالیت های مخفی قباًل برنامه ریزی ش��ده و 
موافقه شده توسط یک یا چند عضو خدمات استخباراتی با استفاده حسب لزوم از ایجنت ها، وسائل عملیاتی تخنیکی و سایر 

وسائل و نیرو ها برای رسیدن سریع به هدف نشانی شده و انجام وظیفۀ مشخص جاسوسی. )یادداشت نویسنده)  
))))  کذا فی االصل در ترجمۀ انگلیسی. شاید منظور »مسئلۀ پشتونستان« باشد. – برگرداننده 

))))  منظور داکتر صالح محمد زیری وزیر زراعت در اولین کابینۀ  بعد از کودتای ثور است - برگرداننده
)٠))  کذا فی االصل. شاید منظور پشتنی تجارتی بانک باشد. - برگرداننده
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شرافتمندانه و باوجدان همکاری کرده قواعد مخفی کاری را مراعات می کرد و یک ماموریت استخباراتی 
ــا به عقیدۀ آن ها »تره کی به مثابۀ یک فرد  ــفارت امریکا برای کی جی بی انجام داده بود. ام ــم در س را ه
ــخصیت مغلق و پرتناقضی داشت. وی به گونۀ آزاردهنده خودخواه بود، شوخی و خوش طبعی درمورد  ش
ــخصه به ویژه پس از  ــود. این مش ــت خیلی به او توجه ش خود را اکثراً غلط تعبیر می کرد و خوش داش
ــاید همین خصایص یکی از دالیل اختالفش با رهبر دیگر  ــوروی متبارز گردید. ش ــفرش به اتحاد ش س
ــعاب در رهبری ح.د.خ.ا. گردید. کارمل که  ــت ۱۹۶۷ منجر به انش ح.د.خ.ا. یعنی کارمل بود که در اگس
شخص تحصیلکرده یی بود، کوشش می کرد تاکتیک های نرمش پذیرتر را در کار حزبی ح.د.خ.ا. به کار 
ــت سرش ایستاده است« و اصرار  ــان می داد که »ماسکو پش ــلوک خود نش برد، اما »نور« )تره کی( با س

می ورزید خط مشی وی عملی گردد.«

ــت ۱۹۶8 به تره کی درمورد کنفرانس آتیۀ احزاب کمونیست در ماسکو و تصمیم  وقتی در ماه اگس
عدم دعوت از ح.د.خ.ا. برای اشتراک در آن گفته شد آشکارا غمگین و افسرده می نمود. وی با تلخکامی 
ــت در حالی که در افغانستان همه بدون استثنا او را  ــکو او را کمونیست نمی دانس ــت که ماس اظهار داش

کمونیست می خواندند. وی احساس می کرد که کریملن به ح.د.خ.ا. اهانت روا داشته است.

ــتفاده از وسایل تخنیکی عملیاتی تره کی را  ــپتمبر ۱۹۷۰ مرکز)۳۱( از اقامتگاه خواست تا با اس در س
به طور دقیق و به تمام معنی ارزیابی کند. 

ــت کرد تا »کمک  ــتاد و درخواس ــر ۱۹۷۰ تره کی نامه یی به بریژنف )۳۲( فرس ــخ اول اکتوب ــه تاری ب
ــکر و پترول قطع  ــتان، بخصوص اعتبار برای تورید اقالم مصرفی چون ش اقتصادی به حکومت افغانس
ــوند.  ــد و تقویۀ طبقۀ کارگر می گردد، قطع ش ــردد. ما طبعًا نمی خواهیم که کمک هایی که باعث رش گ
تدارک اموال تجملی که شخصًا توسط فرمانروایان کشور به مصرف می رسند، باید متوقف گردد.« وی 
ــت: »در کنگرۀ احزاب برادر تأیید گردید که اردوگاه سوسیالیستی باید به نیروهای  ــطر بعد نوش چند س
ــتی در همه جای دنیا کمک همه جانبه برساند. امیدوارم شما به کارکردهای  دموکراتیک و ضدامپریالیس
ــیزم لنینیزم بوده و علیه ارتجاع و امپریالیزم جهانی  ــتان که پیرو مارکس حزب دموکراتیک خلق افغانس
ــید. ح.د.خ.ا. از بدو پیدایش تاکنون پخش کنندۀ اندیشه های مارکسیزم  ــته باش مبارزه می کند توجه داش

لنینیزم در افغانستان بوده است.«

ــدار داد که داؤد طرح کودتا می ریزد.  ــپتمبر ۱۹۷۲ تره کی به اقامتگاه کی جی بی هش به تاریخ ۱۷ س
در ماه می ۱۹۷۳ عبدالصمد ازهر)۳۳( )ایجنت با نام مستعار »فتح«( گزارش داد که داؤد برای کودتا آماده 

))))  »مرک��ز« اصطالح��ی اس��ت که معموالً برای دس��تگاه مرکزی خدمات اس��تخباراتی ]کی جی ب��ی[ بکار می رود. 
)یادداشت نویسنده) 

»لیونید ایلیچ بریژنف« Leonid Ilyich Brezhnev منش��ی عمومی کمیته مرکزی حزب کمونیست اتحاد   ((((
شوروی، ))))- )))) )یادداشت ویرایشگر نسخۀ انگلیسی)    

))))  عبدالصمد ازهر، عضو ش��اخۀ پرچم ح د خ ا که گمان می رود قاتل هاش��م میوندوال است. وی که در سال )))) 
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است و نقشۀ مشخص کودتا را نیز افشا ساخت. در ماه جوالی)۳۴( تره کی گالیه آمیز بیان داشت که »اگر 
ــال قبل خلقی ها را از انجام خدمت در ارتش منع نکرده بودند، اکنون  ــش س ــوروی ما پنج ش رفقای ش
ــتند که با  ــران جوان هس ــران دخیل در کودتا خلقی ها می بودند. اکنون فقط گروهی از افس اکثریت افس
خلقی ها همنوایی دارند.« اقامتگاه به تره کی دستور داد تا طرفداران مورد اعتماد را در پست های کلیدی 
دستگاه جدید دولتی جابه جا سازد. در سال ۱۹۷۴ حسب معمول مبلغ ۵۰,۰۰۰ افغانی به تره کی داده شد. 

ح.د.خ.ا. نتوانست کار و بار خود را تنظیم کند و به شاخه های رقیب پیشین »خلق« و »پرچم« که 
ــتند، فروپاشید. اقامتگاه بدین باور بود که اختالفات  ــراتی با همین نام های خود را داش هریک ارگان نش
بین این دو دسته نه بر روی خطوط سیاسی و ایدئولوژیک بلکه روی مبارزۀ آن ها برای رهبری و کسب 
ــت موضع کمیته مرکزی حزب  ــوروی بود. تره کی از دو دلی و عدم قاطعی ــایی از جانب اتحاد ش شناس
کمونیست اتحاد شوروی بهت زده بود. وی می گفت که »اگر اتحاد شوروی می پندارد که کارمل برحق 
ــت باید این را به من بگویید و حالی سازید که کجا اشتباه کرده ام. تره کی و کارمل نباید برای اتحاد  اس
ــت که نیروهای دموکراتیک در افغانستان در حال رشد هستند  ــند. نکتۀ عمده اینس ــوروی پرابلم باش ش
ــایر احزاب  ــوروی به همان اندازه نیاز دارند که س ــت اتحاد ش ــتیبانی حزب کمونیس اما به حمایت و پش
ــت اتحاد شوروی برای  ــتی در جهان. بدون کمک مادی و معنوی حزب کمونیس دموکراتیک و کمونیس
ــکل خواهد بود تا به فعالیت های خود دامه دهند  ــتان به گونۀ غیر قابل باور مش ــت های افغانس کمونیس

در حالی که خانوادۀ حاکم ضربات خائنانۀ خود را بر حزب ما وارد می آورد.« 

تره کی کتابی به نام »زندگی نوین« تألیف کرد که زیر نام مستعار »نظرزاده« به نشر رسید اما شعبۀ 
بین المللی کمیته مرکزی حزب کمونیست اتحاد شوروی به اقامتگاه هدایت داد که پخش و توزیع کتاب 
ــی و موقفش در جنبش  ــتان به مصلحت نخواهد بود چون از جانب کارمل که اتوریتۀ سیاس در افغانس
چپ پس از اعالم جمهوریت به گونۀ چشمگیری باال رفته بود، واکنش نامناسبی در پی خواهد داشت. 

مرکز دید خود از کار با تره کی و کارمل را طی یک نامۀ عملیاتی )اوپراتیفی()۳۵( به کابل به تاریخ ۲۵ 
اکتوبر ۱۹۷۴ چنین بیان داشت: »در جریان مالقات های منظم و صحبت با »مارید« )کارمل( و »نور« 
ــتانه و بدون این که اشاره یی به هدایت از جانب  ــکل مشورۀ دوس )تره کی( باید خیلی محتاطانه و به ش
ــکو صورت گیرد به آن ها بگویید که بدون توافق قبلی با ما هیچ گونه گامی برندارند که بهانه یی به  ماس
دست دشمنان شان دهد تا بر گروه های آن ها ضربه وارد کنند یا آن ها را در مضیقه قرار دهند. به مارید 

توس��ط حکوم��ت حفیظ اهلل امین دس��تگیر و تا جنوری ٠))) زندانی ب��ود در جنوری ٠))) بحی��ث قوماندان څارندوی 
)پولیس) مقرر و عضو علی البدل کمیتۀ مرکزی گردید. بعداً بحیث سفیر در کیوبا و هند ایفای وظیفه نمود و در سال )))) 
عضو اصلی کمیتۀ مرکزی ح.د.خ.ا. گردید. در سال )))) بحیث سفیر در یوگوسالویا مقرر گردید و در سال ٠))) به غرب 

گریخت. )یادداشت ویرایشگر نسخۀ انگلیسی)  
))))  کودتای داؤد بروز )) سرطان )))) مطابق با ))جوالی )))) راه اندازی شد. – برگرداننده 

))))  نامۀ عملیاتی یا اوپراتیفی نامه ایس��ت از جانب مرکز یا یکی از اقامتگاه ها پیرامون مس��ائل عملیاتی یا سازماندهی 
کار جاسوسی. )یادداشت نویسنده)
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ــاختن یگدیگر به  ــود که آن ها باید از حمله بر یکدیگر و متهم س ــدار داده ش و نور باید یکبار دیگر هش
ــت بردارند چون این کار مورد بهره برداری نیروهای ارتجاعی قرار گرفته  فعالیت های ضد جمهوری دس
باعث درهم پاشی جنبش دموکراتیک در افغانستان می گردد. از شما می خواهیم تا ذریعۀ تلگرام از نتایج 

مالقات ها و صحبت های خود با مارید و نور ما را مطلع سازید.«  
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۲–  کودتایثور

ــاس هدایت ماسکو برای هر عضو کمیتۀ مرکزی و منشی های شهری و والیتی سازمان های  براس
ــد. قرار بود آن ها در  ــین متبادل انتخاب، تربیه و تثبیت ش ــال ۱۹۷۷ مخفیانه جانش حزبی ح.د.خ.ا. در س
ــتگیری رهبران حزب زمام امور حزبی را به دست گیرند. در عین زمان  ــرکوب ناگهانی یا دس صورت س
تاکتیک های جدید دروغ پراگنی و کژآگاه سازی مقامات روی دست گرفته شد و آوازه هایی راه اندازی شد 

که گویا خلقی ها خود را »منحل کرده بودند«. 

ــوروی بدون اطالع سایر اعضای کمیتۀ  ــعبۀ بین المللی کمیته مرکزی حزب کمونیست اتحاد ش ش
مرکزی ح.د.خ.ا. منظمًا به تره کی پول می پرداخت و حتا امین که دوست خیلی نزدیک تره کی و کاماًل 
ــخ ۱۵ مارچ ۱۹۷۷ به تره کی مبلغ  ــت. به تاری ــورد اعتماد او بود، نیز ازین معامالت پولی اطالع نداش م

۳۰,۰۰۰ افغانی و به تاریخ ۲۵ می همان سال مبلغ اضافی ۳۰,۲۴۰ افغانی برایش داده شد.

در سال ۱۹۷۵ داؤد حزب »ملی غورځنگ« )جهش ملی( را تأسیس و همه احزاب سیاسی دیگر را 
ممنوع اعالم کرد. اقامتگاه کابل به رهبران ح.د.خ.ا. هدایت داد تا افراد خود را در حزب داؤد نفوذ داده و 
از داخل به خرابکاری بپردازند. به تره کی توصیه شد تا از مالقات های غیرضروری با سایر اعضای کمیتۀ 
ــاه ولی و چند تن  مرکزی اجتناب ورزد. مقامات دولتی به روز ۲۵ اپریل ۱۹۷8 تره کی، کارمل، داکتر ش
ــتگیر کردند، اما حزب خود را خاطرجمع احساس می کرد. اعضای مخفی  دیگر از رهبران ح.د.خ.ا. را دس
کمیتۀ مرکزی ح.د.خ.ا. بی درنگ به صورت پنهانی گردهم آمدند و تصمیم گرفتند تا در بامگاه ۲۷ اپریل 
کودتا راه انداخته و قدرت دولتی را به چنگ آرند. سازماندهی کودتا به عهدۀ فقیر)۳۶( معاون غیرقانونی)۳۷( 
ــد. نقش عمده در کودتا به  ــته ش ــازماندهی نموده بود، گذاش حفیظ اهلل امین که کار تدارکاتی را نیز  س
لوا های ۴ و ۱۵ زرهدار و قوای کوماندو داده شد تا کابل را اشغال و کنترول ساختمان های دولتی را در 
شهر به دست گیرند. قرار شد نیروی هوایی و دافع هوا از آن ها حمایت کند. فرماندهی نیرو های نظامی 

به دست قوماندان قوای هوایی و دافع هوا دگروال عبدالقادر)۳8( و معاونش نظر محمد بود.

))))  منظور فقیر محمد فقیر، وزیر داخلۀ  در دولت بعد از کودتای ثور است – برگرداننده 
))))  کذا فی االصل. شاید منظور »معاون غیر رسمی« باشد – برگرداننده 

))))  دگروال عبدالقادر – عضو جناح پرچم و قوماندان قوای دافع هوا در سال )))) )کودتای داؤد). وی در انقالب ثور 
شرکت جست و تا زمان تشکیل حکومت ملکی تحت رهبری تره کی رئیس شورای انقالبی بود. در می )))) برای مدت سه 
ماه عهده دار وزارت دفاع ش��د اما در ماه اگس��ت همان سال زندانی و بمرگ محکوم گردید. با بقدرت رسیدن کارمل از زندان 
رها و مقامات حزبی دولتی خود را دوباره اشغال نمود. از سال )))) تا )))) وزیر دفاع بود ولی در ماه نومبر )))) از دفتر 
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ــتعار »نیروز«(  ــد«( و محمد رفیع)۴۰( )ایجنت با نام مس ــتعار »مام گالب زوی)۳۹( )ایجنت با نام مس
ــر دادند. روز ۲۶ اپریل  ــرف وقوع بود، خب ــه اقامتگاه درمورد حوادث فوق العاده یی که در ش ــگ ب بی درن
اقامتگاه از طریق تلگرام عاجل مرکز را در جریان اوضاع قرار داد و پوزانوف)۴۱( سفیر شوروی نیز از وضع 
به دفتر سیاسی حزب کمونیست اتحاد شوروی اطالع داد و اظهار عقیده کرد که »خطر آن می رود که 
ــده اند، دست به اقدامات افراطی بزنند.  ــانی از اعضای کمیتۀ مرکزی ح.د.خ.ا. که هنوز دستگیر نش کس
شاید محرکینی مربوط به ارگان های ویژۀ)۴۲( دولت افغانستان آن ها را به چنین کاری برانگیزند. به نظر 
ــور  ــت نیروهای مترقی در این کش ــرکوب و شکس ما چنین اقدام افراطی در وضعیت جاری منجر به س
ــد. مرکز کی جی بی در همان  ــتاده ش خواهد گردید.« تلگرام بی درنگ به صورت عاجل درجه یک فرس
ــت که »این امکان را نمی توان منتفی دانست که  ــخ فرستاد و منجملۀ سایر مطالب اظهار داش روز پاس
ــت به اقدام نظامی  زند تا  ــازمان نظامی این حزب را بر آن می دارد تا علیه دولت دس ــاد)۴۳( عمداً س موس
ــکو  ــفارت و رهبری ماس ــود، اقامتگاه، س بتواند از این طریق برآن ضربه وارد کند.« چنانکه دیده می ش
درمورد وضعیت افغانستان کمتر معلومات داشتند، اوضاع را نادرست درک کردند و فرض را برآن گذاشته 

بودند که کودتا مؤفق نخواهد شد.

همزمان با این، اوضاع در افغانستان به سرعت حرکت می کرد. حکومت داؤد سقوط کرد و خودش 
ــورای انقالبی به رهبری حفیظ اهلل امین، دگروال )که حاال به برید جنرال ارتقأ کرده بود(  ــته شد. ش کش
عبدالقادر وجگرن اسلم)۴۴( قوماندان کندک اول قوای ۴ زرهدار زمام امور را به دست گرفته اقدامات خود 
را با تره کی و کارمل هماهنگ ساخت. ساعت ۴:۳۰ بعد از ظهر روز ۲8 اپریل صالح)۴۵( نمایندۀ شخصی 
ــفارت شوروی رفت تا ارتباط برقرار سازد. وی به سفارت درمورد وضعیت در کابل گزارش  تره کی به س
ــورای انقالبی کنترول تام اوضاع را در  ــرکوب شده و ش ــته های مقاومتگر س داد و گفت که آخرین دس
دست دارد. تره کی از اتحاد شوروی درخواست پشتیبانی و حمایت در برابر حملۀ احتمالی از جانب ایران 
یا پاکستان و شناسایی سریع رژیم جدید را نمود. امین در همان روز با یک افسر عملیاتی )اوپراتیفی()۴۶( 

سیاس��ی ح.د.خ.ا.  اس��تعفا و سال بعد بحیث سفیر افغانستان در پولند تقرر حاصل نمود. دوسال بعد به کشور فراخواند شد و 
به عضویت پارلمان انتخاب گردید. قرار گزارش��ات پس از س��قوط دولت مارکسیستی در اروپا پناه گزین گردید. – یادداشت 

ویرایشگر نسخۀ انگلیسی 
))))  سید محمد گالب زوی، وزیر مخابرات وسپس وزیر داخله در دولت های بعد از کودتای ثور و اکنون ))٠٠)) وکیل 

مردم خوست در پارلمان افغانستان – برگرداننده 
)٠))  در آن زمان جگرن محمد رفیع، وزیر فوائد عامه در دولت بعد از کودتای ثور – برگرداننده 

))))  الکساندر پوزانوف Alexander Puzanov، از )))) تا )))) سفیر کبیر اتحاد شوروی در کابل - برگرداننده
))))  »خدمات ویژه«  به ارگان ها و مؤسسات اطالعاتی و ضد – استخباراتی اطالق می شود – برگرداننده 

))))  موساد – دستگاه استخبارات اسرائیل – یادداشت نویسنده
))))  منظ��ور اس��لم وطنجار وزیرداخل��ۀ دولت تره کی پس از تصفی��ۀ پرچمی ها و وزیر دفاع دول��ت داکتر نجیب اهلل  

است - برگرداننده
))))  منظ��ور داکت��ر صالح محمد زیری وزیر زراعت در دولت بعد از کودتای تره کی و وزیر صحیه در کابینه های بعدی 

است - برگرداننده
))))  »افسر اوپراتیفی« حیثیت »آمر کاراندازان« را دارد. »کارانداز« به آن کارمند دستگاه جاسوسی اطالق می شود که 
مس��ئول یک برنامه، پروژه یا پروندۀ خاص جاسوس��ی است با عمال و ایجنت های مربوط به آن برنامه، پروژه یا دوسیه تماس 
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کی جی بی مالقات کرده و از وی مشوره خواست که آیا تره کی، منشی عمومی کمیتۀ مرکزی  ح.د.خ.ا.،  
پیام رادیویی به مردم را به روز۲۹ اپریل پخش نماید یا در صبحگاه ۳۰ اپریل، آیا از نام ح.د.خ.ا. صحبت 
ــی  ــود یا در عین زمان منش ــورای انقالبی نظامی و آیا صرفًاً رئیس دولت اعالم ش کند یا صرفًا از نام ش
عمومی حزب نیز معرفی گردد؟ امین از جانب خود و رفقای خود از اتحاد شوروی خواست تا رژیم جدید 
ــمیت بشناسد . در گزارشی که اقامتگاه به ماسکو فرستاد تاکید  ــتان را به زودترین فرصت به رس افغانس
ــتوارهمکاری با اتحاد شوروی و حزب کمونیست اتحاد شوروی  ــده بود که »امین طرفدار قاطع و اس ش

می باشد«. قدرت مشترکًا به دست تره کی، امین، کارمل و قادر بود.    

شامگاه روز ۲۹ ثور سفیر کبیر پوزانوف و شخص نمایندۀ مقیم)۴۷( کی جی بی، ویلیوف گ. اوسادچی)۴8( 
)نام مستعار »ایفگنی«)۴۹((، با تره کی در خانۀ نمایندۀ آژانس تاس)۵۰( مالقات کردند. تره کی برآن بود که 
اگر رفقای شوروی مشورۀ اشتباه آمیز پشتیبانی همه جانبه از رژیم داؤد را نمی دادند حزبش می توانست 
ــال پیش قدرت را به دست گیرد. جانب شوروی این نظر را با قاطعیت رد کرد و توضیح نمود که  ــه س س

در طول این چند سال داؤد خود را منحیث یک سیاستمدار عوام فریب و فاقد اصول رسوا ساخته بود.

حفیظ اهلل امین )نام مستعار»کاظم«( بیانیۀ رادیویی به مردم ایراد کرد. وی درمورد ارگان های جدید 
قدرت و مسایل عاجل سخن گفت ولی بنابر دالیل تاکتیکی درمورد نقش رهبری حزب و سهم آن در 

دسیسۀ کودتا چیزی نگفت.

ــی کمیته مرکزی حزب کمونیست اتحاد شوروی به روز ۳۰  اپریل تشکیل جلسه داد تا  دفتر سیاس
ــتاده شد و  ــتان را مورد بحث قرار دهد. قطعنامه های پایان این مباحثات به اقامتگاه فرس اوضاع افغانس
ــود که ماسکو صالح می دید  ــد تا با حفیظ اهلل امین مالقات صورت گرفته به وی گفته ش هدایت داده ش
ــکیل شود. دفتر سیاسی کمیته مرکزی  تا رئیس جمهور اعالم و به زودترین فرصت ممکنه حکومت تش
ــوروی روی این نکته توافق کرده بود که تره کی به حیث رئیس دولت اعالم  ــت اتحاد ش حزب کمونیس
شود اما منشی عمومی کمیتۀ مرکزی ح.د.خ.ا. بودنش ذکر نگردد چون این موضوع را می شد در پسین 

اعالم کرد. هدایات مشابه از جانب وزارت امور خارجۀ شوروی به پوزانوف نیز فرستاده شد.

پس از کودتای ثور نام مستعار تره کی از »نور« به »دیدوف« مبدل گردید.

ــت که با آنهمه اشخاصی که دستگیر شده  ــتان مشوره خواس روز ۶ می عبدالقادر وزیر دفاع افغانس
ــخاص اکنون به اضافه از ده هزار تن می رسید، زندان ها انباشته بودند،  ــمار چنین اش بودند، چه کند. ش

منظم داشته اطالعات مربوطه را جمع آوری و به مسئولین باالتر انتقال می دهد. - برگرداننده  
))))  »نمایندۀ مقیم« عضوی از دس��تگاه خدمات اطالعاتی اس��ت که به امر ارگان مرکزی استخباراتی به ریاست یک 

اقامتگاه گماشته می شود. – )یادداشت نویسنده)
Viliov G. Osadchy  ((((

Evgeny، که بنام کریووگوز )I.A. Krivoguz) نیز یاد می شد – )یادداشت ویرایشگر نسخۀ انگلیسی)    ((((
آژانس خبر رسانی اتحاد شوروی – )یادداشت ویرایشگر نسخۀ انگلیسی)  ((٠(
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ــورای  ــربازان وفادار به ش ــمار زندانیان در حال افزایش بود و برای مواظبت از آن ها به تعداد زیاد س ش
انقالبی نیاز احساس می شد. اندروپوف و آندری گرومیکو)۵۱( مسئله را در دفتر سیاسی مطرح کردند. دفتر 
ــنهاد اندروپوف مبنی بر اینکه یک عضو کی جی بی که ارتباط طوالنی کاراندازی با قادر  ــی با پیش سیاس
ــت با هدایات الزمه در ارتباط به سرنوشت توقیف شدگان به کابل فرستاده  ــتعار »عثمان«( داش )نام مس
شود. تورن جنرال ل.ن. گوریلوف)۵۲( منحیث رئیس متخصصین نظامی شوروی مورد تأیید قرار گرفت.

در طی اولین روزهای رژیم جدید، اقامتگاه به امر مرکز کی جی بی تدابیر فعالی روی دست گرفت تا 
آرشیف های وزارت امور داخله، ریاست امنیت ملی و استخبارات نظامی افغانستان را به دست آورد. آن ها 
برای این عملیات از ایجنت هایی مانند عباس )نام مستعار »استخبارات«)۵۳(( رئیس سرپرست خدمات ضد 
جاسوسی نظامی کار گرفتند که در دستگاه خدمات استخباراتی افغانستان مقامات بلندی را حائز بودند. 
ــت لیست های عمال جاسوسی استخبارات افغانی و اشخاصی را که زیر نظر دستگاه های  اقامتگاه توانس
استخبارات حکومت های شاهی و جمهوری داؤد قرار داشتند، به دست آرد. استخبارات وزارت دفاع اتحاد 
ــات امریکایی ها در نزدیکی  ــت تا درمورد مؤسس ــوروی »جی آر یو« از اقامتگاه نظامی)۵۴( خود خواس ش
کابل)۵۵(، اسنادی در ارتباط اطالعات سیزمیکی )زلزله شناسی( در اطراف فیض آباد بدخشان و مواد دیگر 
ــت آورد. هریک از دستگاه های اطالعاتی شوروی در صدد دست یافتن به مواد مورد  از این قبیل به دس

عالقۀ خود بود.

ــت  ل.پ. بوگدانوف )نام مستعار  ــوروی به ریاس ــاورین خدمات ویژۀ  ش در ماه می اولین گروه مش
ــمی کی جی بی در جمهوری دموکراتیک  ــت نمایندگی رس ــد و در ماه اگس ــنین«)۵۶(( وارد کابل ش »دس
ــازماندهی ارگان های امنیتی دولت جدید و کار دفاع از آن افتتاح گردید.  ــتان جهت کمک به س افغانس
ــیس شد. کار اگسا  ــاس تشکیل ریاست امنیت ملی تأس ــت عمومی اگسا)۵۷( براس ــپتمبر ریاس در ماه س
ــاالت متحدۀ امریکا،  ــفارت خانه های ای ــور های غربی، زیر نظرگیری س هدف گیری نمایندگی های کش
ــرایط برای نمایندگان »حریف عمده«)۵8( در  ــاختن ش ــتان، ضیق س ایران، جمهوری مردم چین و پاکس

))))  Andrey Andreyevich Gromyko از )))) تا )))) وزیر خارجۀ اتحاد ش��وروی و از )))) تا )))) 
صدر هیئت رئیسۀ شورای عالی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی – )یادداشت ویرایشگر نسخۀ انگلیسی)

L.N. Gorelov  ((((
))))  کذا فی االصل. هویت این عباس شناخته نشد. – برگرداننده 

))))  اقامتگاه نظامی مانند اقامتگاه کی جی بی در سراس��ر جهان ش��بکه های جاسوس��ی خاص خود را دارد. )یادداشت 
نویسنده)

))))  ش��اید منظور ش��فاخانۀ نور و مکتب بین المللی امریکایی باشد که هردو در کنار هم در جنب جادۀ داراالمان قرار 
داشتند. – برگرداننده 

L.P. Bogdanov (‘Desnin’(  ((((
مخفف »د افغانس��تان د گټو س��اتونکی اداره« )ادارۀ پاس��دارمنافع افغانس��تان)، دس��تگاه عمدۀ امنیتی و   ((((
اس��تخباراتی دولت تره کی که در زمان حکومت صد روزۀ حفیظ اهلل امین به »کارگرانو اس��تخباراتی مؤسسه« )کام) و سپس 
در هنگام حکومت کارمل و نجیب بعداز اشغال افغانستان توسط شوروی در سال ٠))) به ریاست عمومی خدمات اطالعات 

دولتی )»خاد«) تغییر نام داد – برگرداننده 
منظور ایاالت متحدۀ امریکاست. )یادداشت نویسنده)  ((((
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افغانستان، نفوذ تخنیکی در مؤسسات هدف گرفته شدۀ غربی و سرکوب دشمنان داخلی بود.  

ــخص نمایندۀ  ــن از اعضای اقامتگاه کی جی بی در کابل منجمله ش ــاس امر اندروپوف چند ت براس
ــاور بود،  پ.س. گولیوانوف سکرتر دوم سفارت، دگرمن س.  ــادچی که در سفارت مش مقیم  و. گ.اوس
ــکرتر اول سفارت)۵۹(به امین افشا ساخته شدند.  ــر امنیتی سفارت و  ی.ل. کوخته  س گ. بختورین افس
ــی دگروال بوگدانوف به امین توضیح داد که آن ها بنا بر دالیل معلوم قبل از  ــس نمایندگی کی جی ب رئی
ــوروی مبنی بر تأمین ارتباط مخفی با رهبری ح.د.خ.ا. بودند و اینک  انقالب ثور مجری امر حکومت ش
حاال هدف آن ها پایان دادن به فعالیت های تخریبی دستگاه های اطالعاتی کشور های غربی علیه اتحاد 
ــتان بود. اعضای اقامتگاه کی جی بی از همان ابتدا یعنی در ماه  ــوروی و جمهوری دموکراتیک افغانس ش
ــداهلل)۶۰( رئیس امنیت ملی و  ــتان، رئیس ژاندارم  و پولیس، اس می با نوراحمد نور وزیر امور داخلۀ افغانس
ــخص امین پیرامون ضرورت طرد و اخراج مشاورین غربی از وزارت امور داخله صحبت هایی داشتند.  ش
ــتخدام متخصصین  ــردو موافق بودند که با انقضای قراردادهای اس ــن می گفت که وی و تره کی ه امی
ــاورین و کارشناسان شوروی داده شود. در ماه نومبر کی جی بی خانه و  آلمانی جای آن ها تدریجًا به مش
جای کار تره کی را به خاطر یافتن آالت تخنیکی استراق سمع مورد بازرسی و تالشی قرار داد ولی چیز 

مشکوکی به دست نیاورد.

ــب رهبری در  در ماه جوالی ۱۹۷8 اقامتگاه با آژیر و زنهار به مرکز اطالع داد که مبارزه برای کس
ــانده بلکه بر صفوف پایین تر حزبی نیز اثر کرده بود. تره کی  ــعاب کش ح.د.خ.ا. نه تنها رهبری را به انش
ــتگرایان حملۀ  ــرکوب و انتقام گیری در برابر عکس العمل های راس ــاندن س ــن پس از به پایان رس و امی
ــه در ابتدا اختیار کرده  ــیوۀ کار دموکراتیکی ک ــت کردن به ش ــی را بر پرچمی ها آغاز کرده و با پش فعال
ــت واقعی را در برابر پرچمی ها راه انداخته بودند. پیگرد پرچمی ها  ــت و دهش بودند اکنون کارزار وحش
ــت عواقب وخیم داشته باشد و در صورت ادامه یافتن خطر نبرد بین فراکسیون ها و حتا جنگ  می توانس
ــوروی را متقاعد ساخته بودند که »تنها رهبری حزب  داخلی متصور بود. طرفداران کارمل نمایندگان ش
ــته و آن ها را مجبور سازد  ــوروی می توانست  بر اپورتونیست های وحشی اثر گذاش ــت اتحاد ش کمونیس
ــو و با رهبران  برخورد خود در برابر گروه پرچم را تغییر دهند«. اختالفات میان تره کی و امین از یک س
جناح پرچم از سوی دیگر خصلت خصمانه به خود گرفته بود. آوازه های منفی میان اعضای حزب وجود 
داشت که گویا تره کی ایجنت سی آی ای و کی جی بی و امین ایجنت مخفی امریکا بود که زیر پوششی 
ضخیم عمل می کرد. گفته می شد که تره کی با اتحاد شوروی کرشمه و غرنمایی می کند تا امداد وسیع 
ــلمانان  ــپس به اردوگاه پیروان غرب و مس ــت آورده و موضع خود را تقویه کند ولی س اقتصادی به دس
ــرانجام تره کی  ــت ولی س مرتجع خواهد کوچید. می گفتند امین از اعتماد عام و تام تره کی برخودار اس
ــتان را به جانب غرب  ــاخت و افغانس را از قدرت برانداخته از وزرای وفادار به او راه خود را جدا خواهد س

V.G. Osadchy, P.S. Golivanov, S.G. Bakhturin & Y.L. Kukhta  ((((
منظور اسداهلل سروری است که بعداً رئیس اگسا شد – برگرداننده   ((٠(
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خواهد چرخاند. 

ــمکش بودند و در این میان طرفداران تره کی  ــتیز و کش هردو گروه برای احراز مقام و موقف در س
ــفیر به چکسلواکیا تبعید  ــبکدوش شد و در جوالی ۱۹۷8 به حیث س ــدند. کارمل از مقامش س چیره ش
گردید. تصفیه در دستگاه حزبی و دولتی، ادعاهای دسیسه و توطئه، دستگیری ها و شکنجه ها عام بود. 
ــرریزه کرده بودند و حقوق ابتدایی انسانی به نام انقالب و رشد و استحکام  ــت گاه ها س زندان ها و بازداش
ــم چاپلوسی بیش از حد و مدح و ستایش مستدام تره کی و امین  ــخرگرفته می شد. رس مزید آن به تمس
ــخاص بازنویسی و  ــده بود. تاریخچۀ حزب پیش از کودتا و بعد از آن به خاطر منافع اش به نورم مبدل ش
ــور به عمد تحریف می گردید. اسناد،  ــده نقش و جایگاه حزب و رهبرانش در زندگی کش دروغ پردازی ش
ــاس دالیل عینی بلکه براساس  ــدند. تأیید اشخاص نه براس ــی می ش مقاالت و نامه ها با تغییر بازنویس
ــخصی صورت می گرفت. خویش و قوم پرستی، واسطه بازی و به نرخ روز نان خوردن  دالیل ذهنی و ش
اهمیت ویژه یافته بود. مقام و قدرت و عرصۀ فعالیت براساس گردسر گردی و وفاداری به رهبران تعیین 
ــد، ثروت ملت غارت گردیده افترا و نکوهش بی اساس رونق داشت و اشخاص راستکار و ارجمند  می ش
آماج سرکوب پولیس قرار می گرفتند. کشور به شکنجه گاه وسیعی مبدل شده بود. افراد بدون هیچ گونه 
ــدند. پرتگاه مخوفی بین مردم و رژیمی به وجود آمده بود که متکی بر  بازجویی و محاکمه اعدام می ش
ــت از همه کس و همه چیز اطاعت و  ــتیبانی ارگان های امنیتی، ارتش و پولیس بود. دول ــی و پش زورگوی
انقیاد بی چون و چرا می خواست و اشخاص مشکوک و اراذل و اوباشانی از هر قبیل به سطح آمده بودند. 

ارگان های سرکوب دولتی برای رهبران حیثیت ساطور جالد را داشتند.

ــی و  ــتان از یافتن راه حل برای پرابلم های عاجل سیاس اینکه رهبری جمهوری دموکراتیک افغانس
ــتقرار  اجتماعی – اقتصادی که دامنگیر جامعه بود عاجز مانده و در به کارگرفتن امکانات موجود برای اس
وضع ناتوانی خود را ثابت ساخته بود از نظر اقامتگاه پوشیده نبود. توطئه ها و مبارزۀ درونی ح.د.خ.ا. مانع 
ــی بر پایه های مستحکم مارکسیزم لنینیزم  ــازمان کتلوی سیاس بزرگی بود در برابر اینکه حزب یک س
ــمت دهندۀ جامعۀ افغانستان و  ــت تا نیروی رهبری کننده و س گردد. این حزب باید توانایی آن را می داش
ــد ولی به جای این، روندی آغاز شد که ح.د.خ.ا.  ــازمانی و ایدئولوژیک آن باش نیروی محرکۀ باززایی س
ــان مبدل نمود که هریک از این فرقه ها از  ــیفتگان رهبری مورد نظر ش را به فرقه هایی از پیروان و ش
طریق روابط تباری و منافع مشترک شان در نگهداشت قدرت برای خوْد بزرگ سازی بهم پیوسته بودند.

ــت. این افراد در  ــا نمایندگان با اهمیت هردو جناح را نگه می داش ــگاه تماس عملیاتی خود ب اقامت
دستگاه حزبی و دولتی، مطبوعات و سازمان های عامه مقام های کلیدی داشتند و نمایندگان شوروی را 

»همکاران مهتر و همسنگران در مبارزۀ طبقاتی« می دانستند.

ــوری دموکراتیک  ــی در جمه ــبکۀ ایجنت های جاسوس ــی درمورد ش به تاریخ ۴ می ۱۹۷8 گزارش
افغانستان به برژنف داده شد. وی تأیید کرد که باید کار با ایجنت ها به شکل محرمانه ادامه یابد. 
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ــان می ساختند که دستگاه های حزبی و دولتی ماالمال از کسانی بود که  منابع جناح پرچم خاطرنش
گذشتۀ ننگین داشتند. آن ها بر آن بودند که ساختار طبقاتی تغییر کرده بود چون قدرتمندان بر سر اقتدار 
ایدئولوژی های مختلف داشتند و رشوه ستانی فراگیر بود. بوریس س. ایوانوف)۶۱(، بوگدانوف و گوریلوف 
ــی درونی – در عمل همانا امحای گروه  نیز تأیید کردند که فکر و ذکر رهبری ح.د.خ.ا. بر مبارزۀ سیاس

پرچم – متمرکز بود که این کوتاه نگری آشکار در قبال دشمنان واقعی انقالب را نشان می داد.

ــیر«( اودرزادۀ کارمل)۶۲( و عضو کمیتۀ مرکزی ح.د.خ.ا. با کارانداز  ــتعار »ش محمود بریالی )نام مس
ــت نمود  تا با کسی از کمیته مرکزی حزب کمونیست  ــوف)۶۳( در ماسکو مالقات کرد و درخواس نکراس
اتحاد شوروی دیدار نماید. وی می خواست تصویری از وضع کشورش را به دست دهد. بریالی گفت که 
ــته های شوروی ها همیشه از گروه خلق به مثابۀ حزب  ــت چرا در اسناد و نوش وی درک کرده نمی توانس
ــد، در حالی که از گروه پرچم به مشکل ذکری صورت  ــتان یاد می ش دموکراتیک رهبری کننده در افغانس
می گرفت. او می گفت که کمونیست های واقعی همه در جناح پرچم قرار داشتند و حزب کمونیست اتحاد 
شوروی اشتباه می کرد که چنین باالی خلقی ها حساب می نمود. بریالی ادعا داشت که سازمان دهندگان 
ــان در قوای زرهدار ارتش بودند، اما جناح خلق  و الهام دهندگان واقعی انقالب پرچمی ها و طرفداران ش
ــته)۶۴( طرفداران خود را در آن  ــت گرفته بود. آن ها به ارتش افترأ بس با توطئه و نیرنگ قدرت را به دس
ــی کمیتۀ مرکزی نوزده آن را  ــت و نه کرس داخل کرده بودند و در صدد بودند تا پرچمی ها را که از بیس
ــخصًا تصمیم گرفته بود تا همه نوزده  ــتند، تار و مار نمایند. بریالی می گفت که تره کی ش فراچنگ داش
ــور خلع کرده، به نام سفیر به خارج بفرستد: کارمل به چکسلواکیا،  ــان در داخل کش تن را از مقام های ش
خودش )بریالی( به پاکستان، نوراحمد نور)۶۵( به واشنگتن، وکیل)۶۶( به لندن، و اناهیتا)۶۷( به بلگراد. امین 
به بریالی گفته بود که فیصلۀ تره کی باید بدون چون و چرا بمنصۀ اجرا گذاشته شود در غیر آن همانند 
ــپرد. وقتی بریالی اعتراض کرد که  ــتالین هر آنکه را که فرمانبرداری نکند، به جوخۀ اعدام خواهند س س
انقالب آن ها مشخصات خود را داشت و نباید آنچه را ستالین در اتحاد شوروی انجام داده بود کورکورانه 
تقلید کرد )ستالینی که اتفاقًا رفقای شوروی خود به خاطر جنایاتش او را محکوم کرده بودند( امین پاسخ 
داد که وی منحیث یک دوست به بریالی هشدار می داد اما او آزاد بود سرنوشت خود را خود تعیین کند. 
بریالی بر آن بود که مبارزۀ داخلی عواقب وخیمی دربر دارد. کسانی که مطلقًا به اتحاد شوروی وفادارند 

Boris S. Ivanov، افسر کارکشتۀ کی جی بی با رتبۀ دگرجنرال، از بهار )))) به بعد صاحب منصب عالیرتبۀ   ((((
کی جی بی در کابل. )یادداشت ویرایشگر نسخۀ انگلیسی)

دقیق نیست. محمود بریالی برادر کارمل بود. – برگرداننده    ((((
E.I. Nekrasov  ((((

کذا فی االصل  ((((
نور احمد نور، عضو دفتر سیاس��ی و عضو کمیته مرکزی ح د خ د ا  و وزیر امور داخلۀ اولین دولت ) ثوری. –   ((((

برگرداننده
عبدالوکیل، عضو کمیته مرکزی ح د خ د ا  و وزیر امور خارجۀ دولت داکتر نجیب اهلل. – برگرداننده   ((((

داکت��ر اناهیتا رات��ب زاد، عضو کمیتۀ مرکزی ح د خ ا و برای مدت کوتاهی وزی��رکار واموراجتماعی در ابتدای   ((((
حکمروایی دولت کودتای ثور – برگرداننده   
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مورد پیگرد و آزار قرار می گیرند. رفقای شوروی باید هشیار باشند و اتحاد شوروی پیش از آنکه دیر شود 
باید بحنبد و کنش دوستان افغانی خود را راست سازد چون اتوریتۀ اتحاد شوروی نزد رهبری  ح.د.خ.ا. 
ــوی نکوهش قرار داشت. اگر این روند تاخیر یابد شاید  ــتان هنوز هم در فراس ــلح افغانس و نیرو های مس

ح.د.خ.ا.  راه حزب کمونیست چین را در پیش گیرد که سرانجام آن بربادی حزب خواهد بود. 

ــفیر افغانستان  ــالم آباد از تقرر بریالی به حیث س به ب. ن. بترایف)۶8( نمایندۀ مقیم کی جی بی در اس
ــیوه های دیپلوماتیک و  ــد و از وی تقاضا گردید تا مربی او در روش ها و ش ــالم آباد اطالع داده ش در اس
ــد تا بریالی بتواند گذار روانی را از کسی که از حکومتش ناخشنود و ناراضی و از  ــفیر باش وظایف یک س
نگاه حزبی با آن مخالف است به سفیر کشورش که با درستکاری و آبرومندی وظایف مهم دولتی را که 
از او خواسته می شود انجام می دهد، به آسانی طی نماید. به بترایف توضیح گردید که از نظر اصول بین 
ــتاده  ــتۀ پرچم که برای انجام امور به خارج فرس خلقی ها و پرچمی ها اختالفی وجود ندارد و رهبران دس
می شوند همچنان لنینیست های متعهد به سوسیالیزم و ترقی در افغانستان هستند. به وی گفته شد که 
ــورد تره کی نماید باید او )بترایف( از چنین قضاوت ها جانبداری  ــر بریالی تبصره های انتقادآمیزی درم اگ
ــود که در حال حاضر منافع مردم افغانستان ایجاب می کند که توجه عمده عطف تقویه  نکرده متذکر ش
ــتحکام صفوف ح.د.خ.ا. گردد. به بترایف توضیح گردید که پیروان و طرفداران کارمل در صحبت  و اس
ــتیز و  ــتباه آمیز را بیان می کنند که از آنجایی که جناح خلق درگیر س ــوروی این نظر اش با نمایندگان ش
ــلط نیست، که این امر در آیندۀ نزدیک به  ــت بنابر آن بر اوضاع در کشور مس ــمکش با پرچمی هاس کش
خراب شدن اوضاع در جمهوری دموکراتیک افغانستان انجامیده می تواند. »به عقیدۀ ما چنین اطالعات 
ذهنی بوده و صرفًا بیانگر نظرات طرفداران کارمل است. از مباحثه روی این مسایل باید جلوگیری گردد. 

نباید به خود اجازه داد در گرداب مبارزات درونی ح.د.خ.ا. کشانده شویم.«

ــتیاق نشان  ــیر«( در برابر برقراری مجدد تماس در جون ۱۹۷8 بازتاب ذوق زده و پراش بریالی )»ش
داد و اظهار آرزو کرد که بتواند کاری از پیش برد.

در ماه سپتمبر به سفیر اتحاد شوروی)۶۹( از طریق وزارت امور خارجه هدایت داده شد که اگر سفیر 
ــتان با او درمورد مبارزۀ سیاسی درونی ح.د.خ.ا. صحبت کند او باید بگوید  جمهوری دموکراتیک افغانس
ــتان است. اگر سفیر جمهوری دموکراتیک افغانستان  نمی خواست به  ــئلۀ داخلی افغانس که این یک مس
ــن ساخته شود که در اتحاد شوروی برایش پناهندگی سیاسی داده  میهن خود برگردد، باید برایش روش
ــالم آباد نیز هدایت داده شد تا به عین ترتیب رفتار کند.  ــد. به نمایندۀ مقیم کی جی بی در اس نخواهد ش
ــت پناهندگی سیاسی اشاره کرد، اما بترایف مدبرانه  بریالی هنگام صحبت با بترایف به موضوع درخواس
ــت تا به رهبران  ــت و از بترایف خواس ــفیر افغانی گفت که او به کابل بر نخواهد گش جواب رد داد. س

B.N. Batrayev  ((((
منظور سفیر شوروی در اسالم آباد است. – برگرداننده  ((((
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ــتوار و دوست راستین اتحاد  ــت اس ــوروی بگوید که با وجود همه نگرانی ها و رنجش ها وی کمونیس ش
شوروی باقی خواهد ماند.

ــلواکیا رفت و با کارمل مالقات کرد. سپس به ماسکو رفت و به اپارتمان نکراسوف  بریالی به چکس
ــتند، وضعیت فاحعه بار بود و همه  تلفون کرد و به وی گفت که پرچمی ها در وضعیت وخیمی قرار داش
ــات کارمل و پیروانش اتخاذ  ــاس تقاضا کرد تا تدابیر عاجل برای نج ــرگ روبرو بودند. وی با التم ــا م ب
گردد. »به نام انسانیت ما را نجات دهید! به نام انسانیت ما را نجات دهید!« این جمله را در حالی که هق 
ــت، چند بار تکرار کرد. »نمی دانم چه کنم؟ وسیلۀ امرار معاش ندارم. همه امید ما رفقای  هق می گریس
شوروی ما هستند. نامه یی از کارمل دارم اما نمی دانم آن را به کی بدهم؟« این مکالمه به سوسلوف و 
ــد. آن ها هدایت دادند تا از بریالی در شعبۀ بین المللی کمیتۀ مرکزی پذیرایی  پونوماریف گزارش داده ش

گردد. ا.گ. پولیاکوف)۷۰( با او صحبت کرد ولی اولیانوفسکی)۷۱( از اشتراک در صحبت ابا ورزید. 

ــازی فزیکی  ــوروی و موضعگیری آن در برابر نابودس ــکایت کرد که وی موقف اتحاد ش بریالی ش
ــم کرد که در قبال  ــت. وی پوزانوف را مته ــتین و وفادار را درک کرده نمی توانس ــت های راس کمونیس
ــت به خاطر پاداش)۷۲(  ــوروی اطالعات دروغین می دهد و حاضر اس ــتان به اتحاد ش وضعیت در افغانس
ــت راستین را قربان کند. بریالی پرسید که ماسکو چرا حاال برایش مشوره می دهد  جان هزارها کمونیس
ــت که در کابل چه می گذرد.  ــود تصمیم خود را بگیرد که به کابل برگردد یا نه، گویی خبر نداش ــه خ ک
ــه عمل کند و او  ــوره می دادند که چگون ــوروی همواره به وی مش ــته رفقای ش ــت که در گذش وی گف
ــت کارمل از وضعیت را توضیح کرد. کارمل به صورت  ــنوی نکرده بود. وی برداش هیچ گاهی حرف ناش
اخص از پوزانوف دل پرخون داشت.  »پوزانوف در ضمن سفیر بودن باید کمونیست نیز باشد. پرچمی ها 
ــازند، اما چنین تصمیمی نباید به  ــم گرفته اند که در چنین مقطعی وضعیت انقالبی را وخیم تر نس تصمی
مفهوم کاپیتوالسیون )تسلیم( درک گردد.« کارمل بر آن بود که در یک و نیم ماه وضعیت در افغانستان 
ــکار  ــمی تغییر خواهد کرد که به نفع تره کی نخواهد بود. نارضایتی از حکومت –که همین حاال آش قس
بود– همه گیر خواهد شد. زمان شادمانی و شادکامی گذشته بود و به دنبال آن انتقاد و حمله به تره کی 

آغازشدنی بود.

ــود. رهبری ح.د.خ.ا.  ــتی ها را متوجه ب ــی و اقامتگاه نیز این خطاها و کاس ــی کی جی ب دفترنمایندگ
ــت  ــات و آرزو های کمیته مرکزی حزب کمونیس ــود، به نظری ــن بر آن چیره ب ــی و امی ــه ارادۀ تره ک ک
ــتان متحد شده و سهم فعالی در  ــوروی مبنی بر این که همه نیرو های دموکراتیک مردم افغانس اتحاد ش
ــی جمهوری دموکراتیک افغانستان و  ــازی کشور خود بگیرند، گوش فرا نمی داد. در حلقات سیاس بازس

A.G. Polyakov  هویت و مقام این شخص را نویسنده توضیح نکرده است – برگرداننده   ((٠(
Rostislav A. Ulianovsky معاون رئیس شعبۀ بین المللی کمیته مرکزی حزب کمونیست اتحاد شوروی .   ((((

)یادداشت ویرایشگر نسخۀ انگلیسی)
منظور رشوه از جانب خلقی هاست – برگرداننده   ((((
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ــگر را به خاطر آن تشدید  ــد که امین مبارزه علیه پرچمی ها و خلقی های نکوهش در ح.د.خ.ا.  گفته می ش
می کرد و برمی انگیخت تا موقف رهبری خود را در حزب، دولت و ارتش مستحکم سازد. با شناختی که 
ــد، وی در آینده در برابر تره کی و طرفداران نزدیکش دست  ــخصیت امین وجود داشت فکر می ش از ش

به اقدامی خواهد زد.

اولین نشانۀ شکاف بین تره کی و امین در اواخر ماه می ۱۹۷8 در ارتباط اعضای دفتر وابستۀ نظامی 
ــه( نظامی افغانی خامل)۷۳( طره باز و معاونش قصد  ــفارت افغانی در ماسکو رونما گردید. وابستۀ )اتاش س
داشتند به جای برگشت به کابل به غرب بروند. تره کی امرکرد که آن ها تحت الحفظ به کابل آورده شوند. 
امین گفت که باید به آن ها اجازه داد به اروپا بروند، چون به گفتۀ او »اگر به افغانستان برگردند مقامات 

باید آن ها را دستگیر کنند و سپس تصمیم بگیرند با آن ها چه معامله یی کنند؟« 

ــمی به کابل انجام دهد، تره کی و امین شتاب زده اقداماتی  ــفر غیررس پیش از این که پوناماریف س
ــخاصی را که رقبای بالقوه در برابر قدرت خود می دانستند از سر راه خود دور  ــت گرفتند تا اش روی دس
ــته جمعی و تدابیر سرکوب گرانه علیه رقبای شخصی در حزب و در بیرون از  ــازند. دستگیری های دس س
آن راه افتید. شخصی به نام میر علی اکبر)۷۴( که تره کی با او دشمنی شخصی داشت، متهم به همکاری 
با سی آی ای شد. در چند ماه اول پس از کودتای ثور ۲۷ »توطئه« کشف گردید. شاهپور)۷۵( لوی درستیز 
به روز ۱۵ اگست دستگیر گردید. به روز ۱۷ اگست عبدالقادر وزیر دفاع و به دنبال وی شماری از وزرا و 
مامورین دیگر دستگیر گردیدند. پالیسی تره کی و امین مبنی بر از بین بردن کسانی که بر سر راه تمرکز 
ــت خود شان قرار داشتند و نامناسب پنداشته می شدند، اکنون روشن تر از آفتاب شده  همه قدرت به دس
ــت آن بود که رهبری شوروی به آن ها خیانت می کرد، چون اتحاد شوروی یار  ــتان پنداش بود. در افغانس
ــانی که هواخواهی شان از  اتحاد  ــازی کس ــور بود ولی در برابر از میان برداری و نابودس و یاور این کش
ــده انجام نمی داد)۷۶(. مثال و  ــکار بود، هیچ گونه حرکت بازدارانه و جلوگیری کنن ــوروی بر همگان آش ش

نمونۀ چنین پنداشت قضیۀ قادر بود که در کودتاهای ۱۹۷۳ و )۷۷(۱۹۷8 نقش داشت.

به گفتۀ تره کی، آنانی که دستگیر می شدند، در زندان خاصی نگهداری می گردیدند، اما کمتر کسی 
می دانست این زندان خاص در کجاست. تره کی به سفیر شوروی پوزانوف گفت: »اکثر آن ها در آستانۀ 

چنانکه در پیشگفتار این ترجمه مختصراً تذکار رفت، رسالۀ »کی جی بی  در افغانستان«  در کل مجموعۀ تدوین   ((((
ش��دۀ س��یاه نویس هاست که کمتر معروض پژوهش و ویرایش مسلکی قرار گرفته است. یک مورد نمونه همین است. در متن 
انگلیسی که از روی نسخۀ دستنویس روسی برگردانی و تهیه گردیده است، این نام به شکل Khamil Turabaz آمده که دقیقاً 

نمی توان دانست منظور »جمیل طره باز« است یا احیاناً »خلیل طره باز« و یا هم »کامل طره باز«. – برگرداننده   
بعد ها شناسایی شد که رئیس شفاخانۀ جمهوریت بود – )یادداشت ویرایشگر نسخۀ انگلیسی)   ((((

تورن جنرال شاهپور احمدزی – )یادداشت ویرایشگر نسخۀ انگلیسی)  ((((
درین جا منظور نویس��نده از »افغانس��تان« اعضای ح د خ ا و بخصوص پرچمی هاس��ت چون مردم افغانستان از   ((((

ماهیت ح د خ ا  و یاری و یاوری اتحاد شوروی درک و برداشتی غیر ازین داشتند. – برگرداننده 
یعنی کودتا های )) سرطان )))) و )  ثور )))) – برگرداننده   ((((
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ــی قرار دارند. هدایت)۷8( قباًل خودکشی نموده است. توطئه گران نمی خواهند فاکت های جدیدی  خودکش
را افشا کنند، بنابر آن حاضرند خود را بکشند)۷۹(. قادر هنوز اعتراف نکرده است، الکن به چندین اشتباهی 
که مرتکب شده، اقرار نموده است. اکنون هدف آن است تا رهبری سیاسی توطئه کشف گردد و دانسته 
شود که پشت سر شاهپور و قادر کی ایستاد است؟ مطمئن هستیم که به این کشف نایل خواهیم آمد.«

شاهپور در وضعیت روانی خیلی افسرده و اندوهگینی قرار داشت. پیوسته می گریست و می خواست 
هرچه زودتر اعدامش کنند. عزیز، رئیس دستگاه ضدجاسوسی، محرمانه گفته بود که بازجویی و تحقیق 
صرف هنگامی انجام می شود که متهم حاضر به شهادت دادن بر متهمان دیگر باشد. باقی دستگیرشدگان 

اعدام می شدند. پیروان خمینی و اعضای سازمان اخوان المسلمین بالفاصله اعدام می گردیدند.

ــی اول کمیتۀ  ــی، منش ــال ۱۹۷8به امر عبداالحد ولس نُه صد تن از اهالی والیت بلخ در ماه می س
ــتگیر گردیدند. آن ها را به زندانی در مزارشریف، مرکز  ــمنان انقالب ثور دس والیتی ح.د.خ.ا.  به نام دش
ــی فعالیت های ضدانقالبی آن ها  ــیونی برای بازرس ــکنجه گرفتند و کمیس والیت بلخ، افگندند و زیر ش
ــدگان به کابل انتقال داده  ــط ماه جون از کابل هدایت رسید که همه دستگیرش ــد. در اواس ــکیل ش تش
ــی دریافت گردید که تعداد چنین اشخاص خیلی کاهش یافته بود چون هر شب  ــوند، ولی حین بررس ش
ــده در فرقۀ ۱8پیاده که قرارگاه آن در شهر مزار شریف بود،  ــیده ش بین ۵۰ تا ۶۰ تن از آن ها برون کش
ــجل و سندی در  ــوندگان خود برای دفن خود خندق می کندند. هیچ گونه س اعدام می گردیدند. اعدام ش
ارتباط این زندانیان وجود نداشت، اما اوراق اعاشۀ روزانه نشان می داد که تعداد زندانیان هر روز بین ۳۰ 
ــایبریا در  ــخاص مذکور به مناطق اورال و س تا ۷۰ تن کاهش یافته بود. ادارۀ زندان توضیح داد که اش
ــده بودند تا از آن ها برای انجام کار شاقه در آنجا استفاده گردد. خویشاوندان  ــوروی فرستاده ش اتحاد ش
ــت می آوردند که در آن  ــیای مختلفی چون صابون از آن ها به دس ــته هایی حاوی اش ــدگان بس ناپدیدش

نامه هایی حکایتگر شرایط مشکل و کار طاقت فرسا جاسازی شده بود.

ــف یک توطئۀ ضددولتی به پوزانوف اطالع داد. چین، ایاالت  ــت ۱۹۷8 از کش تره کی در ماه اگس
متحدۀ امریکا، ایران، پاکستان، عربستان سعودی و جمهوری فدرالی آلمان در این توطئه قلمداد شدند. 
ــتند تره کی و امین را از  ــیده شده است[. توطئه گران قصد داش ــخۀ اصلی چار کلمه کش ]در اینجا از نس
ــتیز سابق، و میر علی اکبر، رئیس شفاخانۀ  ــاهپور، لوی درس بین برده، رهبری جدیدی انتخاب کنند. ش
جمهوریت، که هر دو قباًل دستگیر شده بودند، این نقشه را افشا ساخته بودند. امین گفت که »مقامات 
ــت دارد« و اضافه کرد که »حزب نتوانست از قادر آنچنان  ــدگان اعتراف به دس اکنون از اکثر دستگیرش
مارکسیست لنینیست اصولی بسازد که بتواند در برابر هرگونه اثرگذاری منفی ایستادگی کند. این اشتباه 

محتماًل دگرمن هدایت معاون حربی پوهنتون – برگرداننده   ((((
منطق دژخیمان ) ثوری همواره چنین بوده اس��ت. اگسایی ها و خادیست های داکتر نجیب اهلل نیز اشخاص بی   ((((
گناهی را که از بی خبری در هنگام بازجویی و شکنجه چیزی برای گفتن نداشتند »سرسپرده« می خواندند و تا سرحد مرگ 

شکنجه می کردند و اگر زنده می ماندند محکوم به اعدام می نمودند. – برگرداننده 
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ما بود.«

ــکو اطالع داد. »به عقیدۀ ما قادر از  ــمًا با نتیجه گیری امین موافق بود و این را به ماس پوزانوف قس
نظر سیاسی پختگی الزم را نداشت. وی به ماجراجویی متمایل و کمی هم نابخرد بود«. سفیر شوروی 
ــده و بر نفوذ حزب در  ــفارت باعث تقویت دولت انقالبی ش اقدامات رهبران ح.د.خ.ا. را که »به عقیدۀ س

نیروهای مسلح افغانستان خواهد افزود« موجه دانست.

امین به پوزانوف و خزاروف)8۰( اطمینان داد که وی همواره با خشنودی حاضر است مشورۀ دوستان 
ــت اتحاد شوروی بیاموزد، چون مبارزه با پرچمی ها  ــوروی خود را بپذیرد و از تجربیات حزب کمونیس ش

همانند مبارزه میان بلشویک ها و منشویک ها بود. 

ــتحکام نفوذ خود در پی آن شد تا خود را مردم  پسند  ــت کردن رقبا و اس ــر به نیس تره کی پس از س
سازد. بدین منظور شروع کرد تا روز های جمعه به مسجد رود و بیانیه های رادیویی خود را با »بسم اهلل 

الرحمن الرحیم« آغاز کند. 

ــا و ۱۲۰۰  تن از  ــتانۀ کودتای ثور، ۵۰۰ تن از اعض ــن اقامتگاه کی جی بی  در آس ــاس تخمی براس
ــت. ارقام همخوان برای جناح خلق ۴۷۰ عضو  ــتان وجود داش هواخواهان جناح پرچم در اردوی افغانس
ــت. در  و ۱۱۰۰ هواخواه بود. در بین افراد ملکی ۵۵۰۰ تن پرچمی و کمتر از ۱۰۰ تن خلقی وجود داش
اخیر ماه جون ۱۹۷۹، ح.د.خ.ا.  ۱۴۰۰۰ تن عضو ملکی و ۳۰۰۰  عضو نظامی در قوای مسلح داشت. 

ــتند به شیوۀ رهبری جمعی ادارۀ کشور تغییر  ــتان تره کی و امین، که نمی خواس قدرت حزبی در دس
ــورای انقالبی،  روش دهند، متمرکز بود. آن ها اتوریتۀ حزب را پایین آورده و هرگونه ابتکار از جانب ش
ــتی لنینیستی زندگی حزبی و اعمار دولت  کمیتۀ مرکزی و هیئت وزرا را رد می کردند.  اصول مارکسیس
ــده و کیش شخصیت تره کی –امین تلقین و القأ می گردید. اقامتگاه کی جی بی  پیشتر از این  متروک ش
ــه می کرد، تاریخچۀ ح.د.خ.ا. در کل تحریف گردیده  ــده بود که امین تره کی را با لنین مقایس متوجه ش
ــالب تعریف می گردید.  در ضیافتی  ــل ۱۹۷8 به مثابۀ الگو و نمونه یی برای انق ــوادث ۲۷ و ۲8 اپری و ح
ــت عمومی اول  ــت و.ا. کریوچکوف)8۱( رئیس ریاس که به افتخار هیئت بازدیدکنندۀ کی جی بی به ریاس
کی جی بی ترتیب شده بود، تره کی انقالب ثور افغانستان را با انقالب اکتوبر روسیه همسان خواند: قدرت 
به سرعت ربوده شده بود، در روسیه بلشویک ها علیه منشویک ها و سوسیال ریولوسیونرها می جنگیدند و 
ــتان به خاطر تشکیل یک حزب واحد و متحد مبارزه و پیکار صورت می گرفت. وی گفت: »ما  در افغانس
به تجربۀ سیستم چند حزبی در برخی کشور های سوسیالیستی احترام می گذاریم، الکن ترجیح می دهیم 
ــرآغاز دیکتاتوری پرولتاریا  ــق قرار دهیم. آنچه در افغانستان می گذرد س ــوروی را سرمش نمونۀ اتحاد ش

براساس الگوی شوروی است.«

V.I. Khazarov  . هویت و نقش این شخص توضیح نگردیده است. – برگرداننده   ((٠(
V.A. Kryuchkov  ((((
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بعدها، در جنوری ۱۹8۱، اقامتگاه به مرکز نوشت که برخی اعضای جناح خلق همچنان به تجلیل 
ــخصیت تره کی و تمجید نقش وی در پیریزی ح.د.خ.ا.  ادامه می دادند)8۲(. آن ها شایعاتی را در  کیش ش
ــت گرفته بودند. خلقی ها  اردو دامن می زدند که گویا پرچمی ها کنترول ح.د.خ.ا.  را بگونۀ مؤقتی به دس

در تعمیل اوامر قوماندانان کارشکنی کرده و کار زار ضد حکومتی را پیش می بردند.

کارمل به خاطر موضعگیری رفقای شوروی اش از ترس در برابر تره کی زهرۀ آواز باال کردن نداشت. 
ــوروی ها خط معین و مشخصی  ــان داد که ش ــت به وی نش ــوروی ها داش صحبت هایی که کارمل با ش
ــتند و  ــر واقعبینانه یی از حقایق و فاکت ها نداش ــاذ نکرده بودند و تصوی ــائل ح.د.خ.ا.  اتخ ــال مس در قب

مشوره هایی که می دادند اکثراً متناقض می بود.

ــود از حفیظ اهلل امین که کنترول ارگان های امنیت دولتی را  ــی چند بار از طریق نمایندۀ خ کی جی ب
ــت تا به پیگرد چندین ایجنت کی جی بی  و ارتباطی های مورد اعتماد آن که از  ــت داشت، خواس به دس
ــده بودند خاتمه داده سؤظن عدم وفاداری سیاسی را از  طرف مقامات به فعالیت های ضددولتی متهم ش
آن ها دورکند و آن ها را رها سازد. به امین گفته شد که این اشخاص برای استخبارات شوروی کارهای 
ــتی  ــتان کمک کرده و دوس درخور انجام می دادند و از این طریق به انقالب دموکراتیک مردم در افغانس
ــتان را تقویه می کردند. کسانی که در این زمینه از آن ها نام برده  ــوروی و افغانس بین خلق های اتحاد ش
می شد مشتمل بودند بر حسن شرق معاون صدارت در وقت داؤد، عبدالصمد ازهر رئیس پیشین ژاندارم 
ــبق فواید عامه ،  ــورای انقالبی و وزیر اس ــین ش و پولیس وزارت امور داخله، محمد رفیع)8۳( عضو پیش
ــالم وزیر سابق تجارت، عبدالقادر وزیر دفاع و چندین تن دیگر. اسداهلل رئیس امنیت ملی)8۴( در  عبدالس
ــده  ــخاص دستگیرش ــخ به یکی از چنین تقاضاها به نمایندگی از امین گفت که »زندگی بعضی اش پاس
که با شما ارتباط داشتند، بخشیده خواهد شد. شاید در ظرف پنج سال رها گردند.« امین خودش چنان 
ــوروی با آن ها شناخت نزدیک داشتند  ــت آنعده شهروندان افغانی را که رفقای ش می نمود که آماده اس
ــدند از بند رها سازد، اما در عین زمان این سرزنش را نیز گوشزد  ــت اتحاد شوروی شمرده می ش و دوس
ــور دستگاه جدید دولتی در حال ساختمان است و تغییرات اجتماعی اقتصادی در  می کرد: » در این کش
ــت اجراست. برخی کارشناسان شوروی بخصوص آنانی که از مدت سال ها بدینسو در رژیم گذشته  دس
ــور برگشته اند، اکثراً این کشور را با دید سابق می نگرند  ــتان کار کرده بودند و حاال به این کش در افغانس

و آنچه را که در این کشور می گذرد با دید عینی نمی بینند.«)8۵(

تره کی در سال )))) کشته شده بود. )یادداشت ویرایشگر نسخۀ انگلیسی)  ((((
دگر جنرال محمد رفیع، عضو جناح پرچم  ح د خ ا ،وزیر فوائد عامه از ماه می تا اگست ))))، سپس تصفیه   ((((
گردید. در حکومت کارمل به سمت وزیر دفاع گماشته شد )٠)))- ))))، ))))- )))))، عضو دفتر سیاسی از )))) به 

بعد. )یادداشت ویرایشگر نسخۀ انگلیسی)  
منظور اسداهلل سروری رئیس اگسا است. – برگرداننده   ((((

گفتار امین گویی این مطلب را القأ می کرد که حضور کی جی بی به حیثیت افغانانی که در گذشته با کی جی بی   ((((
مناس��بات و روابط ایجنت با کارانداز را داش��تند و اکنون رجل سیاس��ی و دولتی ش��ده بودند  لطمه وارد می کرد. )یادداشت 

نویسنده)   
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ــتان خود، از تره کی خواست تا کشتمند)8۶( و قادر که هردو بازداشت  پوزانوف به نمایندگی از باالدس
ــان خیلی بزرگ است. آن ها وارد معامله یی شدند  ــده بودند، اعدام نگردند. تره کی جواب داد: »گناه ش ش
ــالحی بس  ــرکوب س ــازمان دادند. من می پذیرم که س و توطئه یی را به کمک ایاالت متحده و چین س
ــیم. ملیون ها نفر  ــمنان انقالب بی رحم باش ــت، اما لنین به ما آموخت که در برابر دش نهایی و وخیم اس
مجبوراً محو گردیدند تا انقالب اکتوبر استحکام یافت. اگر از این سالح قاطعانه کار گرفته شود، چنانکه 
ــنود به روز ۶ اگست ۱۹۷۹  ــد،  نتیجۀ آن واضح است«. این گفت و ش ــورش دیروز کار گرفته ش در ش

صورت گرفت)8۷(.

ــل بازدید کرد.  ــود از کاب ــرض دادن رهنم ــه غ ــوالی ۱۹۷۹ ب ــا ۲۰ ج ــف از ۱۷ ت ب. ن. پوناماری
ــیری)88( وزیر فواید عامه طی صحبت محرمانه یی با وی اظهار تأسف کرد که پوناماریف از دیدار  پنجش
ــی نیز صحبت نکرد،  ــن حزبی خودداری کرده بود. وی حتا با همه اعضای دفتر سیاس ــا اکثریت فعالی ب
ــیری گفت: »همه تصامیم در  ــاخته بود. پنجش بلکه دید و وادید های خود را محدود به تره کی و امین س
دفتر سیاسی را دو تن، تره کی و امین، می گیرند. تره کی مصوبه هایی را که امین پیشنهاد می کند، تأیید 
ــی تا کنون جرأت نکرده است در برابر تره کی  می کند. دیگران خرده مهره هایی اند  که کف می زنند. کس
ــمن انقالب بر آن ها زده شود. سیاست های  ــپ دش ــند برچس و امین آواز خود را بلند کند، چون می ترس
ــت. مردم بی گناه شبانه بدون هیچ دلیل در  ــنودی زیادی بار آورده اس تره کی و امین در برابر مردم ناخش

برابر چشمان گریان زنان و فرزندان شان دستگیر می گردند.«    

ــرد. وی به تاریخ ۲۹ جوالی  ــف  را ب. س. ایوانوف)8۹( تصحیح ک ــتباه یا کوتاه نگری پوناماری  اش
۱۹۷۹ با دستگیر پنجشیری )نام مستعار »ریچارد«( مالقات کرد و به وی درمورد نامه یی اطالع داد که 
پوناماریف از جانب کمیته مرکزی حزب کمونیست اتحاد شوروی به کمیتۀ مرکزی ح.د.خ.ا. رسانده بود. 
ــکر کرد و به وی اطمینان داد که به خاطر سعادت وطنش و  ــیری به خاطر اعتماد ایوانوف از او تش پنجش
ــتی بین احزاب و مردمان دو کشور برادر به طور خستگی ناپذیر کار خواهد کرد. وی گفت که  تقویۀ دوس
ــتباهات گذشته را  ــرط به مصوبه های تره کی و امین اش عملکرد جاری تمکین و تن در دهی بی قید و ش
چاره نکرده و به بهبود و نورمال سازی وضعیت در کشور کمک نخواهد کرد. اقامتگاه معلومات ارائه شده 

توسط »ریچارد« را خیلی باارزش تلقی کرد.

سلطان علی کشتمند، عضو جناح پرچم و وزیر پالن در اولین کابینۀ ح د خ ا . پس از انقالب ثور یکجا با دیگر   ((((
سربرآوردگان پرچم تصفیه گردید و محکوم به مرگ شد. حکم اعدامش بعدتر به )) سال زندان کاهش داده شد. پس ازینکه 
ببرک کارمل به قدرت برگشت عضو دفتر سیاسی ح د خ ا گردید و سال بعد به نخست وزیری گماشته شد )))))- ))))). 

)یادداشت ویرایشگر نسخۀ انگلیسی)  
) اگس��ت )))) مطابق اس��ت با )) اسد )))). در روز پیشتر یعنی )) اسد )))) قیام  نظامی باالحصار راه   ((((

افتاده بود که توسط دولت تره کی – امین ددمنشانه  سرکوب گردید.  – برگرداننده 
غالم دس��تگیر پنجشیری، معلم س��ابق ادبیات در دارالمعلمین کابل و بعدها ش��خصیت عمدۀ حزبی و دولتی.   ((((

)یادداشت ویرایشگر نسخۀ انگلیسی)  
Boris S. Ivanov، افسر کارکشتۀ کی جی بی با رتبۀ دگرجنرال، از بهار )))) به بعد صاحب منصب عالیرتبۀ   ((((

کی جی بی در کابل. )یادداشت ویرایشگر نسخۀ انگلیسی)
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ــئول  ــه روز ۲۷ جوالی ۱۹۷۹ تره کی تغییرات اضافی به حکومت وارد کرد. امین یکبار دیگر مس ب
ــاخته شد. پوزانوف، ایوانوف و ل.پ. گوریلوف سرمشاور نظامی شوروی نزد تره کی رفتند  امور نظامی س
و دلیل تغییرات را توضیح خواستند. امین از افرادش پرسید که چرا رفقای شوروی چنین عاجل با تره کی 
ــخ داد: »پیداست که آن ها در ارتباط با تغییر و تبدیل در  ــش خود چنین پاس دیدار کردند؟ و خود به پرس

حکومت نگران هستند چون ما به آن ها در آن مورد از پیش اطالع ندادیم.« 

ــید که دیپلومات های امریکا در کابل تغییر در پست های حکومتی را تالش  ــی به ماسکو رس گزارش
مذبوحانه یی برای نجات وضع می دانستند. امین قمار بزرگی زده بود چون اگر جنگ در برابر شورشیان 

به پیروزی نمی انجامید همه مالمتی به گردن او می افتاد. 

ــتاد: »تره کی  ــکو فرس ایوانوف به تعقیب مالقاتش با امین، تلگرام ذیل را به روز ۲۹ جوالی به ماس
گزارش کاملی از پیامی که برایش فرستادیم به امین نداده بود. چنان می نماید که او این کار را به عمد 

کرده است تا به امین نشان دهد که جانب شوروی از او زیاد حساب می برد.«

نمایندگان دولت شوروی و رهبران دولت افغانستان آشکارا از یکدیگر بی زار گردیده بودند. افغان ها 
تا حدی خودسری نشان می دادند و بدون استشاره عمل می کردند. در نتیجه به مشاورین و کارشناسان 
شوروی هدایت داده شد تا معلومات مفصلتری در مورد فعالیت ها و اعمال راه انداخته شده توسط افغانان 
ــخص نماینده پنج  ــد و برای ش ــمار کارمندان نمایندگی کی جی بی افزایش داده ش جمع آوری کنند. ش
دستیار تعیین شد تا به امور مربوط به ضدجاسوسی، ضدجاسوسی نظامی، مسایل سرحدی و کارکرد های 
ــئولیت کار شعبۀ  ــتین دستیاری که گماشته شد، مس ــیدگی کنند. به نخس ــتان رس وزارت داخلۀ افغانس
ــد و گروه اطالعات و تحلیالت ایجاد گردید. در ماه مارچ ۱۹۷۹ دفتر سیاسی حزب  ــتخبارات داده ش اس
کمونیست اتحاد شوروی قطعنامۀ خاصی را در ارتباط تقرر جنرال ن.س. وسلکوف)۹۰( به گروه مشاورین 
وزارت داخلۀ شوروی وابسته به وزارت امور داخلۀ افغانستان صادر کرد. هیئت های مختلفی به ادارات و 
وزارت خانه های مختلف افغانی فرستاده شدند تا افغانان را ارشاد کنند. یکی از این هیئت ها که متشکل 
ــونل وزارت داخلۀ شوروی، و آ.ا. ایلیین)۹۲( رئیس یکی از شعبات آن  ــکی)۹۱( رئیس پرس از ا.ی. دروزدتس

بود، در ماه های می و جون به ژاندارمری)۹۳( فرستاده شد. 

مشاورین پشتکار و فعالیت زیاد نشان دادند و به کاویدن در همه درزها و شگاف های وزارت خانه ها 
پرداختند. به گونۀ مثال، مشاور ن.ک. گریچین)۹۴( اظهار داشت که می خواهد »وزیر پشت پرده« باشد و 

N.S. Veselkov  ((٠(
I.Y. Drozdetsky  ((((

A.I. Ilyin  ((((
احتماالً منظور از »ژاندارمری« پولیس افغانستان است که دولت خلقی ها نام آنرا به »څارندوی« تغییر دادند.   ((((

– برگرداننده 
N.K. Grechin  ((((
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امور اقتصادی و مالی را یکجا با وزیر پالن پیش برده، نه تنها مسئول برنامه ریزی باشد، بلکه مسئولیت 
اکمال برنامه ها را نیز داشته باشد یعنی در واقع در همه چیز با وزیر مسئولیت مشترک داشته باشد. وی 
ــروط به توافق رأی همه جوانب ذیدخل یعنی وزرا و مشاورین  ــنهاد کرد که اتخاذ همه تصامیم مش پیش
ــت،  ــی اعتراض منطقی کرد که »این وزارت اس ــد. عبدالکریم میثاق وزیر مالیه و عضو دفتر سیاس باش

ملل متحد نیست!« 

ــتگی آشکار و حتا  ــی تر داده شود با سرگش ــاورین نقش اساس ــت که به مش افغانان از این درخواس
ــیون دایمی ای که مشاورین اعضایش  ــاس اذیت استقابل کردند. گریچین پیشنهاد کرد که کمیس احس
ــایل مربوط به کارکرد وزارت رسیدگی کند. بازهم میثاق  ــند در وزارت تجارت ایجاد گردد تا به مس باش
ــیوه های بوروکراتیک تان را به وزارت خانه های  ــما خواهش می کنم ش ــت: »از ش با معقولیت اظهار داش
افغانستان نیارید. ما از خود کافی بوروکراسی داریم.  از شما تقاضا می کنم جاگزین وزرا نشوید و وظایف 
ــیون انتقال ندهید. وزرا باید مسئولیت کامل همه اجراات  ــان را به این یا آن کمیس ــئولیت های ش و مس

وزارت خانه های خود را داشته باشند و هیچ کمیسیونی از هیچ نوع نباید جای آن ها را بگیرد.«)۹۵(

ــکارا این اندیشه را بیان داشته  ــاخته شود. وی آش ــد تا میثاق بی اعتبار س بنابران تصمیم گرفته ش
ــیالیزم را در ظرف  ــتان کمک کند تا »سوس ــوروی باید به جمهوری دموکراتیک افغانس بود که اتحاد ش
ــانۀ وابستگی به اتحاد شوروی و زمینه  ــتان اعمار نماید«. کی جی بی این گفته را نش ــی ماه در افغانس س
ــوروی تلقی کرد. آبروریزی میثاق در چشم رهبری افغانستان و در چشم  ــاز احتمالی بدنامی کمک ش س
کشور های جهان سوم در جنوری ۱۹۷۹ در ماسکو با استفاده از امکانات کی جی بی زمینه سازی شد. به 
ــد که میثاق به گونۀ غیرمنطقی و غیرمعقول از اتحاد شوروی تقاضای منابع  ــتان گفته ش رهبری افغانس
ــت. به رهبری افغانستان حالی  ــتان توانایی جذب و هضم آن را نداش و امکاناتی را نموده بود که افغانس
ــع خصمانه دربرابر اتحاد  ــتند و این که وی موض ــد که آن ها ناآگاهانه تحت نفوذ میثاق قرار داش گردی

شوروی داشت و زیر اثر مائویست ها بود. 

ــورای انقالبی بود  ــدی)۹۷( وزیر تجارت که عضو ش ــاور وزارت مالیه در برابر غوربن ــوف)۹۶( مش زوت
گستاخی وقیحانه انجام داد.

ــاورین نظامی ابراز می کردند.  افغان ها به نوبۀ خود ناراحتی خود را در ارتباط به کفایت و لیاقت مش
امین از عملیات نظامی اواخر سال ۱۹۷8 در تنگی کامدیش والیت ننگرهار)۹8( افسرده و اندوهگین بود. 

یک ضرب المثل افغانی است که می گوید »داشته آید بکار، گرچه بود زهر مار«. امین افغانان را تشویق می کرد   ((((
تا از روس ها هرچه بیش��تر تقاضا کنند، چون بگفتۀ او »روس ها آنرا بما خواهند داد. اهمیت افغانس��تان برای روسیه بیشتر از 

اهمیت روسیه برای افغانستان است، بنابران شوروی ها آماده برای هرگونه قربانی هستند.« )یادداشت نویسنده)
Zotov  ((((

عبدالقدوس غوربندی، وزیر تجارت در اولین کابینۀ دولت ) ثوری – برگرداننده    ((((
کذا فی االصل. ولس��والی کامدیش در والیت ننگرهار نه، بلکه در والیت نورس��تان واقع اس��ت. نویس��نده حتی   ((((
نام »والیت ننگرهار« را بش��کل Nangrakharsk آورده که همینگونه در ترجمۀ انگلیس��ی نیز آمده، در حالیکه به »والیت 
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ــاور بریاسکین)۹۹( از دیر زمانی بدینسو نشان داده اند که توانایی  ــربازان افغانی تحت رهبری مش »س
ــازی باند های ضددولتی را ندارند. ما به مشاورین شما اختیارات وسیع در رهبری سربازان افغانی  نابودس
ــربازان افغانی با مجازات شدید  ــما توسط س ــورۀ قوماندانان ش داده ایم و هرگونه کوتاهی در تعمیل مش
ــما لیاقت و کفایت الزم را ندارند. ما  ــت که همه مشاورین ش ــانگر آن اس مقابله می گردد. این به ما نش
ــوروی زیادند. آن ها باید  ــه چنین جنراالن در اتحاد ش ــوده نیاز داریم و می دانیم ک ــه جنراالن کارآزم ب
ــی جنگیدن و به کارگیری تجربۀ ارتش  ــنتان را بلند برده به آن چگونگ ــای رزمی اردوی افغاس قابلیت ه

شوروی در زمان جنگ را بیاموزند.«

ــاره به گوریلوف، امین به جنرال زپالتین)۱۰۰( گفت »کارکردن با رهبر کنونی شما دشوار است  با اش
و معاونش )خرامچنکو()۱۰۱( توانایی گرفتن هیچ گونه تصمیم جدی را ندارد.«

ــد. ایجنت افغانی  ــرد بودن ــرخورده و دلس ــوروی نیز س ــورد واقعیت زندگی اتحاد ش ــا درم افغان ه
ــترده را در اتحاد شوروی شاهد بوده است.  ــت که وی شخصًا رشوه ستانی گس ـّاس«)۱۰۲( اظهار داش »رک
ــتری بود، دکتوران و دیگر کارمندان نه تنها چشم  ــفاخانۀ بوتکین در ماسکو بس ــرش در ش وقتی همس

انتظار تحفه و رشوه بودند بلکه برای به دست آوردن آن کارشکنی و تعلل نیز می کردند.

ــد. کمیته  ــه گونۀ دیگری تبارز داده می ش ــت، الکن ب ــوروی نیز نارضایتی وجود داش در جانب ش
ــی دریافت کرد. در این نامه بیان  ــخص ناشناس ــوروی نامه یی از ش ــت اتحاد ش مرکزی حزب کمونیس
ــاور نظامی گوریلوف، و نمایندۀ مقیم کی جی بی اوسادچی با هم  ــفیر کبیر پوزانوف، مش ــده بود که س ش
ــی حزبی را به دالیل شخصی و با  ــده بود که آن ها خط مش ــکیل داده بودند. در نامه ادعا ش داره یی تش
درنظرداشت مالحظات ارتقأ مسلکی وارونه کرده، وجوه مالی سفارت را غارت و خود را ثروتمند ساخته 
ــتۀ نظامی و  ــق و فجوری پیش می بردند. وابس ــت می کردند و زندگی هزره و پر از فس بودند، زیاد مس
مشاورین سفارت اسناد و گزارشات جعلی می نوشتند و مفتشین را نشئه  ساخته برای شان رشوه پیشکش 
ــوه ها از کارشناسان افغانی و شوروی به زور گرفته  ــتانی رونق داشت و تحایف و رش می کردند. رشوه س
ــت اتحاد شوروی توظیف شده بود،  ــد. سازمانده حزبی که از جانب کمیتۀ مرکزی حزب کمونیس می ش
ــغول پول اندوزی بود و آنانی که همکاری نمی کردند باید انتظار انتقام گیری و برگشتانده  شدن را  نیز مش
ــنده از اعدام داؤد که به گفتۀ او »تا مغز استخوان نفر خود ما بود« ابراز تآسف کرده و  ــتند. نویس می داش

رهبری جدید افغانستان را نفرین کرده بود. 

ننگرهار« در زبان روسی Oblast Ningarkhar می گویند – برگرداننده 
 Bryaskin  ((((

)٠٠))   تورن جنرال واس��یلی پ. زپالتین )Vasiliy P. Zaplatin) از می )))) به بعد سرمش��اور سیاسی اردوی 
افغانستان. )یادداشت ویرایشگر نسخۀ انگلیسی)

Khramchenko  ((٠((
))٠))   جیالنی باختری، وزیر زراعت در کابینۀ داؤد. )یادداشت ویرایشگر نسخۀ انگلیسی)
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ــت داده بودند. اینک  ــتی انضباط نظامی  خود را از دس نظامیان در حین اجرای وظایف انترناسیونالس
یک مثال: 

ــت مستقر بود در تجلیل از فراغت  ــهر خوس به روز ۲۱ جون ۱۹۷۹ چار مترجم از فرقۀ ۲۵ که در ش
خود ضیافتی ترتیب دادند. دگرمن کالینین رئیس استخبارات فرقه، گوروفس رئیس محافظین سرحدی، 
ــدان فرقه در جملۀ  ــراوس)۱۰۳( قومان ــد ۵۹ توپچی، و ن. ا. ک ــمنچنکو قوماندان غون ــرن ن.س. س جگ
دعوت شدگان بودند. مشروب کافی وجود داشت و همه سرگرم نوشانوش شدند. چنانکه واقع شدنیست، 
ــئه شدند دعوا راه افتاد که به مسابقۀ فحاشی رسید. لمری بریدمن صادقوف)۱۰۴( که ازبک بود  وقتی نش
زمینۀ برون ریزی همه عقده هایی را یافت که در درونش روی هم انبار شده بود. وی مدت ها رنج کشیده 
ــزای غیر قابل بیانی  ــتانش درمورد ترجمانی غیردقیقش را با فحش و ناس و حرف های زهرآگین باالدس
ــاورین. در  ــنام دادن به مش ــنید، تحمل کرده بود. اکنون خیلی برافروخته بود و آغاز کرد به دش که می ش
ــینداری به چنگ آورده تهدید به انتقام گیری کرد. دریم بریدمن ملولتکین)۱۰۵( توانست او  این میان ماش
را خلع سالح کرده، به اتاق دیگری برد. صادقوف در آنجا به خواب رفت، ولی ساعتی بعد بیدار شده به 
ــود و با هیجان فریاد زد: »شما فکر می کنید که از وطن تان دفاع می کنید؟ بلی؟  اتاق نوکریوال راه گش
نه، شما همه خائن هستید« و به گفتن ناسزاهایی که در قلم نتواند آمد ادامه داد. آنچه هشیار می اندیشد 

مست از دهان برون ریزد.

ــعی کردند با او  ــکی و کوستین)۱۰۶( س ــیلیف، ریابچنس ــران کس ــناک گردیدند. افس حاضرین هراس
استدالل کنند و او را آرام سازند. او را به اتاق دیگری بردند، اما چندی بعد صادقوف دوباره ماشیندار به 
دست پیدا شد. اثر می و ودکا هنوز برطرف نشده بود. در دهلیز آغاز به تیراندازی کرد و سپس به بیرون 
دویده بی هدف تیرانداختن گرفت. سمنچنکو کشته شد و ملولتکین و یک سرباز افغانی زخم برداشتند.

ــاور نظامی با لحن گرفته از حادثه اطالع دادند و خبر در  ــکین)۱۰۷( معاون سرمش به س.پ. توتوش
زنجیرۀ فرماندهی باال رفت. به خانواده سمنچنکو اطالع داده شد که وی قهرمانانه هنگام ایفای وظایف 

انترناسیونالیستی جان سپرد. 

Kalinen, Gorofes, Semenchenko & N.A. Krus  ((٠((
Sadykov  ((٠((

Maloletkin  ((٠((
Kisiliev, Ryabchinsky & Kostin  ((٠((

S.P. Tutushkin  ((٠((
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٣-کودتایماهسپتمبر)سنبله۱٣۵٨(
حکومتصدروزۀحفیظاهللامین

ــخصی امین در مسایل مالی و برنامه ریزی،  ــتعار »روموف«( مشاور ش پ. یو. دراگیالیس )نام مس
ــنگدل و جاه طلب وصف کرد. او معتقد بود که  ــتعداد و از نظر فکری پخته، ولی س امین را مردی با اس
امین تالش دارد قدرت را به دست خود تمرکز دهد. مناسبات باهمی امین و دراگیالیس خیلی خوب بود. 
ــتی  دراگیالیس درمورد کار قبلی خود به امین گفته بود. وی در مقام نمایندۀ دایمی جمهوری سوسیالیس
شوروی لیتوانیا در شورای وزیران اتحاد شوروی با رهبران ردۀ اول شوروی دیدار هایی کرده بود. امین از 
وی پرسید »آیا زیر دست رفیق کاسیگین بودی؟« و وقتی دراگیالیس جواب مثبت داد، امین کنایه آمیز 

گفت: »پس استثنایی ترین فرد در افغانستان هستی!«

ــتان ارتباط می گرفت، امین ترجیح می داد تجربۀ منگولیا را  ــاف افغانس ــد و انکش تا جایی که به رش
سرمشق قرار دهد. وی چنین توضیح داد: »می دانی، در حال حاضر مانند کودک نوزاد نارسی هستیم که 
ــد سرمایه داری محافظت شود. این نوزاد نارس هنوز  ــرمایداری و راه رش باید از هرگونه گند و عفونت س
در آوان روزگار خود قرار دارد. ما هنوز نیرومند نشده ایم و نمی توانیم سرمایه داری خصوصی را به کشور 
خود راه دهیم. رشد و انکشاف افغانستان را چون رشد و انکشاف یکی از جمهوریت های اتحاد شوروی 

بپندارید. بگذارید چنین انگاشته شود که افغانستان جمهوریت شانزدهم شوروی است.«

ــپرده های پولی افغانی در بانک های خارجی را مطرح کرد.  ــئلۀ س باری در جوالی ۱۹۷۹ امین مس
»می خواهم چیزی برای تان بگویم چون شما مشاورم هستید. ما در بیست بانک خصوصی در کشور های 
ــده می تواند که چک های  ــیده ش مختلف جهان ۴۰۰ ملیون دالر داریم. این پول صرف در صورتی کش
ــه تن امضا کنندۀ قباًل اختیار داده شده رسیده باشد. نمی توانیم این اشخاص  ــت پول به امضای س برداش
ــفر کنند، چون بیم آن می رود که از صالحیتی که  ــور س ــده را اجازه دهیم به بیرون کش قباًل معرفی ش
دارند استفاده کنند و پول از دست ما برود. آیا ممکن نخواهد بود، ترتیبی بسازیم تا خودم چک ها را امضا 
ــیم؟« امین برای لحظه یی مکث کرد و سپس افزود: »اگر منحیث صدراعظم کشور  کنم و پول را بکش
ــیده شد که آیا پول به دولت تعلق دارد یا به شخص  ــخص پرس امضا کنم؟« وقتی از وی به صورت مش
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ــم؟« وی از دراگیالیس  ــت آری ــواب داد که به دولت. »الکن چگونه می توانیم آن را به دس ــودش، ج خ
ــود به جای آن سه امضا کننده خودش امضا کند؟ دراگیالیس چنین نتیجه  ــت تا دریابد که آیا می ش خواس
ــیله یی  گرفت: »اگر فرض را برآن بگذاریم که امین نه تنها آرزو دارد بلکه واقعًا قصد دارد تا به هر وس
که شده آن ۴۰۰ ملیون دالر را به دست آورد، پس آیا من ومترجم هر دو شاهدان خطرناک بر نقشه های 

یک ماجراجو نیستیم؟« 

کی جی بی این گفت و شنود را خیلی شگفت انگیز یافت. آیا امین نقشه می کشید تا پول را برداشته 
و پنهانی ردپا گم کند؟ سرکشی امین به جایی رسیده بود که دیگر از ادارۀ کی جی بی خارج می شد!

ــت)۱۰8( )ایجنت با نام مستعار »پیرس«( در دیدارها و گفتگوها به تکرار می گفت که نظریات و  دوس
ــت های یک یا دو نفر بر همه حزب مستولی است و همه اعضای دیگر حزب کورکورانه به دنبال  خواس
ــد. وی اظهار نظر می کرد که باید تره کی کمک کند تا به امین کاری دارای اهمیت کمتری  ــا روانن آن ه

داده شود، یا از آن هم بهتر این که به تقاعد و بازنشستگی سوق داده شود.

دفتر نمایندگی کی جی بی و اقامتگاه آن با گذشت هر روز در برابر چنین مشوره ها گوش شنواتر پیدا 
ــکوک و زیانبار زندگی امین آغاز کردند و  می کردند. آن ها به گردآوری معلومات درمورد رخدادهای مش
تصمیم گرفتند این روال را ادامه دهند. امین در امریکا با نعمت اهلل پژواک دوست دیرینۀ زمان دانشگاه 
خود که مخالف کمونیزم و قباًل وزیر معارف بود، روابط دوستانه داشت و چندین بار باهم بزم باده نوشی 
ــرد و با ایجنت امپریالیزم علی احمد  ــت از امریکا امین توقفی در اروپا ک ــه بودند. در راه برگش راه انداخت
پوپل سفیر افغانستان  در بن دیدار کرد. در کابل وی با سرور ناشر، رئیس شرکت سهامی سپین زر که 
با ظاهر شاه تماس نگهداشته بود، رفت و آمد داشت و ناشر در کارزار انتخاباتی به امین مساعدت مالی 
می کرد. بعد از کودتای ثور، امین ناشر را از زندان رها ساخته یک عراده موتر با دریور در اختیارش قرار 
داد. امین همچنین در اتاق خاصی در هوتل سپین زر دیداری داشت با جنرال جیالنی طوطاخیل و یک 

فرد امریکایی که هویتش شناخته نشد. 

امین به پیشنهاد تره کی به عضویت در کمیتۀ مرکزی ح.د.خ.ا.  کاندید گردید. کارمل با این نامزدی 
مخالفت نشان داد. میان شان سخنان آتشین رد و بدل شد و امین کارمل را با تفنگچه تهدید کرد.

ــال ۱۹۷8 امین با حسین پاینده که همسر امریکایی داشت، در نیویارک مالقات کرد. حسین  در س
پاینده در برابر احزاب کمونیست هند، پاکستان، عراق، حزب تودۀ ایران و سازمان آزادی بخش فلسطین 

موضعگیری کینه توزانه داشت.

ــت با  ــتان یو.گ. بوالخ )۱۰۹(مالقاتی داش ــوروی در افغانس در جون ۱۹۷۹، رئیس هیئت تجارتی ش

))٠))  شاه محمد دوست، معین وزارت امور خارجه )پاورقی نسخۀ انگلیسی بدون ذکر مأخذ)
Yu. G. Bulakh  ((٠((
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ی.پ. مدیانیک )۱۱۰(معاون ریاست ریاست عمومی اول کی جی بی. در طی این دیدار بوالخ نظر مامورین 
ارشد شوروی در کابل مبنی بر ضرورت تغییر جذری سیاسی در رهبری افغانستان را ابراز کرد. نخستین 
گام در این جهت دورساختن امین از قدرت و به وجودآوردن فضای اعتماد و نیکخواهی در همه سطوح 
ــتند در  ــتند، می توانس ارگان های اقتصادی و حزبی بود. پرچمی ها که تا حدی تجربۀ حکومت داری داش
این امر نقش مهمی داشته باشند. »آن ها احتمااًل خواهند توانست با مردم و با روحانیون مناسبات خوب 
ــت که مواظب باشند کابل روابط سنتی  ــوروی در افغانستان این اس ــازند. وظیفۀ عمدۀ اتباع ش برقرار س

دوستانه و همسایگی نیک با اتحاد شوروی را تغییر ندهد.«  

ایوانوف و اوسادچی تلگرامی به مرکز فرستادند و متذکر شدند که به تاریخ ۱۶ جون ۱۹۷۹ ترون)۱۱۱( 
رئیس دفتر تره کی با وسلکوف)۱۱۲( رئیس گروه مشاورین شوروی در اپارتمان وسلکوف مالقات کرد. در 
ــتمل بر اسلم وطنجار وزیر دفاع، سید محمد  ــت که یک گروه ضد امین مش این دیدار ترون اظهار داش
ــداهلل سروری رئیس اگسا تشکیل شده  ــیرجان مزدوریار وزیر داخله و اس گالب زوی وزیر مخابرات، ش
بود. این وزیران شخصًا درمورد وضع کشور به تره کی گزارش می دادند. امین اصرار داشت که آن ها به 
ــروری امین را نزد بوگدانوف به  ــورای وزیران او بود نه تره کی. س خودش گزارش دهند چون رئیس ش

باد انتقاد گرفته بود.

ایوانوف و اوسادچی ابراز نظر کردند که »بهترین شیوه و روش برای ما در چنین وضعیتی اینست تا 
ــی کمیتۀ مرکزی حزب کمونیست اتحاد شوروی استقبال کرده و آن را  از تره کی که از نامۀ دفتر سیاس
کمک مستقیم در راه رسیدن به هدفش یعنی استقرار رهبری جمعی در جمهوری دموکراتیک افغانستان 
خوانده است، جانبداری نماییم.« دقیقًا یک ماه بعد ایوانوف و اوسادچی نظر خود درمورد وضعیت رهبری 
افغانستان را به ماسکو چنین اطالع دادند: »رهبری جمعی اصاًل وجود ندارد. تره کی و امین خود تصمیم 
ــید محمد گالب زوی  ــاره کنند. س می گیرند بدون اینکه از اعضای دیگر کمیتۀ مرکزی ح.د.خ.ا.  استش
ــنودی خود را از امین بیان می کنند.«  ــرقوماندان ملیشیای خلقی)۱۱۳( آشکارا ناخش ــاه پیمان س و علی ش
ــادچی فکر می کردند که امین قصد دارد قدرت را غصب کند. »وی مخالف تسوید قانون  ایوانوف و اوس
ــورا های انقالبی مردم است. امین نامۀ کمیتۀ مرکزی  ــی و تأسیس ارگان های محلی به شکل ش اساس
ــت آن ها مبنی بر محدودساختن  ــوروی به رهبری افغانستان را بیانگر خواس ــت اتحاد ش حزب کمونیس
آزادی عمل وی در نبرد بی امان علیه ضد انقالب می پندارد. او می خواهد افراد خود را در ماسکو داشته 
ــی کمیتۀ مرکزی که دو تای آن خود تره کی و امین اند، امین از  ــد. از جملۀ پنج عضو دفتر سیاس باش

Ya. P. Medyanik  (((٠(
)))))  سید داؤد ترون، از یاران و ارادتمندان خاص حفیظ اهلل امین. در طی حکومت صد روزۀ حفیظ اهلل امین نام شهر 

جالل آباد بیاد جان باختن ترون برای امین رسماً به  »ترون ښار« تغییر داده شده بود. – برگرداننده 
Veselkov  (((((

)))))  کذا فی االصل
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ــتیبانی دو عضو دیگر یعنی شاه ولی)۱۱۴( و محمود سوما)۱۱۵( برخوردار است. از جملۀ ۳۰ عضو کمیتۀ  پش
مرکزی ۱۴ عضو و از جملۀ ۱۷ عضو حکومت ۱۱ تن آن ها طرفدار و پشتیبان امین اند.«

ــود در وضع رهبری جمهوری  ــری کردند: »بدین ترتیب، بهب ــادچی چنین نتیجه گی ایوانوف و اوس
ــت. چنین بهبودی ناممکن  ــته به نورمحمد تره کی اس ــتان امروز تا حد زیادی وابس دموکراتیک افغانس
ــده و جلو آرزوی امین برای حکمروایی تکفردانه  خواهد بود مگر اینکه اصل رهبری جمعی پذیرفته ش
ــود.« نکتۀ دیگر در ابراز نظر ایوانوف و اوسادچی آن بود که امین نتوانسته بود مناسبات کاری  گرفته ش
سالمی با پوزانوف برقرار کند. واضح نیست که چرا برعکس آن نبوده چون پوزانوف به امین اعتماد نامه 

آورده بود، نه برعکس آن!

ــر وضع بحرانی  ــورد راه های ممکن فایق آمدن ب ــپتمبر ۱۹۷۹ کی جی بی نظر خود درم ــه روز اول س ب
افغانستان را به باالترین مقامات دولت شوروی بیان داشت. یادداشت داده شده تصریح کرد که حکومت 
ــات  ــت می داد و مردم به گونۀ فزاینده احساس ــکارا اتوریتۀ خود را در بین مردم از دس تره کی و امین آش
ــوروی پیدا می کردند. مشوره ها و پیشنهادهای نمایندگان شوروی در سطوح مختلف به تره کی و  ضدش
ــیع اجتماعی به رژیم تقریبًا در کل نادیده  ــتر با توده ها به منظور دادن قاعدۀ وس امین مبنی بر کار بیش
ــروی نظامی اتکا می کردند و به  ــی و امین برای حل همه پرابلم های داخلی بر نی ــد. تره ک گرفته می ش

مجازات های کتلوی ناحق و غیرموجه ادامه می دادند. امین سازمانده عمدۀ این سیاست بود.
یادداشت توصیه های ذیل را پیش کشید:

ــت داخلی غلطی را پیش می برد.  ــور برکنار گردد، چون سیاس ۱- راهی باید یافت تا امین از رهبری کش
وی باید شخصًا مسئول اقدامات غیرموجه مجازات کتلوی و ناکامی سیاست های داخلی دانسته شود.

ــمول  ــت ائتالفی دموکراتیک که اعضای ح.د.خ.ا.  به ش ــی به اهمیت ایجاد یک حکوم ــد تره ک ۲- بای
ــود. نمایندگان وطنپرستان از اقشار  ــند، متقاعد ساخته ش ــته باش ــی داش پرچمی ها در آن نقش اساس

روحانیون و قبایل و نمایندگان اقلیت های ملی و روشنفکران باید به حکومت راه داده شوند.

ــکل غیرقانونی دستگیر و زندانی شده اند،  ــی بخصوص اعضای جناح پرچم که به ش ۳- زندانیان سیاس
باید رها و اعادۀ حیثیت شوند. 

ــتی  ــر جناح پرچم که به جمهوری سوسیالیس ــمی)۱۱۶( با ببرک کارمل رهب ــک دیدار غیررس ــد ی ۴- بای
ــتقرار وضع داخلی در جمهوری دموکراتیک  ــت، جهت بحث روی اس ــلواکیا مهاجرت کرده اس چکس

)))))  داکتر ش��اه ولی، از پیروان سرس��خت حفیظ اهلل امین و وزیر صحیه در اولین کابینۀ بعد از ) ثور. پس از قتل 
تره کی بدس��ت امین و امینیان در س��پتمبر ))))، داکتر ش��اه ولی س��مت معاون حفیظ اهلل امین را در اموز حزبی و دولتی 

داشت. – برگرداننده 
)))))  محمود سوما، وزیر تحصیالت عالی در اولین کابینۀ پس از کودتای ثور – برگرداننده 

)))))  در اصل واضح نیست که منظور مالقات غیر رسمی بین تره کی و کارمل است یا بین کارمل و رهبران شوروی. 
– برگرداننده 
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افغانستان راه انداخته شود.

ــور به وخامت گراید، باید هیئت رهبری احتیاطی برای ح.د.خ.ا.   ۵- در صورتی که وضع بحرانی در کش
تدارک دیده شود.

برخی از این پیشنهادات شالودۀ سندی شدند که به خاطر مالقات برژنف با تره کی به روز ۱۰سپتمبر 
ــوروی در  هاوانا هدایت داده شد تا مالقاتی را با تره کی سازماندهی کند  ــوید گردید. به نمایندگی ش تس
ــت خود به کابل به خاطر یک مالقات مهم با برژنف در  ــر راه برگش و در طی آن از تره کی بخواهد تا س

ماسکو توقف کند.

ــتی را که کی جی بی تهیه کرده  ــپتمبر با تره کی دید و با متانت و وقار یادداش برژنف به روز ۱۰ س
ــتینوف)۱۱۷( و گرومیکو تصویب شده بود برخواند. در این یادداشت  ــترکًا توسط اندروپوف، اوس بود و مش
از بیم رهبری شوروی درمورد وضع در افغانستان، ح.د.خ.ا.  و رهبری آن صحبت شده بود. نکتۀ عمدۀ 

یادداشت چنین بود: 

ــام داده نخواهم بود اگر  ــه خوبی انج ــما، رفیق تره کی، دارم ب ــه مقابل ش ــی را ک »وظیفه ی
ــاس معلوماتی که داریم  ــوروی تان بلکه براس موضوع دیگری را که نه تنها برای رفقای ش
ــما، رفیق  ــت، مطرح نکنم. نقش خاص ش ــرای اعضای ح.د.خ.ا.  نیز منبع نگرانی زیاد اس ب
تره کی، منحیث منشی عمومی کمیتۀ مرکزی ح.د.خ.ا.  در رهبری حزب و دولت در شرایط 
انقالب افغانستان قابل درک است، اما تمرکز قدرت بی حد در دست دیگران، حتا نزدیکترین 
ــتیاران تان، می تواند برای سرنوشت انقالب خطرناک باشد. مصلحت نخواهد بود کسی  دس
ــد.«  ــته باش ــلح و ارگان های امنیت دولتی داش ــور، قوای مس موقف خاصی در رهبری کش

)فورمول آزموده شده برای استبداد و خودکامگی!( 

این دستور مستقیم و آشکاری بود به تره کی تا خود را از شر امین خالص کند. نمایشنامۀ یک درامۀ 
ــوروی  ــده بود. رهبری ش ــی با اجازۀ آوردن آن به روی صحنۀ زندگی واقعی برای تره کی داده ش سیاس
تصمیم گرفته بود تا امین را دستپاک قرار دهد و گناه همه اشتباهات، ناکامی ها، و جنایاتی را که از نظر 

سیاسی و نظامی واقع شده بود، به گردن او بیندازد.

ــابقش با کی جی بی مالقات کرد.  ــی پیش از این که به کابل پرواز کند با ا.و. پتروف، رابط س تره ک
ــوخی به جای »نورمحمد تره کی«  ــید اعضای اقامتگاه کی جی بی او را به ش وقتی تره کی به قدرت رس

»نیکوالی میخائیلوویچ تره کانوف« نام گذاشتند. )تره کان در زبان روسی مادر کیکان را گویند.(

ــتقبال از تره کی به فرودگاه کابل آمده بودند. تره کی بدون  ــتان همه جهت اس هیئت رهبری افغانس

)))))  مارشال دمیتری اوستینوف Dimitriy Ustinov، از )))) تا )))) وزیر دفاع اتحاد شوروی – برگرداننده  
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درنگ به پیاده سازی دستورهای برژنف آغاز کرد. جلسۀ شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان 
به روز ۱۱ سپتمبر انعقاد یافت و در آن تره کی با رضائیت عمیق از مالقات خود با برژنف گزارش داد ولی 
ــت. تره کی درمورد کنفرانس سران دولت ها و حکومت های  موضوع اصلی گفتگو را طبعًا پنهان نگهداش
کشور های غیرمنسلک در  هاوانا و مالقات ها و صحبت هایی که در آنجا انجام داده بود، صحبت کرد. در 

همان روز تره کی با پوزانوف نیز دیدار کرد. حوادث به سرعت انکشاف می کرد.

پوزانوف، ایوانوف و گوریلوف به دفتر سیاسی کمیته مرکزی حزب کمونیست اتحاد شوروی اطالع 
دادند که مناسبات بین تره کی و امین به گونۀ چشم گیری رو به خرابی می رفت. آن ها به روز ۱۳ سپتمبر 

نوشتند: 

»در مالقاتی به روز ۱۲ سپتمبر به تعقیب برگشت تره کی به کابل، امین درمورد وضع کشور 
ــد که در هنگام غیابت تره کی سؤ قصدی  و حزب به تره کی گزارش داده به تأکید متذکر ش
ــده بود که عاملین آن گالب زوی وزیر مخابرات، سروری رئیس اگسا،  علیه او راه انداخته ش
ــرحدات بودند. وی موضوع برکنارسازی این اشخاص  وطنجار وزیر داخله و مزدوریار وزیر س
ــان و مجازات آنان را مطرح کرد. تره کی کوشش کرد امین را متقاعد سازد  ــت های ش از پس
ــه معذرت این اعضای حکومت را بپذیرد و موضوع را پایان یافته بینگارد، ولی امین قبول  ک
ــود. وی به گزارش  ــع خود را تعیین کرده ب ــود که تره کی از پیش موض ــکار ب نکرد.« پرآش
ــتان در این مورد ارائه  ــروری از دیدگاه رهبری جمهوری دموکراتیک افغانس مفصلی که س
کرد، گوش فراداد. سروری در گزارش خود تأکید کرد که آغازگر مبارزۀ درونی در حزب جز 

امین کسی نبود.

ــازی رهبری را  ــپتمبر تره کی از امین دعوت کرد تا گفتگو درمورد نورمال س »به روز ۱۳ س
ادامه دهند. وقتی امین دریافت که گالب زوی، وطنجار و مزدوریار نیز به این گفتگو دعوت 
ــده بودند، از اشتراک به صورت قطع خودداری کرد و حتا وقتی تره کی ذریعۀ تلفون وعده  ش
ــت بپذیرد  ــان عزل خواهد کرد و گفت که آماده اس کرد که همه مخالفینش را از مقامات ش
ــر خود را تغییر نداد. پس از  ــی عمومی کمیتۀ مرکزی ح.د.خ.ا.  گردد، نیز فک ــه امین منش ک
ــتیز قوای مسلح را به  این مکالمه با تره کی، امین جانداد رئیس گارد ملی و یعقوب لوی درس
ــر خود احضار کرد و به آن ها امر کرد که هیچ گونه امر و هدایت تره کی را تعمیل نکنند.  دفت
امین اعالم کرد که از سمت صدارت دست کشیده، وزیر دفاع و مسئول همه نیروهای مسلح 
ــی کمیتۀ شهری شهر کابل ح.د.خ.ا.   ــداهلل امین که معین وزارت خارجه، منش خواهد بود. اس
و خویشاوند امین بود، همه وقت خود را در ساختمان کمیتۀ حزبی شهری گذشتاند. به همه 
ــداهلل امین  ــد تا در جایگاه های خود باقی مانده با حفیظ اهلل امین و اس طرفداران امین امر ش

تماس و ارتباط دوامدار خود را نگهدارند.
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ــپتمبر وضع بحرانی بود و امکان آن می رفت که امین واحد های  ــب ۱۳ س ــاعت ۹:۳۰ ش س
نظامی وفادار به خود را امر کند تا علیه تره کی سالح بردارند. هردو گروه کوشش می کردند، 
ــاری می کردیم  ــمت خود مصرانه پافش ــوروی ها( را جلب کنند. ما در قس ــداری ما )ش جانب
ــاس خط مشی حزبی یعنی  ــتان باید براس که وضع در رهبری جمهوری دموکراتیک افغانس
ــود. در عین زمان ما کوشش می کردیم تا اعضای  ــته جمعی نورمال ساخته ش به صورت دس

هردو گروه را از اقدام شتاب زده و سنجیده نشده باز داریم.«

در تلگرامی که عنوانی اندروپوف فرستاده شد، چنین آمده بود: 

ــش بیاید اما امین  ــازد تا به محل بود و باش ــش کرد امین را متقاعد س »تره کی باز هم کوش
رد کرد و اعالم نمود که همه خواست هایش باید پذیرفته شوند ورنه دست به اقدامات فعال 
ــروری،  ــت و مذاکرات قطع گردید. س ــه اس خواهد زد. تره کی جواب داد که این یک دسیس
ــپتمبر به سفارت شوروی  ــام روز ۱۳ س ــاعت ۷:۳۰ ش گالب زوی، وطنجار و مزدوریار به س
ــوروی رخصت داده شوند تا  ــروری از نام تره کی تقاضا کرد که گروهی از رفقای ش آمدند. س
ــت را چنین توضیح کردند  ــتگیری امین کمک کنند. آن ها دلیل این درخواس در عملیات دس
که هواخواهان حفیظ اهلل امین در گارد خانۀ خلق)۱۱8( موجود بودند و بنابر آن نمی شد بر آن ها 
ــۀ تلفون به نمایندۀ  ــورای انقالبی ذریع ــاعت ۹:۲۰ ترون رئیس دفتر ش اعتماد تام کرد.  س
شوروی اطالع داد که امین به محل رهایش تره کی آمده و هردو مشغول مذاکره هستند. در 
ــد که "سفیرکبیرشوروی پوزانوف، ا.گ.پافلوفسکی)۱۱۹(و ب.ی.ایوانوف  پاسخ به وی گفته ش

در ظرف یک ساعت باآن ها دیدارخواهند کرد." «

تلگرام بعدی، این بار عنوانی برژنف، اندروپوف و گوریلوف فرستاده شد. تلگرام چنین بود: 

»به ساعت ۹:۰۰ شام به وقت ماسکو روز ۱۳ سپتمبر به درخواست بوروی سیاسی از تره کی 
در محل اقامتش در خانۀ خلق دیدار کردیم. تره کی به درخواست ما از حفیظ اهلل امین دعوت 
ــا دقت به اعالمیۀ رهبری  ــد. )وی در اتاق پهلو بود(. تره کی و امین ب ــرد و او هم فوراً آم ک
شوروی یعنی دفتر سیاسی و شخص رفیق برژنف گوش فرادادند. تره کی گفت: "پیام خیلی 
شایان توجه است و طبیعی است که رفقا و برادران شوروی ما چنین پیامی برای ما بفرستند. 
ما طرفدار وحدت هستیم اما گاهی برخی مسایلی بروز می کنند که باید حل گردند. در روزگار 
ــتند. من از رهبری شوروی  ــکالت کنونی آنقدر بغرنج نیس ــد، اما مش انقالب چنین می باش

)))))  منظور ارگ ریاست جمهوری است. – برگرداننده 
)))))  Ivan G. Pavlovskiy  جنرال ایوان گ. پافلوفسکی معاون وزیر دفاع و قوماندان نیرو های زمینی اتحاد شوروی. 
وی که در سال )))) هفتاد و یک سال عمر داشت در سال )))) کمی پیشتر از لشکر کشی اتحاد شوروی به چکسلواکیا 
به ریاس��ت هیئتی به چکس��لواکیا رفته بود. در سال )))) رئیس هیئت نظامی ش��وروی بود که مصروف دیدار از افغانستان 

بود. )یادداشت ویرایشگر نسخۀ انگلیسی)
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بخاطر پیام هرچند کوتاه ولی به موقع، پرمحتوا و عمیق شان سپاسگزارم. پاسخ ما نیز کوتاه 
است، گرچه جا دارد درمورد این موضوع زیاد گفته شود."«

ــت و حتا در مالقاتی با رفیق  ــد موافق اس ــت که وی کاماًل با آنچه گفته ش امین اعالم داش
ــوروی گفته  ــال ۱۹۷8 وی )حفیظ اهلل امین( به وزیر امور خارجۀ اتحاد ش گرومیکو در بهار س
ــار دارد که پیرو  ــت و او، حفیظ اهلل امین، افتخ ــناخته شده اس ــود که رفیق تره کی رهبر ش ب
صدیق تره کی است و اگر او، یعنی حفیظ اهلل امین، قبل از تره کی جان بسپارد با این آگاهی 
ــت و اگر تره کی از خدمت  ــر رسانده اس ــواز مرگ خواهد رفت که وظیفۀ خود را به س به پیش
ــاگرد وفادار تره کی هر آنچه در توان دارد،  مادروطن درماند، وی، حفیظ اهلل امین، منحیث ش

به خرج خواهد داد تا کار استاد خود را ادامه دهد.«

ــنود بعدی ما تأکید کردیم که وحدت حزب و رهبری کشور کلید اصلی  در جریان گفت و ش
ــود. تره کی با این گفته  ــالب و اعمار زندگی نوین خواهد ب ــمنان انق ــل به پیروزی بر دش نی
ــان در ماسکو به تاریخ  ــان داد و گفت که رفیق برژنف با وی هنگام گفتگوی ش موافقت نش
ــخن  ــپتمبر به نحو خیلی قناعت بخش پیرامون ضرورت وحدت در حزب و رهبری س ۱۰ س
ــکی خواست تا درمورد پیشرفت عملیات نظامی برای  گفته بود. تره کی بعداً از رفیق پافلوفس
آن ها بگوید. به ما بعداً گفته شد که پیش از آمدن ما امین به ارادۀ خود نزد تره کی آمده بود. 

از قرار معلوم آن ها باهم صحبت کرده و به توافق معینی رسیده بودند.«

شب ۱۳ بر ۱۴ سپتمبر در محل سکونت تره کی با آرامش گذشت. تره کی و امین در اتاق خصوصی 
ــته بودند. به گفتۀ  ــب به وقت محلی با هم نشس ــاعت یک پس از نیمه ش ــورای انقالبی تا س رئیس ش
جانداد قوماندان گارد خانۀ خلق، امین سپس به محل رهایش خود رفت. جانداد گفت که حالت احضارات 
ــپتمبر رفع گردید، اما پس  ــداری می کرد در بامداد ۱۴ س گاردخانۀ خلق که محل اقامت تره کی را پاس
ــلح اجازه داده نمی شد، داخل شهر گردند. تره کی و امین هریک ذریعۀ  ــپتمبر به افراد مس از تاریخ ۱۳ س

واحد های تقویه شدۀ نگهبانان شخصی شان محافظت می شدند.

ــوروی گذشتاندند آن شب به  ــب ۱۳ سپتمبر را در سفارت ش ــام تا ۱۱:۵۵ ش وزرایی که از ۷:۳۰ ش
منازل خود –آن گونه که تره کی توصیه کرده بود– نرفتند، بلکه شب را در خانه های مخفی گذشتاندند. 
ــوروی عنوانی تره کی و امین که به  ــپتمبر نشان داد، نامۀ رهبری ش ــب ۱۳ بر ۱۴ س چنانکه حوادث ش
ــت پوزانوف، پافلوفسکی و ایوانوف برای شان رسانیده شده بود، نقش مهمی در آشتی آن ها داشت.  دس
ــرایطی که این دو تن روی آن توافق کردند تا کنون دانسته نشده است، اما می توان گفت که امین از  ش
ــت یازیدن به اعمال افراطی اجتناب کرد چون معتقد بود که جانب شوروی از هیچ اقدامی که وضع  دس
رهبری افغانستان را وخیم تر سازد و خالف وحدت ح.د.خ.ا.  باشد پشتیبانی نخواهد کرد. به گفتۀ جانداد: 

»دیدار رفقای شوروی از تره کی و امین در کاهش تشنج بین دو رهبر کمک کرد.« 
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به ساعت ۱۲:۴۰ روز ۱۳ سپتمبر ایوانوف و بوگدانوف به درخواست امین برای دیدنش به ساختمان 
ــاعت ۱:۳۰ بعد از ظهر روز ۱۳ سپتمبر از  وزارت دفاع رفتند. قرار اظهار صدراعظم، امین و تره کی به س
ــاری داشت که وزرای شامل  ــتان را مورد بحث قرار دادند. امین پافش طریق تلفون وضع رهبری افغانس
ــیونی ضد حزبی از مقام های شان برکنار ساخته شوند. تره کی با این کار  در توطئه و فعالیت های فراکس
ــنهاد کرد که وطنجار به حیث وزیر دفاع و مزدوریار به حیث وزیر داخله تعیین گردند.  مخالف بود و پیش
ــکیل پلنوم کمیتۀ مرکزی یا جلسۀ اضطراری شورای  ــتار تش ــنهاد را رد کرد و گویا خواس امین این پیش
ــد. تره کی اظهار داشت که او قصد ندارد این ارگان ها را فرا خواند، بلکه با صالحیت هایی که  انقالبی ش
ــاخت و تهدید کرد که او را از همه  ــتور متهم س ــرپیچی از دس دارد اقدام خواهد کرد. وی امین را به س
ــروری و دیگران به سفارت شوروی پناه برده  ــاخت. امین اطالع یافت که س مناصبش بر کنار خواهد س
ــپتمبر به محل اقامت تره کی رفت. تره کی از طریق ترون رئیس دفتر  ــامگاه ۱۳ س بودند، بنابر آن در ش
ــپس امین تلفون را گرفته به وطنجار  ــورای انقالبی به وطنجار تلفون کرد و چیزی برایش گفت. س ش
ــود را قهرمان انقالب هم می خوانی!« وطنجار در جواب  ــده یی؟ و تو خ گفت: »چرا گریختی؟ پنهان ش
گفت که هر چهار تن شان گفتگو میان تره کی و امین را که به ساعت ۱:۳۰ بعد از ظهر آن روز صورت 
گرفته بود سرپیچی صدراعظم از اطاعت صدر ح.د.خ.ا.  تلقی کرده و زندگی خودها را در خطر می دیدند.

امین و تره کی سراسرآن شب تا ساعت ۱:۰۰ بعد از نیمه شب )صبح ۱۴ سپتمبر( روی وضع موجود 
ــروری و گالب زوی را برکنار  ــیدند راه مدارا بیابند. تره کی اظهار آمادگی کرد که س بحث کردند و کوش
ــازد، اما روی تقرری های جدید برای وطنجار و مزدوریار اصرار می کرد. آن ها روی این که چه کسی  س
ــا تعیین شود با هم مناقشه داشتند. تره کی، عزیز اکبری رئیس بخش ضد جاسوسی را پیش  رئیس اگس
ــپتمبر امین مدت زیادی در حضور ایوانوف و  ــید و امین ترون را می خواست. در صبحگاه ۱۴ س می کش
ــت که هر چهار تنی که به توطئه علیه  ــاری داش بوگدانوف از طریق تلفون با تره کی صحبت کرده پافش
او متهم بودند، سبکدوش ساخته شوند. تره کی روی گمارش دو تن آن ها پا فشرده امین را به نافرمانی 
ــت که تره کی  ــار کرد. امین به ایوانوف و بوگدانوف اظهار داش ــاخت و او را به دفتر خود احض ــم س مته
ــالح و نگهبان نزد وی برود و او از این دستور چنین استنباط می کرد  ــت تا او )امین( بدون س خواسته اس

که خطر جدی او را تهدید می کند. امین از ایوانوف و بوگدانوف طالب مشوره شد که چه کند؟ 

او طرح های ذیل را جهت غور و سنجش به آن ها پیش کشید: 

اگر به اقامتگاه تره کی برود، کشته خواهد شد. او گفت که اگر رفقای شوروی فکر می کنند که نفع 
ــت از همه مقام های خود استعفا داده کشور  ــده می تواند وی آماده اس و خیر انقالب با اقدام او تأمین ش
ــی کند. راه دیگر این است که تره کی را در  ــوروی برود یا حتا خودکش را ترک کند، در واقع به اتحاد ش
محل اقامتش منزوی نگهدارد و با مشورۀ رفقای شوروی گام های بیشتری در جهت نورمال سازی وضع 

بردارد و در طول این مدت از نام تره کی اوامر و هدایات صادر کند.
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امین اصرار داشت که وی در برابر اتحاد شوروی و حزب کمونیست آن جان فشان و پاکباز است و 
ــوروی بخواهند، انجام دهد. وی از پوزانوف، پافلوفسکی، ایوانوف و  آماده خواهد بود، هر آنچه رفقای ش
ــه)۱۲۰( طرح او را مورد مطالعه قرار دهند، با ماسکو مشوره کنند و تا ساعت  ــت تا این س بوگدانوف خواس
۵:۰۰ بعد از ظهر روز ۱۴ سپتمبر یعنی ۳:۳۰ بعد از ظهر به وقت ماسکو برایش پاسخ دهند. امین حالی 
ساخت که وی در صورتی با تره کی آشتی خواهد کرد که رئیس شورای انقالبی )تره کی( تمام شرایطش 

را بدون چون و چرا بپذیرد. 

پوزانوف، پافلوفسکی، ایوانوف، گوریلوف و بوگدانوف از جانب خود پیشنهاد کردند که امین کوشش 
کند وضعیت رهبری افغانستان را نورمال ساخته بر پایۀ نامۀ رهبری شوروی و شخص برژنف از خرابتر 

شدن وضع جلوگیری کند.

ــپتمبر تلگرام ذیل از جانب نمایندۀ مقیم کی جی بی در کابل به ماسکو  ــاعت ۵:۲۰ روز ۱۴ س به س
رسید: 

ــپتمبر  ــت، صبح روز ۱۴ س ــا به ما داده اس ــاس معلوماتی که عزیز اکبری رئیس اگس »براس
ــتان به وی )عزیز اکبری( امر کرد تا  حفیظ اهلل امین صدراعظم جمهوری دموکراتیک افغانس
به حیث رئیس سرپرست اگسا اشغال وظیفه کند. اکبری سپس به دستور صدراعظم به دیدن 
اسداهلل امین معین وزارت خارجه رفت تا در ارتباط کار جدید خود هدایات بیشتر بگیرد. وی 
در مدخل وزارت امور خارجه معروض تالشی دقیق قرار گرفت و خلع سالح گردید. اسداهلل 
امین که خویشاوند نزدیک)۱۲۱( حفیظ اهلل امین است از عزیز اکبری خواست تا به وظیفۀ خود 
پرداخته و بدون اجازه از ساختمان اگسا بیرون نرود. در جواب این سوال که آیا اجازه دارد، با 
رفقای شوروی ببیند، اسداهلل امین اظهار داشت که باید این کار را بکند. اسداهلل امین برایش 
ــت به دهشت افگنی  ــتۀ وطنجار – گالب زوی توطئه یی راه انداخته و دس گفت که دار و دس

زده اعضای صدیق ح.د.خ.ا.  را ناگزیر ساختند به اقدامات قاطع دست زنند.« 

ــخاص دیگری که با حفیظ اهلل امین روابط  ــداهلل امین، فقیرمحمد فقیر معین وزارت داخله و اش اس
ــرار نموده به والی ها اوامر و  ــر وزارت امور خارجه با والیات ارتباط مخابراتی برق ــتند، از مق نزدیک داش

هدایات صادر می کردند.

ــل و قاطع برای مهارکردن امین اتخاذ  ــز اکبری همچنین تاکید کرد که چنانچه اقدامات عاج عزی
نگردد قتل عام عده یی از اعضای ح.د.خ.ا.  و تغییر و تبدیل اعضا و کارمندان ارگان های ویژۀ افغانی)۱۲۲( 

محتمل خواهد بود.

)٠)))  کذا فی االصل – برگرداننده 
)))))   برادرزاده – برگرداننده 

)))))  منظور دستگاه امنیتی و استخباراتی کشور است – برگرداننده 
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ــای ۴ و ۵ زرهدار و غند ۱۹۰ توپچی به امر امین  ــی و فرماندهان قوای مرکز، لوا ه کارکنان سیاس
دستگیر و افراد وفادار به امین به جای آن ها تعیین گردیده بودند. 

پوزانوف، پافلوفسکی، ایوانوف و گوریلوف به روز ۱۵ سپتمبر تلگرامی درمورد وضع در کابل به دفتر 
سیاسی کمیته مرکزی حزب کمونیست اتحاد شوروی فرستادند. 

ــتیم که دو و نیم ساعت دوام کرد.  ــپتمبر صحبتی با حفیظ اهلل امین داش ــامگاه ۱۴ س »در ش
گفتگو دقیقًا بر پایۀ اعالمیه رهبری شوروی، دفتر سیاسی و ل.ا. برژنف انجام یافت. امین با 
بیانات گزنده برضد تره کی سخن گفت و او را متهم ساخت که در اوقات مختلف، بخصوص 
ــوروی ها( به خانۀ خلق  صبح روزی که وی )امین( به خاطر مالقات با او )تره کی( و با ما )ش
ــؤ قصد بر جان وی کوشیده است، چنانکه هنگام باالرفتن از زینه ها به سوی دفتر  رفت، به س
ــخصی تره کی ترون سریاور رئیس شورای انقالبی و بادی گارد حفیظ اهلل  تره کی، نگهبان ش

امین را که صدراعظم را مشایعت می کردند، کشت.

ــام  ــیده بود. ش ــا زمانی که مالقات با حفیظ اهلل امین راه افتاد، کودتا به انجام رس ــع ت در واق
همان روز تعیینات جدید اعالم شد. امین اظهار داشت که تره کی باید در جلسۀ پلینوم کمیتۀ 
ــی کناره گیری کند ولی  ــی عمومی حزب بنابر دالیل صح ــه از مقام منش ــزی داوطلبان مرک
ــازی تره کی مصممانه  ــورای انقالبی باقی بماند. ما علیه برکنارس می تواند به حیث رئیس ش
موضعگیری کردیم، اما امین روی پیشنهاد خود پافشاری کرد و گفت که حزب و اردو خون 
ــؤقصد های راه انداخته شده توسط تره کی را  ــده به دست گروه وزرای فراری و س ریخته ش

نخواهند بخشید.

ــپتمبر، تظاهراتی در سراسر کشور علیه تره کی سازمان  ــت که فردا، ۱۵ س »امین اظهار داش
ــران اردو فریاد انتقام باال خواهند کرد.  ما با وجود اصرار و استدالل  ــد و افس داده خواهد ش
ــی عمومی کمیتۀ  ــازیم که بگذارد تره کی منش ــتیم حفیظ اهلل امین را متقاعد س موجه نتوانس
ــی عمومی  ــی بماند. امین به ما حالی کرد که اگر تره کی داوطلبانه از مقام منش ــزی باق مرک
ــف او را منحیث  ــن( عزت، مصونیت و موق ــورت وی )حفیظ اهلل امی ــد در آن ص ــتعفا ده اس
ــورای انقالبی تضمین خواهد کرد. ما اصرار کردیم که نباید هیچ گونه تظاهرات یا  رئیس ش
دستگیری هایی که وضع را وخیم تر سازد راه اندازی گردد و امین موافقه کرد که عجالتًا این 

کار را نخواهد کرد. قرار گذاشتیم که صبح ۱۵ سپتمبر صحبت های خود را دامه دهیم.«

ــپتمبر، عزیز اکبری رئیس جدید اگسا بوگدانوف را برای  ــاعت ۹:۰۰ وقت محلی صبح ۱۵ س به س
ــت و نکات ذیل را به شکل محرمانه به اطالع وی رسانید: حفیظ اهلل  مالقاتی عاجل به دفتر خود خواس
ــور در واقع به روز های ۱۳ و ۱۴ سپتمبر کودتایی  ــی کمیتۀ مرکزی ح.د.خ.ا. و صدراعظم کش امین منش
ــانده و سرانجام رهبری کشور، حزب، نیرو های مسلح و ارگان های امنیتی را  ــر رس را علیه تره کی  به س
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ــی عمومی حزب و رئیس شورای انقالبی ذریعۀ  ــاخت. نورمحمد تره کی منش ــت خود متمرکز س به دس
ــه قرار معلوم از افراد حفیظ اهلل امین بود، در منزلش  ــربازان گارد خانۀ خلق تحت فرماندهی جانداد ک س

تحت توقیف قرار داده شده بود. 

ــپتمبر همه ارتباطات تلفونی و مخابراتی تره کی با بیرون قطع گردید.  ــب ۱۴ بر ۱۵ س در طول ش
پیشتر از آن در بعد از ظهر ۱۴ سپتمبر تره کی به اکبری گفته بود: »من تجرید شده ام و از انجام هرگونه 
ــوروی یقینًا مرا نجات  ــوروی می تواند مرا نجات دهد، اما رفقای ش عملی ناتوانم. فقط مداخلۀ اتحاد ش
ــد داد چون از عکس العمل ایاالت متحده خوف دارند. من به حزب و مردم وفادار بوده ام. اگر باز  نخواهن

ترا دیده نتوانم، خدا حافظ، فرزندم.«

ــکو سریع بود. کمیتۀ مرکزی حزب کمونیست اتحاد شوروی طی قطعنامۀ شماره  عکس العمل ماس
پ ۱۶8/۶ تاریخی ۱۵ سپتمبر ۱۹۷۹ به پوزانوف، پافلوفسکی، ایوانوف و گوریلوف هدایت داد تا با امین 
دیدار کرده و نظر اتحاد شوروی را به وی ابالغ و با تأکید مشوره دهند که هیچ گونه اقدام سرکوبگرانه 

علیه تره کی، خویشاوندان و طرفدارانش نباید روی دست گرفته شود و خودش نباید محکوم گردد. 

پلنوم کمیتۀ مرکزی ح.د.خ.ا.  بروز ۱۶ سپتمبر دائر گردید. تره کی از مقامش منحیث منشی عمومی 
حزب برکنار ساخته شده و حفیظ اهلل امین به جایش تعیین گردید. پلنوم در اتاقی در کنار دفتر مشاورین 
ــاه ولی به مجرد ختم پلینوم به دفتر پافلوفسکی  ــوروی در عمارت وزارت دفاع دایر گردید. ش نظامی ش
ــش برکنار گردیده و امین  ــت ها و مقامات ــه و به آن ها اطالع داد که تره کی از همه پس ــوف رفت و گوریل
به جایش به حیث منشی عمومی حزب انتخاب گردیده است. مصوبات پلینوم درحالی که ۲۶ عضو از جملۀ 

۳۱ عضو کمیته مرکزی حاضر بودند با اتفاق آرا صورت گرفته بود. 

ــی عمومی حزب  ــت که به حیث منش ــکی آمد و اعالم داش ــپس امین خودش به دیدن پافلوفس س
انتخاب گردیده است. او گفت که به ساعت ۳:۰۰ بعد از ظهر جلسۀ شورای انقالبی جمهوری دموکراتیک 
ــور انتخاب خواهد  ــتان دایر خواهد گردید و در آن او به حیث رئیس عالی ترین ارگان دولتی کش افغانس

گردید.

شاه ولی وزیر جدید امور خارجه به روز ۱۶ سپتمبر سفیر کبیر پوزانوف را احضار و رسمًا به او اطالع 
ــید که براساس آن تره کی از  ــۀ پلینوم کمیتۀ مرکزی ح.د.خ.ا. به تصویب رس داد که قطعنامه یی در جلس
مقام منشی عمومی برکنار ساخته شده و عضویتش در دفتر سیاسی و کمیتۀ مرکزی حزب خاتمه داده 
ــتی، قتل شش تن و اقدام به قتل حفیظ اهلل  ــد و به اضافۀ جنایات دیگر »به خاطر فعالیت های تروریس ش
امین« از حزب اخراج گردید. شاه ولی به پوزانوف رسمًا اطالع داد که امین منشی عمومی حزب انتخاب 

گردید. 

ــت پوزانوف نیز درج اند. باید  ــپتمبر« در دفترچۀ یادداش این حوادث تحت عنوان »وقایع روز ۱۹ س



کـیجـیبـیدر افغـانســتان47

ــتۀ تحریر در نیامده اند، بلکه با بازاندیشی در  ــت در بحبوحۀ حوادث به رش ــت که این یادداش اذعان داش
روزهای پسین، در ماه اکتوبر، از نام سفیر به دست ریوریکوف)۱۲۳( سکرتر اول سفارت که نقش ترجمان 

را نیز داشت،  در دفترچه یادداشت گردیده است:

»به روز ۱۳ سپتمبر ۱۹۷۹ سفیر شوروی پوزانوف، ا.گ. پافلوفسکی، ب.س. ایوانوف و ل.ک. 
ــوف به پیروی از هدایت مرکز برای دیدار با تره کی به محل اقامتش رفتند. تره کی به  گوریل
خواست ما از امین نیز دعوت کرد به ما بپیوندد. نمایندگان شوروی گفتند که رهبری شوروی 
ــت رهبران افغانستان دربرابر انقالب از خود احساس بزرگ مسئولیت نشان دهند  امیدوار اس
و صفوف خود را فشرده ساخته،  از موضع یکپارچگی و به گونۀ باهمی عمل نمایند. تره کی 
ــپاس کرد و گفت: "پیام شما گرچه مختصر ولی به موقع، پرمحتوی و همه  از آن ها اظهار س
ــایلی بروز می کنند که باید حل  ــتیم،  اما گاه گاه مس ــت. ما طرفدار یکپارچگی هس جانبه اس

گردند."

ــت و وی )حفیظ اهلل امین( افتخار پیروی از او را  ــده اس امین گفت: "تره کی رهبر شناخته ش
دارد.... و اگر او، یعنی امین، پیش از تره کی جان سپارد با این آگهی به پیشواز مرگ خواهد 
ــت و اگر تره کی از خدمت وطن درماند،  در آن صورت  رفت که وظیفۀ خود را ایفا نموده اس
وی )حفیظ اهلل امین( به مثابۀ شاگرد وفادار تره کی هر آنچه در توان دارد،  به خرج خواهد اد 

تا کار استاد خود را ادامه دهد."

ــش در خانۀ خلق دیدار کردیم.  ــپتمبر همه باز هم با تره کی در محل بود و باش به روز ۱۴ س
ما گفتیم که وضعیت بازهم رو به وخامت رفته و ایجاب یکپارچگی رهبری در حزب و دولت 
ــان در ارتباط  ــوروی به خاطر نگرانی ش ــد. تره کی از ل.ا. برژنف و رهبران دیگر ش را می کن

سرنوشت انقالب افغانستان تشکر کرد ولی از ناسازگاری نظرش با نظر امین یادآور شد. 

ــدم که امین به تمرکز قدرت به دست خویش گرایش دارد ولی  “من مدت ها پیش متوجه ش
ــت.  ــی دادم. اما این گرایش در این اواخر گونۀ خطرناکی به خود گرفته اس ــه آن اهمیتی نم ب
ــی را که او را انتقاد کند،  مورد ضربه قرار می دهد  امین توان پذیرش انتقاد را ندارد. هرکس
ــرحد قتل پیش می رود. وی در ارتباط نقش خود در رهبری انقالب و به پیروزی  و حتا تا س
رساندن آن مبالغه می کند، شخصیت خود را می ستاید و تبلیغ می کند. در درون دولت چنان 
ــخنش،  سخن گویند و آزادانه  ــت که وزیران بیم دارند خالف س فضایی را به وجود آورده اس
حرف زنند. امین در همه جا، چه در حزب و چه در دولت، مقام ها و مناصب را به خویشاوندان 
ه مقام در بخش های مختلف حزب  ـُ ــت تا جایی که برادرزاده اش، اسد اهلل امین ن خود داده اس

 D.B. Ryurikov  (((((
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ــور حکمرانی می کند، درست مانند زمان  ــغال دارد. یک خانواده بر همه کش و دولت را در اش
ظاهر شاه و داؤد. ]...[ برای رهبری حزب یک رهبر واقعی نیاز است، نه یک زورگوی سوته 
به دست.” تره کی چنین ادامه داد: “من قبل از عزیمت جانب  هاوانا شک های خود را داشتم. 
ــس دولت باید به کنفرانس برود.  ــت که بروم و تأکید می کرد که رئی امین خیلی اصرار داش
ــر  ــک و تردیدهای خود را نادیده گرفتم و به  هاوانا رفتم،  اما امین از رفتن با من س من ش
ــتم،  سروری رئیس اگسا بی درنگ برایم اطالع داد که امین سه  باز زد. وقتی از  هاوانا برگش
ــه بار توطئه ها به خاطری خنثی گردیدند که وی )سروری( به  ــه را راه انداخت و هر س دسیس
ــده بود،  بنابر آن به  ــا ش امین درمورد آن ها اطالع داد. امین درک می کرد که موضوع افش
ــراد خود هدایت می داد تا فعالیت های توطئه گرانۀ خود را توقف دهند. با این هم، امین به  اف
جلسۀ شورای وزیران گزارش داد که وضع آرام و همه چیز رو براه است، اما پس از جلسه نزد 
ــید محمد گالب زوی، شیرجان مزدوریار  ــت کرد تا چار وزیر –وطنجار، س من آمد و درخواس
و سروری رئیس اگسا– دستگیر شوند و یا بی درنگ به نام سفیر به بیرون از کشور فرستاده 
ــتی و مدارا شدم. دیروز ۱۳ سپتمبر،  ــوند. من قاطعانه مخالفت کردم و بازهم خواهان آش ش
ــود. من برایش گفتم که  ــت خود را تکرار کرد. لحن گفتگوی ما تند ب ــن بازهم درخواس امی
سرکوب رفقای خود را اجازه نخواهم داد. برایش گفتم که وی وزیران را ناگزیر ساخته است 
ــواهد دال بر آن است که توطئه را  ــرکوب افرادش پنهان گردند. همه ش تا از بیم پیگرد و س
امین پیریزی کرده است. در برابر این گفته ام که امین باید از اوامر من اطاعت کند چون من 
سرقوماندان اعالی قوای مسلح و رئیس شورای انقالبی هستم، امین نیشخندی زده و گفت 
که اشتباه می کنم چون او یعنی امین فرماندهی ارتش را به دست دارد. در واقع امین قومانده 
ــهر کابل  ــت. وی به کمک افرادش در کمیتۀ حزبی ش ــت خویش گرفته اس نظامی را به دس
تدابیر اضافی گرفته است تا کنترول عام و تام بر شهر برقرار سازد. در چنین وضعی نمی توان 
امکان برخورد آشکار را رد کرد. اما من همچنان حاضرم با امین کار کنم، به شرطی که وی 

از سیاست های سرکوب گرانۀ خود دست بردارد."

ما )شوروی ها( از جانب خود اظهار نظر کردیم که بهتر خواهد بود از حفیظ اهلل امین خواسته 
ــود تا مانند دیروز در صحبت شرکت کند. تره کی بی درنگ پذیرفت و به امین تلفون کرد  ش
ــم خواهد آمد. در جریان این که منتظر امین  ــرو چش تا از او دعوت کند. امین گفت که به س
ــتن امین  ــه آوازه های مصری وجود دارند که امر کش ــت ک ــم رفیق ایوانوف اظهار داش بودی
ــخن حقیقت  ــت. تره کی گفت که این س ــرد ظاهرگردیدن در خانۀ خلق داده شده اس به مج
ندارد. چند لحظه بعد صدای شلیک ماشیندار خفیف در بیرون دروازۀ دفتر تره کی شنیده شد. 
ــق گوریلوف به پنجره رفت و امین را در کنار دیوار محوطه در حال دویدن دید. نگهبان  رفی
شخصی تره کی به داخل آمد و گزارش داد که امین و دیگران تازه بر پلکان پا نهاده بودند تا 
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باال آیند. سید داؤد ترون سریاور رئیس شورای انقالبی )که از طرفداران امین بود( و وزیر)۱۲۴( 
یاور امین در پیشاپیش قرار داشتند. براساس گفتۀ نگهبان شخصی، ترون به نگهبانان گفت 
ــت. نگهبانان گفتند که آن ها نخواهند  ــه آن ها رخصتند چون به آن ها دیگر ضرورتی نیس ک
ــد.  ــته ش رفت. در این اثنا ترون باالی یکی از نگهبانان تیر انداخت و فوراً از طرف آن ها کش

یاور دیگر امین وزیر زخمی گردید. 

تره کی به امین زنگ زد و برایش گفت که آنچه واقع شده بود نتیجۀ سؤتفاهم بین نگهبانان 
ــن یک عمل  ــه ما گفت که ای ــت،  ب ــی را بر جایش گذاش ــس از آن که گوش ــی پ ــود ول ب

تحریک آمیز بود.

ــنهاد گردید که با درنظرداشت وضع باید بی درنگ به دیدن امین برویم. تره کی موافقت  پیش
ــر تره کی به امین زنگ زدیم و گفتیم که ما هر چار تن)۱۲۵( می خواهیم او را فوراً  ــرد. از دفت ک
ــندی ما را خواهد پذیرفت. در  ــن گفت که منتظر ما خواهد بود و با کمال خورس ــم. امی ببینی
ــم نمی خورد. وقتی  ــیندار خفیف روی زمین افتاده بود. محافظی به چش مقابل زینه یک ماش
ــد ترون را دیدیم که بر زمین افتاده بود. چندین مرمی به سر و  ــیدیم جس به پایین زینه رس
ــینه اش اصابت کرده بود. رانندۀ سفیر شوروی که در کنار موتر در نزدیک مدخل محوطه  س
ــیدن موتر امین ترون نزدش آمده و احوالپرسی کرده  ــتاد بود به ما گفت که پیش از رس ایس
ــه درون محوطه رفتند تا نزد  ــار یا پنج نفر نگهبان ب ــیدن امین هردو با چ ــود. به مجرد رس ب
ــنیده شد. امین و نگهبانان که یکی از آنها زخم  ــلیک ش تره کی بروند. چند لحظه بعد آواز ش
ــدند و از آنجا راهی گردیدند. نگهبانانی که در  ــته بود به بیرون دویده داخل موترها ش برداش

بیرون بودند،  هیچ فیری نکرده بودند.« 

 سجل گفتگو با امین، صدراعظم جمهوری دموکراتیک افغانستان، تاریخی ۱۴ سپتمبر ۱۹۷۹

ــه دیدن امین در  ــورت گرفت،  بالفاصله ب ــا تره کی و تیراندازی که ص ــه تعقیب دیدار ب  ب
ــوگ انگیز  ــتافتیم و مراتب تأثر عمیق خود را در ارتباط با حادثۀ س ــاختمان وزارت دفاع ش س
ــبت مرگ ترون که او را به مثابۀ دوست راستین  خانۀ خلق و همدردی عمیق خود را به مناس
ــوروی می شناختیم،  ابراز داشتیم. در این لحظه تک شلیک تانک از همان نزدیکی  اتحاد ش
ــید. امین مضطرب و آشفته حال بود،  ولی به گرمی از ما استقبال کرد. به خاطر  به گوش رس
زنگ های بی وقفۀ تلفون که دم به دم می رسیدند ناممکن بود صحبت کنیم، بدین سبب قرار 

گذاشتیم دو و نیم ساعت بعد،  یعنی به ساعت ۷:۳۰ شام با هم ببینیم.

)))))  نام یاور امین »وزیر« بود – برگرداننده 
)))))  یعنی پوزانوف، پافلوفسکی، ایوانوف و گوریلوف – برگرداننده 
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ما سر ساعت معینه رسیدیم. امین به ما درمورد حادثۀ خانۀ خلق گفت: »صبح امروز تره کی 
ــپس امروز  ــخصی ام. من نپذیرفتم. س از من دعوت کرد تا نزدش بروم، اما بدون محافظ ش
ــوروی همراهش  ــد از ظهر باز زنگ زد و مرا به صحبت دعوت کرد و گفت که رفقای ش بع
هستند. من بمعیت شش نگهبان به سواری دو موتر به خانۀ خلق رفتم. دو تن از محافظین 
در مدخل محل رهایش تره کی باقی ماندند و باقی با من یکجا وارد داالنی شدند که حوض 
ــاپیش گام برمی داشت و  ــپس به سوی زینه رفتیم. ترون در پیش ــنا در آن واقع است و س ش
ــش از آخرین پلکان زینه  ــرش بودیم. وقتی ترون به پاگردان پی ــت س من و یاورم وزیر پش
ــید رگبار گلوله شلیک شد. من به صورت خم خم درحالی که خود را نزدیک به دیوار نگه  رس
ــتم،  پایین به داالن و از آنجا به بیرون دویدم. سپس برگشتم تا با محافظینم کمک  می داش
کنم، وزیر را که زخمی شده بود بیرون کشیدم. موترم گویی به صورت عمدی چاالن نمی شد،  
ــان  ــدیم و به وزارت دفاع آمدیم. من یقین دارم که هدف ش ــوار ش بنابر آن به موتر دیگر س
من بودم. می خواستند مرا بکشند. اضافه از صد فیر باالیم صورت گرفته است. حال شما خود 
ــت. من می دانستم که سؤقصدی بر جان من طرحریزی  دیده می توانید تره کی چه می خواس
ــده بود و حتا زمانی که تره کی از  هاوانا برگشت، در میدان هوایی انتظار سؤقصد را داشتم.  ش
ــد. او یقینًا نمی خواست این کار در حضور رفقای شوروی  ــت مرا بکش امروز تره کی می خواس
ــخ کند، بدین سبب افرادش  ــده را فس انجام گیرد اما مثلی که فراموش کرده بود امر داده ش

شروع به تیراندازی کردند.«

ــتیم و گفتیم که در شرایط  ــف عمیق خود از وقوع این حادثه را ابراز داش ما یکبار دیگر تأس
ــتن داری مهمتر از همه ملحوظات دیگر است و نباید اجازه داده  ــردی و خویش کنونی خونس
ــود ستیزه و درگیری باال گیرد. این را نیز یادآور شدیم که رهبران شوروی از ما به صورت  ش
خاص تقاضا کرده بودند تا به تره کی و امین حالی سازیم که وحدت و یکپارچگی در شرایط 
نهایت دشوار کنونی برای انقالب واقعًا الزمی و اساسی است چون انشعاب در حزب و ارتش 
ــتان یقینًا تا زمانی که کمک رفقای  تباهی به بار خواهد آورد. امین گفت که انقالب افغانس
ــد، می تواند بدون او به پویۀ خود به پیش ادامه دهد اما نکته  ــته باش ــوروی را با خود داش ش
ــلح در حال حاضر اوامر تره کی را نمی پذیرند، درحالی که اوامر او  ــت که قوای مس در این اس
)امین( را می پذیرند. "من قومانده همه فرقه ها و قول اردو ها را به دست دارم. دیروز تره کی 
ــت نفر خود یعنی وطنجار را به وزارت دفاع بفرستد اما کارگر نیفتاد. وقتی وطنجار  می خواس
ــه باید برای دفاع از انقالب و تره کی خود  ــه فرقه ها تلفون کرد و برای قوماندانان گفت ک ب
ــازند، من به خاطرحفظ امنیت و جلوگیری از حمالت واحد های تانک علیه خودم  را آماده س
ــد. وقتی تره کی این را  ــان لوای ۴ و قوای ۱۵ زرهدار برطرف گردن ــتور دادم تا قوماندان دس
ــنید، به من تلفون کرد و گفت حق ندارم چنین کاری کنم. من جواب دادم که وزیر دفاع  ش
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حق دارد افسران تا رتبۀ جگرن را عزل و نصب نماید. تره کی گفت که منحیث سرقوماندان 
اعلی به من امر می کند به خانۀ خلق حاضر شوم. آنچه را در روز پیشتر برایش گفته بودم، با 
ــد دوباره گفتم که فرمانده منم نه او و این که هیچ کس از اوامر او اطاعت نخواهد کرد.  تأکی

قوماندانان فقط از من اطاعت می کنند."

امین سپس گفت که پلنوم کمیتۀ مرکزی ح.د.خ.ا. که قرار است به زودی دایر گردد، باوجود 
ــبکدوش خواهد کرد. ما گفتیم که  مخالفت او)امین( تره کی را از همه مقام هایی که دارد س
بغرنج بودن وضع را درک می کنیم، اما الزم خواهد بود کمی صبر کرد و به خاطر منافع علیای 
ــوروی عقیدۀ راسخ  ــینند. گفتیم رهبران ش ــات از جوش بنش حزب و دولت اجازه داد احساس
دارند که تره کی باید در رهبری حزب و دولت قرار داشته و امین پست های خود را نگهدارد. 
ــیع می دهد  ــع و توازن موجود نیروها در رهبری به امین صالحیت کافی و امکانات وس توزی
ــالب کار کند. بدین گونه وضعیت جاری با بهترین روحیۀ حزبی و  ــا برای خیر و صالح انق ت
ــاس اظهارات خود شان بر اختالفات خود  دولتی حل گردیده و رهبران )تره کی وامین( براس
فایق آمده و مانند سابق باهم یکجا کار خواهند کرد. اگر امین تره کی را برکنار سازد، عملش 

قابل فهم نخواهد بود.

ــتان هستند، به مثابۀ افرادی می شناسد  ــوروی را که در افغانس امین گفت که آنعده رفقای ش
ــترین احساس مسئولیت می باشند، بنابر آن آماده است هر مشورۀ آن ها را حتا  که دارای بیش
ــئولیت عواقب آن را  ــورت موافق نبودن با آن به صورت کامل بپذیرد، اما نمی تواند مس درص
ــد. وی گفت:  ــگویی کند که چه واقع خواهد ش به عهده گیرد و اضافه کرد که می تواند پیش
ــت.  ــته شده اس ــتر از صد فیر صورت گرفته و ترون کش ــزب می داند که باالی من بیش "ح
ــته چار نفر به  ــت تره کی همه خبر دارند. در طی دو روز گذش ــایر قربانیان دهش درمورد س
ــمول نزدیکترین همسنگرانم نواب)۱۲۶( و ستانه گل از اگسا کشته شده اند و سورگل)۱۲۷( از  ش
ــت. حوادث این چند روز اخیر حزب را تکان داده است. رفقایم  وزارت صحیه الدرک شده اس
ــت تا  ــده را می خواهند، بنابر آن الزم اس ــمگین اند و انتقام خون های ریخته ش در اردو خش
ــود و در آن تره کی بنابر دالیل صحی  ــر پلنوم کمیتۀ مرکزی ح.د.خ.ا. دایر ش ــد روز دیگ چن
ــتعفا دهد. تره کی با داوطلبانه کناررفتن  ــمت منشی عمومی کمیتۀ مرکزی ح.د.خ.ا. اس از س
ــت و مردم او را همچنان رهبر کبیر و بنیاد گذار حزب  موقف ارجمند خود را نگه خواهد داش
ــت  ــید. تره کی قدرت خود را با زورگویی به دس خواهند خواند و برایش »هورا« خواهند کش

)))))  معاون اگسا – )یادداشت ویرایشگر نسخۀ انگلیسی)
)))))  این اش��خاص بی نام و نش��ان یاران نزدی��ک امین بودند که امین به یاد آنها ب��ا خودکامگی در دوران حکومت 
صد روزۀ خود نام ش��هر لش��کرگاه را رس��ماً به »نواب ښ��ار« و نام شفاخانۀ جمهوریت را به »س��ورگل خځی روغتون« تغییر 

داد – برگرداننده  
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آورده است. وی به من اجازه نمی داد جلسات حکومت را گردانندگی کنم. وی همواره ستایش 
و تجلیل شخصیت خود را پیش کشیده و سرانجام کارش به دهشت افگنی کشید. اردو کاماًل 
بر ضد تره کی موضع دارد و دربرابر پاییدنش در پست منشی عمومی کمیتۀ مرکزی ح.د.خ.ا. 

اعتراض خود را بلند خواهد کرد."

ــت وحدت رهبری میان تره کی و  ــوروی ها( بازهم با تکیه و تأکید گفتیم که الزم اس ما )ش
ــی عمومی را  ــت منش ــش کند تا تره کی پس امین حفظ گردد. امین گفت که می تواند کوش
نگهدارد، اما این کار نارضایتی زیاد چه که باعث بحران خواهد شد. وی بازهم با بیان شدید 
ــخن گفت و از خودپرستی، خودکامگی، خودسری و سؤاستفادۀ او از ح.د.خ.ا.   علیه تره کی س
ــخصی اش یاد کرد و گفت که تره کی فضای ترس و ارعاب را در رهبری  به خاطر مقاصد ش
ــم را با سؤقصد بر  ــت. "من هرچه برایش کردم ولی او پاداش حزب و دولت به وجود آورده اس
ــی وطنجار، گالب زوی و مزدوریار و  ــئلۀ تغییر در حکومت، سبکدوش جانم برایم داد." ما مس
ــده به تأیید این تغییرات از جانب  ــدیم و این که اعالمیۀ داده ش تعیین افراد جدید را یادآور ش
ــخاص بود، با آنهم  ــاره کرده بود. امین گفت که تره کی مخالف برکناری این اش تره کی اش
تصمیم گرفته شد تا سبکدوشی آن ها و مقرری های جدید حسب معمول با ذکر تأیید تره کی 

اعالم شود. 

ــخن  ــت یکپارچگی حزب س در پایان دیدار ما یکبار دیگر با جدیت درمورد ضرورت نگهداش
ــم با رفقای خود  ــوروی بازه ــتان ش ــت نظریات دوس گفتیم. امین گفت که او با درنظرداش
صحبت خواهد کرد اما مطمئن نیست که کاری کرده بتواند. وی همچنان گفت که روز ۱۵ 
سپتمبر تظاهراتی در کابل علیه تره کی راه انداخته خواهد شد. ما گفتیم که چنین اقدامی را 
ــود. امین وعده کرد که جلو آن را خواهد  ــت نامطلوب می دانیم و باید جلو آن گرفته ش نهای

گرفت. ]پایان سجل[

ساعت ۱۱ قبل از ظهر روز ۱۵ سپتمبر به صحبت خود با امین ادامه دادیم و برخالف تصمیم عزل 
تره کی از مقام منشی عمومی که می توانست بر انقالب اثر منفی داشته باشد، سخن گفتیم. امین گفت 
ــت انقالب را کاماًل درک می کند و می داند که  ــوروی خود درمورد سرنوش ــتان ش که نگرانی های دوس
ــت. وی گفت  ــتان اس این نگرانی عاری از منافع خودخواهانه بوده، مبتنی بر مصالح علیای مردم افغانس
ــت اتحاد شوروی و شخص رفقا  ــی کمیتۀ مرکزی حزب کمونیس ــنهادات دفتر سیاس که نظریات و پیش
برژنف و پوناماریف، سفیر کبیر شوروی و سایر رفقای شوروی برای حزب و کشور افغانستان پرارزش و 
پراهمیت اند، اما تره کی آن ها را ناشنیده انگاشت و در جهت بمنصۀ اجرا گذاشتن آن ها کاری نکرد. وی 
اظهار داشت که او )امین( آماده است باری که وضع فعلی به هنجار درآید آنچه الزم و درکار است برای 
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ــوره ها وپیشنهادات رهبران شوروی انجام دهد تا اتحاد شوروی بتواند پشتیبانی سیاسی خود  تحقق مش
ــته و همکاری بین نیروهای مسلح دو کشور استحکام  ــتان را دریغ نداش از جمهوری دموکراتیک افغانس
یابد. امین اظهار داشت که رفتن تره کی از صحنه وحدت حزب را از بین نخواهد برد، بلکه برعکس آن 
را نیرومندتر خواهد ساخت. اگر تره کی مقام های خود را حفظ کند دورویی و دغل بازی پابرجا می ماند و 

خطر ستیزه ها و کشمکش های جدید همچنان باقی می ماند.

ــد که چگونه گزارشی باید به دفتر سیاسی کمیتۀ مرکزی حزب کمونیست  ــیده ش وقتی از وی پرس
ــخ گفت که در حال حاضر همکاران نظامی اش تقاضا دارند تا  ــود، امین در پاس ــوروی داده ش اتحاد ش
ــی ح.د.خ.ا. همین  ــۀ دفتر سیاس ــود. او اضافه کرد که جلس ــاخته ش تره کی از همه مقام هایش برکنار س
ــد که نباید دو نیرو دربرابر هم در درون رهبری  چند لحظه پیش پایان یافت و در آن تصمیم گرفته ش
ــب قبل وی به ما گفته بود که تره کی مقام  ــد. وقتی یادآور شدیم که همین ش ــته باش حزب وجود داش
ــت، حاالنکه اکنون می گوید که تره کی باید از همه مقاماتش  ــورای انقالبی را نگه خواهد داش رئیس ش
سبکدوش ساخته شود، امین اظهار داشت که تعداد زیاد رفقا در حزب و اردو این را می خواهند. ما یکبار 
ــند و نباید عواقب سیاسی برکناری  ــتاب زده نمی توانند خردمندانه باش دیگر گفتیم که چنین تغییرات ش
ــازمانده و رهبر حزب و  ــور او را به نام س ــری ح.د.خ.ا. را به هیچ گرفت، چون همه کش ــی از رهب تره ک
انقالب می شناسد و این کار می تواند احساس جدی بی اعتمادی نسبت به حزب و رژیم به وجود آورد. ما 
خاطرنشان کردیم که حزب بضاعت چنین یک خانه تکانی را در حال حاضر ندارد و دشمنان می توانند از 
انشعاب در حزب و شک و تردید های شایع سؤاستفاده کنند و اینکه فروپاشی باورها و آرمان ها موضوع 

بس دشوار و جدی است که می تواند عواقب وخیم و غیرقابل پیش بینی داشته باشد.

امین وعده کرد که موضوع را با اعضای دفتر سیاسی و سایر رفقا یک بار دیگر به بحث بگذارد. وی 
گفت که قرار است پلنوم کمیتۀ مرکزی ح.د.خ.ا.  روز بعد یعنی ۱۶ سپتمبر دایر گردد تا موضوع را مورد 
ــازی تره کی از همه مقام هایی که  ــت که سبکدوش س بحث قرار دهد. وی )امین( هنوز هم عقیده داش
داشت بهترین راه حل معضله بود و وی امیدوار بود که رفقای شوروی این را به گونۀ درست درک کنند.

امین گفت که محل اقامت تره کی زیر محافظت شدید قرار دارد و به هیچ کس اجازه داده نمی شود 
به آن داخل شود. ما دریافتیم که خطوط تلفون او نیز قطع شده بودند و هیچ راهی برای دیدار با تره کی 

وجود نداشت.

ــکی، ایوانوف و گوریلوف با امین دیدار کردند  ــفیر کبیرپوزانوف، پافلوفس ــپتمبر ۱۹۷۹ س روز ۱۷ س
ــوروی را به مناسبت تقرر وی به حیث منشی عمومی و رئیس شورای  ــادباش های رهبران ش و مراتب ش
ــپاس و تشکر درودهای گرم و تمنیات نیک خود را به رهبران  ــاندند. امین با ابراز س انقالبی به وی رس
ــوروی را به امین  ــورۀ مؤکد رهبری ش ــوروی تقدیم کرد. بازدیدکنندگان به هدایت مرکز نظر و مش ش
ــاندند که نباید هیچ گونه اقدام سرکوب گرانه علیه تره کی، خویشاوندان یا طرفدارانش صورت گیرد و  رس
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ــیدند که مقصد  ــود. امین گفت »ببینیم که آیا این امکان دارد یا نه؟« آن ها پرس تره کی نباید محکوم ش
ــوروی احترام می گذارد ولی جای  ــخ داد که وی به نظر رهبری ش وی از این کلمات چه بود؟ امین پاس
ــت که رفقای شوروی در جلسۀ پلنوم کمیتۀ مرکزی و جلسۀ شورای انقالبی در روز پیشتر  ــوس اس افس
اشتراک نداشتند تا می دیدند چقدر مشکل بود اعضای کمیته مرکزی و شورای انقالبی را قناعت داد تا از 
تقاضای خود مبنی بر مجازات شدید تره کی صرف نظر کنند. »رفقای کمیتۀ مرکزی و شورای انقالبی 
فقط وقتی با بی میلی قبول کردند که به آن ها گفتم که دوستان شوروی ما از فرمولی پشتیبانی خواهند 
ــتعفای تره کی را به دلیل بیماری قبول کنند. «  ــاس آن اعضای کمیتۀ مرکزی ح.د.خ.ا. اس کرد که براس
ــده بود. ما در صحبت های خود قاطعانه  )البته هیچ گونه چنین چیزی در صحبت های ما با امین ذکر نش

روی این موضع پافشاری کرده بودیم که تره کی منشی عمومی و رئیس شورای انقالبی باقی بماند.(

ــدید به منزلش انتقال داده خواهند  ــه داد که تره کی و خانواده اش امروز زیر محافظت ش ــن ادام امی
ــد. خانۀ شان نیز تحت محافظت شدید قرار خواهد داشت تا سؤقصدی بر جان تره کی صورت نگیرد  ش
ــدیدی که علیه تره کی موجود است می رود، اما تره کی زندانی نخواهد  چون امکان آن به خاطر نفرت ش
ــوروی در همکاری نزدیک قرار خواهد داد و گام هایی خواهد  ــتان ش ــد. وی گفت که خود را با دوس ش
ــیوۀ کار خود را بهبود بخشد. وی  ــدۀ )خود( را رفع کرده و سبک و ش ــت تا کمبودهای شناخته ش برداش
اظهار امیدواری کرد که دوستان شوروی از هیچ گونه کمک در عرصۀ همکاری حزبی دریغ نکنند تا از 
ــت ناپذیر به  ــیزم لنینیزم به اعضای حزب، آن ها بتوانند گام های برگش طریق آموزش دهی روحیۀ مارکس
پیش بردارند. امین گفت که امیدوار کمک اقتصادی شوروی به افغانستان است و نیز این که در عرصۀ 
نظامی به کمک رفقای شوروی به پیروزی های جدیدی بر دشمن نایل شده شمار مشاورین و کارکنان 

سیاسی ازدیاد یابند و امنیت دولت استحکام یابد.

ــی را ارائه کرد. این دیدگاه  ــورد وقایع خانۀ خلق دیدگاه متفاوت ــی یعنی خود امین درم ــب افغان جان
ــورای وزیران و وزیر خارجه شاه ولی به گردهمایی  ــمًا در بیانیه یی تبارز یافت که معاون ش متفاوت قس

سفرای کشورهای سوسیالیستی داد.

ــورهای سوسیالیستی را به وزارت خارجه  ــاه ولی عضو دفتر سیاسی به روز ۶ اکتوبر سفرای کش ش
ــده بود، کشف و خنثی گردید.  ــط تره کی راه انداخته ش دعوت و به آنها اطالع داد که توطئه یی که توس

او چنین گفت: 

ــپتمبر تره کی از حفیظ اهلل امین خواست تا نزدش برود  اما به رفیق امین قباًل  »به روز ۱۴ س
اطالع رسیده بود که اگر نزد تره کی برود کشته خواهد شد، بنابر آن امین از رفتن نزد تره کی 
ــفیر شوروی با تره کی بود، تره کی  ــاعت ۵ بعد از ظهر همان روز هنگامی که س ابا ورزید. س
ــفیر شوروی از طریق تلفون به امین اطمینان  ــت تا نزدش برود. س یکبار دیگر از امین خواس
داد که اگر نزد تره کی برود هیچ پیشامد ناگواری واقع نخواهد شد اما امین قبول نکرد چون 
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ــت که امین بدون محافظ نزدش برود. باالخره تره کی قبول کرد که امین  تره کی اصرار داش
ــاور نزد تره کی آمد. ترون در  ــه ی ــا محافظ نزدش برود. امین با همراهی یک نگهبان و س ب
ــه تن نگهبان روان بودند اما آوانی که به دفتر کار تره کی نزدیک  ــاپیش و در عقبش س پیش
ــت خود را  ــودند و ترون را زخم مرگبار زدند. امین توانس ــدند، نگهبانان تره کی آتش گش ش
ــد و فقط از برکت ازخودگذری و تیزهوشی  ــاند ولی باالی او نیز تیراندازی ش به بیرون برس
ــالمت برد. در  ــش که وی را در پناه دیوار به بیرون رهنمایی کردند بود که جان به س یاوران

طول این همه مدت سفیر شوروی با تره کی در دفتر کارش موجود بود.«

بیانیۀ شاه ولی بی درنگ به ماسکو گزارش داده شد. از آن سو دستور رسید تا با امین دیدار صورت 
ــرد و تکذیب آن مطالبه گردد. روز ۹ اکتوبر  ــاه ولی صورت گی گرفته و احتجاجی در ارتباط اظهارات ش
ــاورین نظامی گوریلوف و رئیس  ــکی، رئیس مش ــفیر کبیر پوزانوف، معاون وزیر دفاع جنرال پافلوفس س
ــد. نمایندۀ کی جی بی در  ــا امین مالقات کردن ــام ب ــاعت ۶:۰۰ ش نمایندگی کی جی بی بوگدانوف به س

گزارشی به کریوچکوف)۱۲8( رئیس ریاست عمومی اول کی جی بی، گفتگو را چنین شرح داد:

ــفرای  ــاه ولی در گردهمایی س ــخ به اظهارات ما در ارتباط با بیانات تحریک آمیز ش »در پاس
ــریفات و به مثابۀ یک رفیق و یک برادر  ــتی، امین گفت که بدون تش ــورهای سوسیالیس کش
ــکایت و  ــما ش ــوروی نیز چنین کنند. امین گفت: "ش حرف خواهد زد و انتظار دارد رفقای ش
ــتید قباًل بگویید. ما چندین  ابراز نگرانی می کنید، اما یقینًا آنچه را اکنون می گویید، می توانس
ــما در این موارد هیچ چیزی نگفته اید. آنچه شاه  ــتر از این ش بار با هم گفتگو کردیم اما پیش
ــفرای کشور های سوسیالیستی گفت به خاطری گفته شد که همین را ما آشکارا به  ولی به س
دفتر سیاسی کمیتۀ مرکزی ح.د.خ.ا.  گفتیم، اما دوستان ما به ما چیزی نگفتند و حتا اکنون 
ــخن زد، اینجا آمده اید. این اسف انگیز  ــه یا چهار روز پس از آن که شاه ولی س ــما س هم ش

است. شاید الزم بود رفقای شوروی ما به ما می گفتند، چه بگوییم و چگونه رفتار کنیم."

وقتی نمایندگان شوروی آنچه را واقعًا اتفاق افتاده بود توضیح کردند امین گفت: "یقین دارم 
چنین نبود. تره کی به من زنگ زد. سفیر شوروی از طریق ترجمان گفت که من می توانم نزد 
ــد. من کاماًل معتقدم که همین چیز گفته شد. گذشته از  تره کی بروم و باالیم فیر نخواهد ش
ــنیدند. البته اکنون می توان این  آن، رفقای افغانی با من در اتاق بودند و آنچه را می گفتم، ش
ــوروی گردن نهم. ما همیشه حاضریم  را انکار کرد. من حاضرم در برابر گفته های رفقای ش

مشوره های آن ها را درمورد مسایل دپلوماسی و روابط بین المللی دنبال کنیم."

امین چنین ادامه داد: 

 Kryuchkov  (((((
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"صبح ۱۴ سپتمبر من وضعیت را به رفقا ایوانوف و بوگدانوف توضیح کردم. گفتم که آن ها 
ــند. من همان روز با محافظ شخصی ام نزد تره کی رفتم. من روی بردن  می خواهند مرا بکش
ــما خود دیدید که بی جا نبود.  ــاری کردم، چون بر خطر آگاه بودم. ش ــخصی پافش نگهبان ش
ــدم. اگر رفقایی که با تره کی بودند، به یاد آورده نمی توانند،  ــئلۀ تلفون را قباًل یادآور ش مس
ــون صحبت کردم. اگر  ــل از واقعه با او به تلف ــد چون قب ــته باش ترجمان باید به خاطر داش
ترجمان نمی تواند این موضوع را همین اکنون تایید کند پس یقینًا وقتی به سفارت برگردید 
ــخم  ــد. به هر حال، اعتقاد راس این را برایتان خواهد گفت و به یاد خواهد داد که چه واقع ش
همین است. آیا اشتباه می کنم؟ آیا اشتباهم می تواند به جنبش جهانی کمونیستی زیان وارد 
کند؟ اگر دفتر سیاسی کمیتۀ مرکزی حزب کمونیست اتحاد شوروی چنین می اندیشد، پس 
ــوروی بخواهند، خواهم کرد. شاه ولی  ــورۀ آن ها را خواهم پذیرفت و هر آنچه رفقای ش مش
هیچ گناهی ندارد. اگر توضیحی که من از حوادث به دفتر سیاسی و به پلنوم کمیتۀ مرکزی 
ح.د.خ.ا. دادم، اشتباه بود، پس همه تقصیر به گردن من است، چون من حوادث را مطابق به 
ــرح کردم. اگر سرنوشت من مرگ باشد، با وجدان راحت خواهم مرد، چون  باورهای خود ش
ــاس اعتقاد خود کردم. اگر رفقای شوروی بخواهند، پلنوم کمیتۀ مرکزی  هرچه کردم بر اس
ــی عمومی استعفا می دهم و می گذارم کس دیگری  ــمت منش ح.د.خ.ا. را فرامی خوانم و از س
ــتباه کردم که این صورت رویداد را به دفتر سیاسی و کمیتۀ مرکزی  ــاید اش انتخاب گردد. ش
ــًا رخ داده بود، برای  ــد، گرچه آنچه را که واقع ــد این کار نمی ش ــزارش دادم. بای ح.د.خ.ا.  گ
ــوروی نقطه نظر دیگری دارند و من به درک آن ها از وقایع و  ــان گزارش دادم. رفقای ش ش
باورهای شان احترام دارم. ما به دوستان شوروی خود ارزش قایل هستیم و در مسایل روابط 
ــان را درمورد این که چه باید گفت و چه نباید  ــورۀ ش بین المللی و امور خارجی حاضریم مش
ــاس تقصیر و گناه نمی کنم،  ــت، بپذیریم. تا جایی که به رخداد ارتباط می گیرد، من احس گف
ــاه ولی در  ــتم، گفتم. و تکرار می کنم که ش ــاس می کردم و باور داش چون فقط آنچه را احس

این موضوع هیچ دخلی نداشت."  

ــوروی اصرار کردند که تصویر دقیقی از آنچه رخ داده بود باید داده شود،  وقتی نمایندگان ش
ــان بگویم که همه  ــت: "پس آیا باید رفقای خود را فرابخوانم و برای ش ــظ اهلل امین گف حفی
ــوروی خیلی  ــنیدند، در واقع آن چیزی نبود که رخ داده بود؟ البته من به رفقای ش آنچه ش
احترام می گذارم. من آماده ام این کار را بکنم، اما آیا کار درستی خواهد بود؟ ایا درست خواهد 
ــن و ناکامی آن« را که میان حزب و  ــؤقصد تره کی بر جان حفیظ اهلل امی بود جزوه های »س
ــرح داده اند.  ــتانیم؟ این جزوه ها رخداد را به همین گونه ش ــت، پس بس اردو توزیع گردیده اس

واپس ستانی آن ها به من منحیث منشی عمومی و به همه حزب زیانبار واقع خواهد شد."

امین چنین ادامه داد: "اگرخواسته باشید دیگر هیچ چیزی به هیچ کسی در این مورد نخواهیم 
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ــکلی  ــان خاطر اند. ما در این هیچ مش ــوروی پریش ــاس می کنیم که رهبران ش گفت. احس
ــتباهات و سؤتفاهماتی درکار  ــاید اش ــت. ش نمی بینیم، گرچه این روایت خیلی پراهمیت اس
ــد. یقین دارم که باور های من درست اند، اما در عین حال به باور های رفقای شوروی ام  باش
احترام می گذارم. پیشنهاد می کنم درصورتی خواسته باشید، می توانید نقطه نظر خود را اعالم 
ــروری  دارید و بیانات ما درمورد زمانی را که چهار وزیر، گالب زوی، وطنجار، مزدوریار و س
ــپری کردند، رد کنید." حفیظ اهلل امین گفت که اگر شاه ولی تاریخ را  ــفارت شوروی س در س
اشتباهی داده و به جای ۱۳ سپتمبر ۱۴ سپتمبر گفته او )امین( معذرت می خواهد ولی خودش 

در این زمینه شکایتی ندارد.

ــمنان دوستی افغان–شوروی می توانند از بیانیۀ شاه  ــوروی گفتند که دش وقتی نمایندگان ش
ــید، بگذارید مردمان واشنگتن بیایند و به  ــت: "نترس ولی بهره برداری کنند، امین اظهار داش
ــم سر ببینند که نمی توانند در دوستی ما خللی وارد کنند. دشمنان ما سراسیمه اند چون  چش
ــتی  ــوی کمونیزم روانیم. نباید درمورد دوس دیگر امیدی ندارند. من قول می دهم که ما به س
ــت دو کشور نگرانی وجود داشته  ــوروی و افغانستان و احزاب کمونیس و برادری مردمان ش

باشد."

ــاه ولی غوغا و جنجال  ــت درمورد اظهارات ش امین اظهار نظر کرد به عقیدۀ او ارزنده نیس
ــاخت تا جانب افغانی به گونه یی اظهارات مذکور را  ــترده س راه انداخت و دامن بحث را گس
تکذیب کند یا پس گیرد. "پس گیری آن اظهارات برای کمیتۀ مرکزی ح.د.خ.ا. و همه کشور 
ناگوار تمام خواهد شد چون خواهند گفت که این کار زیر فشار شوروی ها صورت گرفته است. 
ــفرای کشور های سوسیالیستی  ــوروی ها بهتر خواهد بود رویداد را از نظر خود به س برای ش
ــی در زمینه مطرح گردد صرفًا  ــرح دهند، از جانب ما اعتراضی نخواهد بود، و اگر پرسش ش
بگویید »بروید از امین بپرسید، او برای تان همه چیز را خواهد گفت«.  ما در قسمت خود بر 
اظهاراتی که به مطبوعات دادیم، ایستاد می مانیم، چون اگر کار را به پس گیری برسانیم، گپ 
به جاهای باریکی کشیده شده می تواند. حزب خواهد پرسید که چگونه رهبری بوده می توانم 
که آن ها را فریب می دهم؟ اضافه بر آن، من از اعتقاداتم نمی گذرم و دوستان شوروی ما از 
ــتی نیست. اما اگر الزم باشد  ــیوۀ کمونیس من نخواهند تا از آنچه اعتقاد دارم، بگذرم. این ش
ــه این خالف وجدانم خواهد بود.  ــن در دهم و ضد اعتقادات خود عمل کنم، گرچ ــاده ام ت آم

برای این که از اعتقادات خود بگذرم باید نابود شوم، باید خودکشی کنم."

ــت آنچه رهبران شوروی می خواهند انجام دهد حتا  فرجام کالم آنکه امین گفت که آماده اس
ــتش باشد، اما بهتر خواهد بود رهبران شوروی از دیدگاه او )امین( آگاه  اگر این خالف خواس

باشند و تصامیم خود را با درنظرداشت آن بگیرند.«
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قابل ذکر است که امین در جریان گفتگو با نمایندگان شوروی از مرگ تره کی هیچ نگفت، باوجود آنکه 
ابالغیۀ رسمی  در این مورد قباًل به آژانس خبر رسانی افغانی باختر با این یادداشت که »تا ساعت 8:۰۰ 

بعد از ظهر روز ۹ اکتوبر نشر نشود« داده شده بود. 

ــم خود را به مشکل فرو می خورد و  ــخن می گفت، خش امین با پررویی و به گونۀ تحریک آمیزی س
ــوروی را قطع می کرد و به آن ها مجال نمی داد تا نقطه نظرهای خود را با آرامی  ــخنان نمایندگان ش س
ــت را می داد که نمی خواهد  بیان دارند. در برخی لحظات ظاهراً افکار خود را جمع می کرد و این برداش

مناسبات خود را با ما کاماًل خراب سازد. گفتگو ها قریب دو ساعت دوام کرد.

ــپتمبر را بیان می کرد از سوی نزدیکان امین  ــی که جزییات حوادث ۱۴ س به روز ۱۳ اکتوبر گزارش
ــم و با الفاظ  به برون درز کرد. امین یکبار دیگر ضمن بازگویی رویداد ناگوار آن روز از پوزانوف با خش
ــتی افغان شوروی که مرام عمدۀ  رکیک یاد کرده گفت: »می دانم که ممکن و الزم بود تا به خاطر دوس
ماست، برخی جزییات توطئۀ سازماندهی شدۀ سؤقصد بر جانم را به نحوی بیان کنم که به حیثیت اتحاد 
ــمم درآمد و دروغ گفت و کوشش کرد مرا متقاعد  ــوروی لطمه نرسد اما وقتی سفیر پوزانوف در چش ش
ــکی و جنرال  ــازد که از طریق ترجمان از من دعوت نکرده بود تا حینی که یکجا با جنرال پافلوفس س
گوریلوف و ایوانوف با تره کی بودند نزد او بروم، دیگر نتوانستم جلو خود را بگیرم و هر آنچه درمورد او در 
دل داشتم گفتم. نمی خواهم دیگر او را ببینم یا با او حرف بزنم. نمی دانم چنین شخص غول و دروغگو 
ــفیر بوده است. )با فحش های غلیظ( سفیر شوروی کوشش می کند تا  چگونه این همه مدت در اینجا س
حوادث ۱۴ سپتمبر را رنگ دیگری دهد و برای من خیلی ناگوار است که از من می خواهد تا دروغ های 
ــاه ولی که  ــت که از داکتر ش او را تصدیق کنم. من هیچ گاه این کار را نخواهم کرد. به همین دلیل اس
ــؤقصد بر جانم را نمی داند، خواستم تا سفرای کشور های سوسیالیستی را فراخواند و جزییات  جزییات س
ــان بازگوید. رفیق برژنف یگانه کسی است که می توانم با  چندی از حمله ای راکه صورت گرفت، برایش
ــدۀ سؤقصد بر جانم را  ــتر دالیل اختالفم با تره کی و همه چند و چون توطئۀ سازماندهی ش جزییات بیش

برایش بگویم. از برخورد و سلوک پوزانوف در سرتاسر این معامله خیلی بدم آمده است.«

ــنجش امین آن بود که چشم ها و گوش های کی جی بی انتقاد شدید وی از پوزانوف  احتمال دارد س
ــکو اطالع خواهند داد و استنتاجات الزم از آن صورت خواهد گرفت،  ــنودی عمومی او را به ماس و ناخش
ــی اول کمیتۀ منطقوی حزبی جمهوری  ــد و تابییف)۱۲۹( منش ــد. پوزانوف فراخوانده ش که چنین هم ش

خودمختار شوروی سوسیالیستی تاتارستان به جانشینی وی گماشته شد.

ــت پوزانوف که در این ارتباط به تاریخ ۱۷ اکتوبر به قلم ترجمان د.ب.  چکیده یی از دفترچۀ یادداش

)))))  Fikrat Ahmadjanovich Tabeev، عضو کمیتۀ مرکزی حزب کمونیس��ت اتحاد ش��وروی، از دس��مبر 
)))) به بعد سفیر اتحاد شوروی در افغانستان )یادداشت ویرایشگر نسخۀ انگلیسی)  
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روریکوف)۱۳۰( درج شده ، چنین است:

ــکی، گوریلوف و بوگدانوف به هدایت  ــفیر شوروی یکجا با پافلوفس »روز ۹ اکتوبر ۱۹۷۹ س
ــاه ولی وزیر امور  ــکو را از اظهارات ش ــدید ماس ــنودی ش مرکز به دیدن امین رفتند و ناخش
ــفرای  ــزی ح.د.خ.ا. که در جریان دیدار خود با س ــی کمیتۀ مرک ــه و عضو دفتر سیاس خارج
ــفرای جمهوری مردم چین و یوگوسالویا،  ــتی در کابل، به شمول س ــور های سوسیالیس کش
ــایه قرار داد، برایش حالی  ــوروی  در کابل را زیر س ــت و نام و اعتبار نمایندگان ش بیان داش
ــفیر شوروی هنگامی که به روز  ــانده شده بود که گویا س ــاختند. در این بیانات تلویحًا رس س
ــت ضمن صحبت تلفونی با امین مصونیت وی را حین  ــپتمبر نزد تره کی حضور داش ۱۴ س
آمدن به دیدار تره کی و نمایندگان شوروی تضمین کرده بود، اما بر همگان آشکار است که 
ــفیر شوروی از اقامتگاه تره کی با امین صحبت تلفونی انجام نداده بود. شاه ولی همچنین  س
گزارش نادرستی پیرامون مدت زمانی که چهار وزیر افغانی در سفارت شوروی سپری کردند 
ــپتمبر، یعنی به روزی  ــپتمبر نه بلکه بروز ۱۳ س داده بود. وزرای مذکور در واقع به روز ۱۴ س
که تقریبًا هیچ چیزی دربارۀ ناسازگاری در درون رهبری ح.د.خ.ا. آشکار نشده بود به سفارت 
ــاه ولی نه تنها در مغایرت  ــوروی رفته بودند. امین باید بداند که بیانات خالف واقعیت ش ش
کامل با روحیۀ مناسبات رفیقانه بین احزاب و کشور های ما قرار دارد بلکه بی گمان از جانب 
ــتان را زیان رساند  هماوردان ما مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت تا داعیۀ انقالب افغانس
ــوروی افغان به کار خواهند گرفت.  ــاختن مناسبات ش ــمنان ما آن را برای بی اعتبارس و دش
ــتین حوادث را به  ــرار ورزیدیم که نمایندگان باصالحیت افغانی بی درنگ جریان راس ما اص
ــتی توضیح دارند و انتباه غلطی را که بیانات شاه ولی ناگزیر  ــفرای کشور های سوسیالیس س

داده است، تصحیح کنند.

ــیوۀ رفیقانه و برادرانه و بدون  ــس از گوش دادن به این همه حرف ها گفت که به ش ــن پ امی
ــریفات صحبت خواهد کرد و انتظاد داشت که رفقای شوروی نیز چنان کنند. امین گفت  تش
ــوروی گله دارند و نگرانی خود را ابراز می نمایند اما به یقین می توانستند این کار  »رفقای ش
ــتیم و صحبت کردیم الکن جانب  ــن نیز بکنند. ما چندین بار با هم دیدار داش ــش از ای را پی
ــایل هیچ چیزی نگفت.« وی گفت که آنچه شاه ولی به سفرای  ــوروی پیرامون این مس ش
ــورهای سوسیالیستی بیان داشت، به خاطری بود که همان را دقیقًا خود وی، یعنی امین،  کش
ــته بود. اما رفقای شوروی قبل بر این در  ــی کمیتۀ مرکزی ح.د.خ.ا. اظهار داش به دفتر سیاس
ــاه ولی صحبت کرد، آمده اند.  ــه چهار روز پس از آنکه ش این مورد چیزی نگفتند و اکنون س
ــوس است که چنین واقع شد. شاید رفقای شوروی به ما می گفتند  ــت »افس امین اظهار داش

D.B. Rurikov  (((٠(
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چه بگوییم و چگونه رفتار کنیم.«  

ــه تلفونی از جانب ما  ــه در محل رهایش تره کی هیچ گون ــد کردیم که قبل از حادث ــا تأکی م
ــوروی  ــوروی بالفاصله پس از واقعه هنگامیکه نمایندگان ش ــفیر ش صورت نگرفته بود. س
ــا وی صحبت کرد چون  ــد از طریق ترجمان ب ــدون درنگ با امین ببینن ــم گرفتند ب تصمی
ــخصًا ببینند تا از سؤتفاهم جلوگیری شده باشد. امین گفت  ــتند الزم بود با امین ش می پنداش
»یقین دارم چنین نبود، اما بهر حال برداشت من از آنچه واقع شد، چنین است. پیش از واقعۀ 
۱۴ سپتمبر تره کی برایم تلفون کرد. سفیر شوروی از طریق ترجمان برایم گفت که می توانم 
نزد تره کی بروم و باالیم فیر صورت نخواهد گرفت. من یقین مطلق دارم که همچو چیزی 
گفته شد. گذشته از آن، رفقای افغان با من در اتاق بودند و آنچه را گفتم شنیدند. البته حاال 
ــه حاضریم  ــوروی تمکین کنم. ما همیش ــوان انکار کرد. من حاضرم در برابر رفقای ش می ت

مشوره های آنان را روی موضوعات مربوط به دپلوماسی و مناسبات بین المللی بپذیریم.«

ــپتمبر با تره کی بودند به استثنای ایوانوف  ــکی گفت که همۀ آنانی که به روز ۱۴ س پافلوفس
ــا حضور دارند و ما یکبار دیگر تاکید کردیم که قبل از حادثه هیچ گونه زنگ  ــون در اینج اکن
تلفونی از جانب سفیر شوروی زده نشده بود. امین چنین ادامه داد: »صبح روز ۱۴ سپتمبر من 
وضعیت را به رفقا ایوانوف و بوگدانوف توضیح دادم و گفتم که آن ها می خواهند مرا بکشند. 
من با نگهبانانم نزد تره کی رفتم و روی بردن محافظ خود پافشاری کردم چون خطر را حس 
ــما خود دیدید که تدابیر احتیاطی من بی جا نبود. یقین دارم که مکالمۀ تلفونی  می کردم. ش
ــفیر شوروی صورت گرفت. اگر رفقایی که با تره کی بودند به  خاطر ندارند ترجمان باید  با س
ــد چون با او بود که قبل از آن حادثه صحبت کردم. اگر ترجمان این را  ــته باش به خاطر داش
ــفارت برگشت به یاد خواهد آورد و به  ــت وقتی به س اکنون در اینجا تایید نمی کند یقین اس
ــت. شاید اشتباه کرده  ــخم همین اس ــد. بهر حال، باور راس یاد تان خواهد داد که چه واقع ش
باشم. شاید هم اشتباه من به جنبش جهانی کمونیستی زیان برساند. اگر دفتر سیاسی کمیتۀ 
ــته باشد من مشورۀ شان را پذیرفته هر آنچه  ــت اتحاد شوروی خواس مرکزی حزب کمونیس

رفقای شوروی بخواهند انجام خواهم داد.«

ــه برای ما قابل  ــرور کردیم و گفتیم ک ــوط کلی حوادث آن روز را م ــک بار دیگر خط ــا ی م
ــخصی که شوک عصبی دیده است،  درک بود و خیلی امکان می رفت که حوادث در ذهن ش
ــکل دگرگون بازتاب یابد اما تحریفاتی که توسط شاه ولی بیان شده بودند، باید اصالح  به ش
ــاه ولی تقصیری ندارد چون آنچه را در دفتر سیاسی کمیتۀ مرکزی  گردند. امین گفت که ش
ح.د.خ.ا.  پیرامون حوادث شنیده بود به اطالع سفرای کشور های سوسیالیستی رساند و آنچه  
ــنیده بود گزارش خود وی )امین( بود. »اگر گزارش  ــی کمیتۀ مرکزی ح.د.خ.ا. ش دفتر سیاس
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ــت  ــتباه بوده پس همه تقصیر از منس ــی و کمیتۀ مرکزی ح.د.خ.ا. اش من به بوروی سیاس
ــد با  چون من حوادث را از روی  باور و عقیدۀ خود توضیح کردم. اگر حکم بر من مرگ باش
وجدان راحت خواهم مرد چون مطابق با باورم عمل کرده ام. اگر رفقای شوروی آرزو داشته 
ــند پلنوم کمیتۀ مرکزی را فرا می خوانم و از سمت منشی عمومی استعفا می دهم. آن ها  باش

می توانند کس دیگری را انتخاب کنند.« 

ما یکبار دیگر تکرار کردیم که شاه ولی حقایق را تحریف کرده بود که باید تصحیح گردند. 
ــاید در این بود که من رویداد واقعه را به دفتر سیاسی و پلنوم کمیتۀ  ــتباه ش امین گفت: »اش
ــده  مرکزی به همین گونه گزارش دادم. باید این کار را نمی کردم، گرچه آنچه را که واقع ش
ــان و توجیه  ــوروی نقطه نظر دیگری دارند. من به باور های ش بود، گزارش دادم. رفقای ش
ــوروی خود به نظر قدر می بینیم و آماده  ــتان ش آن ها از حوادث احترام می گذارم. ما به دوس
ــوره های آن ها را درمورد اینکه در مسایل سیاست بین المللی و امور خارجی چه  ــتیم مش هس
ــاس مالمتی  ــد، تکرار می کنم که احس بگوییم و چه نگوییم، بپذیریم. درمورد آنچه واقع ش
وجدان ندارم. من فقط از آنچه بر سرم گذشته بود و آنچه که باور دارم سخن گفتم، و تکرار 

می کنم که شاه ولی به این همه هیچ کاری نداشت.« 

ــود، امین گفت: »آیا  ــده بود داده ش ــت آنچه واقع ش ــرح درس در برابر اصرار ما که باید ش
ــنیده اند  ــان بگویم که همه آنچه ش ــد که رفقای خود را یکجا فراخوانم و برای ش می خواهی
ــوروی احترام عمیق دارم و حاضرم هر  ــا آنچه اتفاق افتاد مطابقت ندارد؟ من به رفقای ش ب
ــتی خواهد بود؟« ما یکبار دیگر تقاضا  آنچه آن ها بگویند انجام دهم، الکن آیا این کار درس
ــاه ولی تصحیح گردد و اظهار داشتیم که همین اکنون  ــط ش کردیم که تحریف حقایق توس
ــنیده می شد.  ــاه ولی دربرابر مجتمع دپلوماتیک ش تبصره ها و زمزمه هایی درمورد بیانات ش
معلومات نامطلوبی که با واقعیت مطابقت ندارد می تواند به دست روزنامه نگاران غربی برسد 
ــداف خود به کار گیرند. امین  ــت نخواهند داد تا آن را در جهت اه ــا فرصت را از دس و آن ه
گفت: »رفقای شوروی دلیلی برای پریشانی ندارند. بگذار مردمان واشنگتن بیایند و به چشم 
ــمنان نگران هستند چون امید  ــتی ما خللی وارد کنند. دش ــر ببینند که نمی توانند به دوس س
ندارند. من برای تان قول شرف می دهم که ما گام به گام به سوی کمونیزم راه می گشاییم. 
ــتی و برادری کشورهای ما، خلق های افغان و شوروی و احزاب کمونیست  باید درمورد دوس
ــنهاد کرد تا شوروی ها خود صورت  ــی وجود نداشته باشد.« وی پیش ــور هیچ تشویش دو کش
داده شدۀ حادثه را رد کنند و گفت که افغان ها اعتراضی نخواهند داشت. ما یکبار دیگر اصرار 
ورزیدیم که تصحیح الزم باید صورت گیرد. امین گفت که موضوع را در جلسۀ دفتر سیاسی 

کمیتۀ مرکزی به بحث خواهد گذاشت و از نتیجۀ آن به ما گزارش خواهد داد.
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امین حالت هیجانی داشت و در سراسر گفتگو پیرامون پیامی که از مرکز آورده بودیم با آوز 
ــدیم اظهار داشت: »شاید در جریان گفتگوها  بلند صحبت می کرد. حینی که از او جدا می ش
ــده ام و  ــما می دانید که من در کوه ها بزرگ ش ــتاب حرف می زدم، الکن ش خیلی بلند و با ش

کهزادان همین گونه سخن می زنند.«

ــوروی در برابر  اقامتگاه کی جی بی به روز ۲۹ اکتوبر گزارش داد که امین از بازتاب رهبری اتحاد ش
بیانات شاه ولی وزیر خارجه که به سفرای کشور های سوسیالیستی ایراد کرده بود، آشکارا نگرانی نشان 
داده است. وی در دیداری که به روز ۱۵ اکتوبر با نمایندگان کی جی بی شوروی داشت گفت که به نظر 
ــوروی به خاطر لحن صحبت من با سفیر شوروی پوزانوف و رفقا پافلوفسکی، گوریلوف  وی »رهبران ش
و بوگدانوف، حینی که از شاه ولی دفاع کردم و همه تقصیر را به عهده خود گرفتم، از من آزرده شده اند.« 
در جواب به وی گفته شد که رهبری شوروی نمی توانست یک حقیقت جدی مانند تالش هایی را نادیده 
ــاه ولی برای زیر سایه قراردادن نقش اتحاد شوروی و به گونه یی پبونددادن جانب  بگیرد که در بیانیۀ ش
ــوروی با حوادث روز ۱۴ سپتمبر خانۀ خلق صورت گرفته بود، و اینکه مسخ نقش نمایندگان شوروی  ش

در این حوادث در سند محرم دفتر سیاسی کمیته مرکزی ح.د.خ.ا.  نیز تذکر یافته بود.«

ــه امین برای مدتی وضعیت  ــاخت ک ــان س اقامتگاه کی جی بی با نقل قول از منابع افغانی خاطرنش
ــت اما در عین حال فرضیۀ  ــت آن را نگه خواهد داش ــوروی و حزب کمونیس ــتانه در قبال اتحاد ش دوس
خود درمورد مسئولیت مساوی شخصیت های افغانی و مشاورین شوروی در قبال وضع کشور را فعاالنه 

پیش می کشید.

و اما، سرنوشت آن چهار وزیر چه شد؟

ــاعت 8:۰۰ صبح روز ۱۴ سپتمبر والری سمونین)۱۳۱( )نام شفری مکالی)۱۳۲(( کارانداز کی جی بی  س
که سمت سکرتر سوم در سفارت شوروی را داشت به یک جلسۀ اضطراری فراخوانده شد)۱۳۳(. گالب زوی، 
ــاند و خواسته بودند تا این  ــت آن ها را به قتل برس ــروری اظهار نموده بودند که امین قصد داش وطنجار و س
ــوروی و ب.س .ایوانوف)۱۳۴( )اسم رمزی »زورین«( رسانده شود. ساعت ۱۱:۰۰   ــفیر ش موضوع به اطالع س
ــه وزیر مذکور  ــاعت ۲:۳۰ بعد از ظهر س قبل از ظهر وطنجار با تره کی صحبت مختصر تلفونی نمود. س

 Valeri I. Samunin  (((((
 Macloy  (((((

)))))  جلسۀ اضطراری مالقاتی است بین یک افسر اطالعاتی و یک ایجنت )جاسوس) که به درخواست یکی از جانبین 
صورت می گیرد. چنین مالقاتی با مبادلۀ عالمۀ قباًل تعیین شده جهت حل مسئله یی عاجل و نابیوسان راه انداخته می شود. 

)یادداشت نویسنده) 
)))))  Boris S. Ivanov، افسر کارکشتۀ کی جی بی با رتبۀ دگرجنرال، از بهار )))) به بعد صاحب منصب عالیرتبۀ 

کی جی بی در کابل. )یادداشت ویرایشگر نسخۀ انگلیسی)
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ــوروی فاصله  ــفارت ش ــمونین که هفت صد متر از س ــمی س مخفیانه ذریعۀ موتر به محل رهایش رس
داشت آمدند. آن ها دروازه ها را باز کرده موتر را به داخل حویلی آوردند و به داخل گاراژ مخفی ساختند. 
ــال های  ۱۹۷۳ و ۱۹۷۵ جهت اشتراک  ــنا بود چون بین س ــتعار »مامد«( با این خانه آش گالبزوی )نام مس
ــات به آنجا مي آمد. وزرای مذکور به هدایت ایوانوف و منظوری شخص سفیر مخفیانه به مقر واحد  در جلس
ــیدن بروت های شان و پوشاندن یونیفورم  ــدند. چهره های آنان با تراش خاص »برین گاه«)۱۳۵( انتقال داده ش
ــربازان واحد »برین گاه« تغییر داده شد و اطاق جداگانه یی در طبقۀ باالیی ویال برای رهایش شان تعیین  س

گردید. 

ــالش برای به  ــوف و گوریلوف در ت ــکی، ایوان ــت که پوزانوف، پافلوفس ــه اظهار می داش ــن قاطعان امی
ــتان بودند. به نظر وی سؤقصدی که علیه او صورت گرفته بود کار تره کی با همدستی  دام انداختنش همداس
ــد. به نمایندگی  ــون در پناه خود گرفته بودن ــوروی ها اکن ــه تای آنان را ش ــد چهارنفری  وزرا بود که س بان
کی جی بی  در کابل دستور داده شد تا از داشتن هرگونه اطالع درمورد محل بود و باش وزرای فراری انکار 
نماید و تدابیر مبسوطی اتخاذ گردید تا موجودیت آنان در آن ویال پوشیده و پنهان نگه داشته شود. اقامتگاه 
در این مورد نوشت که »آمدن وطنجار، گالبزوی، مزدوریار و سروری به سفارت شوروی به روز ۱۳ سپتمبر 
ــپس ناپدیدشدن سه تن آنان امین را شدیداً نگران ساخته است.« امین به روز ۱۴ سپتمبر در صحبتی با  و س
ــت که تصمیم گرفته شده بود که این سه وزیر به نام  ــکی، ایوانوف و گوریلوف اظهار داش پوزانوف، پافلوفس
توطئه گران از کار سبکدوش ساخته شوند. وی عالوه کرد که مزدوریار در خانۀ خود بود اما سه نفر باقیمانده 

شاید در سفارت شوروی مخفی بودند. پوزانوف با قاطعیت این ادعا را رد کرد.

]در این مقطع ۹ سطر حذف گردیده است[ لیست مکمل سازمان های نظامی ح.د.خ.ا. که تنها تره کی و 
ــناد داؤد یافت شده بود. سروری پی برده بود که شمار زیادی از  ــتند در اس امین از موجودیت آن اطالع داش
ــخاص آماده برای سهمگیری در قیام انقالبی به امین معرفی  اعضای مخفی نظامی ح.د.خ.ا. که به مثابۀ اش
ــان برکنار گردیده بودند.  ــرکوب قرار گرفته یا توسط رژیم داؤد از وظایف ش ــده بودند سپس معروض س ش
سروری برای اینکه امین را در بوتۀ آزمون قرار داده باشد تنی چند از اعضای سازمان نظامی پرچم را به مثابۀ 
ــتگیر شدند. سروری کتبًا  ــخاص اندکی بعدتر دس ــتان و انقالبیون فعال به وی معرفی کرد. این اش کمونیس

تره کی را در جریان موضوع قرار داد.

ــازماندهی یک عمل  ــتان ۱۹۷۹ امین درمورد س ــت[ در تابس ــطر حذف گردیده اس ]در این مقطع ۱ س
ــتی علیه پنجشیری)۱۳۶( و میثاق)۱۳۷(، اعضای دفتر سیاسی کمیته مرکزی ح.د.خ.ا. با سروری مشوره  تروریس

)))))  نویس��نده در مورد این واحد خاص کی جی بی در کابل توضیحی نداده اس��ت. نام آن )زینث Zenith) »نقطۀ 
اوج« یا »معراج« معنی می دهد که در سراس��ر این برگردان »برین گاه« ترجمه ش��ده اس��ت تا با اسم مؤنث »زینت« مغالطه 

نگردد – برگرداننده  
)))))  منظور دستگیر پنچشیری، وزیر معارف در اولین کابینۀ ) ثوری می باشد – برگرداننده 

)))))  در اصل »ح. میثاق« آمده که نادرس��ت اس��ت. منظور کریم میثاق، وزیر مالیه در اولین کابینۀ ) ثوری می باشد 
– برگرداننده
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ــوره داد که قتل این دو فعال حزبی پی آمد های ناگواری در درون حزب در قبال  ــروری به امین مش کرد. س
ــت و بهتر آن خواهد بود تا آن ها به اتهام داشتن روابط مخفی با طاهر بدخشی)۱۳8( رهبر سازمان  خواهد داش
ــی در این زمان در زندان بود و می شد زیر  ــوند. طاهر بدخش ــاخته ش ــتم ملی از صحنه بدر س ملیت گرای س
ــتن دستگیر پنجشیری و کریم میثاق با ستم ملی اقرار و شهادت گرفت. بدین  ــار از او درمورد تماس داش فش
ــا به روز ۴ سپتمبر از هویت پنج تنی پرده برداشت که  ــیری و میثاق به تعویق افتاد. اگس ترتیب اعدام پنجش
طرح سؤقصد بر جان تره کی را ریخته بودند. وقتی سروری توطئه را به امین گزارش داد امین امر دستگیری 
ــده بودند. یگانه افرادی که از نقشۀ دستگیری این گروه  ــتان ناپدید ش ــتان را صادر کرد اما تروریس تروریس
ــده بود که امین این گروه را  ــا بود. سروری دیگر متیقن ش ــروری، امین و یک عامل اگس ــتند س اطالع داش

سازماندهی کرده و توانسته بود به دهشت افگنان درمورد بازداشت قریب آن ها هشدار دهد.

در آستانۀ پرواز تره کی از  هاوانا به افغانستان، امین با رئیس خدمات تخنیکی رادار مربوط به نیروی دفاع 
ــید که هواپیمای حامل تره کی مورد اصابت توپ های دافع هوا  ضد طیاره صحبت نمود و با او به توافق رس

قرار گیرد. یک عامل اگسا از این طرح اطالع یافت و از عمل تروریستی جلوگیری شد.

ــروری کشته شد از جیبش مبلغ  ــؤقصد بر جان س حینی که نواب، یک تن از طرفداران امین، هنگام س
ــت آمده از بابت  ــاخته بود از پول به دس ــروری را مجبور س ۶۵۰ دالر امریکایی یافت گردید. امین همچنان س
ــانی که یکجا با خانواده های شان توسط اگسا دستگیر و سر به نیست  ــده از کس فروش ملکیت های ضبط ش
می شدند به وی و به برادر زاده اش اسداهلل امین سهم بدهد. مغازه یی در کابل جهت فروش چنین ملکیت های 
ــده بود و عاید حاصله از آن به کیسۀ امین سرازیر می شد. مبلغ چهار ملیون افغانی، 8۰۰  ــده ایجاد ش ضبط ش
سکۀ طالی نیکالی روسی و ۱۲ صندوقچۀ یراق و زیورات زنانه که از اعضای خانوادۀ مجددی)۱۳۹( روحانی 
مشهور به دست آمده بود نیز به امین انتقال کرد. سروری مجموعًا مبلغ ۳۰۰ ملیون افغانی به امین داده بود. 
امین از این پول ها برای تطمیع فرماندهان واحد های نظامی، پولیس و سایر مامورین رسمی کار می گرفت. 
ــوای هوایی و ۰۰۰‚۲۵ افغانی به حمزه  ــۀ مثال، امین مبلغ ۰۰۰‚۴۰ افغانی به نظرمحمد قوماندان ق ــه گون ب

قوماندان غوند ترانسپورت بخشیده بود.  

ــز در اختیار امین و  ــده بود، نی ــاه و داؤد به یغما گرفته ش ــه از کاخ های ظاهرش ــی ک ــیای گرانبهای اش
خویشاوندانش قرار گرفت. پسر امین در ماه جون ۱۹۷۹ با  ۱۲8 کیلو گرام اجناس قیمتی متعلق به ظاهرشاه 
ــی و امریکایی دیدار نمود. از جملۀ ۰۰۰‚8۰۰‚۵۵  ــفر کرد و با افراد بلندپایۀ جاپان و داؤد پنهانی به جاپان س
ــغ ۰۰۰‚8۰۰‚۲۵ افغانی آن به  ــتان داده بود تنها مبل ــوروی به ارگان های امنیتی افغانس ــی که اتحاد ش افغان
ــده بود. امین حین  ــخصی امین واریز ش ــاب بانکی ش ــیده و متباقی ۳۰ میلیون افغانی به حس مصرف رس

)))))  طاهر بدخش��ی، از اعضای مؤس��س ح.د.خ.ا.  در س��ال )))) در اعتراض به آنچه تس��لط پش��تون ها بر حزب 
می پنداشت ح.د.خ.ا.  را ترک کرد. در سال )))) اعدام شد. )یادداشت ویراستار نسخۀ انگلیسی)

)))))  صبغت اهلل مجددی، روحانی برجسته، بعدتر جبهۀ نجات ملی افغانستان را که یکی از گروهبندی های مجاهدین 
بود اساس گذاشت )یادداشت ویرایشگر نسخۀ انگلیسی)
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ــوروی و رهبران آن  ــتاخی و بیغاره درمورد اتحاد ش صحبت آزادانه و بی خیال با نزدیکان خود همواره با گس
ــت. هرگاهی  ــخن می گفت و در گفتارخود زرادخانۀ تبلیغاتی امریکایی ها و قاموس آنان را به کار می بس س
ــوروی به افغانستان را رد می کردند، امین شادمانی  ــوروی ها درخواست تره کی برای اعزام سربازان ش که ش
خود را از یاران نزدیکش پنهان نمي کرد، چون می دانست که آمدن سربازان شوروی نقشه هایی را که برای 

چنگ اندازی به قدرت کشیده بود، نقش بر آب می کرد. 

ــوس امریکا، شخص مفتن،  ــوروی پناه برده بودند امین را یک جاس ــفارت ش ــه وزیری که به س هر س
تروریست، ماجراجو و غارتگر می خواندند. معلومات به دست آمده از این سه وزیر مستقیمًا به باالترین رده های 
کریملین یعنی به برژنف، اندروپوف، گرومیکو، سوسلوف، اوستینوف و چرنینکو)۱۴۰( فرستاده شد. تبصره هایی 
ــه »ما قباًل درمورد  ــعر بر آن بود ک ــی و اقامتگاه کی جی بی در کابل در این زمینه افزودند مش ــه نمایندگ ک
ــتیم. این اولین باری است که چنین  ــط سروری، وطنجار و گالب زوی آگاهی نداش ــده توس معلومات داده ش
ــوار خواهد بود چون این  ــت به دقت ازریابی گردد. این کار دش ــت می آید، بنابر آن الزم اس معلومات به دس
ــته اند. ]در این مقطع در حدود ۲ سطر حذف  ــواهد استوار یا ثبوت مستند ارائه نتوانس ــخاص هیچ گونه ش اش

گردیده است[ هر سه تن متهیج بوده و بر امین برافروخته اند.«

ــوروی عملیات  ــان به اتحاد ش ــتان و انتقال ش ــه وزیر از افغانس ــردن غیرقانونی این س ــت بیرون ب جه
ــت گرفته شد. ایجاب می کرد راه اندازی این عملیات زیر پوشش تغییر  »رادوگا«)۱۴۱( )رنگین کمان( روی دس
ــاختمان های شوروی را محافظت می نمودند، صورت  و تبدیل دورانی افراد مربوط به واحد »برین گاه« که س
گیرد. مشخصات دقیق پناه جویان به ماسکو داده شد تا تصویر نوشتاری این افراد ترتیب گردد.)۱۴۲( ده عضو 
این واحد در یک هواپیمای الیوشین ۷۶ که دو الری سرپوشیده را نیز حمل می کرد از ماسکو په پایگاه هوایی 
ــپتمبر پرواز کردند. یکی از الری ها حاوی کانتینر های خاص بود و متباقی بار هواپیما را  بگرام به روز ۱8 س

)٠)))  Konstantin Ustinovich Chernenko، عضو اصلی کمیتۀ مرکزی حزب کمونیس��ت اتحاد ش��وروی از 
س��ال )))) و عضو دفتر سیاس��ی کمیتۀ مرکزی از سال ))))، منش��ی عمومی حزب کمونیست اتحاد شوروی از فبروری 

)))) تا زمان مرگش در سال )))) )یادداشت ویرایشگر نسخۀ انگلیسی)
Raduga  (((((

)))))  »تصویر نوشتاری« عبارت از برگ وصفی شخص بر اساس مشخصات ظاهری اوست. درین برگ وصفی جنسیت، 
ملیت یا نژاد، س��ن، قد، ریخت جس��م، جزئیات تش��ریحی )اناتومیک) شخص مانند شکل س��ر، قیافه و چشم ها، مشخصات 
وظیفوی مانند عادات، طرز خرام، طرز اش��اره نمودن و حرف زدن با دس��تان، صدا، وضعیت گیری عادی بدن، ش��یوۀ  لباس 
پوش��ی، کاله و پاپوش قید می گردد. تصویر نوش��تاری مش��خصات انواع و رنگ های لباس ها و وضعیت آنها را وصف کرده و 
اش��یایی را که ش��خص معموالً باخود می گرداند، از قبیل چتری، بکس دس��تی و چوب دس��ت یادداشت می گردد. در تصویر 
نوشتاری عالیم فارقه از قبیل داغ زخم، داغ های والدی، خال، زخ و خالکوبی ها قید می گردند. تصاویر نوشتاری برای عملیات 
زیر نظرگیری ، جس��تجو و ش��ناخت اشخاص الزم و ضروری می باش��ند. یک »الماری لباس عملیاتی« مجموعه یی از مواد و 
اش��یای تخنیکی اس��ت که برای تغییر قیافه دادن اعضای خدمات اطالعاتی و عاملینی که دس��ت اندر کار عملیات اطالعاتی 
اند بکار می رود. از چنین »الماری لباس عملیاتی« برای تغییر دادن ظاهر اش��خاص با البس��ه و پاپوش های مختلف، اش��یای 
کارآمد خانه و وس��ایل ورزش��ی کار گرفته می ش��ود. لوازم و س��امان آالت مختلف به اعضای خدمات جاسوسی داده می شود 
ت��ا آنها نمای کارگران و کارکنان س��ازمان ها، تش��بثات اقتصادی و صنایع خدماتی را بخود گرفت��ه بتوانند.  »الماری لباس« 
خدمات اطالعاتی حاوی جامه هایی بش��مول کاله و اثاثیۀ س��فر اس��ت که بدقت خاص برای مردان و زنان انتخاب گردیده و 
همه س��اخت خارج می باش��ند و برای تجهیز عاملینی که بصورت غیر قانونی برای کار در خارج کشور فرستاده می شوند بکار 

می رود. )یادداشت نویسنده)     
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ــمًا بار و بنه دپلوماتیک تشکیل می داد. یک گروه عملیاتی ریاست »س« مربوط به ریاست عمومی اول  قس
ــتمل بود  ــت عمومی عملیات های خارجی( نیز در این هواپیما پرواز می کرد. این گروه مش کی جی بی )ریاس
ــناد، و.ا. ادریانوف)۱۴۳( کارمند  ــناس اس بر و.س.گلوتوف رهبر گروه، م. تالیبوف ترجمان، ن.س. زورین کارش
ــت هفت کی جی بی)۱۴۴( که هنرمند مکیاژ و چهره آرایی بود و با وسایل الزمش به عجله از برلین آورده  ریاس
ــکل دادن مو و خمیره ها و مایعات الزم  ــه کاله موی ساختگی، مواد و وسایل ش ــده بود. گروه عملیاتی س ش
برای تغییر رنگ مو از سیاه به رنگ های خرمایی، قهوه یی و قهوه یی سرخ کار را با خود حمل می کرد. برای 

بدرقۀ هواپیمای الیوشین ۷۶ یک هواپیمای انتونوف ۱۲ نیز از فرغانه تا بگرام پرواز کرد.  

ــتمل بود بر  ــکیل دادند که مش اقامتگاه کی جی بی و نمایندگی آن در کابل گروه عملیاتی دیگری را تش
س.گ. بختورین و ب.ن. کبانوف که از ماهیت عملیات »رنگین کمان« اطالع داشتند و دو افسر نمایندگی 
کی جی بی در کابل، یو.د. ایوانوف و ا.ی. دادوکین)۱۴۵(، که بی خبر از اصل جریان برای محافظت و رهنمایی 
ــود چار عضو واحد  ــده بودند. قرار ب ــا بگرام به کار گرفته ش ــن کمان« از کابل ت ــات »رنگی ــان عملی مجری
ــدان این واحد از گروه عملیاتی کی جی بی کابل  ــورکوف)۱۴۶( قومان »برین گاه« کابل تحت فرماندهی ن.ا. س
حمایت کند. ل. پ. بوگدانوف)۱۴۷( مسئول مستقیم و رهبر عملیات »رنگین کمان« بود و تصمیم گرفته شد 

تا ب.س. ایوانوف تنها در صورت نیاز وارد عملیات شود.

نقشۀ عملیات رنگین کمان چنین بود: 

ــفر کرده قبل از رسیدن  ــت س ــمال کابل واقع اس ۱( گروه عملیاتی به بگرام که در فاصلۀ ۶۰ کیلومتری ش
ــفارت به  ــاند. یک عراده موتر تیزرفتار، یک عراده بس س هوا پیما به آنجا خود را به فرودگاه بگرام برس
رانندگی یکی از رانندگان اوپراتیفی اقامتگاه کی جی بی و یک عراده الری گاز ۶۹ نیز جزء کاروان خواهد 
ــینان هواپیما یکجا با الری های محمولۀ آن از هواپیما تخلیه گردیده و موترهایی که از کابل  بود. سرنش
آمده خواهند بود به رهبری کبانوف دوباره به سوی کابل حرکت خواهند کرد. ایوانوف و دادوکین عبور با 

عافیت موترها را از پوستۀ امنیتی بگرام سازماندهی و نظارت خواهند کرد.

۲( موتر حامل بار و بنه گروه »برین گاه« محمولۀ خود را در ویال پایین کرده، »رنگین کمان«)۱۴8( را بارگیری 
ــروری کار الزم را انجام داده  خواهد کرد. پیش از این هنرمند چهره پرداز باالی گالب زوی، وطنجار و س
ــن کمان« اصلی بر الری،  ــر داده خواهد بود. )قبل از بارکردن »رنگی ــا را آنچنانکه باید تغیی ــای آن ه نم
سورکوف تمرین درامه را با سربازی از واحد »برین گاه« انجام داد.( جعبۀ حامل »رنگین کمان« و بارو بنه 

 V.S. Glotov, M. Talybov, N.S. Zorin & V.I. Adrianov  (((((
)))))   ریاست هفت کی جی بی : ریاست نظارت ومراقبت )دانشنامۀ انترنتی وکیپیدیا – یادداشت برگرداننده)

S.G. Bakhturin, B.N. Kabanov, Yu.D. Ivanov & A.I. Dadykin   (((((
 N.A. Surkov   (((((

)))))  ای��ن هم��ان دگروال بوگدانوف رئیس نمایندگی کی جی بی در کابل اس��ت که درین ش��رح بار ها از او نام گرفته 
شده است – برگرداننده 

)))))  منظور گالب زوی، وطنجار و سروری است – برگرداننده 
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عوضی به موتر بار خواهد گردید. سپس کاروان موترها به سرکردگی موتر کبانوف و به تعقیب آن الری 
ــربازان عودت کنندۀ واحد »برین گاه« و الری گاز ۶۹ با سرنشینانی  حامل »رنگین کمان«، بس حامل س
که نقش رویکش را خواهند داشت از مسیری که از نقاط شدیداً زیر محافظت مرکز کابل نگذرد به سوی 
ــاور نظامی شوروی پایگاه  ــتۀ کنترولی موتر حامل مش ــد. میان کابل و اولین پوس بگرام روان خواهند ش
ــیر راه  ــته های کنترولی مس هوایی بگرام به کاروان ملحق خواهد گردید تا عبور بالمانع موترها را از پوس
ــتۀ امنیتی پایگاه  ــتن از پوس ــئولیت کاروان موتر ها را هنگام گذش تضمین نماید. بختورین و دادوکین مس
ــتن از پوستۀ امنیتی مدخل پایگاه، موتر از پهنۀ میدان هوایی  ــتند. پس از گذش هوایی بگرام به عهده داش
عبور و سرراست به هواپیما خواهد رفت. سفارت شوروی قباًل از طریق مشاور نظامی از قوماندان افغانی 
ــانی که دورۀ کار شان در افغانستان به پایان رسیده  پایگاه نظامی بگرام اجازۀ ورود به پایگاه را برای کس

و می خواستند به اتحاد شوروی برگردند یکجا با بار و بنه آن ها به دست آورده بود.    

۳( موتر حامل »رنگین کمان« بدون  اینکه بارش پایین شود جنسًا به هواپیما بار خواهد شد. سپس اعضای 
گروه »برین گاه« که به اتحاد شوروی برمی گشتند به هواپیما سوار خواهند شد.

۴( سربازان گروه »برین گاه« پاسپورت های شوروی با ویزه های ورودی و خروجی حمل خواهند کرد. برای 
ــتان و گذرنامه های  ــب صدراعظم جمهوری دموکراتیک افغانس ــران عملیاتی اعتبارنامه هایی از جان افس
ــانی شده بود  ــیر راه در آن پیش بینی و نش ــده بود. جدول زمانی ای که هر دقیقۀ مس دپلوماتیک تهیه ش

تنظیم گردیده بود.

ــوی اقامتگاه کی جی بی برایش آماده گردید که با همه  ــروری، جعبه یی از س ــت ظاهِر س با درنظرداش
ــایل الزم مجهز ساخته شده بود. لوازم نایاب از طرف مرکز کی جی بی در ماسکو تدارک دیده شد. جعبه  وس
ــتوانۀ کوچک آکسیجن مخصوص حاالت عاجل کوه پیمایی که برای شش ساعت تنفس کفایت  با چهار اس
ــربازان واحد »برین گاه« تهیه گردیده و  ــناد س می کرد مجهز گردیده بود)۱۴۹(. برای گالب زوی و وطنجار اس

پاسپورت های شوروی داده شد. 

ــپتمبر  ــس از آمادگی های دقیق و گرفتن تدابیر انحراف توجه به روز ۱۹س ــات »رنگین کمان« پ عملی
ــخاص زیادی به ارتباط این  ــدند. اش ــکند پرواز داده ش ــید و وزرای مذکور به تاش مؤفقانه به انجام رس
ــان شادباش گفته  ــدند و از جانب رئیس عمومی کی جی بی برایش عملیات به دریافت افتخارات نایل ش

شد)۱۵۰(.   

)))))  ش��بکۀ جهانی تلویزیون آریانا بروز )) دس��مبر )٠٠) بمناسبت ))مین سالگرد تجاوز قشون سرخ در ) جدی 
)))) مصاحبۀ میزگرد تلویزیونی را به اش��تراک ذبیح اهلل زیارمل رئیس س��ابق سیاسی اردو در زمان کارمل به نمایندگی از 
پرچمی ه��ا، الماس خان با پیش��ینۀ نامعلوم به نمایندگی از خلقی های امین��ی، صدیق چکری به نمایندگی از اخوانی ها، رزاق 
مامون ظاهراً از ژورنالیس��تان بیطرف و گردانندۀ برنامه قدیر میرزایی تدویر و نش��ر کرد. درین مصاحبه ذبیح اهلل زیارمل افشا 
س��اخت که سه تن فراری خلقی توسط روس ها بداخل تابوت های س��ربازان شوروی مخفی ساخته شده به بگرام انتقال داده 

شدند. – برگرداننده    
 V.A.Chuchukin, :٠)))  اعض��ای آتی نمایندگ��ی کی جی بی در کابل در عملیات »رنگین کمان« س��هم گرفتند(
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مهمانان در یک خانۀ دو طبقه یی با دیواره های بلند متعلق به کمیتۀ مرکزی حزب کمونیست ازبکستان 
ــکی مجزا بود جا داده شدند. ساختمان مذکور با وسایل استراق سمع  ــایر خانه ها در خیابان لوناچارس که از س
ــپتمبر تا ۱۴ اکتوبر فعال بودند. مجموعًا ۹۲ حلقه تیپ گفتگوی مهمانان ثبت  مجهز بود که از تاریخ ۱۹ س

گردید.

ــت عمومی اول کی جی بی و تورن   ــت ریاس ــعبۀ هش ــوف معاون ش ــپتمبر دگروال ا.ا. ارش به روز ۱۹ س
ی.ل.کوخته)۱۵۱( افسر عملیاتی شعبۀ سوم ریاست »ک« )که در هنگام اجرای وظیفه درکابل با وزرای مذکور 

کار کرده بود( با پروازی به تاشکند آمدند تا با سروری، گالب زوی و وطنجار مصاحبه کنند.

به روز ۲۵ سپتمبر  ی.پ. مدیانیک)۱۵۲( معاون ریاست عمومی اول کی جی بی  به سوفیا پایتخت بلغاریا 
ــد تا مخفیانه پناهندگی مؤقت وزرای افغانی را با مقامات بلغاریا سازمان دهد. قرار بر آن شد که  ــتاده ش فرس
اگر بلغاری ها بپرسند که چرا افغان ها نمی توانستند در اتحاد شوروی باقی بمانند، مدیانیک باید دلیل مناسبات 
ــوروی ها را پیش می کشید و اگر آن ها مسئلۀ مصارف نگهداشت افغان ها را مطرح  خاص میان افغان ها و ش
ــاده بودند همه مصارف را به عهده گیرند. مدیانیک  ــوروی ها آم می کردند مدیانیک باید جواب می داد که ش
به همراهی پ.ت. سفچنکو نمایندۀ کی جی بی در سوفیا و معاونش ل.ا. پستوخوف)۱۵۳( به روز ۲۷ سپتمبر با 

مقامات بلغاری مالقات و گفتگو کرد. ]در اینجا نام ها و ۴ سطر حذف گردیده است.[

ــاص در فاصلۀ قریب صد  ــد ویالیی مجهز با تجهیزات خ ــده بودن ــرای افغانانی که از کابل آورده ش ب
ــخ های از پیش آماده شده در برابر پرسش های  ــومن بلغاریا داده شد. پاس ــهر وارنا در منطقۀ ش کیلومتری ش
ــین به روز ۱۴ اکتوبر با  ــی نکردند. وزرای پیش ــی بلغاری ها زاید بود، چون بلغاری ها هیچ گونه پرسش احتمال

هواپیمای تی یو ۱۳۴ به همراهی یرشوف)۱۵۴( و کوخته از تاشکند به سوفیا پرواز کردند.

ــروری که وزرای دولت انقالبی  ــی موتر س ــد که هنگام تالش ــت باید یادآور ش در پایان این سرگذش
ــغ ۰۰۰‚۲۲۰‚۴ افغانی و ۹۵۰‚۵۳ دالر  ــۀ مخفی کی جی بی در کابل پناه آوردند  مبل ــتان با آن به خان افغانس
امریکایی پول نقد یافت گردید ولی هر سه تن از مالکیت آن پول انکار ورزیده گفتند که پول مذکور از آن ها 
ــروری این پول را از دخل  ــت و بدین ترتیب پول بدون صاحب باقیماند. به باور اقامتگاه کی جی بی، س نیس
اگسا باال رفته بود. گفتۀ معروفیست که هیچ کس خود را مجرم معرفی نمی کند و همیشه دزد است که فریاد 
ــتاده شدند و پول های افغانی در مصارف  ــکو فرس »دزد بگیر« را بلندتر از دیگران باال می کند. دالر ها به ماس

 Samudin ،اوسادچی . B.N.Kabanov, S.G.Bakhturin,A.N. Surkov, Dadykin, Ivanov & Chepurnoy
و رانندگان Karpov و Tikhonov از اقامتگاه کی جی بی در مرحلۀ دوم عملیات سهم گرفتند. بوگدانوف مسئول عملیات 
ب��ود. آنه��ا به افتخاراتی نایل آمده و از جانب رئیس عمومی کی جی بی بخاطر س��هم ش��ان درین رویداد مورد ش��ادباش قرار 

گرفتند. )یادداشت نویسنده) 
I.I. Ershov, Y.L.Kukhta   (((((

 Y.P. Medyanik   (((((
P.T. Savchenko & L.I. Pastukhov   (((((

)))))   Yershov . نویسنده یا ویرایشگر نسخۀ انگلیسی هیچگونه توضیحی در مورد هویت یا نقش این شخص نداده 
اند - برگرداننده
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اقامتگاه کی جی بی برای سال ۱۹۷۹ معامله شد.  



70 کـیجـیبـیدر افغـانســتان

۴-کودتایدسمبر)٦جدی۱٣۵٨(
»مرحلۀنوینوتکاملیانقالبثور«

ــخصیت  ــخت برخورد. ش  ناکامی  در راندن امین از صحنه به غرور بزرگان کریملین و کی جی بی س
امین در هیچ گونه قالب معمول رهبر یک کشور دوست نمی گنجید و آن ها از چرخش غیرمنتظرۀ اوضاع 
ــترینه اعضای دفتر سیاسی، منشی های کمیتۀ  ــت که بیش ــتند. اقامتگاه کی جی بی می پنداش خوف داش
ــاد، برخی از ناگزیری و برخی نیز از  ــورای انقالبی و حکومت –برخی از روی اعتق ــزی، اعضای ش مرک
ــدار امین، ۶ عضو دودل  ــورای انقالبی ۲۲ عضو طرف ــی– طرفدار امین بودند. در ش ــتی و بی ارادگ سس
ــو باقیمانده مبهم و  ــت و موضعگیری ۶ عض ــو مخالف و ۶ عضو متخاصم وجود داش ــن، ۷ عض و پله بی
ــکار بود. اعضای  ــن بود. اما در رده های باالیی و میانین رژیم نارضائیتی از امین اکنون دیگر آش ناروش
ــتند که به هیچ گرفته شده و امین  ــهم گرفته بودند، گله داش ــپتمبر س حزب که در حوادث ۱۳ تا ۱۶ س
ــت، جگرن علی شاه  ــت. یکی از آنانی که دل خوش نداش ــان را ندانسته اس ــهمگیری فعال ش ارزش س
ــت کام)۱۵۶(  پیمان قوماندان جزوتام های وزارت امور داخله بود. یکی دیگر، نورآغا روئین)۱۵۵( معاون ریاس
ــکوه  ــه جا از این که به کمیتۀ مرکزی حزب ارتقا نکرده بود، ش ــبکدوش گردید و در هم ــش س از مقام
ــتان هدایت داد تا لحن تند نشرات شان علیه امپریالیزم  ــانه های جمعی افغانس ــر می داد. امین به رس س
ــویق می کردند تا در برابر  ــتان را کاهش دهند. نزدیکترین همراهان گرد و پیش امین او را تش و پاکس
ــایر کشور های غربی موضعگیری معقولتری اتخاذ نماید. در ماه اکتوبر مواصلت یک  ایاالت متحده و س
هواپیمای مسافربری دی سی ۱۰ به فرودگاه کابل که از تولیدکنندۀ امریکایی آن برای شرکت هواپیمایی 

آریانا خریداری گردیده بود، در رسانه های خبری با خروش زیاد بازتاب داده شد. 

امین در طول ماه سپتمبر وضعیت موجود در کشور را به طرز ماهرانه یی به کار بست تا به سرعت بر 

)))))  در اصل »نوراچ روئین« )Nurach Ruin) آمده اس��ت که یقیناً اش��تباه آشکار است چون چنین نامی در بین 
 “Pachman” افغان ها وجود ندارد، اما با اندکی دقت و با درنظر داشت اینکه در جایی در نسخۀ انگلیسی »پغمان« به شکل
نوشته شده است، میتوان گمان برد که شکل درست نام معاون ریاست کام )استخبارات رژیم امین) باید »نورآغا روئین« بوده 

باشد ولی ازینکه چنین شخصی در آنزمان معاون ریاست کام بود اینجانب آگاهی ندارم. – برگرداننده 
)))))  پس از کودتای ماه سپتمبر علیه تره کی، دولت حفیظ اهلل امین نام بدنام »اگسا« را به »کارگرانو امنیتی مؤسسه 

)کام)« مبدل نمود – برگرداننده  
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مخالفین خود ضربۀ خوردکننده وارد آورده و تره کی را از عرصۀ سیاسی کشور بدر سازد. مقامات کلیدی 
ــانی سپرده شد که وفاداری شخصی به امین داشتند. کارزار تبلیغاتی برای بدنام ساختن تره کی و  به کس

طرفدارانش به مثابۀ دشمنان انقالب و همدستان امپریالیزم راه انداخته شد. 

ــرکت  ــات مخفی و علنی مخالفین امین ش ــروری بود، در جلس عزیز احمد اکبری که برادرزادۀ س
ــد، به  ــات گفته می ش ــد که وی مخبر امین بود و همه آنچه را در این جلس ــکار ش می کرد. بعدها آش
ــش می کرد تا فضای  ــوروی کوش امین گزارش می داد. امین در طی مالقات های خود با نمایندگان ش
ــنهادات و  ــر آن آمادگی خود برای پذیرش و پیروی از همه پیش ــۀ تفاهم به وجود آورد، بناب ــاز و روحی ب
خواسته های شوروی ها را ابراز می داشت. این کار به او فرصت می داد تا موضع خود را مستحکم ساخته 
و پنهانی حساب کسانی را که سد راهش می شدند برسد. با درنظرداشت موضعگیری ای که شوروی ها در 
قبال تره کی و طرفدارانش داشتند امین کوشش کرد تا به زودترین فرصت ممکنه از شر تره کی خود را 
رها سازد و امکان اقدامات ناخواسته از جانب مخالفین خود را خنثی سازد. وی جهت تثبیت موضعگیری 

واقعی رهبری شوروی در برابر خود به اقدامات مختلفی متوسل شد.

ــن در پلنوم فوق العادۀ کمیتۀ مرکزی  ــتند که امی ــگاه و نمایندگی کی جی بی در کابل ادعا داش اقامت
ــپتمبر تصویر نادرستی از موضع شوروی  ــورای انقالبی به روز ۱۶ س ــۀ اضطراری ش ح.د.خ.ا.  و در جلس
داده و چنان وانمود ساخته بود که گویا جانب شوروی در برابر براندازی تره کی از مقاماتش روی دالیل 
ــنودهای شان با  ــت. میزان اعتماد و صراحت ماموران دولت در گفت و ش صحی اعتراضی نخواهد داش
ــوویتیزم )ضدیت با شوروی( دیده  ــده بود. نشانه های آنتی س ــوروی نظر به سابق کمتر ش ــاورین ش مش

می شد و حضور امریکایی ها ازدیاد یافته بود.

ــوروی باوجود آن  ــنودی خود را پنهان نمی کرد، از این که اتحاد ش ــداهلل امین، رئیس کام ناخش اس
ــتان بود و مرز مشترکی هم با آن داشت، مواد  ــایۀ دیوار به دیوار جمهوری دموکراتیک افغانس که همس
ــتان می داد. وی در عرصۀ  ــه به کیوبا و ویتنام به افغانس امدادی و کمک های نظامی کمتری در مقایس
جهانی عقب نشینی سنگر به سنگر اتحاد شوروی دربرابر امپریالیزم جهانی را نکوهش کرده می گفت که 
رهبری شوروی هیچ گاه وضعیت سیاسی جهان را به صورت درست و دقیق درک نمی کرد و کسانی که 

قدرت عالی نهایی را در اتحاد شوروی به دست داشتند پیر و فرتوت شده بودند.

وضعیت عملیاتی پس از صعود امین به قدرت با نکات ذیل مشخص می شد:

ــس از انقالب ۱۹۷8  ــکارا می گفتند که پ ــوروی. افغان ها اکنون آش ــاد کلی در حادثات ضد ش ۱- ازدی
ــیندار، راکت و تانک روسی به خوبی از عهدۀ کار خود بدر می آید. افغان ها به  ــتان »بدون ماش افغانس

سوسیالیزم مفلوک روسی و سیاست های آن نیازی ندارند«.

۲- هدف گیری سیاسی اتباع شوروی به امر مستقیم شخص امین و فشار تدریجی بر کارشناسان روسی 
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ــکو از طریق مجاری غیررسمی با  ــت به ماس ــاندن معلومات نادرس ــتفاده از آن ها جهت رس برای اس
گذشتن از کنار مجاری سفارت و رهبران سایر شعبات.

ــهروندان  ــازنده و لطمه آور در ارتباط ش ــردآوری، به دوران اندازی و تحلیل و تجزیۀ مواد بدنام س ۳- گ
اتحاد شوروی که در افغانستان مصروف کار بودند. این وظیفه به ارگان های کام و وزارت امور داخله 

سپرده شده بود.

۴- تالشی های پنهانی و زیر نظر گیری شهروندان شوروی، تهدید ها و شانتاژها اقامتگاه کی جی بی این 
سیاهه را در ماه اکتوبر تدوین کرد. ]در اینجا یک سطر حذف گردیده است.[ 

در این آوان به مرکز کی جی بی اطالع رسید که گردهمایی اعضای دودمان امین)۱۵۷( در ماه اکتوبر 
در پغمان دایر گردید. در این گردهمایی به امین گفته شد تا درمورد آیندۀ دودمان خود جدی بیندیشد و 
ــد. از او خواسته شد تا »حزب بازی« خود را بس کند  ــته باش مصونیت و بهروزی آیندۀ آن را مد نظر داش
ــاوندان و همتباران خود را به مقامات دولتی بگمارد، زیرا هیچ کس جاویدان زنده  و در آینده تنها خویش
ــم بپوشد، دشمنان دمار از روزگار قومش خواهند کشید. گزارش  ــت و همین که امین از زندگی چش نیس
است که امین چنین جواب داد: »من البته طرفدار اصل رهبری دسته جمعی و رهبری حزب هستم، اما 
ــاهان افغانستان قرن های متوالی کشور را بدون حزب اداره کردند. شاید من بتوانم به تنهایی خود  پادش

به کمک نزدیکان و یاران وفادارم کشور را اداره کنم.«

نتیجه گیری اقامتگاه کی جی بی این بود که نشانه ها همه گواه بر آن بودند که امین آگاهانه در جهت 
سرنگونی و شکست انقالب کار می کرد و در خدمت ارتجاع و امپریالیزم قرار داشت.

ــتمردان افغان از منابع مختلف می رسید. عبدالرحمن ابهت کاردار )شارژدافیر( مؤقت  اظهارات سیاس
افغانستان در یوگوسالویا در ذهن گروهی از دپلومات ها در بلگراد درمورد سوسیالیزم نوع شوروی و انواع 
ــک و تردید می کاشت. »این نمونه ها برای افغانستان  ــور های اروپای شرقی تخم ش مختلف آن در کش
ــوروی تنها یک گام کوتاه مدت تاکتیکی ناشی از  ــتگی افغانستان به اتحاد ش ــتند. وابس قابل قبول نیس
ــت. وقتی وضعیت استحکام یابد افغانستان بر امداد مؤثر کشورهای اسالمی اتکا کرده  اوضاع داخلی اس

با پیروی از سرمشق مصر آشکارا در برابر حضور مشاورین شوروی در کشور به پا خواهد خاست.«

ــتگیر و زندانی  ــئول مجلۀ »هنر خلق« دس ــندۀ نامدار افغانی و مدیرمس اعظم رهنورد رزیاب، نویس
ــکنجه های خود سخن گفت. وی ادعا کرد که  ــت زندان و ش گردید. هنگامی که رها گردید از سرگذش

)))))  دودمان امین از تبار پش��تون اس��ت. پشتون ها شجرۀ نسب فاخر خود را نسل اندر نسل و سینه به سینه انتقال 
داده اند. بر پایۀ این دودمان نامه همه پش��تون ها از اوالدۀ ملک عبدالرش��یدند که خود از تبار ملک طالوت )Saul) بود. ملک 
عبدالرش��ید بدس��ت پیامبر اسالم به سلک اسالم درآمد و همه )٠) طایفه یا قبیلۀ پشتون نسب به فرزندان ملک عبدالرشید 
می رسانند. پشتون ها به چهار گروه عمدۀ سربڼي ، غرغښت ، کرلڼي و غل��زي تقسیم می گردند. )یادداشت نویسنده، ولی 

از نظر صحت تاریخی مورد تأمل است – برگرداننده)
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مشاورین شوروی نیز در استنطاق و شکنجه سهم داشتند. اکثریت افغان ها را باور بر این بود که مامورین 
افغانی و مشاورین شوروی مساویانه مسئول وضع در افغانستان بودند. شوروی ها در سیاست های کیفری 
ــته و گام به گام و شانه به شانه در سرکوب ها با افغانان همکاری داشتند. زریاب اظهار  ــهم داش رژیم س
ــی را از بین برده بود. نفرت از  ــنفکران افغان ــبد روش ــده کرد که امین  ۱۷۰۰۰ تن از گل های سرس عقی
روس ها در بین مردم افزایش می یافت. زریاب اظهار داشت: »در حقیقت ارتش افغانستان در برابر مردم 
ــتاهایی را که در آن مردمان و کارگران پاک طینت زندگی می کنند  می جنگد. هواپیماها و تانک ها روس
ــوروی از  ــتند؟ افغان ها باور دارند که اگر اتحاد ش از بین برده و از بین می برند. مگر روس ها مقصر نیس
ــت چنین بر کشتار مردم و نابودسازی دهات از صفحۀ هستی امر  ــتیبانی نمی کرد او نمی توانس امین پش
ــازد. هرگاه قیام علیه امین  ــران و دهقانان بی گناه را زیر زنجیر های تانک خورد و خمیر س ــد و برزگ ده
ــتان کار روس ها را به زودی  ــرد، چنانکه دیر یا زود باید صورت گیرد، مردمان عادی افغانس ــورت گی ص
یکسره خواهند ساخت مگر این که تا آن وقت امین همۀ آن ها را ازکشور رانده باشد. سمتگیری عمومی 
ــو است. سوسیالیزم و اتحاد شوروی مفاهیمی اند که از مدت ها بدینسو در افغانستان  اوضاع به همین س
ــده اند. در حلقات تحصیلکرده ها شنیده می شود که روس ها روشنفکران افغان را قتل عام کردند  بدنام ش
تا بتوانند کشور ما را به آسانی زیر نگین داشته باشند. برای دوستان راستین و جان فشان اتحاد شوروی 
ــوارتر می شود که در برابر چنین استدالالت ایستادگی کنند چون اکثریت افغانان می بینند که  هرآن دش

خط مشی رسمی اتحاد شوروی پشتیبانی از حکومت امین است.«

ــمار اشخاص ضدشوروی می افزودند. آن ها عقیده داشتند که اتحاد شوروی  طرفداران تره کی بر ش
ــرنگونی تره کی را راه گشایی کرده بودند و در تغییرات داخل حزب و  ــاورین آن کودتای امین و س و مش
دستگاه دولتی دست مستقیم داشتند. حضور مشاورین شوروی در ارتش و ارگان های امنیتی اقدام اتحاد 
ــوروی در جهت حمایه و تقویۀ رژیم امین دانسته می شد. پرچمی ها به شوروی ها می گفتند: »رهبری  ش
کنونی افغانستان هر آنچه در توان دارد به کار خواهد برد تا اعتماد افغان ها به دوستی اتحاد شوروی را 
خدشه دار سازد. پرچمی ها موقف خود در برابر اتحاد شوروی را تغییر نداده اند. ما اتحاد شوروی را دوست 
راستین مردم افغانستان می دانستیم و می دانیم اما برای ما مشکل است برای مردم عادی توضیح دهیم 

که چرا اتحاد شوروی با رژیم امین که با همه افغان ها دشمنی می کند، همکاری دارد.« 

ــود، رخ داد و به حملۀ  ــتقر ب ــی در فرقۀ هفت پیاده که در نزدیکی کابل مس ــاه اکتوبر شورش در م
ــلحانه گسترش یافت. افسران طرفدار تره کی در رأس شورش قرار داشتند. شورشیان شعار می دادند  مس

»زنده باد تره کی! زنده باد مارکسیزم لنینیزم!«

واقعۀ ذیل نمایانگر روحیۀ مردم است: به روز ۲8 نومبر فیلمی در محل سکونت رسمی رئیس دولت 
ــانی که در مناطق نزدیک  ــته شد. کس ــد. در حین فلمبرداری بیرق رژیم داؤد برافراش فلمبرداری می ش
ــت. آن ها از  ــرنگون شده اس به خانۀ خلق زندگی می کردند، بیرق را دیدند و فکر کردند که رژیم امین س
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شادمانی یک دیگر را در آغوش گرفته با سروصدا بهم تبریک می گفتند.

برای سردمداران ماسکو اطالعات رسیده از اقامتگاه کی جی بی در کابل درمورد تماس های ادعاشده 
میان کارمندان حکومت افغانستان و مسلمانان افراطی مخالف آن دارای اهمیت خاص بود. گفته می شد 
این مالقات ها در اخیر ماه سپتمبر در والیت لوگر صورت گرفته بود. نمایندگان مسلمانان دست راستی 
به خاطر اشتراک در این دیدار از پاکستان آمده بودند تا درمورد پایان بخشیدن به مبارزۀ مسلحانه گفتگو 
ــی بود که به موجب آن  ــران ضدانقالب داخل ــی با س کنند. امین خواهان موافقت نامه یی بر پایۀ سازش
ــوروی از افغانستان خارج گردند، بیرق کشور تغییر یابد و شورشیان مسلمان  ــاورین ش متخصصین و مش
از زندان رها گردند. قرار گزارش، نمایندۀ امین بیش و کم با این کلمات تعهد سپرد که »همه چیز قابل 
ــت:  ــت اما وقت می خواهد«. عبداهلل امین برادر بزرگ حفیظ اهلل امین به طرفدارانش اظهار داش قبول اس
ــا نمونۀ مصر را پیروی کرده با روس ها همانگونه رویه کنیم که  ــرای ما واضحًا عاقالنه خواهد بود ت »ب

انور سادات کرد.«

ــانۀ نزدیکی و آشتی بین افغانستان و ایران، اثر انقالب آیت اهلل های ایران بر  کی جی بی هرگونه نش
افغانستان و تأسیس رژیم اسالمی در افغانستان را به صورت خاص خطرناک می دانست.

ــیس و استحکام سیستم  ــتالین در تاس ــه می کرد و درمورد نقش س ــتالین مقایس امین خود را به س
ــخن می گفت. در عین زمان اقامتگاه کی جی بی از بی تفاوتی امین  ــوروی س ــتی در اتحاد ش سوسیالیس
هنگام دیدارش با ب.س. ایوانوف در برابر نتایج پلنوم ماه دسمبر کمیتۀ مرکزی حزب کمونیست اتحاد 
ــوروی و نظرات داده شده توسط برژنف خشم خود را ابراز داشت. کمتر انعکاسی درمورد این پلنوم در  ش

مطبوعات افغانستان دیده می شد. 

ــر ماه اکتوبر مالقات هایی در  ــت زنند. در اواخ ــادان قدرت تصمیم گرفتند تا به اقدام قاطع دس معت
ــت عملیات های خارجی( کی جی بی راه افتاد. به افسران  ــت عمومی اول )ریاس بخش های مختلف ریاس
کی جی بی گفته شد که وضعیت افغانستان دیگر غیرقابل قبول است و باید آماده بود، چون حوادثی که 
ــرف تکوین بودند، دست اندرکاری شمار زیادی از افسران کی جی بی را التزام می کردند. گروه های  در ش
ــت عمومی اول کی جی بی تاسیس  ــت ارکانی مشتمل بر بلندپایه گان ریاس ــد و ریاس عملیاتی ایجاد ش

گردید. همه چیز به تهاجم نظامی داللت می کرد.

روز ۲۵ اکتوبر دگرمن ا.و. پتروف)۱۵8( یکی از دستیاران ارشد رئیس شعبۀ هشتم ریاست عمومی اول 
کی جی بی به پراگ فرستاده شد تا کار مقدماتی الزم را با ببرک کارمل انجام دهد. نام مستعار کارمل به 
»مارتوف« مبدل گردید. کارمل زیاد کوشید تا از طریق چکسلواکی ها بر موقف شوروی ها اثر اندازد. وی 
طی یکی از دیدارهای خود با عضوی از شعبۀ بین المللی کمیتۀ مرکزی حزب کمونیست اتحاد شوروی 

 A.V. Petrov  (((((
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ــت که در وضعیت کنونی جمهوری دموکراتیک افغانستان نمی شد بیش از این معطل کرد و  اظهار داش
منتظر ساعت حرکت قطار نشست چون دست آورد های اتقالب در معرض خطر بود.

حکمروایان آتیۀ افغانستان در ماه نومبر به ماسکو برده شدند. دو تن از چکسلواکیا، سه تن از بلغاریا 
و دوتای دیگر مخفیانه از یوگوسالویا انتقال یافتند. آن ها با هم یکجا به فراگیری و یادسپاری دستور ها 
ــنهاد گردید تا گالبزوی به صورت غیرقانونی به کابل برده شود تا  و هدایات کی جی بی آغاز کردند. پیش
کار تدارکاتی را سروسامان دهد. افسر عملیاتی ارشوف)۱۵۹(، کارمل و سروری این پیشنهاد را با گالبزوی 
در میان گذاشتند اما او به دلیل اینکه نظر به دیگران وزنۀ خیلی کمتر سیاسی داشت، شانه خالی کرد و 

گفت که وطنجار برای این کار مناسب تر است. موقف گالبزوی را بزدالنه ارزیابی کردند.

براساس مادۀ ۹ مبلغ ۲۷۷۱ روبل از ۲ نومبر تا ۱۲ دسمبر باالی این هفت تن در ماسکو به مصرف 
رسید. سپس آن ها را نزدیک تر به مرز افغانستان منتقل کردند.

ــت »مهم اخص« که عنوانی برژنف در ماه نومبر  ــمی کی جی بی در این مورد طی یادداش نظر رس
صادر گردید، بیان شد. چکیده هایی از یادداشت مذکور چنین است:

ــور به سرعت در  ــتان وضعیت در این کش »پس از تغییرات در رهبری حزب و دولت افغانس
جهت ضد منافع شوروی رو به وخامت گذاشت. گزارش های فزاینده حاکی از تغییر سیاست 
ــلمانان دست  ــند. افراد امین و نمایندگان مس ــت می باش خارجی حفیظ اهلل امین به طرف راس
ــودش چندین بار با  ــش می کنند راه حلی برای منازعه بیابند. امین خ ــتی مخالف کوش راس
کاردار )شارژدافیر( سفارت امریکا دیدار نموده ولی در مالقات های خود با نمایندگان شوروی 

هیچ گونه اشاره یی به موضوع این دیدار ها ننموده است.

براساس هدایت مستقیم امین آوازه های جعلی در جمهوری دموکراتیک افغانستان گسترش 
داده می شوند تا اتحاد شوروی را بی اعتبار ساخته و فعالیت مامورین شوروی در افغانستان را 
مورد شک قرار دهند. اخیراً تبصره های غیردوستانه درمورد اتحاد شوروی در اسناد و بیانات 

مامورین بلندرتبۀ افغانی به گردهمایی های دربستۀ حزبی و رسمی صورت گرفته است.«

به روز 8 اکتوبر ۱۹۷۹ گروه رهبران خلقی مشتمل بر گالبزوی، وطنجار و سروری نامه یی به کمیتۀ 
ــته و در آن تحلیل نقادانه یی درمورد اشتباهات تره کی که  ــت اتحاد شوروی نوش مرکزی حزب کمونیس
به امین اجازه داده بود به قدرت برسد، ارائه داشتند. روز ۳۰ اکتوبر کارمل رهبر پرچم نامۀ خصوصی به 
برژنف نوشت و در آن شرحی ُرک و صریح درمورد وضعیت کشور به دست داد. در این نامه وی از امین 
به نام »مخنوی افغانی«)۱۶۰( یاد کرد و نوشت: »از نام همه اعضای حزب با مسئولیت اعالم می دارم که 

 Ershov  (((((
)٠)))  نس��تور ایوانوویچ مخنو Nestor Ivanovich Makhno انارشیس��ت اوکرائینی که در جریان جنگ داخلی 

روسیه در اوکرائین فعالیت داشت )یادداشت ویرایشگر نسخۀ انگلیسی)
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ــیوۀ کار، تاکتیک و خط مشی خالقانه کاماًل آماده است تا وظیفۀ خود را  ــاس اصل لنینیی ش حزب براس
به سر رسانده و معضلۀ انقالب ثور، حزب و دولت را به گونۀ مثبت حل کند. اعضای کلیدی حزب آماده 
ــت ها، وطنپرستان و همه نیرو های مترقی و دموکراتیک را در افغانستان بسیج و متشکل  اند تا کمونیس
ــازند. تحقق این اهداف با مددگاری برادرانه، کنکاش ها، مشوره ها و پیشنهاد های دوستان شوروی ما  س

میسر خواهد بود.«

ــی افغانی، کارمل، گالبزوی، وطنجار، سروری، نوراحمد نور، اناهیتا  ــد مهاجرین سیاس اعضای ارش
ــکو با هم دیدار کردند  ــال با کمک کی جی بی در ماس راتب زاد و عبدالوکیل در آغاز ماه نومبر همان س
ــخص براندازی حفیظ اهلل امین و دودمانش از  ــی عمومی سیاسی و برنامه های مش و روی یک خط مش
ــت اتحاد  ــر اثر تعیین کنندۀ توصیه های کمیتۀ مرکزی حزب کمونیس ــدرت کار کردند. کارها همه زی ق
ــانده می شد، صورت  ــتان افغانی رس ــوروی به دوس ــوروی که طی مالقات ها با نمایندگان رهبری ش ش
ــوروی و ضرورت اتکا بر  ــت خارجی اتحاد ش ــنی از اصول سیاس می گرفت. کارمل و یارانش درک روش

منابع و امکانات خود شان را داشتند. 

رفقای افغانی با اتفاق آرا توافق کردند که رهبری کلی مبارزه برای احیای ح.د.خ.ا.  و راست سازی 
روند انحرافی بازسازی جمهوری دموکراتیک افغانستان به عهدۀ ببرک کارمل باشد. سروری که طرفدار 

و همکار تره کی بود به مثابۀ معاونش پیشنهاد گردید.

ــی به زودترین فرصت ممکنه،  ــرنگونی امین از عرصۀ سیاس نکات عمدۀ برنامه عبارت بودند از س
پایان بخشیدن دایمی به انشعاب در صفوف کمونیست های افغانی و متحدساختن آن ها در حزبی جدید، 

دوستی با اتحاد شوروی و مبارزه علیه امپریالیزم.

ــالم ح.د.خ.ا. قصد دارند با برانداختن  ــازی این برنامۀ سیاسی، نیرو های س »به منظور پیاده س
رژیم روی قدرت بیایند. کمیتۀ نظامی برای طرحریزی عملیات سیاسی و نظامی نابودسازی 
حفیظ اهلل امین ایجاد گردیده و نقشه های دقیقی را طرح خواهد کرد. دوستان افغانی تصمیم 
ــتند تا  ــتان بفرس ــین کمیتۀ مرکزی ح.د.خ.ا.  را به افغانس گرفته اند تا عبدالوکیل عضو پیش
ــتۀ مرکزی ارتباط برقرار سازد. سید محمد گالبزوی وزیر پیشین  میان حلقات مخفی و هس
ــازماندهی فی المحل جنبش ضد  ــتان بعدتر برای س مخابرات جمهوری دموکراتیک افغانس
ــد. همه اعضای دیگر مرکزیت تحت رهبری رفیق ببرک کارمل به  ــیل خواهد ش امین گس
زودی به نزدیکی مرز فرستاده خواهند شد تا بتوانند مخفیانه و موثرانه تر کار کنند. مرکزیت 
قباًل خطوط کلی برنامۀ نظامی را که شامل یک عملیات سریع نظامی در پایتخت و امحای 
ــود، ترتیب  ــخاص خطرناک می ش ــایر اش فزیکی حفیظ اهلل امین، برادرش عبداهلل امین و س

نمودند. 

ــاف حوادث در جمهوری دموکراتیک افغانستان را از نزدیک مراقبت می کند  کی جی بی انکش
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ــاس هدایت کمیتۀ مرکزی حزب کمونیست اتحاد شوروی به دوستان افغانی معاونت  و براس
ــوره ها و پیشنهادات در مسایلی ارائه می کند که در جریان کار  مادی و تخنیکی یکجا با مش

تبارز می نمایند. 

با درنظرداشت این همه به مصلحت اتحاد شوروی پنداشته می شود تا ضمن اتخاذ و مراعات 
ــالم ح.د.خ.ا.  کمک های الزم مادی و پشتیبانی های  تدابیر الزم پنهان کاری به نیرو های س

مختلف در جهت تسهیل اجرای برنامۀ شان ارائه دارد.«

گردونه به گردش افتاده بود...

ــتان  ــش های مختلف به افغانس گروه های کوچک واحدهای نظامی و اعضای کی جی بی تحت پوش
ــدند. مدت ها پیش در مارچ ۱۹۷۹ پوزانوف و ایوانوف درخواست کرده بودند تا ۲۰ نگهبان  ــتاده ش فرس
ــلحۀ مورد نیاز )ماشیندار خفیف، بم های دستی و تفنگچه( برای  ــلح با اس مرزی در لباس ملکی ولی مس
تقویت محافظین سفارت در کابل فرستاده شوند. آن ها همچنین تقاضا نمودند تا یک گروه عملیاتی ۱۲ 
نفره از ریاست هفتم کی جی بی برای محافظت اراکین جماعت شوروی در افغانستان و دو عضو ریاست 
مخابرات حکومتی کی جی بی زیر نام مشاورین وزارت امور خارجه فرستاده شوند و نیز درخواست کردند 

تا ذخیرۀ مواد غذایی قابل نگهداشت دراز مدت به ارزش ۵۰۰۰ روبل ارسال گردد.

ــا نگهبانان مرزی  ــربازان واحد »برین گاه« ب ــر عملیاتی صورت گرفت که طی آن س ــاه نومب در م
ــتمل بر ۲۰8  ــربازان مرزی مش که آموزش خاص دیده بودند، معاوضه گردیدند. یک تولی موتوریزۀ س
ــتی و چار  ــلح، ۲۵ نفربر زرهی، ۱۵ زره پوش، ده نارنجک انداز دس ــرباز محاربوی، هلیکوپترهای مس س
ــاخته شدند. به روز ۷ دسمبر دو کارشناس   ــده بر موتر مخفیانه وارد افغانستان س نارنجک انداز نصب ش
ریاست عمومی نگهبانان سرحدی کی جی بی به افغانستان آمدند تا خطوط مخابراتی محل جدید اقامت 
ــا اتخاذ تدابیر خاص  ــمبر هدایت گرفت تا ب ــد. اقامتگاه کی جی بی به روز 8 دس ــه نماین ــن را مطالع امی
ــرات رادیو»بوران« را که از دوشنبه )تاجکستان( به سوی افغانستان پخش می شد در کابل  احتیاطی نش
ــن از آن در حاالتی که به  ــتفادۀ ممک ــنوی و مراقبت کرده و»نظر خود را در ارتباط اس ــات بازش و والی
خود تان معلوم است« ارائه دارد. آمادگی برای پیاده سازی عملیات »آگات«)۱۶۱( )عقیق( با سرعت پیش 
می رفت. از شعبۀ هشتم ریاست »س«)۱۶۲( ریاست عمومی اول )عملیات خارجی( کی جی بی خواسته شد 

Agat  (((((
)))))  ریاس��ت »س« یا ریاس��ت »عملیات غیرقانونی« مهمترین شاخۀ دستگاه اس��تخبارات شوروی بوده مشتمل بر 
س��یزده شعبه بود. ش��عبۀ هش��تم آن عهده دار اعمالی بود که در قاموس جنایتکاران »کارهای تر )آبدار)« نامیده می شود و 
ش��امل قتل، خرابکاری، آتش افروزی، زهرپاش��ی و زهر اندازی، خراب سازی ماشین االت و دهشت افگنی می گردد. افراد این 
ش��عبه برای انجام عملیات در بخش های معین یک کش��ور مشخص انتخاب ش��ده و برعالوۀ مهارت های کماندویی در زبان، 
لهجه، فرهنگ، طرز لباس پوشیدن، عقاید، مراسم و عنعنات، تاریخ و جغرافیۀ منطقۀ مشخصۀ تعیین شده آموزش می بییند. 

)تلخیص توسط برگرداننده از پاورقی مفصل و طوالنی نویسنده که حاوی مطالب زیاد نامرتبط به افغانستان بود)  
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ــیدند. دگروال لزارنکو)۱۶۳( معاون  تا اجرای عملیات را به عهده گیرد. آمادگی ها به مراحل نهایی خود رس
ــعبۀ هشتم ریاست »س« مسئول مستقیم عملیات بود. تورن جنرال کرپچینکو رئیس ریاست »س«  ش
ــت به کابل فرستاده شدند تا با  ــعبۀ هشتم آن ریاس ــکی)۱۶۴( رئیس ش و معاونش تورن جنرال کراسوفس
ــتیار ارشد شعبۀ هشتم ریاست عمومی اول، ب.  ــمبر ا.و. پتروف دس ایوانوف کمک کنند. به روز ۱۲ دس
گ. چیچیرین)۱۶۵( افسر ارشد عملیاتی و اعضای سایر ریاست های کی جی بی از مرکز و مناطق دوردست 
ــت هفتم کی جی بی نیز در همان روز به  ــازمان به کابل پرواز کردند. ده عضو گروه »الف« ریاس آن س
کابل رسیدند. به روز ۲۳ دسمبر سه عضو دیگر و چندی بعد گروه مکملی به سرکردگی دگر جنرال ا.د. 

بسچستنوف)۱۶۶( رئیس ریاست هفت به کابل رسیدند. 

ــتند نوکریوالی  ــوروی را داش ــا و عوامل  کی جی بی که تابعیت اتحاد ش ــمبر اعض در طول ماه دس
ــناس نظامی، ۶۱ عضو نمایندگی کی جی بی،  ــاعته اجرا می کردند. اضافه از ۱۶۰۰ مشاور و کارش ۲۴ س
ــین  ــر عملیاتی از واحد »برین گاه« از مجاری محلۀ شوروی نش ۲۱ عضو اقامتگاه کی جی بی و ۱۰ افس
)باشندگان خانه های رهایشی مربوط سفارت شوروی( مشغول استخبار و جمع آوری اطالعات بوده ۱۰۳ 
ایجنت و ۱۱۵ تن نوجذبی کی جی بی با اقامتگاه در تماس بودند. مخابرات تلگرافی بین کابل و ماسکو 

بطور دائم مصروف بود.

ــوروی ها پی بردند که منسوبین نیرو های مسلح افغانستان پرسونل شوروی را زیر مراقبت گرفته  ش
ــبانه ناوقت تر از معمول در  ــوروی در این اواخر ش ــاورین ش ــتند بدانند چرا مش بودند. افغان ها می خواس
ــاورین  ــای خود باقی می ماندند. فرماندهان افغانی قطعۀ ۳۷ و غند ۲۶ هوایی عدم اعتماد بر مش واحد ه

خود را نشان می دادند. در برخی جزوتام ها مرخصی ها و ترخیص سربازان معطل قرارداده شد.

در شهر آوازه بود که حملۀ پرچمی ها هر آن احتمال دارد. گفته می شد که کارمل در ماسکو است و 
شمار روزهای حکمروایی امین به پایان خود نزدیک شده و به کمک اتحاد شوروی برانداخته خواهد شد 
و شوروی ها ببرک و رفقایش را به زودی به افغانستان خواهند آورد تا در رأس کودتا قرار گرفته قدرت 
ــت گیرند. گروه پرچمیان مخفی مرگ تره کی را عامل مهمی می دانستند که خلقی های وفادار  را به دس
ــاخت تا یکبار دیگر درمورد وحدت ح.د.خ.ا. جدی بیندیشند. پرچمی ها باور داشتند که  را وادار خواهد س
کارمل پس از مرگ تره کی خود به خود منشی عمومی کمیتۀ مرکزی ح.د.خ.ا.  شده بود، چون در پلنوم 
مشترک ماه جوالی  ۱۹۷۷با توافق رهبری جناح خلق و شخص تره کی به حیث معاون منشی عمومی 
حزب تعیین گردیده بود. آنعده خلقی هایی که فیصلۀ پلنوم فوق العادۀ تاریخی ۱۶ سپتمبر کمیتۀ مرکزی 
ــده بود، نمی پذیرفتند می توانستند به  ــی عمومی حزب تعیین ش ح.د.خ.ا. را که در آن امین به حیث منش

Lazarenko  (((((
 Krasovsky ، Kirpichenko  (((((

  Chichirin ، Petrov  (((((
  Beschastnov  (((((
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حزب برگردند و نقش خود را در مبارزه علیه دیکتاتوری خونین باند امین بازی کنند.

ــعبۀ بین المللی کمیته مرکزی حزب  ــتان به ستفانیک معاون ش ــفیر کیوبا در افغانس در ماه نومبر س
ــلواکیا اظهار داشت که امین خط مشی مستقل از شوروی را تعقیب می کند و بنابر آن  ــت چکس کمونیس
ــفیر کیوبا اگر قرار بود کودتایی صورت  ــت«. به عقیدۀ س »نمی توان امحای فزیکی امین را متنفی دانس
گیرد کارمل )که در آن زمان در شوروی به سر می برد( محتمل ترین کاندید برای مقام اول حزبی دولتی 
ــفیر کیوبا بعدتر تبصره کرد که  ــتان مناسب تر و بااتوریته تر از کارمل نیست«. س ــی در افغانس بود. »کس
ــتان در برابر اتقالب کاراتر و مؤثرتر از تبلیغات جمهوری دموکراتیک افغانستان  تبلیغات غرب در افغانس

و کشورهای سوسیالیستی بود که نتوانسته بودند وجوه مثبت انقالب را به شکل سالم آن ارائه دهند.

امین چند بار از آرزوی اینکه به حیث منشی عمومی ح.د.خ.ا.  جهت مذاکره با برژنف به ماسکو برود 
ــت هر وقتی برای ماسکو مناسب باشد به  ــوروی یادآور شده و اظهار کرده بود که آماده اس ــفیر ش به س
ــارات و کنایات  ــمبر بود. اش آنجا برود. آخرین باری که این موضوع را با تابییف مطرح کرد به روز ۶ دس
ــدند ولی در عین حال هرآنچه امکان داشت به کار می رفت تا امین  مصرانۀ امین مؤدبانه اغماض می ش
ــد.  ــته باش ــوروی نداش کمترین بدگمانی درمورد دالیل اصلی برخورد مبهم و غیرقابل درک رهبران ش
ــتنده های رادیویی که تقاضا کرد تهیه  ــدند، فرس ــت هایش برای مهمات نظامی پذیرفته می ش درخواس
گردیدند و روی دوباره جابه جا سازی دو فرقۀ افغانی از شمال به سایر نقاط کشور توافق صورت گرفت.

محمد یعقوب لوی درستیز وزارت دفاع نامه یی به سفارت شوروی نوشت و در آن اظهار داشت که 
ــتان در هوای سرد و در شرایط دشوار کوهستانی با دشمنان رژیم درگیر نبرد مسلحانه بود  ارتش افغانس
ــتانی، موزه، جوراب گرم،  ــرباز یونیفورم، کرتی گرم، پتلون، زیر پوش، کاله زمس و اردو برای ۱۰۰۰۰ س
پاپیچ و دستکش نیاز داشت. سفارت و سرمشاور نظامی دگرجنرال س.گ. مگومتوف)۱۶۷( تصمیم گرفتند 
تا در برابر درخواست یعقوب لوی درستیز پاسخ مساعد نشان دهند و باوجود آن که قرار شد اولین جوپۀ 
ــرباز در آیندۀ نزدیک ذریعۀ هوا فرستاده شود، توافق صورت  ــتی برای ۱۰۰۰ تا ۲۰۰۰ س اموال درخواس

گرفت تا تاریخ مشخصی برای تحویلدهی کاالی درخواستی تعیین نگردد. 

ــوی دیگر شماری  ــتان افزایش یافت ولی از س ــاورین شوروی در افغانس ــمار کارشناسان و مش ش
ــوروی واپس فرستاده شدند. از  ــی ناپخته تلقی می گردیدند، به اتحاد ش ــاورینی که از نظر سیاس از مش
ــی  ــاور نظامی اقبال وزیری رئیس عمومی سیاس این جمله یکی تورن جنرال و. پ. زپالتین)۱۶8( سرمش
ــت. اما از نظر اقامتگاه کی جی بی زپالتین  ــتان بود که مورد التفات و اعتماد امین قرار داش اردوی افغانس
حوادث ماه سپتمبر افغانستان را به حد کافی انتقادی ارزیابی نکرده و درمورد تصامیم رهبری جمهوری 
ــت و به اقبال زیاد نزدیک بود. بنابرین دالیل او را  ــتان دید عینی و واقعبینانه نداش دموکراتیک افغانس

 Magometov  (((((
 Zaplatin  (((((
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ــوره« به ماسکو احضار کردند. اقبال وزیری و امین مکرراً می پرسیدند  برای مدت نامعلومی جهت »مش
که جنرال چه زمانی پس خواهد آمد؟

ــاور نظامی رئیس شعبۀ سیاسی ]در اینجا کلماتی حذف شده اند[  اقامتگاه کی جی بی  درمورد سرمش
ــو، مبالغه گر کارنامه های خود،  ــاز، گزافه گ ــتین)۱۶۹( که او را خودس قول اردوی مرکز دگروال ا.ن. کاپوس
سرتنبه، بدون دید انتقادی از خود و متمایل به عوامفریبی می دانستند، نیز نظر منفی داشت. »کپوستین 
ــش می کرد همه خدمات ارتشی را منقاد ارگان های سیاسی  ــت کوش که کاماًل زیر نفوذ زپالتین رفته اس
ــپتمبر را عمق یابی نکرده موضوعات تبلیغی امین و اقبال را تکرار و در عین زمان  ــازد. وی حوادث س س
ادعا می کرد که موضعگیری اصولی حزبی اش نیز همین است. در ماه دسمبر کاپوستین به دید و بازدید 
ــی کام ادامه داد ولی این مالقات ها را از ما مخفی نگه می داشت.  ــلطان)۱۷۰( رئیس امور سیاس خود با س
پس از براندازی امین از قدرت کپوستین نشان می داد که در اندیشه اش تغییر آمده و لی خیلی کم حرف 

و در خود فرو رفته شده بود.«

یکی از منابع اطالعاتی مشاور نظامی عاملی به نام »زدروف« یعنی لمری بریدمن ا.پ. زبرایف)۱۷۱( 
ــاه پیمان اطالع  ــول اردوی مرکز بود. وی درمورد اقبال وزیری و علی ش ــاورین نظامی ق ترجمان مش
رسانده و در اوقات مختلف با یو.ل. کوخته، ا.ی. کتکوف، و.گ. اوسادچی و ل. پ. کوسترومین)۱۷۲( ارتباط 
داشت. عامل دیگری که خبرکشی مشاورین را می کرد ترجمان ارشد د.ا. افدوکیموف )»نکراسوف«()۱۷۳( 
ــربراه  ــود. وی ترجمان مالقات های زپالتین با امین بود. اقامتگاه درمورد این دو ترجمان که هردو س ب

بودند شکایتی نداشت.

به روز ۱۴ دسمبر زبرالوف)۱۷۴( کابل را به قصد ماسکو ترک گفت چون باید کار جدیدش را در ایتوپیا 
آغاز می کرد. کپوستین از وی خواهش کرد تا با زپالتین )که به ماسکو احضار شده بود( در تماس شده و 
برایش چنین اطالع دهد: ایوانوف در افغانستان اقدامی را که کپوستین و سایر مشاورین آن را نسنجیده 
و نابخردانه می دانستند تدارک می دید. در بین مشاورین آوازه هایی بود که به زودی در رهبری جمهوری 
دموکراتیک افغانستان  تغییرات مهمی وارد خواهد شد. حادثۀ بسیار مهمی در دست طرحریزی بود و از 
قرار معلوم امین آگاهی داشت که حمله یی بر او در شرف وقوع است.  زبرالوف باید مستقیمًا از فرودگاه 
ماسکو به منزل زپالتین رفته و این خبر فوق العاده مهم را به وی برساند تا وی بتواند آن را به رهبران 

Kapustin  (((((
)٠)))  منظور از س��لطان احمد بهین اس��ت که باوجود سابقۀ خونخواری و خونریزی در حلقۀ ندمای خاص حفیظ اهلل 
امین از طرف آقای رنگین دادفر سپنتا وزیر خارجۀ »مترقی« آقای کرزی به مقام سخنگوی رسمی وزارت خارجۀ جمهوری 
اس��المی افغانس��تان برکشیده شد و دراوایل می )٠٠) بصفت سفیر کبیر جمهوری اسالمی افغانستان در بیجنگ )جمهوری 

مردم چین) عز تقرر حاصل کرد – برگرداننده  
 Zabraev (Zadrov(  (((((

 Kukhta, Katkov, Osadchy, Kostromin  (((((
 Evdokimov (Nekrasov(  (((((

)))))  Zabralov  نویسنده هیچگونه توضیحی درمورد این شخص ننوشته است – برگرداننده  
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ــا زبرالوف یکجا از کابل پرواز می کرد نیز  ــد. به ترجمان دیگری که درهمان پرواز ب ــال ده ردۀ اول انتق
ــد تا عین پیام را به زپالتین برساند. از موضوع بالفاصله به کریوچکوف)۱۷۵( اطالع  همین وظیفه داده ش
ــده بود، به زبرالوف  ــتاده ش ــد. از آنجایی که گزارش مذکور به هر صورت به گونۀ مضاعف فرس داده ش
ــاند که این اقدام  ــده بود برس ــد تا با زپالتین مالقات نموده پیامی را که به وی تفویض ش اجازه داده ش
ــوروی افشا نشود. زبرالوف تقاضای کپوستین را به روز  ــد تا پوشش زبرالوف در قوای مسلح ش باعث ش

رسیدن خود به ماسکو برآورده ساخت.

ــر عملیاتی کی جی بی گزارش داد.  ــتین از مالقات خود با زبرالوف به یک افس فردای آن روز کپوس
ــر مذکور با بی حالی و بدون آن که دلچسپی زیادی به افغانستان نشان دهد به کپوستین گوش داد  افس
ــایل خود و جنجال ها و بی نظمی های دفتر خود سخن گفت. وی شکایت کرد که  ــتر درمورد مس و بیش

»هیچ کس در هیچ جا دیگر به حرفم گوش نمی کند، مرا فقط از یک شعبه به شعبۀ دیگر می دوانند.«

ــوروی در قصر داراالمان که محل جدید  ــمبر یک تولی از »محافظین« ش ــب ۱۷ دس در طول ش
ــاعت ۳:۰۰ بعد از ظهر روز ۲۰ دسمبر امین با تدابیر شدید  ــاخته شدند.  س رهایش امین بود، جابه جا س
ــد. یک واحد از گارد خانۀ  ــدیداً زیر مراقبت بودند، به آن قصر برده ش امنیتی از طریق جاده هایی که ش
خلق که مسئول محفاظت از رئیس حزب و دولت بود یکجا با یازده تانک نیز به آنجا انتقال داده شدند.

ــمبر پوستر هایی با شعارهای »مرگ بر کمونیست ها و امپریالیست ها! مرگ بر حفیظ اهلل  روز ۲۲ دس
امین خائن، این سگ زنجیری روس ها!« در کابل نصب گردید.

ــان داد. عوامل  ــگاه هوایی بگرام نش ــدی زیادی به وضعیت پای ــمبر امین عالقمن ــه روز ۲۳ دس ب
ــتخبارات نظامی افغانستان دست به کار شدند و سوقیات ترانسپورت موتری و قافله های نظامی زیر  اس
ــوروی در بگرام به امین  ــدن واحدهای نظامی ش کنترول قرار گرفت. حکیم آمر پایگاه بگرام از پیاده ش
ــعبات کام در فرودگاه کابل و پایگاه بگرام هدایت داد  ــداهلل رحمان)۱۷۶( رئیس کام به ش گزارش داد. اس
ــوروی که می آمدند و این که از کجا پرواز کرده  تا درمورد زمان فرود، تعداد، نوع، و محمولۀ طیارات ش
ــی در هلیکوپترهای می– ۲۵ به ارتفاع  ــزارش دهند.  برای اولین بار پیلوت های افغان ــد، به وی گ بودن
ــده بودند، به پرواز  ــوروی در آن جابه جا ش ــربازان چترباز ش ــی که س ۶۰ تا ۷۰ متر بر فراز محلۀ رهایش
ــرات رادیوهای غربی را که ادعا داشتند سربازان شوروی  ــلطان، رئیس امور سیاسی کام نش درآمدند. س
ــتان شده اند، به توجه امین رساند. برخی مردم آمدن سربازان شوروی  وارد جمهوری دموکراتیک افغانس
را عالمۀ حمایت و پشتیبانی آن کشور از رژیم امین می دانستند و دیگران باور داشتند که اتحاد شوروی 

مناسبات خود را با امین قطع کرده و برای براندازی او آمادگی می گیرد.

)))))  رئیس ریاست عمومی اول )عملیات خارجی) کی جی بی
)))))  بگمان اغلب این باید یکی از همان بی دقتی هایی باش��د که در دس��تنویس متروخین زیاد بچشم می خورد و در 

مورد دالئل آن قباًل اشاره شده است. منظور درینجا باید اسداهلل امین باشد که رئیس کام بود – برگرداننده  
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ــمبر سفیرکبیر تابییف به دفتر سیاسی حزب کمونیست اتحاد شوروی چنین اطالع داد:  روز ۲۴ دس
ــمبر امین طی بیانیه یی  ــت. به روز ۲۲ دس ــراً انتقاداتی درمورد اعمال امریکاییان صورت گرفته اس »اخی
ــمرد. وی از تمرکز  ــه کارکنان وزارت صحت عامه موارد مداخلۀ امریکا در نقاط مختلف جهان را برش ب
ــت برای مردم زحمتکش کشور  ــتی های نیروی دریایی امریکا در خلیج فارس یاد کرد که تهدیدیس کش

برادر ایران.«

به روز ۲۵ دسمبر جلسۀ دفتر سیاسی به ریاست امین در خانۀ خلق دایر شد و مسئلۀ اوضاع کشور 
و آمادگی برای رزم آزمایی های بهاری مورد گفتگو قرار گرفت.

در آستانۀ هجوم ارتش شوروی، امین با شور و احساس به سلطان احمد گفت »همه تالش هایم در 
ــایر کشور های غربی بی نتیجه مانده اند. من دیگر هیچ گونه تعهدی  ــبات با امریکا و س جهت بهبود مناس

در برابر غرب ندارم.«

ــوقیات آغاز نمودند. لشکر  ــب ۲۵ بر ۲۶ دسمبر به س ــوروی در جریان ش واحدهای عمدۀ قوای ش
ــوروی تحت فرماندهی دگرجنرال ب.ا. تکاچ)۱۷۷( به اشغال افغانستان اقدام کرد. افغان ها  چهلم ارتش ش
ــتیز اردوی افغانستان اعالم داشتند که  ــود. اعضای مطلع تر ستردرس ــتند، چه واقع می ش دقیقًا نمی دانس
هدف عملیات شوروی ها براندازی امین بود نه پشتیبانی از او و این که اتحاد شوروی به کسانی که ضد 
ــند. در این ارتباط از ببرک کارمل رهبر جناح پرچم نام برده  امین بودند، کمک می کرد تا به قدرت برس
شد. لوی درستیز یعقوب اظهار داشت که »آن ها باید سربازان اتحاد شوروی را در تابستان می آوردند تا 

موهایم از درگیری با شورشیان سفید نمی شد.«

ــن ۷۶ در ناحیۀ کوتل سالنگ به کوه  ــاعات قربانی گرفت. یک هواپیمای الیوش تهاجم در اولین س
تصادم کرد و ۴ عمله و ۳۷ تن نظامی را سر به نیست ساخت.

ــتاده شد. شمارۀ شامگاهی »کابل  ــی از کابل به مرکز کی جی بی  فرس ــمبر گزارش به تاریخ ۲۶ دس
ــمبر مقالۀ پرابهامی را تحت عنوان »ارادۀ مردم عامل تعیین کننده خواهد بود« به  تایمز« به روز ۲۵ دس
ــان می دهد که این مردم یک کشور است که  ــاند. در این مقاله آمده بود که »تجربۀ تاریخ نش ــر رس نش
ــند. آنچه  ــان و بخصوص نبرد به خاطر آزادی می باش عامل تعیین کننده در مبارزه برای احقاق حقوق ش
ــالح ذروی و نه هم تجهیزات حربی انجام داده نمی توانند.«  مقاله  ــکر، نه س ارادۀ مردم می تواند نه عس

با اشاره به مردمان افغانستان، ویتنام، کمپوچیا و ایران با شعار »مرگ بر مداخله گران!« پایان یافت.

ــور شدید است، مقاله نمی توانست بدون استیذان  »از آنجایی که مطبوعات افغانی تابع سانس
ــار مقاله تصادفی نبود. مقاله در یک روزنامۀ انگلیسی  ــر گردد. زمان انتش حفیظ اهلل امین نش
ــنا هستند، انتشار یافت. هدف از انتشار این مقاله  زبان یعنی زبانی که افغانان کمتر با آن آش

 Tkach  (((((
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ــتان علیه سربازان شوروی  ــکارا تغییردادن ذهنیت بخش های طرفدار غرب مردم افغانس آش
ــورهای غربی امکان دهد، بال فاصله  ــانه های پروپاگندی کش بود تا به امکانات و منابع رس
درمورد مداخلۀ شوروی در افغانستان سروصدا راه اندازند. به صورت عموم مقاله موضعگیری 
ــوروی در  ــام و محتاطانۀ امین و اطرافیانش را در قبال حضور افزایش یافتۀ نظامی ش پرابه

افغانستان نشان می دهد.«

ــیده بودند تا از هرگونه تالش اردوی  ــوروی کابل را در محاصره کش واحد های خط اول نظامی ش
افغانستان برای آزادسازی کابل جلوگیری کنند. فرقۀ ۱۰۳ هوابردی ارتش شوروی از کابل دفاع می کرد 
ــت. غند ۳۵۰  ــغال داش ــهری را در اش و یکجا با نیروهایی از غندهای چترباز ۳۱۷ و ۳۵۷ نقاط عمدۀ ش
ــل قومانده فرقه در یک ونیم کیلومتری غرب  ــاز پیاده از میدان هوایی کابل محافظت می کرد. مح چترب
ــۀ داراالمان در دامنۀ جنوب  ــدک جی. آر .یو. )کی جی بی  نظامی( در ناحی ــت. یک کن فرودگاه قرار داش
ــرام محافظت می کرد. فرقۀ  ــود. غند خاص ۳۴۵ چترباز از میدان هوایی بگ ــهر کابل متمرکز ب غربی ش
ــمال کابل متمرکز بود. غند ۱۰8موتوریزه  با یک کندک توپچی در  ۱8۰ موتوریزه در ده کیلومتری ش
ــا از رخنه فرقۀ ۷ و فرقۀ 8  ــۀ خواجه موضع گرفته بودند ت ــه، فاضل بیگ، داراالمان و قلع ــی قرغ نواح
ــب غرب و جنوب به طرف کابل جلوگیری کنند. غند  ــتان از جان پیاده و غند  ۳۷ کوماندوی اردو افغانس
ــنگر گرفته بودند تا از پیش روی لوای ۴  ۱8۱ موتوریزه با فرقۀ توپچی در موضع غریب غر پلچرخی س
ــرق به طرف کابل جلوگیری کنند.  غند ۲۳۴ زرهدار و  ــتان از جانب ش و لوای  ۱۵زرهدار اردوی افغانس
واحد های خاص در ۵ کیلومتری شمال کابل افتاده بودند تا جاده یی را که از کابل به چاریکار می رفت، 
ــد ۳۷۱ موتوریزه در دولت آباد، غند ۳۷۳  ــد. فرقۀ ۵ موتوریزه ده کیلومتر غرب تر، غن ــش بگیرن زیر پوش
ــمال غرب  ــنب)۱۷8( و غند اول موتوریزه در ۱۵ کیلومتری ش موتوریزه در ۵ کیلومتری جنوب کوتل هرس
ــرق شیندند، یک غند توپچی با واحد های  ــتند. غند ۲۴ تانک در ۲۵ کیلومتری شمال ش هرات قرار داش
نقب زن و اکماالتی در پنج کیلومتری شمال هرغچ)۱۷۹( موضع گرفته بودند. محل قومانده در چارگوش 

در ۱۰ کیلومتری شمال شیندند بود.

ــالح هرگونه آرایش جنگی افغانی بود  ــوروی در این زمان خلع س هدف عمدۀ واحد های نظامی ش
ــن برخیزد و از کارمل اطاعت ننماید. اکثر  ــتانده به دفاع از امی ــه تالش کند خطوط محاصره را شکس ک
ــلح جمهوری دموکراتیک افغانستان تحت تلقین مشاورین شوروی تعهد وفاداری  افسران نیروهای مس
خود را تغییر مرجع داده کوشش نکردند از رژیم دفاع کنند و آمادگی خود برای خدمتگذاری به مسئولین 
جدید را ابراز داشتند. تالش های معدود و نیم بند مقاومت قاطعانه سرکوب شدند. سید داؤد صخره وزیر 
ــرحدات و والی کندهار)۱8۰( به کبیر قوماندان قول اردوی نمبر ۲ امر کرد تا به کابل حمله نموده  امور س

)))))  Harsanb  کذا فی االصل. این موضع شناخته نشد – برگرداننده 
)))))  Hargech  ایضاً

)٠)))  گمانی است چون در اصل S.D. Sakhram آمده است. – برگرداننده 
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ــوب را خاموش سازد، الکن فرمانده مذکور از امر اطاعت ننمود و اعالم داشت که دولت کارمل را  و آش
ــمیت می شناسد. تورن جنرال محمد دوست قوماندان قول اردوی نمبر یک در برابر امر نظامیان  به رس
شوروی مبنی بر ختم مقاومت پاسخ داد که آماده است سالح خود را بر زمین گذارد و از حکومت جدید 

اطاعت نماید به شرط آنکه کشته نشود. اطمینان الزم در این زمینه برایش داده شد. 

ــداف آن عبارت بودند از هجوم به محل  ــمبر به »عملیات عقیق« که اه ــی به روز ۲۷ دس کی جی ب
ــازی  ــی عمومی کمیته مرکزی ح.د.خ.ا.، نابودس ــتان و منش اقامت حفیظ اهلل امین رئیس جمهور افغانس
ــاز نمود. اضافه از ۷۰۰ عضو  ــتگیری همراهان و اعضای حکومتش آغ ــی خود و نزدیکانش و دس فزیک
ــاخته شدند تا در »عملیات عقیق«  کی جی بی از مرکز و بخش های محیطی کی جی بی در کابل پیاده س
ــتند. عالمۀ آغاز حمله انفجار در زیر  ــربازان یونیفورم اردوی افغانستان را به تن داش ــتراک کنند. س اش
ــگ اضافه از ۱۰۰ عضو کی جی بی   ــدان مرکزی پایتخت بود. در حمله باالی کاخ تاج بی ــی در می درخت
ــاخت تا مصلحت بودن آویختن تصاویر در  ــته شدند. چنین رقم بزرگ تلفات اندروپوف را مجبور س کش
ــدگان در حین اجرای ماموریت  قاب های عزاداری در تاالرها و دهلیزهای عمارات کی جی بی از کشته ش

انترناسیونالیستی را مورد سوال قرار دهد، چون چنین کاری باعث جلب بی لزوم توجه می گردید.  

آخرین بقایای مقاومت تا ساعت ۱۰:۳۰ روز ۲8 دسمبر سرکوب گردید. خانۀ جانداد قوماندان گارد 
خلقی که از محل بود و باش امین فاصلۀ زیادی نداشت، اشغال گردید و خودش دستگیر و به ساختمان 
ــتگیر گردید و به  ــریف دس ــد. عبداهلل امین برادر بزرگ حفیظ اهلل امین در مزار ش خدمات خاص برده ش
ــورای انقالبی دستگیر شدند. اعضای خانوادۀ  ــد. اعضای حکومت و ش زندان خاص تجریدی افگنده ش
ــداهلل امین به زندان  ــر بزرگش( و همسر اس ــش )خانم عبدالرحمن پس ــه دختر و عروس ــر، س امین، پس
پلچرخی انداخته شدند. دو پسر امین در جنگ کشته شده بودند. اعضای دستگیرشدۀ حکومت و شورای 

انقالبی نیز از ساختمان رادیو افغانستان به همین زندان انتقال یافتند.

ــین جمهوری دموکراتیک افغانستان مورد مجازات شدید قرار  کارمل می خواست همه رهبران پیش
ــوروی بودند، به شمول جانداد فرمانده پیشین  ــانی که مسئول کشته شدن سربازان یورشی ش گرفته کس
ــرار گیرند. کارمل از  ــی در برابر جوخۀ اعدام ق ــیای خلق ــاه پیمان قوماندان ملیش گارد خلقی و علی ش
نمایندگان کی جی بی خواست تا به اندروپوف اطمینان دهند که وی همه پیشنهادات و مشوره های او را 
بدون کم و کاست به مرحلۀ اجرا قرار خواهد داد. کارمل تأکید کرد که باور راسخ داشت که چکیست ها 
ــوروی در هنگام هجوم بر منزل حفیظ اهلل امین از خود شجاعت و  ــوبین کی جی بی( و نظامیان ش )منس
ــان های افتخار دولتی پیدا  ــان داده بودند. وی گفت: »می خواهیم به مجرد اینکه از خود نش قهرمانی نش
ــربازان و چکیست هایی که در نبرد سهم گرفتند، اعطا نماییم. امیدواریم حکومت  کنیم آن را به همه س

اتحاد شوروی این رفقا را با چنین نشان ها مفتخر سازد.« 

ــور جمهوری  ــون ارتباطی بین رئیس جمه ــتقیم تلف ــت کرد تا خط مس ــل همچنین درخواس کارم
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ــی عمومی ح.د.خ.ا.  با برژنف، اندروپوف اوستینوف، گرومیکو، پوناماریف  ــتان و منش دموکراتیک افغانس
و کریوچکوف تأسیس گردد. 

ــع و تقدیرنامه نایل  ــه بودند به اخذ ترفی ــهم گرفت ــای کی جی بی که در »عملیات عقیق« س اعض
ــت وجود  ــد، با وجود آنکه برای چنین ترفیعی بس ــه دریافت رتبۀ جنرالی نایل آم ــد. الزارنکو ب گردیدن
ــت عمومی  ــت. کرپچینکو به رتبۀ دگر جنرالی ارتقا یافت و کمی بعدتر منحیث معاون اول ریاس نداش
اول )عملیات خارجی( کی جی بی مقرر گردید. به کوزلوف که عضو شعبۀ هشتم ریاست »س« بود لقب 

قهرمان اتحاد شوروی داده شد. )۱8۱(   

ــمبر هیچ گونه خبری از آنچه می گذشت، نداشتند.  ــب ۲۷ بر ۲8 دس مامورین عالیرتبۀ افغانی در ش
ــمی وزیر آب و  ــید منصور  هاش ــوما وزیر تحصیالت عالی، س ــد ظریف وزیر مخابرات، محمود س محم
ــل جمهوری دموکراتیک  ــای کمیته مرکزی ح.د.خ.ا. و عبدالواحد قونس ــرق، خوما)۱8۲( رئیس داراالنش ب
ــماره ۱۰۴ ناحیۀ ۳ کابل جمع بودند. برخی از آنان فکر می کردند  ــتان در کویته همه در خانۀ ش افغانس
ــود، درحالی که دیگران فکر می کردند که  ــت »تحریکات ایاالت متحده امریکا« ب که آنچه جریان داش
ــد،  ــاید آنچه اتفاق می افتاد کار پرچمی ها باش اخوانی ها حمله کرده بودند. در برابر این اظهار نظر که ش
ــوروی ها برای شان اجازه نخواهند داد.« همه  ــند. ش ظریف با اطمینان خاطر گفت که »به جایی نمی رس
ــر اعالمیۀ رایدیویی ببرک  ــان بودند. پس از نش ــت حفیظ اهلل امین و اقبال وزیری هراس درمورد سرنوش
کارمل حالت کرختی و ترس و نومیدی بر همه مستولی شد. خوما اظهار داشت که شاید این تحریکی 
ــاید از طریق رادیو افغانستان نبوده باشد. آن ها به  ــد و پخش اعالمیۀ رادیویی ش از جانب پرچمی ها باش
حدس و گمان پرداخته گفتند که اتحاد شوروی در حوادثی که در حال تکوین بود، دست داشت. باالخره 
ــد. وقتی کارمل اعالمیۀ رادیویی خود را  ــل کویته گفت »باید کار رهبران ردۀ باال باش عبدالواحد قونس
ایراد می کرد، تانک های شوروی روی جاده های کابل در گشت بودند.« خوما اظهار داشت »فکر می کنم 

جنگ ادامه یابد. واقعًا ادامه خواهد یافت.«

بازجویی از کسانی که دستگیر شده بودند، آغاز شد. دستگیر پنجشیری را از زندان نزد کارمل بردند. 
ــوروی ترا کمونیست راستین می پنداشتیم، اما تو به  ــم بر وی عتاب کرد: »ما و رفقای ش کارمل با خش
ــکو صحبت کردند، خیانت کردی.« پنجشیری گفت که با امین موافق  ــوروی که با تو در ماس رفقای ش
نبود، ولی نمی توانست آشکارا در برابر او قرار گیرد، بدین لحاظ موقف مخالف مخفی را اختیار کرده بود. 

)))))  تنها کس��ی که از مقامش برکنار ش��د دگر جنرال ب. ی. ایوانوف بود که »عملیات عقیق« را ترتیب و هدایت 
کرده بود. او که تجربۀ چکیستی سال )))) ]چکسلواکیا[ در »مسائل حساس« را داشت از مقامش بحیث معاون اول ریاست 
عمومی اول )عملیات خارجی) کی جی بی برکنار و کاری در دفتر رئیس کی جی بی  برایش داده ش��د. رهبری کی جی بی او را 

بخاطر ناکامی طرح کمک به تره کی برای از بین بردن امین هرگز نبخشید. )یادداشت نویسنده)
)))))  Khuma کذا فی االصل. نویس��نده قباًل )در قس��مت اول این ترجمه) از »خوما« منحیث یکی از بنیاد گذاران 
گروه پرچم نام می برد. از آنجاییکه درآن قس��مت آغازین نوش��تۀ خود نویسنده ایجنت های کی جی بی بشمول کارمل را با نام 
مستعار ایجنتوری شان یاد می کند این نام »خوما« نیز باید نام مستعار یکی ازین جاسوسان باشد که نام اصلی اش را نویسنده 
فاش نساخته است. اینکه رئیس داراالنشای کمیته مرکزی ح.د.خ.ا. در آنزمان کی بود اینجانب بخاطر ندارم. – برگرداننده  
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ــوروی، من آن صحبت ها را به مثابۀ تالشی برای کشف احساسات  »در ارتباط صحبت هایم با رفقای ش
ضد امینی خود تلقی کردم و خوف داشتم که آن ها آن را به امین برسانند. اگر من از نیات واقعی رفقای 

شوروی آگاه می بودم، بدون شک روش دیگری اختیار می کردم.«

ــیب نرسانده است و فقط  ــی هم آس اقبال وزیری در بازجویی ابتدایی گفت که در عمر خود به مگس
ــت که امین جنایت کار بود یا خیر، ولی »اگر  اوامر رهبری حزب را اجرا می کرد. وی گفت که نمی دانس
ــتان را الزم می دانند، در آن صورت من  ــوروی تغییر در رهبری جمهوری دموکراتیک افغانس رفقای ش
ــر اقبال وزیری از کپوستین خواست تا در آزادسازی شوهرش کمک  ــتم.« همس کاماًل با آن موافق هس
کند و با خودش نیز مدد نماید تا کاری بیابد و جایی برای زندگی کردن پیدا نماید. وی به یاد کپوستین 

آورد که با شوهرش مناسبات دوستانه داشت.

علی شاه پیمان خیلی غمگین و افسرده بود. وی موافقه کرد تا هر متنی که در انتقاد از امین برایش 
ــت نامه یی به کپوستین نوشت و اظهار داشت که  ــود، از رادیو قرائت نماید. وی به مثابۀ یک دوس داده ش
»همواره در برابر کشتارها، دستگیری ها و مجازات های امین آواز خود را باال کرده و اکثراً با سیاست های 
او مخالفت خود را ابراز کرده است. صادقانه برای مردم بینوای خود خدمت کرده و خدمت خواهد کرد و 
ــت تا در رهایی اش از زندان کمک کنند.  ــتین و زپالتین خواس هیچ گاه خائن نخواهد بود.« وی از کپوس

فقیرمحمد فقیر، وزیر داخله نیز آمادگی خود را برای سخن گفتن علیه امین ابراز کرد.                

کارمل از حکومت شوروی تقاضا کرد تا اسداهلل امین برادرزاده و داماد حفیظ اهلل امین را که در اتحاد 
شوروی تحت تداوی بودند، به حکومت افغانستان بسپارد. وی بنابر »تسمم غذایی«، اندکی قبل از این 

حوادث به اتحاد شوروی برده شده بود.

ــد، از آن جمله ۹  ــده بودن ــان داد که ۱۲۹ تن اعدام ش ــی زندانیان دورۀ حکمروایی امین نش بررس
ــی، ۲۱ توطئه گر و ۴۹  اخوانی. اضافه بر این ها، ۴۰  ــت، ۲8 شورش ــت، ۱۲ خمینیس پرچمی، ۱۰ مائویس
پرچمی، ۲۲ توطئه گر، ۳۲ شورشی، ۹ مائویست، ۱۲  اخوانی و ۱۳ خمینیست به حبس محکوم گردیده 

بودند.)۱8۳( 

ــمبر اعالمیه یی از طرف حکومت جدید از طریق رادیو افغانستان انتشار یافت. در این  ــام ۲8 دس ش
ــتان برای کمک عاجل سیاسی،  ــت مصرانۀ حکومت جمهوری دموکراتیک افغانس اعالمیه از »درخواس
معنوی و اقتصادی که مکرراً از حکومت اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی صورت گرفته بود«، سخن 
ــت جانب افغانی جواب مثبت  ــوروی به این درخواس ــت که »حکومت اتحاد ش رفت. اعالمیه اظهار داش
ــوروی  ــوروی در کابل متوجه گردید که عبارت »مکرراً از حکومت اتحاد جماهیر ش ــفارت ش داد.« س

)))))  عده یی از زندانیان آزاد س��اخته ش��دند. کی جی بی بمنظور بهره برداری تبلیغاتی از رهایی آنان برنامۀ تلویزیونی 
ایرا ترتیب داد که درآن این مفکوره تلقین گردید که اگر س��ربازان ش��وروی به موقع به زندان پلچرخی نمی رسیدند همۀ آنها 

اعدام می گردیدند، بنابران اردوی شوروی ماموریت نجیبانه و شریفانه ایرا انجام داده بود. )یادداشت نویسنده) 
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ــب ۲۷ بر ۲8 دسمبر از ماسکو مخابره گردید،  ــتی صورت گرفته بود« به متن اصلی که در ش سوسیالیس
اضافه شده بود.

ــتور  ــادچی از اندروپوف چنین دس ــازی امین، ایوانوف، کرپچینکو، بوگدانوف و اوس ــس از نابودس پ
دریافت داشتند: 

ــن فرصت ممکنه باید پس از پایان  ــور در زودتری »به منظور زیر کنترول درآوردن وضع کش
ــای اجتماعی رژیم را  ــود تا پایه ه ــالم ح.د.خ.ا. کمک ش مرحلۀ اول عملیات به نیروهای س
ــه آرمان های انقالب  ــا آنانی که وفاداری خود ب ــد. باید تدابیری اتخاذ کرد ت ــترش دهن گس
ــاخته اند در رهبری جدید ارگان های دولتی شامل  ــتی با اتحاد شوروی را ثابت س ثور و دوس
ساخته شوند. برای به وجودآوردن فضای مناسب برای قطعات نظامی، تأسیسات و شهروندان 
ــوروی در جمهوری دموکراتیک افغانستان هر آنچه ممکن است، باید انجام گیرد. درمورد  ش
احساسات بخش های مختلف جامعۀ افغانی باید معلومات جمع آوری گردد تا از آنچه می گذرد 
ارزیابی درست به دست آمده تدابیر مناسب در اسرع وقت گرفته شود. جهت فعالیت نورمال 
ــط ببرک کارمل و استحکام خدمات  ــده توس ــاس اصول طرحریزی ش خدمات امنیتی براس
امنیتی مذکور باید تدابیر عاجل اتخاذ گردد. رهبری څارندوی)۱8۴( که عامل مهمی  در تأمین 
و استحکام نظم اجتماعی است باید تقویه گردد. همه اعضای نمایندگی کی جی بی و اقامتگاه 
آن باید مواضع عملیاتی خود را توسعه و تحکیم بخشند تا اطالعات قابل اطمینان به  دست 
ــتخبارات  ــاع آن گونه که ما می خواهیم اثر گذارند. به انتظام کار اس ــاف اوض آورده بر انکش

نظامی در جمهوری دموکراتیک افغانستان باید توجه خاص مبذول گردد.«

ــاختند.  نمایندگی کی جی بی و اقامتگاه آن افراد خود را در مقامات کلیدی حزب و دولت جابه جا س
ــتان گردید. به روز ۳۰ دسمبر به  ــروری معاون شورای انقالبی جمهوری دموکراتیک افغانس ــداهلل س اس
ــد تا سازمان های مخفی طرفداران  ــتان هدایت داده ش ارگان های امنیتی جمهوری دموکراتیک افغانس

امین را کشف و نابود سازند.

ــور به تدوین  ــتان و رهبری جدید کش ــع در جمهوری دموکراتیک افغانس ــی درمورد وقای کی جی ب
ــات پرداخت. یادداشت شماره ۲۵۱۹ الف مؤرخ ۳۱ دسمبر برای کمیتۀ مرکزی حزب کمونیست  گزارش
اتحاد شوروی زیر عنوان »پیرامون حوادث در افغانستان به روز های ۲۷ و ۲8 دسمبر ۱۹۷۹« به امضای 

)))))  نیروی ژاندارمری  متش��کل از ٠٠٠٠) افراد که در زمان داؤد تش��کیل و از طرف نظام خلقی ادامه داده ش��د. 
رژیم کارمل آنرا در س��ال )))) به ش��کل نیروی دفاعی متشکل از شش لوا تجدید سازمان نمود. )یادداشت ویرایشگر نسخۀ 

انگلیسی)
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اندروپوف)۱8۵(، اوستینوف)۱8۶(، گرومیکو)۱8۷( و پوناماریف)۱88( چنین ارقام و صادر گردید:

ــزی ح.د.خ.ا. و رئیس  ــی عمومی کمیتۀ مرک ــا و قتل نورمحمد تره کی منش ــس از کودت »پ
ــت حفیظ اهلل امین در ماه سپتمبر  ــتان به دس ــورای انقالبی جمهوری دموکراتیک افغانس ش
ــه خود گرفت.  ــدیداً به وخامت گرایید و حالت بحرانی ب ــتان ش ــال وضعیت در افغانس امس
ــور قائم کرده موقف کمیتۀ مرکزی  ــخصی خود را در کش حفیظ اهلل امین نظام دیکتاتوری ش
ــورای انقالبی را به سطح ارگان های صرفًا نام نهاد پایین آورد. کسانی که از راه  ح.د.خ.ا. و ش
خویشاوندی یا وفاداری شخصی با امین پیوند داشتند، به مقامات باالیی حزب و دولت مقرر 
ــمار زیادی از اعضای کمیتۀ مرکزی ح.د.خ.ا.، شورای انقالبی و حکومت افغانستان  ــده ش ش
ــرکوب و امحای فزیکی قرار  ــانی که مورد س ــراج یا زندانی گردیدند. اکثر کس ــزب اخ از ح
ــوروی را  ــته همدلی خود با اتحاد ش ــهم فعال داش گرفتند آنانی بودند که در انقالب ثور س
پنهان نمی کردند و از هنجارهای لنینی حیات داخل حزبی دفاع می نمودند. حفیظ اهلل امین با 
ــوروی بود، با حزب و مردم  بیان اینکه برکناری تره کی از حزب و دولت مورد تأیید اتحاد ش

نیرنگ باخت.

ــتقیم حفیظ اهلل امین آوازه هایی در جمهوری دموکراتیک افغانستان راه اندازی  ــتور مس به دس
ــاخته و فعالیت های مامورین شوروی در افغانستان را  ــوروی را بی اعتبار س ــد که اتحاد ش ش
زیر سایه قرار می داد. بر تماس کارمندان شوروی با نمایندگان افغانی محدودیت هایی وضع 
ــت خارجی  ــورت گرفت تا در چوکات یک »سیاس ــن زمان تالش هایی ص ــد و در عی گردی
ــارژدافیر(  متوازن تر« مورد تأیید امین با امریکایی ها ارتباطاتی برقرار گردد. امین با کاردار )ش
ــت جمهوری دموکراتیک  ــت. حکوم ــفارت امریکا در کابل مالقات های محرمانه یی داش س
ــکا را مهیا نموده خدمات  ــاعد کار برای فعالیت مرکز فرهنگی امری ــرایط مس ــتان ش افغانس
ــتان کار استخباراتی خود علیه سفارت ایاالت متحدۀ  خاص)۱8۹( جمهوری دموکراتیک افغانس

امریکا را به هدایت امین متوقف ساخت.

ــتی مسلمان تماس برقرار نموده  ــت راس امین از طریق میانجی هایی با رهبران مخالفین دس
کوشش کرد تا از راه سازش با رهبران ضدانقالب داخلی موضع خود را استحکام بخشد..

ــی به گونۀ فزاینده خصلت همگانی به خود گرفت. تنها در زمان پس  ــرکوب سیاس میزان س
از حوادث ماه سپتمبر اضافه از ۶۰۰ عضو ح.د.خ.ا.، منسوبین قوای مسلح و سایر کسانی که 

)))))  رئیس کی جی بی 
)))))  وزیر دفاع 

)))))  وزیر خارجه 
)))))  ایدئولوگ، عضو داراالنشأ و رئیس بخش بین المللی کمیتۀ مرکزی حزب کمونیست اتحاد شوروی – برگرداننده 

)))))  منظور خدمات استخباراتی و پولیس مخفی است – برگرداننده 
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مظنون به »ضد امینی« بودن بودند، بدون محاکمه از بین برده شدند. سیاست سرکوب حزب 
را در سراشیبی نابودی قرار داده بود. 

این ها همه یکجا با دشواری های مختص به اوضاع افغانستان تکامل روند انقالبی را نهایت 
ــاخت و به نیرو های ضدانقالبی که در واقعیت امر کنترول شمار زیادی از والیات  ــوار س دش
ــتند، زمینۀ فعالیت داد. این نیروها که در زمان رژیم امین به پیمانۀ هر چه  ــت داش را در دس
ــتند، توانستند تغییرات بنیادی  ــتیبانی نیروهای خارجی قرار داش ــیعتر مورد حمایت و پش وس
ــور را باعث شده دستاورد های انقالب را به نابودی بکشانند.  ــی داخلی کش در وضعیت سیاس
شیوه های دیکتاتوری حکومت، سرکوب ها، اعدام های دسته جمعی و بی پروایی در برابر قانون 
ــترهای بی شماری در پایتخت پدید آمدند  ــیع در کشور گردید. پوس باعث بروز نارضایتی وس
ــتار وحدت و همبستگی  ــا ساخته خواس ــر اقتدار را افش ــخصۀ ضدمردمی رژیم برس که مش
درمبارزه علیه »دار و دستۀ امین« می شدند. ناآرامی به ارتش نیز سرایت کرد. شمار چشمگیر 
افسران خشم خود را در برابر تسلط دست پرورده های ناالیق و بی کفایت حفیظ اهلل امین ابراز 

می داشتند. در واقع یک جبهۀ وسیع ضد امین در کشور به وجود آمده بود.    

ــر می بردند، نگران سرنوشت  ــروری که در خارج افغانستان به س ــداهلل س ببرک کارمل و اس
ــور بودند. آن ها به منظور نجات کشور و انقالب...)۱۹۰( و با نشان دادن  ــتقالل کش انقالب و اس
ــازی همه  ــتان به متحدس بازتاب ژرف بینانه در برابر روحیۀ اوج گیرندۀ ضد امینی در افغانس
ــور و در خارج آن آغاز کردند. اختالف نظرها کنار گذاشته  گروه های ضد امین در داخل کش
ــروری به نمایندگی از جناح خلق و کارمل  ــگاف پیشین در ح.د.خ.ا. التیام یافت. س ــد و ش ش
به نمایندگی از جناح پرچم اعالم داشتند که حزب سرانجام متحد شده است. کارمل به حیث 

رهبر حزب جدید و سروری به سمت معاونش انتخاب شدند. 

ــرایط نهایت دشواری که دستاورد های انقالب ثور و مصونیت کشور ما را تهدید  به سبب ش
ــتان صورت گیرد، بخصوص آن که  ــتر نظامی به افغانس ــاعدت بیش می کرد، الزم بود تا مس
حکومت قبلی جمهوری دموکراتیک افغانستان نیز همچو افزایش کمک را خواستار شده بود. 
ــاس پیمان سال ۱۹۷8 افغان شوروی تصمیم گرفته شد تا قطعات الزم ارتش  بنابر آن براس

شوروی به افغانستان فرستاده شوند. 

ــتانه که بخش های  ــات وطنپرس نیرو های مخالف حفیظ اهلل امین با اتکا بر موجی از احساس
ــوروی در مطابقت کامل با  ــازی سربازان اتحاد ش ــتان را پس از پیاده س پهناور مردم افغانس
معاهدۀ سال ۱۹۷8 افغان شوروی فراگرفت، یورش مسلحانه یی را در شب ۲۷ بر ۲8 دسمبر 

)٠)))  نقاط تعلیق در نسخۀ اصلی  روسی نیز چنین است )ویرایشگر نسخۀ انگلیسی)
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راه انداختند. این قیام با پشتیبانی توده های زحمتکش، روشنفکران، بخش قابل مالحظه یی 
ــوری دموکراتیک  ــیس رهبری جدید جمه ــتگاه دولتی که از تاس ــتان و دس از ارتش افغانس

افغانستان و ح.د.خ.ا. استقبال می کردند، مواجه گردید.

ــردم اعم از  ــامل نمایندگان همه م ــیع ش ــی جدید با قاعدۀ وس ــورای انقالب ــت و ش حکوم
فراکسیون های پیشین خلق و پرچم، نمایندگان اردو و اشخاص غیرحزبی تشکیل شد. دولت 
ــت که به خاطر پیروزی کامل انقالب ملی دموکراتیک  جدید در اعالم مواضع خود ابراز داش
ضدفئودالی ضدامپریالیستی و به خاطر پاسداری از استقالل و حاکمیت ملی افغانستان خواهد 
ــتحکام همه جانبۀ دوستی و همکاری با اتحاد جماهیر  ــت خارجی آن برپایۀ اس رزمید. سیاس
شوروی سوسیالیستی استوار خواهد بود. رهبری جدید با درنظرداشت اشتباهات نظام پیشین 
ــیع زندگی مردم، تعمیم قانونیت، استحکام پایه های  ــازی وس قصد دارد تا به دموکراتیک س
ــدگان دولت در بین مردم، اتخاذ موضع انعطاف پذیر در قبال دین و  ــی و حضور نماین اجتماع
ــایل اقوام و اقلیت های ملی توجه جدی مبذول دارد. یکی از نخستین اقداماتی که مورد  مس
ــازی تعداد بزرگی از زندانیان سیاسی به شمول  ــیع مردم افغانستان واقع شد، رهاس توجه وس
ــمار زیادی از آن ها )قادر، کشتمند،  ــخصیت های نظامی برجسته بود. ش ــتمداران و ش سیاس
ــت جدید گرفته اند.  ــورای انقالبی و حکوم ــور در کار ش ــهم فعال و پرش رفیع و دیگران( س
ــوروی در مجموع خوب است. وضع در کشور  موضعگیری در برابر نظامیان و متخصصین ش

رو به نورمال شدن می رود....)۱۹۱(

ــت. وی قادر  ــی از پخته ترین رهبران ح.د.خ.ا. دانس ــوان از نظر تئوریک یک ــرک را می ت بب
ــمندانه و عینی ببیند. حسن نیت صمیمانه اش در  ــت وضعیت افغانستان را با دیدی هوش اس
ــور از احترام خاصی  ــر کش ــوروی همواره ممیزۀ او بوده و در حزب و در سراس برابر اتحاد ش
برخوردار است. در پرتو این همه می توان مطمئن بود که رهبری جدید جمهوری دموکراتیک 

افغانستان خواهد توانست راه موثری برای تأمین ثبات کامل اوضاع در کشور بیابد.«

ــق وارونه و  ــده بود. حقای ــته ش ــازی نگاش ــوق در مطابقت کامل با همه موازین کژآگاه س ــت ف یادداش
نوآرایی شده و تعبیری دروغین از وضعیت داده شده بود. از جملۀ امضاکنندگان یادداشت اندروپوف یگانه 
کسی بود که حقیقت کامل وقایع را می دانست. وی دیگران را ذهنیت داده و زیر تأثیر گرفته حوادث را 
کارگردانی کرده بود. دیگران صرف بخشی از حقیقت را می دانستند و نقش شان هم جانبی بود. وظیفۀ 
اشغال افغانستان به اوستینوف داده شده بود. گرومیکو کارش آن بود تا جهانیان را درمورد اعمال اتحاد 
ــازد و پوناماریف می بایستی کمونیست ها، سوسیالیست ها و احزاب کارگری را با  شوروی آسوده خاطر س

شیوه های مناسب مجاب سازد. 

)))))  ایضاً
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ــور خود پی بردند. از آنجایی که در افغانستان  ــغال کش ــرعت به مفهوم اش ــتان به س مردم افغانس
ــان در برابر اشغالگران برخاستند.  ــت، مردم به زودی به دفاع از عقیدۀ ش »اهلل« یگانه قدرت مرکزی اس
ــازند.« در جنوری ۱۹8۰ کارمل به  ــی می خواهند پرستش شیطان را جانشین خداپرستی س »کفار روس
ــوروی ببرک کارمل   تابییف، ایوانوف و مگومتوف)۱۹۲( اعتراف کرد که »مردم  فکر می کنند که اتحاد ش

و حکومت جدید را به قدرت رسانده است. الزم است تعبیر درست حوادث به مردم آموختانده شود.«  

ــربازان شوروی به افغانستان پوستر هایی با شعار  ــمبر بالفاصله پس از آغاز تهاجم س به روز ۲۵ دس
»روس ها را برانید و درسی را که به انگلیس ها دادیم به آن ها نیز بدهید« در کابل پدیدار گردیدند. 

ــتند بدون تانک های شوروی از عهدۀ  ــتان بر آن بود که افغان ها می توانس ذهنیت عام مردم افغانس
ــند و آمدن روس ها در این میان فقط بربادی و ویرانی  ــامانی خود را سامان بخش کار خود بدرآمده نابس
به ارمغان آورد. بنیادی)۱۹۳( سفیر افغانستان در چکسلواکیا به روز۲۹ دسمبر در ارتباط به سرنگونی امین 
اظهار داشت »وضعیت سیاسی کنونی نتیجۀ کار اتحاد شوروی در تبانی با چکسلواکیا است که به کارمل 
ــاده مداخله در امور داخلی افغانستان است«. فاروق عضو پیشین کمیتۀ  ــی داد. این صاف و س پناه سیاس
ــهری ح.د.خ.ا. و مامور عالی رتبۀ وزارت معارف شکوه کنان نالید که »افغانستان به چکسلواکیای ثانی  ش
مبدل شده است. سفارت شوروی باید پرچمی های فاقد صالحیت را از خلع سالح کردن خلقی ها باز دارد 

ورنه خلقی ها آتش خواهند گشود.«

ــئول مجلۀ »فرهنگ خلق« بر حوادث ۲۷ بر ۲8 دسمبر چنین تبصره  اعظم رهنورد زریاب مدیرمس
ــمار زیادی از روشنفکران پس از ۷ ثور ۱۳۵۷ داشتند،  ــبینی ای را که ش کرد: »هیچ کس اکنون آن خوش
ــایر نقاط کشور به هیچ وجه برای افغانان  ــربازان خارجی به کابل و س ندارد. امین منفور بود اما آمدن س
پیک شادی نیست.« وی به یک عضو کی جی بی اظهار داشت که »باشندگان افغانستان ترجیح می دهند 
ــوروی پس از انجام وظیفه و پیش از آنکه حضور شان حس کدورت افغانان را برانگیزد به  ــربازان ش س
ــت  ــر قدرت آوردند. مردم در کابل می گویند که خوبس ــوروی برگردند. روس ها کارمل را بر س اتحاد ش
ــت. مردم پرچمی ها را به طور  ــت نیز دارای اهمیت اس ــت اما اینکه چگونه برگشته اس کارمل برگشته اس
ــته مثال های زیادی در افغانستان  ــال گذش ــتکار و بافرهنگ تلقی می کنند اما در طی چند س عموم راس

وجود دارد که اشخاص به ظاهر فرهیخته و شایسته چیزی جز اراذل و ددمنشان از آب درنیامده اند.«

ــروصدای جهانی تدابیر فعال مختلفی را روی دست گرفته و  ــاندن غوغا و س کی جی بی برای فرونش

)))))  س��تر جنرال س. مگومتوف در دس��مبر ))))جانشین دگر جنرال گوریلوف گردید )یادداشت ویرایشگر نسخۀ 
روسی)

)))))  احتم��االً یاس��ین بنیادی )برگرداننده). بنیادی از وظیفه اش س��بکدوش و پس از ت��الش ناکام برای پاییدن در 
غرب جبراً به کابل برگردانده ش��د. کارمل از کمیتۀ مرکزی حزب کمونیس��ت چکسلواکیا و وزارت خارجۀ آن کشور به سبب 
برگرداندن بنیادی سپاس��گزاری کرده گفت »حال می تواند به آرامی در کابل زندگی کند و تا زمانی که رژیم جدید را مورد 

تاخت و تاز قرار نداده کسی کاری به کارش نخواهد داشت.« )یادداشت نویسنده)  
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ــازی آن ها مبادرت ورزید. دروزدنکو)۱۹۴( سفیر شوروی در رومانیا با آندری)۱۹۵( وزیر خارجۀ آن  به پیاده س
ــوروی به افغانستان را به وی توضیح کرد. وی از  ــور مالقات نمود و دالیل اعزام سربازان اتحاد ش کش
رومانیایی ها انتظار داشت در این مورد دید مثبت و پرتفاهم داشته باشند. آندری اظهار داشت که عملکرد 
ــوروی در افغانستان موقف اتحاد شوروی را بهبود نخواهد بخشید. جلسۀ خاص دفتر دایمی  حکومت ش
کمیتۀ اجرایی سیاسی کمیته مرکزی حزب کمونیست رومانیا جهت مباحثه پیرامون وضع افغانستان به 
روز ۲۹ دسمبر دایر شد. لیا رادولسکو)۱۹۶( منشی کمیته مرکزی حزب کمونیست رومانیا در امور تبلیغ و 
ترویج اظهار داشت که اتحاد شوروی »به ما معلومات از قبل تهیه شده درمورد حوادثی که در افغانستان 
ــیر می کند،  ــوروی این حوادث را چگونه توجیه و تفس اتفاق افتید داد ولی صرف نظر از این که اتحاد ش
ــیل سربازان شوروی به افغانستان گواه بر سیاست های برتری جویانۀ آن کشور است. اتحاد شوروی  گس
ــور های سوسیالیستی نیز  ــتیبانی و تفاهم کش در عین این که چنین هدفی را تعقیب می کند خواهان پش
ــت.« دومیترو پوپیسکو)۱۹۷( عضو دفتر دایمی کمیتۀ اجرایی سیاسی کمیته مرکزی حزب کمونیست  هس
ــوروی تبانی نشان داده  ــت های اتحاد ش ــت که »رومانیا نباید با سیاس رومانیا در بیانیۀ خود اظهار داش

کورکورانه آن ها را تعقیب کند.«

ــهر قم دیدار کرد و  ــمبر با خمینی در ش ــوروی در تهران به روز ۲8 دس ــفیر ش وینوگرادوف)۱۹8( س
ــتان را به وی توضیح دهد. وی به صورت محرمانه  ــوروی به افغانس ــش نمود تا دالیل تهاجم ش کوش
ــخص جیمی کارتر رئیس جمهور ایالت متحده امریکا از  ــاند که امریکایی ها و ش به اطالع خمینی رس
ــوروی چندین بار تقاضا کرده بودند تا با موضعگیری امریکا در قبال منازعۀ امریکا و ایران  حکومت ش
ــتدالالت بی بنیاد امریکایی ها را که می خواستند دسایس خود  ــان دهد اما رهبران شوروی اس تفاهم نش
در ایران را پوشیده نگه دارند، رد کردند. رهبری اتحاد شوروی الزم می دانست رهبری ایران و شخص 
ــوروی در  ــند و بنابر آن بر تفاهم ایران درمورد اقدام اتحاد ش آیت اهلل خمینی از این موضوع مطلع باش
ــتان حساب می کردند. خمینی در پاسخ اظهار داشت که »هیچ گونه تفاهم متقابل میان یک ملت  افغانس

مسلمان و یک حکومت غیرمسلمان نمی تواند موجود باشد.«

ــوری ۱۹8۰ هدایت دریافت  ــگ )جمهوری مردم چین( به روز 8 جن ــگاه کی جی بی  در بیجن اقامت
ــالمی در گردهمایی های اعضای کوردپلوماتیک و  ــورهای اس ــت تا در مذاکرات با نمایندگان کش داش

خبرنگاران رسانه ها استدالل ذیل را پیش کشد: 

ــتقیم حوادث ایران انگاشت. ]در اینجا هشت  ــتان را باید نتیجۀ مس »وخامت وضع در افغانس

 V. Drozdenko  (((((
)))))  Stefan Andrei وزیر خارجۀ رومانیا )))))- ))))) پس از سقوط رژیم چایسسکو در سال )))) به )) سال 

زندان محکوم گردید. )یادداشت ویرایشگر نسخۀ انگلیسی)
Lia Radulescu  (((((

 Dumitru Popescu  (((((
 Vinogradov  (((((
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ــیان نتیجۀ سیاست های حفیظ اهلل  ــطر کشیده شده است[. چرخیدن وضعیت به نفع شورش س
ــت را راه انداخت و بر نیاز ها و منافع  امین بود که با غصب قدرت فرمانروایی خون و  دهش
ــید. بی توجهی امین به شعارها و اصول انقالب ثور او را  ــم پوش مردم و اقلیت های ملی چش
ــتان بی بهره ساخت و به نیروهایی که از خارج  ــتبیانی حلقات متنفد اسالمی در افغانس از پش
ــازماندهی کنند. اما نیروهای سالمی  ــدند مجال داد تا تهاجم ضد انقالبی را س حمایت می ش
که برقراری حکومت وحدت ملی تحت رهبری ببرک کارمل را ممکن ساختند هنوز در درون 
ــور  ــتند. وظیفۀ درنگ ناپذیر در برابر حکومت جدید تحکیم ثبات در کش ح.د.خ.ا. وجود داش
ــلحی بود که از بیرون فرستاده شده اند. سیاست های امین خیانت به  ــته های مس و راندن دس
منافع مردم افغانستان بود و به شورشیان فرستاده شده از سایر کشورها موقع داد تا پشتیبانی 
مسلمانان پاکدینی را به دست آرند که تبلیغات بورژوازی ذهن شان را مغشوش ساخته بود. 
ــور و پایان دادن به مداخلۀ خارجی از  ــد به خاطر اعادۀ ثبات در کش حکومت کارمل مجبور ش
حکومت شوروی مطابق با معاهدۀ سال ۱۹۷8 تقاضای کمک به شمول کمک نظامی  نماید. 
ــوروی صرفًا به هدف اعادۀ ثبات و جلوگیری از جنگ برادرکشی به افغانستان  ــربازان ش س
ــربازان  ــت. س ــربازان ملل متحد حاکم  اس ــند که بر س رفته اند و تابع عین قوانینی می باش
ــت به سالح برند.  ــوروی نمی توانند جز در موارد دفاع از خود و دفع حمالت بی موجب دس ش
ــتای ثبات وضع در افغانستان است و به مجرد  ــوروی خود کمکی در راس ــربازان ش حضور س

برآورده شدن این مأمول از آن کشور کشیده خواهند شد.« 

در داراالنشای بین المللی همبستگی با خلق های عرب در طرابلس )لیبیا( نیز تدبیر فعالی راه اندازی 
ــود که تغییر رهبری در افغانستان در ماه دسمبر توسط خود  ــد تا به اعضای سازمان اطمینان داده ش ش
ــده و تنها به نفع خود افغان ها بود و اجازه خواهد داد تا مشکالت آن کشور نه  ــتان انجام ش مردم افغانس
ــایل صلح آمیز حل گردد. استدالل  ــد، بلکه با وس ــرکوب، آنچنان که در زمان امین انجام می ش از راه س
ــد که تغییر رهبری شرایط مساعدی را برای حل و فصل مسایل داخلی و خارجی به شمول بهبود  می ش
ــتان و ایران به وجود خواهد آورد و اینکه هدف کمپاین ضد شوروی در ملل متحد  ــبات با پاکس در مناس
انحراف دادن توجه جهانی از مسایل حاد کشورهای عربی چون توافقات کمپ دیوید و تسلیم شدن انور 
سادات در برابر اسرائیل بود و بحث افغانستان در ملل متحد پیشینه یی را برای ایاالت متحده می گذاشت 

تا در آینده در امور داخلی سایر کشور ها مداخله کند.

خود مردم اتحاد شوروی نیز از روش زورگویانۀ حکومت شان دل خوش نداشتند و گویا از شادمانی 
ــتان ها و توضیحات فریبنده ای را که در توضیح اشغال  ــوروی نمی توانستند داس فریاد نمی زدند. مردم ش
یک کشور خارجی برای شان داده می شد، بپذیرند. به گونۀ مثال گزارش های اوپراتیفی حاکی از واکنش 
منفی روشنفکران اوکرائین در برابر ارسال سربازان شوروی به افغانستان بود. »ما خود مداخله می کنیم 
باز از کشورهای غربی می خواهیم تا بر اعمال ما صحه بگذارند.« »اتحاد شوروی به دنبال برتری جویی 
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بر همۀ جهان است ولی چرا این بال را بر سر افغانستان نازل کرده است؟« حتا برخی اعضای کی جی بی 
ــر ترس خود از نکوهش یافتن فایق آمده و محرمانه از بیمناکی خود درمورد کاروایی برزگان کریملین  ب
ــتان خود نجوا می کردند. »من از روس بودنم می شرمم. ما خود برده و گدا هستیم ولی دگران را  با دوس

به اسارت و مستمندی می کشانیم.«

ــکو را زیر پوشش ابزارهای استراق سمع قرار داد  ــفارت امریکا در ماس کی جی بی همان گونه که س
به رگبار کژآگاهی درمورد حوادث افغانستان بر جهانیان ادامه داد.  

به روز ۲۴ فبروری ۱۹8۰ تابییف و ایوانوف تلگرام مشترکی به وزارت امور خارجۀ شوروی و ریاست 
عمومی اول کی جی بی ارسال و در آن پیشنهاد کردند تا توضیح نامۀ مشترک افغانی و شوروی پیرامون 

دالیل ارسال سربازان شوروی به افغانستان به گونۀ ذیل ارائه گردد: 

جانب افغانی کراراً درخواست نموده بود تا قطعات محدود سربازان اتحاد شوروی به افغانستان 
فرستاده شوند. امین درخواستنامۀ ارسال سربازان شوروی را رسمًا به سفیر شوروی داده بود 
چون ضد انقالب از خارج از جانب ایاالت متحدۀ امریکا، چین، پاکستان و رژیم های مرتجع 
ــت ها و نیروهای ارتجاعی آن بود تا رژیم  ــالمی کمک و حمایت می شد. نقشۀ امپریالیس اس
ــانده یی را به سرگردگی حفیظ اهلل امین روی کار آورند و این رژیم از ایاالت متحدۀ  دست نش
ــتان درخواست نماید تا سربازان خود را جهت سلب استقالل، حاکمیت  امریکا، چین و پاکس
ــتند ولو اینکه چنین اقدامی موجب جنگ در منطقه  ــتان بفرس ملی و تمامیت ارضی افغانس
ــالم در درون رهبری جمهوری دموکراتیک  ــط نیروهای س ــیطانی توس ــۀ ش گردد. این نقش
ــف و افشا گردید. از برکت  ــتان که در حلقۀ تنگ رازداران امین نفوذ کرده بودند کش افغانس
ــتقیم بر افغانستان امین مجبور شد غرض جلوگیری از  ــبب خطر تجاوز مس این رفقا و به س
ــربازان شوروی را بپذیرد.  ــهمش در توطئۀ ضد انقالب داخلی و خارجی آمدن س ــای س افش
ــت با اکثریت اعضای هیئت رهبری افغانستان از در مخالفت درآید. حکومت  امین نمی توانس
ــت پاسخ مثبت داد و تقاضایش را برآورده  ــوروی به این درخواست یک دولت دوس اتحاد ش
ساخت ولی با حوادث ۲۷دسمبر ۱۹۷۹ که به سرنگونی امین منتج شد، کاری نداشت. آمدن 
سربازان شوروی به جمهوری دموکراتیک افغانستان در نیمۀ دوم دسمبر ۱۹۷۹ آغاز گردید. 
ــۀ یک کودتای ضد انقالبی با کمک سی آی ای و حلقات مخفی اسالمی را به روز  امین نقش
ــمبر کشیده بود. کمیته مرکزی ح.د.خ.ا. حتا پیش از ۲۷ دسمبر امین را محکوم و بر  ۲۹ دس
سرنگونی و اعدام وی تصمیم گرفته ببرک کارمل را به حیث منشی عمومی ح.د.خ.ا. انتخاب 
ــمبر کاماًل بی طرف بودند. تا زمانی  ــربازان شوروی در جریان حوادث ماه دس نموده بود.  س
ــتان دستاوردهای انقالب ثور و منافع  که خطر تجاوز و مداخلۀ خارجی در امور داخلی افغانس
امنیتی اتحاد شوروی را مورد تهدید قرار دهد، مردم افغانستان از کمک نظامی اتحاد شوروی 
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بی نیاز بوده نمی توانند.

ــگ)۱۹۹( وزیر خارجۀ  ــر ۱۹8۰ حین دیدار با فام هون ــس کی جی بی به روز ۱۴ اکتوب ــوف، رئی اندروپ
جمهوری سوسیالیستی ویتنام شرح ذیل از حوادث افغانستان را به وی ارائه داشت: 

ــال ۱۹۷8  ــنفکران بود در س »حزب خلق که یک حزب نظامی و حزب پرچم که حزب روش
ــال در برابر یک دیگر  ــی مدت پانزده س ــد. این احزاب که در ط ــه راه انداختن ــی را ب انقالب
ــایل  ــت بودند، اما روی مس ــت لنینیس خصومت می ورزیدند هر دو به صورت عام مارکسیس
تاکتیکی با هم اختالف داشتند. در نتیجۀ انقالب ثور )که توسط حزب خلق راه اندازی گردید( 
تره کی روی قدرت آمد. در آن زمان ببرک کارمل معاون حزب بود. طرفداران پرچم و خلق 
ــت های پرمسئولیت  علیه یکدیگر به مبارزه ادامه دادند که در نتیجه اکثریت پرچمی ها از پس
ــرکوب یا منحیث سفیر به کشور های خارج فرستاده شدند. در این میان  حکومتی اخراج و س
کارمل نیز منحیث سفیر به جمهوری سوسیالیستی چکسلواکیا فرستاده شد. پس از بدررفتن 
ــت و حین فعالیت در حلقات  ــخصیت بس بغرنج و پرابهام داش کارمل از صحنه امین که ش
مخفی سیاسی هیچ گونه تماسی نه با اتحاد شوروی و نه با تره کی و کارمل نداشت، شخص 
دوم در کشور گردید. ]در اینجا یک سطر کشیده شده است[ امین معاون رئیس حزب، معاون 
ــر خارجه و وزیر امنیت دولتی  ــورای وزیران، وزیر دفاع، وزی رئیس جمهور، معاون رئیس ش
گردید و قدرت وسیع را به دست خود متمرکز ساخت. تره کی سالخورده بود. در ابتدا از امین 
خرسند بود و متوجه نشد چگونه امین همه قدرت را به دست خود تمرکز می دهد. تره کی بر 
این امر آگاه بود ولی به آن توجه نمی کرد.)۲۰۰( وقتی متوجه خطر شد، کار از کار گذشته بود 
چون امین همه قدرت را به دست خود گرفته بود. امین به ابتکار خود پلنومی را دایر و تره کی 

را از همه مقام هایش برطرف و سپس او را دستگیر و در زندان خفه ساخت.

امریکا و ایران واضحًا بر امین اتکا داشتند. در همین راستا یک روزنامۀ امریکایی نوشت که 
ــد«. پسانتر ثبوت به دست آمد که قصد  ــتان »نظم برقرار خواهد ش تا مارچ ۱۹8۰ در افغانس
ــالمی تحت زعامت ایران را  ــیس یک جمهوری اس ــتاوردهای انقالب ثور و تأس امحای دس

تایید می کرد.«

ــال قطعات محدود  ــرنگونی امین مصادف بود با ارس ــرنگون کرد؟ از نظر زمانی س امین را کی س
سربازان شوروی به افغانستان. حلقات مبارز مخفی افغانستان از پیاده شدن سربازان شوروی برای اشغال 
ــتفاده کردند.)۲۰۱( امین با مالها مناسبات خوبی نداشت )در افغانستان در حدود ۴۰۰۰۰ مسجد  قدرت اس

Pham Hung  (((((
)٠٠))  تناقض گویی بحدی پرآشکار است که الزم است پاورقی داده شود که کذا فی االصل – برگرداننده 

))٠))  خوانندگانی که ترجمۀ حاضر یا نسخۀ انگلیسی را به دقت مطالعه نموده اند گواهی خواهند داد که این نوشته 
چیزی جز س��یاه نویس میتروخین که بیش��تر پرداخته نش��ده نیس��ت و از نظر ترتیب، ارائه و ویرایش خامی ها، اش��کاالت و 
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وجود دارد( و اصالحات ارضی ناکامی را راه انداخته بود. اگر ده تن از یک دهکده شامل مبارزات مخفی 
ــازی همه دهکده را صادر می کرد. در نتیجه همه مردم افغانستان  ــدند امین امر بمباران و نابودس می ش

ضد امین شدند.

برای پیاده سازی سربازان شوروی به افغانستان دو دلیل وجود داشت: دفاع از انقالب و پاسداری از 
ــوروی. اگر ایاالت متحدۀ امریکا به افغانستان داخل می شد ما مجبور می شدیم تعداد  مصونیت اتحاد ش

زیادی از سربازان خود را در مرز افغان شوروی نگهداریم.  

ــیونالیزم شوروی اکثراً ساحات وسیع  ــتراتیژیک را نیز نباید از نظر دور داشت. انترناس ملحوظات س
ــو  ــر می گرفت. هند از زمان های متمادی بدینس ــه امپریالیزم درب ــر نقاب مبارزه علی ــی  را زی جغرافیای
ــی به خود جلب کرده است و از افغانستان تا به سواحل  ــایان را چون مقناطیس دیده های آزمند کشورگش
دریاهای جنوب تنها پنجصد کیلومتر فاصله است. تره کی و امین همچون گاوبازان هسپانوی که پارچۀ 
ــروی نرگاو خشمگین تکان می دهند، اندیشۀ فریبای رسیدن به تنگه هرمز و سواحل  ــرخی را در پیش س
ــتند. تره کی مسئلۀ گسترش خاک افغانستان تا کنار  ــوروی عرضه داش اقیانوس هند را به دولتمردان ش
ــتان که به مثابۀ  ــتان برای اعمال قدرت در منطقه، بخصوص در برابر پاکس بحر و پرورش اردوی افغانس
ــته می شد و به مثابۀ پاسخ و حل جذری مسئلۀ پشتون ها و بلوچ ها به  ــم اجنبی در این منطقه انگاش جس
ــتان را در سطح حکومتی به برژنف ارائه داشت. وی می گفت »ما نباید پشتون ها و بلوچ های  نفع افغانس
پاکستان را در دست امپریالیست ها بگذاریم. همین اکنون ممکن است مبارزۀ آزادیبخش ملی را در میان 

این قبایل راه انداخت و ساحات پشتون نشین و بلوچ نشین افغانستان را در آن شامل ساخت«.  

ــتان و  ــئلۀ پشتونس ــت ۱۹۷8 با جوش و خروش به پوزانوف و گوریلوف گفت »مس ــن در اگس امی
ــتان باید به  ــت ولی آن را در مطبوعات علم نمی کنیم. قلمرو افغانس ــتان هنوز برای ما مطرح اس بلوچس
ــم سرببینیم.« وی یکبار دیگر  ــد. ما آرزو داریم بحر را به چش ــواحل خلیج عمان و اقیانوس هند برس س
ــران و سربازان و همه  ــت تا افس در ماه اکتوبر این موضوع دلخواه خود را مطرح کرد: »وظیفۀ ما این اس
مردم افغانستان را تا خط دیورند که آن را به رسمیت نمی شناسیم  و از آنجا تا رود سند که باید مرز ما 
باشد رهنمایی و رهبری کنیم. اگر ما این وظیفۀ تاریخی را نتوانیم به سر برسانیم گفته می توانم که کار 

ما بیهوده بوده است. ما باید به اقیانوس هند راه داشته باشیم!«

ــر می پروراند. وی خط دیورند را به مثابۀ فرجامین مزر  ــۀ افغانستان بزرگ را در س کارمل نیز اندیش
ــئله را در مباحث عام مطرح نمی کرد. متروسوف)۲۰۲( رئیس سربازان مرزی  ــور نمی پذیرفت ولی مس کش
ــت که مسئلۀ مرزها با همسایگان را اکنون مطرح  ــت نیس کی جی بی این روش را  تأیید می کرد. »درس

کاس��تی های فراوانی دارد. نمونۀ دیگری از آنرا درینجا می توان دید که نویس��نده بدون هیچگونه هشدار دروغ پراگنی رسمی 
دس��تگاه سوس��یال امپریالیزم را در پاراگراف خود آورده و خواننده را س��رگیچه می س��ازد که این توضیح میتروخین است یا 

چکیده یی از اسناد کی جی بی – برگرداننده  
 Matrosov  ((٠((
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کرد. هر چیز وقت مناسب خود را دارد.« کرسی نشینان دستگاه حزبی دولتی شوروی به دوستان افغانی 
ــر باید باد از سر بکشند و شکیبایی پیشه کنند  ــم س ــاختند که برای دیدن اوقیانوس با چش خود حالی س
ــیده از وظایف بنیادین تحکیم مواضع در  چون چنین هدفی نیروها و امکانات جمهوری جوان را ته کش
داخل کشور انحراف می داد. دوستان افغانی باید تا آن زمان در محدودۀ امکانات و توانایی های خدمات 
ویژه )استخباراتی( شان در پاکستان و بلوچستان مشغول گردند. میوۀ درخت آمال هنوز پخته نشده بود. 
ــدار می دادند: »اول باید افغانستان را فتح کرد!« وسوسۀ  ــینان شوروی آن ها را با این پند هش کرسی نش
ماجرا جویی غالب، خطرات آن ناچیز و مقاومت جدی هم بعید به نظر می رسید. جنگ اعالم ناشده علیه 

مردم افغانستان در آستانۀ وقوع قرار داشت.    
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جنگشورویدرافغانستان

ــتان و ایران حالت اضطرار اعالم شد. سربازان و افسران  ــوروی همجوار افغانس در مناطق مرزی ش
ــدند. واحدها و جزوتام های نظامی از نظر پرسونل  ــیج شده و عراده جات به بیگاری گرفته ش احتیاط بس
ــایط  ــمار وس ــدند و مرخصی های نظامیان لغو گردید. ش اکمال گردیده به حالت آماده باش قرار داده ش
نقلیۀ نظامی و ماموریت های خاص در یکدم افزایش یافته و هرگونه تذکر از تهاجم طرح ریزی شده در 

مکاتبات و مخابرات ممنوع قرار داده شد. 

کی جی بی مسئول حمل و نقل سربازان و تجهیزات نظامی بود. مسیر قطارهای ویژۀ خط آهن )که 
در هیچ جا توقف نمی کردند( به قطعات و بخش های معینی تقسیم شد و در طول هر بخش پوسته های 
ــیس گردید. فعالیت های استخباراتی و ایجنتوری در همه عرصه ها تشدید یافته  نظارت و دیده بانی تأس
ــد. نظارت بر خارجیان به خاطر مراقبت از  ــت گرفته ش ــات رادیویی و مخابراتی در دس ادارۀ همه تأسیس
فعالیت های جاسوسی تشدید گردید و شعبات خاص استخباراتی در قطعات و واحدهای نظامی تشکیل 
ــد. کارکنان این شعبات را افسران مسلکی تشکیل می دادند که از شعبات فعالیت های ویژه نفرگیری  ش
ــران احتیاط انتخاب شده بودند. کسانی که به زبان فارسی بلدیت داشتند برای این  ــده یا از میان افس ش
ــعبۀ خدماتی »ر« کی جی بی به کوشکه)۲۰۳(  ــعبات انتخاب می گردیدند. یک گروه ماموریت ویژه از ش ش
ــتاده شد و درمورد این که آیا ایاالت متحده عوامل خود در کارهای غیرمجاز را فعال ساخته بود یا  فرس
خیر تجسس به راه انداخته شد. نگهبانی از تاسیسات اقتصادی تشدید یافت و کنترول مراسالت ُپستی 
ــربازان در آن ها می رفت  ــی افزایش یافت. نامه هایی که ذکری از حالت آماده باش س ــات تلفون و مکالم
ــکوک توقیف و نویسندگان آن ها مورد بازپرسی  ــدند و مراسالت و مکاتبات مش ضبط و مصادره می ش

قرار می گرفتند. 

جهت تخلیۀ احتمالی خارجیان و گروه هایی از ایرانیان و افغانان به اتحاد شوروی آمادگی ها و تدابیر 
همه جانبه به سرعت رویدست گرفته شد. طرزالعمل پذیرش تخلیه شوندگان احتمالی ترتیب و نقاط عبور 

))٠))  Kushka موقعیت این محل را نویس��نده واضح نکرده اس��ت ولی گمان اغلب آنست که کوشکه یا سرهت آباد 
ترکمنس��تان باشد که در منطقه ایکه س��ابقاً بنام »پنجده« یاد می شد و جزء خاک افغانستان بود قرار دارد. دانشنامۀ انترنتی 
ویکیپیدیا منطقه یی را بنام کوشکه در والیت بلخ افغانستان نیز یادآوری می کند که برای اینجانب آشنا نیست ولی احتمال 

اینکه این اخیرالذکر منظور میتروخین بوده باشد منتفی است – برگرداننده  
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ــاد گردیدند. جلوگیری از تالش های اتباع  ــی عملیاتی ایج مرزی آن ها تثبیت گردید و گروه های بازرس
اتحاد شوروی برای فرار به ایران مورد توجه بیشتر قرار گرفت.

ــکلوف)۲۰۴( معاون وزیر دفاع شوروی به روز ۴ جنوری با روحیۀ سراپا عزم جزم به کابل  ــال س مارش
وارد شد. جنرال های روسی لبریز از شور و اشتیاق بی صبرانه می خواستند در برابر دشمنی زبون و ناتوان 
زور خود را بیازمایند. نیروی هوایی شوروی شورشیان را مورد بمباران شدید قرار داد و سپس ارتش وارد 
کارزار شد. به روز ۱۶ فبروری مارشال سکلوف معاون وزیر دفاع، جنرال اخرومییف)۲۰۵( معاون اول لوی 
ــوروی در افغانستان با کارمل دیدار و اوضاع را ارزیابی  ــتیز و جنرال مگومتوف سرمشاور نظامی ش درس
ــتان ۵۶ پرواز  ــه »نیروی هوایی ما ۲۴۰ پرواز محاربوی و قوای هوایی افغانس ــد و با اظهار این ک کردن

محاربوی انجام داده اند« کارکرد ارتش شوروی را به رخش کشیدند.  

اولین ترکتازی شوروی ها به جای ایجاد رعب و ترس در دل مردم افغانستان بازتابی برعکس ایجاد 
ــوروی در کابل راه افتاد که برای برقراری نظم از  کرد. از ۲۰ تا ۲۳ فبروری )۳ حوت( تظاهرات ضد ش
ــهر به حالت محاصره قرار گرفت، پل ها مسدود و موانع روی جاده ها و  ــد. ش ــتفاده ش نیروی نظامی اس
کمینگاه های مخفی باالی همه راه هایی که به شهر منتهی می شدند، ایجاد گردید. قادر به حیث فرمانده 
ــت و چهار تولی )اضافه از ۲۰۰۰ سرباز(، ۳۰ تانک و ۲۰۰ زره پوش و نفربر  ــهر مقرر شد. بیس نظامی ش
ــر زرهی زنجیردار با  ــرباز( ۴۳ تانک، ۴۰ نفرب ــوروی با ۱۱ تولی )اضافه از ۱۰۰۰ س ــی زنجیردار ش زره
دستگاه های راکت انداز سیار اردوی افغانستان در این محاصره سهم گرفتند. پروازهای کم ارتفاع باالی 
ــد. طیارات شوروی  ــت در دل مردم راه انداخته ش ــهر و مناطق اطراف آن جهت ایجاد ترس و دهش ش
ــد و اضافه از ۹۰۰ تظاهرکننده به زندان  ــی و طیارات افغانی ۴۹ پرواز رزمی انجام دادن ــرواز رزم ۱۵8 پ
ــروری در کابل ایجاد گردید که اعضای آن  ــدند. یک مرکز عادی سازی اوضاع به ریاست س انداخته ش
ــر ارشد کی جی بی در کابل( بودند که این اخیرالذکر به  ــهر و ایوانوف )افس تورن جنرال قادر قوماندان ش
پیشنهاد کارمل به عضویت این هسته شامل ساخته شد. آن ها صالحیت داشتند تا کارهای وزارت های 

دفاع، داخله و ارگان های امنیت دولتی را هماهنگ سازند.  

ــتاها در دست شورشیان بود. شهر کندهار در تابستان سال ۱۹8۰ سر به شورش  ــتر روس بخش بیش
ــهری که خلقی بود مبارزه علیه اشرافیت پرچمی را راه انداخت. به روز  ــی کمیتۀ ش زد. آ. کیوت)۲۰۶( منش
ــد و دهات و مناطق اطراف شهر با استفادۀ  ــت شهر کاماًل توسط سربازان شوروی محاصره ش ۳۰ اگس

وسیع از هواپیماها و توپخانه روفته و سر و زیر ساخته شدند. سپس حمله آغاز گردید.

))٠))  Sergei L. Sokolov معاون وزیر دفاع اتحاد شوروی )))))- ))))) )یادداشت ویرایشگر نسخۀ انگلیسی)
))٠))  Sergei F. Akhromeev معاون اول لوی درستیز اتحاد شوروی )یادداشت ویرایشگر نسخۀ انگلیسی)

))٠))  نویسنده این نام را به شکل A. Kaiut نوشته که مسلماً غلط است. منظور به احتمال قوی عبدالقیوم پنجوایی، 
عضو کمیتۀ والیتی کندهار است. – برگرداننده  
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وضع در شهر هرات نیز به همین منوال بود. گروهی از خلقیان شامل سگین)۲۰۷( منشی کمیتۀ حزبی 
ــئول شعبۀ تشکیالت حزبی، پیکارجو عضو کمیتۀ والیتی ح.د.خ.ا.  والیتی هرات، عبدالظاهر چوپان مس
ــهر هرات، معاون سیاسی فرقۀ ۱۷ پیاده، دو  ــعبۀ والیت)۲۰8(، معاون منشی کمیتۀ شهری ش و رئیس ش
ــهری و ولسوالی و دو عضو برجستۀ  ــوالی، نه عضو کمیته های حزبی ش ــیان کمیته های ولس تن از منش
څارندوی در هرات با هم متشکل شدند تا علیه حکومت کارمل بجنگند. این اولین دردسر از ناحیۀ فرقۀ 

ــی  ــاور نظامی فرقه بود، نیز تالش ۱۷ پیاده نبود. در مارچ ۱۹۷۹ در آن زمان که دگرمن کتیچف)۲۰۹( مش
برای شورش در برابر مقامات دولتی صورت گرفته بود. یک گروه عملیاتی وزارت دفاع اتحاد شوروی و 
نمایندگی کی جی بی برنامۀ فعالیت های نظامی، عملیاتی و سیاسی در برابر شورشیان و در جهت استقرار 
ــربازان  ــهر در محاصرۀ س حکمرانی رژیم کابل در مرکز و اطراف والیت هرات را طرحریزی کردند. ش
ــهر هرات و اطراف آن و سایر  ــت. در ماه سپتمبر زنجیره یی از عملیات نظامی در ش ــوروی قرار داش ش
ــه از ایران به مثابۀ پایگاه جهت  ــت. نزدیکی هرات با ایران و احتمال اینک ــق آن والیت انجام یاف مناط
ــود، مد نظر گرفته شد. رخنه پذیرترین  ــتان استفاده ش ــترش جنبش چریکی به مناطق غرب افغانس گس
ــده و راه های آ ن ها ماین گذاری شدند. اعضای  ــتان محکم بسته ش بخش های مرز میان ایران و افغانس
ــدند چون بیم آن می رفت که از طریق آنان  ــاخته نش محلی خدمات ویژه محرم راز این برنامه ریزی س
ــرباز  ــاد، ۴۴ تن از فعالین حزبی و ۱۵۲ س ــمن درز خواهد کرد. هفده عضو خ ــه به دش ــالع از برنام اط
ــتراک در پیاده سازی برنامه از کابل فرستاده شدند و سی و پنج جانفشان  محاربوی څارندوی جهت اش
ــور از میان افراد محلی انتخاب گردیدند. نبرد برسر شهر یک هفته ادامه داشت. محاصره شدگان با  پرش
ــان داده و با اسلحۀ ناتوان خود چهار بار کوشیدند چنبرۀ تنگ  ــدید نش قهرمانی و دلیری زیاد مقاومت ش
ــرانجام شهر هرات به روز ۱۱ سپتمبر سقوط کرد. از شورشیان ۵۵۱  ــوندۀ محاصره را بشکنند ولی س ش
تن به شمول سه تن از رهبران قیام کشته و ۱۰۳۶ تن اسیر گردیدند. نیرو های دولتی پیروزمند ۱۳ وسیلۀ 

نقلیه،  ۱۹ موترسایکل، ۷۳ قبضه تفنگ و ۴۰ کیلوگرام مواد منفجره به غنیمت گرفتند. 

پس از سقوط شهر چار نقطۀ بازرسی و کنترولی در شهر ایجاد گردید. همه آنانیکه از شهر برون و 
یا به آن درون می شدند وارسی شده و هرکسی که شک برانگیز پنداشته می شد دستگیر می گردید که در 
این راستا اضافه از ۲۵۰۰ نفر به شمول چهار تن ایرانی بازداشت شدند. یک اردوگاه بیختاری در ستدیوم 
ــدند، ایجاد گردید که از جملۀ این تعداد ۶۵۱ تن به  ــهر که اضافه از ۲۲۲۵ تن در آن نگهداری می ش ش

زندان انداخته شدند. چهل و سه گزمۀ ارتشی سرک ها و کوچه ها را می گشتند. 

ــید از  از جملۀ ۲۲ واحد اداری والیت هرات)۲۱۰( ۵ واحد آن پس از نبردهایی که یک ماه طول کش

))٠))  در اصل یه شکل Sagin آمده که شاید منظور »سنگین« باشد – برگرداننده  
))٠))  کذا فی االصل –  برگرداننده 

S.L. Katichev  ((٠((
)٠)))  مطمئن نیستم منظور نویسنده از بیست و دو واحد اداری چیست چون تا جایی که اینجانب آگاهی دارم والیت 

هرات صرف شانزده ولسوالی دارد – برگرداننده 



کـیجـیبـیدر افغـانســتان101

وجود شورشیان پاکسازی شدند. در ماه اکتوبر ۹ واحد اداری دیگر نیز پاک ساخته شد. در عملیات های 
ــهم گرفتند. درکل  ــف س نظامی مذکور دو غند موتوریزۀ پیاده، دو کندک چترباز و یک تولی ویژۀ کش

اضافه از ۴۵۰۰ سپاهی با سازوبرگ و جنگ افزارهای سترگ در این نبردها رزم آوری کردند.

ــی)۲۱۲( که به خاطر  ــته های دروغین ــکل از ۱۴۵ نفر و دس ــرۀ«)۲۱۱( کی جی بی متش واحدهای »شرش
ــتین مقاومت ایجاد شده بودند نقش مهمی در این  ــا و نابودسازی دسته ها و گروه های راس ــف، افش کش
ــاختمان ها و خانه ها را تالشی و زیر و رو  ــتند. واحدهای رزمی با همدستان افغانی شان س عملیات داش
ــت آورده بودند در چنبر خود گرفته و همه باشندگان آن  ــربازان به دس می کردند. آن ها مناطقی را که س
ــی از چنین محاصره ها و بازرسی ها ۱۲۱ نفر کشته و ۳۵۷  ــی می نمودند. در زدوخوردهای ناش را بازرس
تن دیگر دستگیر گردیدند و ۱۳ کمیتۀ اسالمی محلی و در سطح قریه جات از بین برده شده کتاب ها و 
نوشته های بدآیند، اسلحه و مهمات آن ها ضبط و مصادره گردیدند. تجارب مؤفقیت بار واحد »شرشره« 

پسانتر در سایر والیات افغانستان به کار بسته شد.

ــی اول )عملیات خارجی(  ــت عموم ــکلوف معاون وزیر دفاع، کریوچکوف رئیس ریاس ــال س مارش
ــدند. آن ها فعالیت های  ــر ذریعۀ هواپیما وارد هرات ش ــپولنیکوف)۲۱۳( به روز اول اکتوب ــی و  س کی جی ب
ــپاهیان شوروی و واحدهای کی جی بی را مورد تأیید قرار دادند و در دیداری که با افسران  فرماندهی س
ــد داشتند به فرماندهان شوروی اجازه و صالحیت دادند تا عملیات های محاربوی را در داخل شعاع  ارش
ــده بودند، بدون موافقه و استیذان قبلی مقامات  ــوروی جابه جا ش ــپاهیان ش ۵۰ کیلومتری نقاطی که س

افغانی انجام دهند. وظیفۀ عمدۀ شان نابودسازی رهبران واحدها و دسته های شورشیان بود.

ــال های ۱۹۷8و ۱۹۷۹ ارتش ۱۳۲۰۰۰ نفری و نیروی هوایی و ضد هواپیمای ۱۵۰۰۰  در طول س
ــیان رزم آوری می کردند. ارتش همه سازوبرگ و اکماالت اساسی خود را از  نفری افغانی در برابر شورش
اتحاد شوروی به  دست می آورد. نیروی هوایی عمیقًا در رزم و نبرد دخیل بود اما ارتش با رقم بلند گریز 

)))))  در هیچ جای این نوش��ته )که تکرار می کنم جز س��یاه نویس ویرایش نش��ده چیزی نیس��ت) نویسنده در مورد 
واحدهای »شرش��ره« )Cascade) توضیحی نداده اس��ت. پژوهش در منابع انترنتی نشان می دهد که واحد های »شرشره« و 
»برین گاه« )Zenith) )که پیشتر ازین نقش آنرا در برون ساختن جاسوسان خلقی ضد امینی کی جی بی در نخستین روزهای 
حکومت صد روزۀ حفیظ اهلل امین دیدیم) دو واحد از واحدهای خاص کی جی بی بودند که این یک )واحد »شرشره«) وظیفه 
داش��ت تا در میان حلقات دش��من )افغان ها) نفوذ کرده ماموریت های استخباراتی، تفرقه افگنی، تروریستی و خرابکاری را به 

انجام رساند – برگرداننده    
)))))  یک دس��ته )باند) عبارت از گروه متش��کل از دو یا بیش��تر از دو نفری اس��ت که به هدف حمله بر ساختمان ها، 
تأسیس��ات اقتصادی و افراد حکومتی یا عامه تش��کیل می گردند. آنچه کی جی بی »دس��ته های دروغین« می خواند همچون 
دسته های راستین و واقعی عمل کرده به داخل یک جنبش آزادی بخش نفوذ می کنند و با استفاده از رذالت و پستی و راه ها 
و وس��ایل خبیثانه وطنپرس��تان را نابود می س��ازند یا آنها را به دام نیروهای مسلح کی جی بی و ارتش می اندازند و بدین گونه 
گروه های مقاومت را ازبین برده مجاری ارتباطی را تس��خیر و با آس��یب رساندن به همکاری بین دسته های راستین مقاومت 
و مردم در کوتاه ترین زمان و با اندکترین خس��ارات و تلفات احس��اس نا امنی و بی اعتمادی بوجود می آوردند. )یادداش��ت 

نویسنده)  
)))))  V.N. Spolnikov  نویسنده در هیچ جای نوشته توضیح نکرده است که این شخص کی بود و چه مقامی در 

دستگاه اشغال افغانستان توسط اتحاد شوروی داشت – برگرداننده 
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و فراری که در آن وجود داشت زیاد مورد اعتماد نبود.

ــوروی آغاز کردند. در این مرحله از آخرین  ــپاهیان ش ــتان را س مرحلۀ دوم جنگ علیه مردم افغانس
سازوبرگ و تکنولوژی جنگی به شمول زهرهای کیمیاوی به شکل بم های گازی که در مدت کم اثرات 
ــد. نبردها براساس اطالعات جاسوسی راه اندازی می گردیدند  محیطی آن از بین می رفت، کار گرفته ش
که درمورد مخالفین از پاکستان و ایران یعنی جاهایی که جنگاوران افغانی متشکل می شدند و پیش از 
ــت می آمد. اوستینوف )وزیر دفاع( به برژنف گزارش  ــتن به افغانستان دم راست می کردند، به دس برگش
ــد انقالب افغانی به  ــای کی جی بی نقش عمده را در جنگ علیه ض ــوروی و واحده ــربازان ش داد که س

عهده داشتند.

ــتان با  ــتند که مرز های جمهوری دموکراتیک افغانس ــاری داش رهبران کی جی بی بر این نکته پافش
ــته گردد الکن افغان ها نه سرباز و نه اراده داشتند تا سهم  ــتان، ایران و چین به صورت کامل بس پاکس
ــئولیت تأمین نظم در سرحدات را به  ــوروی ها مس ــانند، بنابر آن ش ــر رس خود در چنین اقدامی را به س
ــوروی را که ۵۰۰۰ سرباز مصروف گزمۀ  ــرحد افغان ش ــربازان مرزی کنترول کامل س عهده گرفتند. س
آن بودند، در دست داشتند. آن ها در طول راه عمدۀ تدارکاتی که از ترمز، کوشکه و سایر نقاط به کابل 
ــوروی پامیر افغانی را اشغال کرده  ــپاهیان مرزی اتحاد ش ــید، کمین می گرفتند. در می ۱۹8۰ س می رس
سرحد ۴۰۰ کیلومتری افغانستان با چین و پاکستان را از جای تالقی مرز سه کشور تا گذرگاه »دو رو« 
ــدود ساختند و  گذرگاه ها و کوره راه هایی را که جهت مراسالت و آوردن اموال از چین به افغانستان  مس
ــرحد سه خط دفاعی مرزی کشیده شد. شمار  ــتفاده قرار می گرفت، بستند. جهت حفاظت از س مورد اس
ــتور اندروپوف در عقب کمربند دوم سرحدی در  ــمگیر واحدهای کی جی بی در جنوری ۱۹8۱ به دس چش
ــرحدی و واحدهای جدید  ــاخته شدند. برای این کار پنج لوای س ــتان و ایران جابه جا س مرز های پاکس
ــذاری گردیدند. کارمل به روز ۲۴  ــده و ماین گ ــوی ایجاد گردید. کوره راه ها و گذرگاه ها ویران ش محارب
ــتی اظهار داشت که »اکنون که اتحاد شوروی  ــفیر شوروی و گریکوف)۲۱۴( به درس جنوری ۱۹8۱ به س
ــی در جهت نجات انقالب افغانستان برداشته است، سرنوشت کشورهای مان به  به چنین اقدامات اساس

راستی باهم درآمیخته اند.« 

ــت حوزه یا »زون«  ــال ۱۹8۰ قلمرو افغانستان به هش ــوروی در تابستان س ــنهاد جانب ش به پیش
ــیم شد و برای هر زون یک نمایندۀ کمیتۀ مرکزی ح.د.خ.ا. و شورای انقالبی تعیین گردید. وظیفۀ  تقس
ــده برای این نمایندگان عبارت بود از هماهنگ سازی کار ارگان های قدرت محلی، کمیته های  تعیین ش
ــق تصامیم نظامی،  ــلح، خاد و څارن��دوی و نظارت بر تطبی ــای نیروهای مس ــی ح.د.خ.ا.، واحد ه والیت
اجتماعی اقتصادی و تبلیغاتی ارگان های باالیی حزب و دولت در والیات. نمایندگان تعیین شده عبارت 

)))))  Grekov  نویسنده در هیچ جای نوشته توضیح نکرده است که این شخص کی بود و چه مقامی در دستگاه اشغال 
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بودند از بارق شفیعی در زون شمال غرب، فدامحمد دهنشین)۲۱۵( در زون شمال، نظر محمد)۲۱۶( در زون 
جنوب شرق، نظام الدین تهذیب در زون شمال شرق و اسلم وطنجار در زون مرکزی)۲۱۷(. 

والیت کابل در چنبرۀ کمربندهای امنیتی قرار داشت و در مسیر راه هایی که فکر می شد جنگجویان 
ــید خود را به کابل برسانند دام ها و کمینگاه ها ایجاد شد. کندک های ویژۀ کماندو تشکیل  خواهند کوش
ــورش در جاهایی چون کلوپ  ــروز بلوا و ش ــوروی در صورت ب ــد واحد های نظامی ش ــد و قرار ش گردی

عسکری، مرکز مخابرات قوای شوروی، سفارت شوروی و قاغوش های تپۀ تاج بیگ مخفی گردند. 

ــوروی آگاهی داشتند که مردم افغانستان از حکومت  نمایندگی کی جی بی و فرماندهی نیروهای ش
پشتیبانی ننموده و به پاکستان و ایران می گریختند. آن ها به این باور بودند که مقامات کابل به تنهایی 
ــتند، بنابر آن اشتراک  ــتره و پیمانۀ عملکرد آن ها را نداش ــرار)۲۱8( و مقابله با گس توانایی فایق آمدن بر اش

کامل اتحاد شوروی در چنین امری الزمی  بود.

ماسکو به ارتش شوروی وظیفه سپرد تا جنبش مقاومت را در طی سال ۱۹8۱ به طور کامل سرکوب 
ــترش دهد. برای این منظور  ــر کشور گس ــلطۀ رژیم کابل را به سراس ــاخته، س ــیان را نابود س و شورش
اختیارات نمایندگان شوروی در زون ها گسترش داده شد و آن ها صالحیت یافتند تا تصامیم عملیاتی در 
ــاورین نظامی ریاست های ارکان زون ها اجازه داشتند  ــیان را خود اتخاذ کنند. مش ارتباط جنگ با شورش
ــیده  ــازند. ]در اینجا کلماتی چند کش ــطح کندک را وارد عملیات محاربوی س تا واحدهای نظامی تا س
شده اند[ در مواضع ضعیف و کم نیرو سربازان شوروی جای سربازان افغانی را می گرفتند. جهت انسجام 
ــکل از سکلوف، اخرومییف، الکسییف، رومانتسوف و سپولنیکوف)۲۱۹( از  عملیات یک گروه عملیاتی متش
ــئولیت هماهنگ سازی عملیات ارتش و سپاهیان  ــوروی تشکیل گردید. مس جانب وزارت دفاع اتحاد ش
ــرحدی( ]احتمااًل ¾ یک سطر کشیده شده است[،  ــوف )فرمانده سپاهیان س ــرحدی به عهدۀ متروس س
ــد. آن ها یکجا با چوچوکین و مکروف)۲۲۰( وظیفۀ هماهنگ سازی امور  ــکلوف و اخرومییف گذاشته ش س
ــد تا در همکاری با پرسونل حوزۀ  ــتور داده ش ــه تن دس ــتند. به این س با کی جی بی را نیز به عهده داش

)))))  این نام به گمان اغلب است چون در نسخۀ اصلی م. دخنش )M. Dekhnesh) آمده است. فدامحمد دهنشین پس 
از اشغال افغانستان و تشکیل دولت دست نشانده عضو کمیته مرکزی و عضو شورای انقالبی بود – برگرداننده   

)))))  در اصل »ن. محمد« آمده اس��ت که باید همان »نظر محمد« باش��د چون هم در س��یاهۀ کمیته مرکزی و هم 
در س��یاهۀ شورای انقالبی نام »نظر محمد«  بچش��م می خورد، اما دانسته شده نمی تواند که این »انجنیر نظر محمد« بود یا 

»دگرمن نظر محمد« چون هردو هم عضو کمیته مرکزی و هم عضو شورای انقالبی بودند – برگرداننده 
)))))  در مورد سه زون دیگر نویسنده چیزی نگفته است. – برگرداننده 

)))))  روس ها مجاهدین و جنگجویان شامل جنگ مقاومت ضد روسی مردم افغانستان را بنام »دشمن« یاد می کردند 
و این کلمه را به ش��کل اس��م خاص بکار می بردند که به همن ترتیب وارد قاموس زبان روسی شده است، درست مانند کلمۀ 
»بس��مچی« که ش��صت سال پیش از آن به مبارزین ضد روسی تاجکس��تان و ازبکستان امروزی اطالق می شد. درین ترجمه 
بجای کلمۀ »دشمن« که از طرف روسها بکار می رفت ولی برای ما منحیث اسم خاص نامأنوس است کلمۀ »اشرار« که مروج 

روس پرستان خلقی و پرچمی بود بکار گرفته شده است. – برگرداننده   
Y.K. Alexeev, A.V. Romantsov, V.N. Spolnikov  (((((

V.A. Chuchukin, N.I. Makarov  (((٠(
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ــتان )تحت فرماندهی دگرجنرال مکسیموف)۲۲۱((، لشکر چهلم، مشاورین نظامی و اعضای  نظامی ترکس
نمایندگی کی جی بی به تشکالت نظامی یادشده و نیز به وزارت دفاع جمهوری دموکراتیک افغانستان و 
کمیتۀ مرکزی ح.د.خ.ا. کمک عملی نمایند تا عملیات مشترک جزوتام های افغانی و شوروی را منسجم 
ــاورین ارشد حزبی و نظامی  ــترده میان فرماندهان واحدهای »شرشره« و مش ــازند. مالقات های گس س
ــرای کار در زون های اداری مذکور به  ــوروی ب ــده از جانب کی جی بی و وزارت امور داخلۀ ش توظیف ش
ــفارت اتحاد شوروی دایر می گردید. سلطان علی کشتمند، نور احمد نور، صالح محمد  صورت منظم در س
ــورای  ــد گالبزوی و نجیب اهلل که از جانب کمیتۀ مرکزی ح.د.خ.ا. و ش ــید محم زیری، محمد رفیع، س
ــوروی ها  ــط ش ــده بودند، از جانب افغانی در این گردهم آیی ها که برنامۀ کار آن توس انقالبی انتخاب ش
ــرکت می کردند. موضوعات مورد بحث مشتمل بود بر همکاری میان جوانب افغانی  تعیین می گردید، ش
ــات اقتصادی و  ــی میان مردم، محافظت اهداف و تأسیس ــوروی در عملیات های نظامی، کارسیاس و ش
ــترکی با رهبران و فرماندهان نیروهای مسلح جمهوری  ــات مش ــکلوف جلس طرزالعمل های حقوقی. س
ــی کمیتۀ مرکزی ح.د.خ.ا. و هیئت رئیسۀ شورای انقالبی  ــتان و اعضای دفتر سیاس دموکراتیک افغانس
ــربازان و انتقال سالح و تجهیزات جنگی  ــوق و ادارۀ س دایر می کرد. در نتیجۀ این همه فعالیت ها در س
بهبود رونما شد، ایمنی مخابرات و مراسالت بهتر گردید، همکاری میان نظامیان و نمایندگی کی جی بی 

گسترش یافت و استفادۀ بهتر از اطالعات استخباراتی امکان پذیر گردید. 

از جنوری ۱۹8۱ به بعد در شدت و پیمانۀ فعالیت نظامی شوروی افزایش بی سابقه رخ داد و دشمن 
ــام نیرو مورد یورش زمینی و هوایی قرار گرفت. عملیات نظامی در ماه های جنوری و فبروری آن  ــا تم ب
سال بالغ بر ۷۹۲ روز کندک)۲۲۲( می شد که ۳۹ کندک از قول اردوی جنوبی در آن سهم گرفتند. نیروی 
ــانده  ــش هوایی به نیروهای زمینی انجام داد. مهمات جنگی رس هوایی ۱۲۰۰۰ پرواز بم اندازی یا پوش
ــکر چهلم به 8۱۵۰۰ تـُن بالغ می گردید. در ماه اپریل نیروی هوایی ۳۰۳۶ پرواز رزمی و  ــده به لش ش
۳۰8۴ پرواز انتقاالتی انجام داد و جزوتام های احتیاط سربازان مرزی، چتربازان و هواپیماهای سپاهیان 
مرزی در شمال افغانستان وارد جنگ ساخته شدند. در ماه مارچ تابییف، کوزلوف، میوروف و سپولنیکوف 
ــه غند و سه واحد اضافی مرزی نمودند تا بتوانند »تا آخر سال دشمن را از  ــوروی تقاضای س از دولت ش

قلمرو جمهوری دموکراتیک افغانستان برون رانده وضعیت داخل کشور را استقرار بخشند.«

ــوروی به انتهای طاقت و توان عملیاتی جنگی خود رسیده بودند. از جملۀ  ــربازان ارتش چهلم ش س
۷۳ کندک ۵۶ آن بدون هیچ گونه دم راستی و فضای تنفس برای سربازان یا تغییر افراد در حالت محاربۀ 
ــی جزوتام ها شکایت می کردند که نمی توانستند درس های حزبی و  ــتدام قرار داشتند. افسران سیاس مس

 Y.P. Maximov  (((((
)))))   »روز کندک« معیاری برای پیمایش شدت و حدت جنگ است و عبارتست از جنگی که یک کندک محاربوی 

در یک روز انجام می دهد – برگرداننده   
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ــکو از قهرمانی های  ــی خود را پیش برند. گزارش های عملیاتی به ماس ــمولی)۲۲۳( و تعلیمات سیاس کمس
ارتش شوروی و دلیری و شهامت سربازان، پیلوت ها، پیلوت های هلیکوپترها و چتربازان قصه ها داشت. 
اینان در برابر دشمن بی رحم بودند. یکی از گزارش های هفته وار به اندروپوف و اوستینوف اظهار داشت 
ــته شدند. شماری از شورشیان به کوه ها  ــی کش که »در فاصله میان ۲۵ فبروری و ۵ مارچ ۱۳۹۰ شورش
ــانه های خارجی نیز با  ــرما جان دادند.« رس ــدت س ــتند در آنجا از ش گریختند و چون لباس گرم نداش
خوشرویی جعلیات کی جی بی را مبنی بر آنکه قطعات محدود نظامی اتحاد شوروی در افغانستان همان 

وظایفی را به سر می رساندند که سربازان ملل متحد در لبنان انجام می دادند منتشر می ساختند.

ــوروی و حکومت  ــربازان ش ــپردگی مقاومت می کردند و ضربات متقابل به س ــیان با سرس شوروش
ــتان وارد می آوردند. آن ها در سال ۱۹8۱، ۵۲۳۶ عملیات مسلحانه یا به طور اوسط ۴۳۶ عملیات  افغانس
در یک ماه انجام دادند. در همان سال آن ها ۷۶۰ حملۀ نابیوسان انجام داده ۵۶۷ وسیلۀ نقلیه را تخریب 
ــتر  ــال څارندوی ۴۵۵۲ نفر تلفات داد. بخش بیش ــاندند. در همین س ــیب رس و ۵۰۰ مرکز اداری را آس
ــت. شورشیان در والیت کندز از ۳8۴ قریه ۳۴۶ آن را زیر  ــاحت کشور زیر ادارۀ شورشیان قرار داش مس
کنترول  داشتند و تنها ۳8 قریه )۱۰%( زیر تصرف دولت کابل بود. از جملۀ ۱۵۱۷ قریه در والیت هرات 
حکومت افغانستان به مشکل می توانست اداعای کنترول بر ۲۴۹ قریه )۱۵%( را داشته باشد. در والیات 
ــت و  ــمنگان و فاریاب ازجملۀ ۱۷۹۲ قریه کمتر از ۴۳% آن زیر ادارۀ حکومت قرار داش بلخ، جوزجان، س

رژیم کابل حتا در این قریه جات نیز نمی توانست احساس راحت و آرامش کند.

مردم عادی آسیب و رنج فراوان می دیدند و اعمال وحشیانۀ شوروی ها در آن ها نفرت برمی انگیخت. 
آن ها می گفتند: »شما بر بم افگن ها و تانک های روسی که سالمندان، زنان و کودکان را مورد حمله قرار 
ــت بتوان برای آن ها نامی یافت. آگر آ ن ها را حیوان بنامیم، به  ــکل اس می دهند، چه نام می گذارید؟ مش
ــان ها هستند. روس ها  حیوانات توهین کرده خواهیم بود چون حیوانات مصدر کارهای مفیدی برای انس
ــان ها اعضای یکدیگرند. "چو  ــان نفرت دارند. انس برای مردم هیچ کاری انجام نداده اند و مردم از نام ش
ــت نتوان گفت  ــایه بیغمس ــی کز محنت همس عضوی بدرد آورد روزگار، دگر عضو ها را نماند قرار". کس

که نامش آدم است)۲۲۴(.«

ــیگری روس ها حتا کارمل نیز شهامت به خرج داده هنگام صحبت با نمایندگان  در ارتباط به وحش
شوروی از وحشت و دهشت در عملکرد شوروی ها یادآور می شد و از تلفات وسیع اهالی ملکی و ضربات 
ــی یاد می کرد  و ابراز بیم می نمود که در نتیجۀ بدرفتاری  ــربازان روس ــت س بر مردهای افغان به دس
ــانی برای کار در افغانستان باقی نخواهد ماند. دستگیر پنجشیری، عضو دفتر  ــوروی نیروی انس قوای ش

)))))  منظور س��ازمان »کمونیس��تان جوان« است که دولت دست نشانده »سازمان دموکراتیک جوانان« خود را از آن 
نمونه گیری می کرد – برگرداننده 

)))))  مفهوم س��رودۀ معروف س��عدی را نویس��نده تقربیاً به عین عبارت فوق بدون ذکر نام س��عدی آورده اس��ت – 
برگرداننده 
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سیاسی و رئیس کمیته کنترول کمیتۀ مرکزی  ح.د.خ.ا. از این که ارتش شوروی با بی رحمی و وحشت 
غیرقابل باور جنگ علیه مردم افغانستان را راه انداخته بود و گویی براساس اصل »هر چه بدتر بهتر« به 
ــران شوروی از چپاول و غارت اموال و اختالس  ــربازان و افس آن می پرداخت، خیلی آزرده خاطر بود. س
مواد سوخت وسایط ارتش روگردانی نمی کردند و پروای قوانین ترافیکی را نداشتند. کارمل از شاه محمد 
دوست وزیر امور خارجه که به روز ۱۲ مارچ ۱۹8۰ غرض امضای معاهده روی وضعیت حقوقی سربازان 
ــوروی مستقر در افغانستان به ماسکو می رفت، خواست تا موضوع رفتار و سلوک سربازان شوروی را  ش

با مقامات آن کشور در میان گذارد.

ــه های شوروی ها مبنی بر درهم کوفتن مخالفین در طی سال ۱۹8۱ برآورده نشد،  با این همه، نقش
ــازی مخالفین تا سال آینده به تعویق انداخته شد. سکلوف حین  ــده برای نابودس بنابر آن موعد تعیین ش
گزارش به اوستینوف در بارۀ فعالیت های ارتش چهلم و جزوتام های کی جی بی و وزارت داخله در طول 
خزان و زمستان 8۲-۱۹8۱ ناگزیر شد اعتراف نماید که تالش برای نابودسازی اغتشاشیون به مؤفقیتی 
نایل نگردیده است. »دشمن به کوه هایی که ۴۰۰۰ تا ۴۵۰۰ متر ارتفاع دارند، پناه برده است. تصمیم بر 
آن است تا در ختم زمستان، آن گاهی که سرمای کوه ها و برف وافری که در ماه فبروری باریده است، 
ــمن  ــمن بگیرد، آنان را از بین بریم.  در مناطق تگاب، نجراب و جویبار دش ــتر و اخفا را از دش امکان س
ــان می دهد. راه های خروجی دشمن به جانب جنوب،  ــیل رو گیر مانده، مقاومت شدید نش در مجاری س
ــرق همه مسدود گردیده اند. به طرف شمال کوه های پرنشیبی قرار دارد که در فصل زمستان  غرب و ش

عبور ناپذیر هستند.«

در گزارشی که دگر جنرال مکسیموف فرمانده حوزۀ نظامی ترکستان در جنوری ۱۹8۲ به اوستینوف 
ــوروی فرستاد، چنین  ــربازان ش وزیر دفاع و اندروپوف رئیس عمومی کی جی بی درمورد فعالیت های س
ــش قابل توجه مردمان  ــته اند مناطق نفوذ خود را نگهدارند و بخ ــت: »نیروهای ضدانقالبی توانس نوش
ــانند...« گروه های کوچک رهزنان آموزش دیده  ــلحانه در برابر رژیم موجود بکش محلی را به مبارزۀ مس
ــتان به داخل قلمرو جمهوری دموکراتیک افغانستان  ــازماندهندگان از ایران و پاکس ــته هایی از س و دس
ــمار خود را افزایش می دادند. وزارت دفاع اتحاد  ــدند و با جلب و جذب ساکنین محل ش ــتاده می ش فرس
ــانی را که در چنین گروه ها و  ــاور نظامی و شعبۀ عملیاتی ارتش چهلم شمار کس ــوروی، دفتر سرمش ش
ــده بودند، در حدود ۳۰۰۰۰ تا ۳۵۰۰۰ تن برآورد  ــته ها در جمهوری دموکراتیک افغانستان جذب ش دس
می کرد ولی برآوردهای کی جی بی این رقم را ۵۰۰۰۰ تا ۵۵۰۰۰ نشان می داد. شمار باغیانی که به این 

دسته ها پیوسته بودند، به ۵۰۰۰۰۰ جنگنده می رسید. 

ــوالی ۵۹ ولسوالی و از جملۀ ۱۰۰عالقداری ۵۴ عالقداری)۲۲۵(،  به صورت مجموع از جملۀ ۱8۶ ولس

)))))  ارقام داده ش��ده محل تأمل است چون ش��مار مجموعی ولسوالی ها و عالقداری های افغانستان بیشتر از آن بود 
که نویسنده گفته است – برگرداننده  
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ــندگان کشور در تصرف شورشیان  ــان یعنی ۴۶%  همه باش ــور با ۷ ملیون انس یعنی ۳۵% قلمرو کل کش
ــد که در زون اداری شمال شرق ۴۰ مرکز فعال مقاومت با  ــت. به گونۀ مثال، حدس زده می ش قرار داش
ــت که 8۲% همه قشالق های منطقه را در تصرف داشتند. در طی نـُه  ــی وجود داش حدوداً ۴۰۰۰ شورش
ــال ۱۹8۲ به شمار ۷۶8۹ حملۀ مسلحانه بر اهداف شوروی و حکومتی یعنی حد اوسط 8۵۴  ماه اول س
ــمار حمالت سال گذشته بود. شورشیان 8۱۱ حمله  حمله در یک ماه صورت گرفت که تقریبًا دوچند ش
بر قطار های اکماالتی و وسایط نقلیۀ انفرادی انجام داده 8۰۰ وسیلۀ نقلیه را از بین بردند. آن ها ۴۶۲۰ 
عملیات خرابکارانه باالی اهداف مهم اقتصادی به شمول ۱۰۰ حمله بر مراکز و خطوط انتقال برق و ۶۰ 
ــلیک کردند و ۱۳۰۰ حمله بر  حمله بر لوله های انتقال نفت انجام دادند، ۱۵۰۰ مرتبه بر مراکز اداری ش

واحدهای نظامی به عمل آوردند. 

شوروی ها دریافتند که شورشیان منسجم تر و آزموده تر شده، استفاده از ماین های زمینی، ماین های 
ضدپرسونل،  هاوان، نارنجک انداز و ماشیندار ثقیل را آغاز کرده بودند. دسته های اختصاصی حمله کننده 
ــنگر  ــته هایی از انجنیران خندق و س ــای هوایی و تانک های زرهی به وجود آمده بود و دس ــر میدان ه ب
ــاختند و  ــف چریکی عملیات های خود را هماهنگ می س ــی می کندند. گروه های مختل ــع دفاع و مواض
ــتر مانور می کردند.  ــان نیز تغییر کرده بود. آن ها از نبرد رویاروی طفره می رفتند و بیش تاکتیک های ش
ــری کنند و برای حمله پس از  ــن نظر بودند که باید از تلفات افراد خود جلوگی ــیان بر ای رهبران شورش

اخراج سربازان شوروی از افغانستان آمادگی بگیرند.

در طول نیمۀ اول سال ۱۹8۲ سربازان شوروی در ۲۳ نبرد سنگین اشتراک کردند که در طی آن ها 
ــته و  ۵۰۴8 تن شان اسیر گردیدند. سربازان مرزی در صفحات شمال از جنوری  ــی کش ۳۵8۰۰ شورش
تا اکتوبر آن سال در ۱8۲ عملیات محاربوی شرکت کرده ۶۰۰۰ شورشی را کشته و ۴۵۰۰ تن آن ها را 

اسیر کردند و شورشیان را از ۱۳ ولسوالی و عالقداری راندند.

ــۀ رزمی اردوی  ــود که قابلیت و روحی ــوروی و کی جی بی برآن ب ــتگاه نظامی ش ــای دس دریافت ه
جمهوری دموکراتیک افغانستان در سطح نازلی قرار داشت. افسران آشکارا از اوامر سرپیچی و با دشمن 
همکاری می کردند ویا صف بدل کرده در پهلوی آن ها قرار می گرفتند. تا تاریخ ۳۰ اپریل ۱۹8۰ اضافه 
از ۱۷۰۰۰ سرباز از اردوی افغانستان فرار کرده بود. در سال های بعدی نیز شمار چشمگیری از سربازان 
اردوی افغانستان ترک خدمت نمودند. در سال ۱۹8۱ سی هزار تن و در سال ۱۹8۲ هرماه بین ۲۵۰۰ تا 
۳۰۰۰ تن از خدمت عسکری و صفوف اردو می گریختند. شمار گریزی ها شش برابر شمار کشته شدگان 
ه ماه 8۰۰۰ نفر  ـُ )که آنهم رقم درشتی را تشکیل می داد( بود. بدین گونه تنها نیروی څارندوی در طی ن
از دست داد که از آن جمله ۱۲۰۰ تن کشته، ۲۳۳۶ تن زخمی، 8۵۰ تن اسیر و ۲۵۰۰ تن فرار خدمت 
ــد. به تاریخ ۷ فبروری ۱۹8۲ سکلوف  ــکری پر می ش بودند. صفوف اردو با خدمت اجباری مکلفیت عس
ــادچی نمایندۀ مقیم کی جی بی در افغانستان به  ــتیز و اوس معاون وزیر دفاع، اخرومییف معاون لوی درس
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کارمل پیشنهاد کردند تا سن مکلفیت عسکری را به ۱8 سالگی پایین بیاورد و موعد مکلفیت را به سه 
سال باال برده معاش یکنفر سرباز را به ۳۰۰۰ افغانی افزایش دهد.

ــتان را تصویر می کند: به روز ۱۱  ــلوک و برخورد در اردوی افغانس ــیوه های مروج س رویداد ذیل ش
فبروری ۱۹8۱ محمد رفیع وزیر دفاع یکجا با وی.پی. چیریمنوخ)۲۲۶( معاون سرمشاور نظامی شوروی 
ــرباز موظف  ــد که دو نفر س از فرقۀ ۱۱ دیدن کردند. حین بازدید از کانتین غند ۷ توپچی رفیع متوجه ش
ــی که در دست داشت  ــیده بودند. رفیع آن ها را فراخوانده و دربرابر همگان با دستکش ــفید نپوش چپن س
سلی کاری کرد و امر نمود آن ها را برای شش روز حبس کنند. روز بعد رفیع بستر یکی از سربازان را با 
ــد. رو به قوماندان غند که محمد نادر نام داشت کرده  ــرباز خاک بلند ش ــت تپ تپ زد و از کمپل س دس
ــکمش  ــت خود کمپل را در دهنش تخته کرده تا ش با لبخند گفت که اگر در غند نظم برقرار نکند با دس
ــته کنند و به تشناب بیندازند  ــپس رفیع قوماندان را لت و کوب کرده امر کرد او را بس فرو خواهد برد. س
ــتاد شود. بعداً قوماندان مذکور را به  ــاعت چهار صبح باالیش پهره ایس و به ضابط امر خود امر کرد تا س

کابل فرستاد.  

ــتگاه نظامی شوروی و  ــیان را تار و مار کنند. دس ــال ۱۹8۲ نیز نتوانستند شورش ــوروی ها در س ش
کی جی بی  مالمتی ناکامی  خود را به گردن امپریالیزم جهانی و دولت های مرتجع اسالمی می انداختند 
و می گفتند که آن ها به دشمن کمک کرده مراکز مقاومت را تشویق و حمایه می نمایند. شعار ضدانقالب 
ــغالگر از کشور و سرنگونی رژیم دست نشاندۀ شان در کابل بود. آن ها رهبری  برون راندن روس های اش
جمهوری دموکراتیک افغانستان را دست نشاندگان و وابستگانی می دانستند که زمام حزب و دولت خود 
ــاورین شوروی داده بودند. کارمل به نزدیکان خود می گفت که تا زمانی که »دوران مشاورین  را به مش
ــود و دلیل آن را ناتوانی ح.د.خ.ا. و  ــیده، برایش زود است وارد صحنۀ عمل ش ــوروی« به پایان نرس ش

فعالین آن و عدم عالقمندی و سهمگیری توده های مردم در امر انقالب می دانست.  

کرسی نشینان شوروی ناگزیر تاکتیک جنگی خود را تغییر دادند و مفکورۀ فتح سراسر کشور به یک 
ــت گرفتند که بر اساس آن در پی آن شدند تا حضور و سلطۀ  ــر بدر کرده طرح نوی روی دس بار را از س
خود را در مناطقی که به گونۀ مؤثر کنترول شده می توانست مستحکم ساخته تغییرات ملی، اجتماعی 
ــاب کردند که با چنین طرحی خواهند توانست  ــازند. آنها چنین حس و اقتصادی را در آن مناطق پیاده س
بصورت تدریجی کنترول همه کشور را بدست گیرند. هدف آن بود که ابتدا در صفحات شمال کشور که 
ــوروی هم مرز بود به پیروزی قاطع دست یابند. کمیته های منطقوی دفاع از انقالب در قریه  با اتحاد ش
ــدید یافت  جات، کوچه ها و محالت ایجاد گردیده نظارت و دیده بانی بر وضع و روحیۀ مردم محل تش

و هر گونه آمد و شد و گشت و گذار اشخاص نو وارد زیر نظر گرفته شد.

V.P. Cheremnykh  (((((
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ــاخت. در اگست ۱۹8۱ کارمل حین گفتگو  ــرد س ــت ها در جنگ افغانان را دلس پس رفت ها و شکس
ــوروی مقایسه کرده، گفت: »با آنکه  ــور را با کمونیزم دوران جنگ در اتحاد ش ــکلوف وضعیت کش با س
درست نخواهد بود آشکارا حالت کمونیزم جنگی را اعالم نماییم همه اقدامات دولت باید براساس اصول 
ــال   و معاییر دوران کمونیزم جنگی صورت گیرد. در مرحلۀ کنونی اتوریته و تجربۀ فرمانده نظامی مارش
ــرفت واقعی در عادی سازی وضع و نابودسازی ضد  ــترین اهمیت است ولی اگر پیش ــکلوف حائز بیش س
ــتان آمده مسئولیت و رهبری مستقیم  ــت تا به افغانس ــت نیاید از اندروپوف خواهم خواس انقالب به دس
کارزار برای بهبود وضع را خود به عهده گیرد.«. کمی پسانتر کارمل اظهار داشت که مارشال سکلوف، 
ــاورین نظامی شوروی و وزارت دفاع جمهوری دموکراتیک افغانستان نه تنها از سرکوب ضدانقالب  مش

ناتوانند بلکه به بن بست نیز رسیده اند. 

ــور دیدی  ــده در قبال رهبران نظامی و وضعیت کش ــه افغانان به طور فزاین ــی آگاه بود ک کی جی ب
ــکو بود، درمورد کار  ــت: »وقتی کارمل در ماس ــگرانه پیدا می نمودند. گالبزوی باری اظهار داش نکوهش
ــخن گفت و خواست تا مارشال سکلوف دوباره به افغانستان فرستاده شود.  ناکام جنرال مایوروف)۲۲۷( س
ــال را که قبل بر آن مورد اعتماد کامل کارمل نبود واپس فرستاد.«  ــنید و مارش ــخنش را ش ــکو س ماس
ــت، بانگ برآورد: »نمی خواهم  ــکلوف در ماه می به کابل برگشته اس وقتی محمود بریالی دریافت که س
در جایی باشم که مارشال باشد. من کشور را ترک خواهم گفت.«  نجیب اهلل در این مورد اظهار داشت 
که مارشال برگشته بود تا اشتباهات سال ۱۹8۰ خود را اصالح کند. نوراحمد نور، محمد رفیع و گل آقا 
آوازه هایی پخش می کردند که گویا شوروی ها از افسران خلقی رشوه می گرفتند. به باور آن ها نمایندگان 

شوروی فاقد اصول و مسئول جنایات تره کی و امین بودند.

اکثر مردم دلیل دیرپایی سربازان شوروی در کشور شان را نمی دانستند. با آن که بارها به کارمل و 
ــی در پیش گیرند، آن ها در به راه انداختن کارزار  ــده بود چه برنامه و روش کمیته مرکزی ح.د.خ.ا. گفته ش
ــتی و کندی به خرج  ــتان سس ــوروی در افغانس ــربازان ش تبلیغاتی جهت توضیح مرام و هدف اقامت س
ــت: »ما پرچمی ها را چرا  ــات حزبی چنین بیان داش ــات خود را در یکی از جلس می دادند. گل آقا احساس
به خیانت به منافع کشور متهم می کنند؟ آیا ما بودیم که عساکر شوروی را به افغانستان خواستیم؟ نه! 
ــار، گالبزوی و مزدوریار بود که این کار را کردند! آن ها بودند که در هنگام کودتای امین در  ــن وطنج ای

سپتمبر ۱۹۷۹ به سفارت شوروی رفتند. این همه کار خلقی هاست!«

 Mayorov  (((((
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ناسازگاری

در آستانۀ سرنگون سازی حفیظ اهلل امین و پیش از آن که گروه افغانان )کارمل، سروری و دیگران( 
از تاشکند به کابل برده شوند، کارمل سوگند یاد کرد که احساسات شخصی خود در برابر خلقی ها را کنار 
ــته و فقط منافع دولت را مدنظر خواهد گرفت. اسداهلل سروری عضو دفتر سیاسی، معاون شورای  گذاش
انقالبی و معاون صدراعظم، سید محمد گالبزوی عضو کمیتۀ مرکزی و وزیر داخله، اسلم وطنجار عضو 
کمیتۀ مرکزی و وزیر مخابرات و شیرجان مزدوریار عضو کمیتۀ مرکزی و وزیر ترانسپورت همه امتنان 
ــاعدت هایی که در روزگار دشوار به آن ها شده بود و سپاسگزاری خود  قلبی خود به خاطر کمک ها و مس
ــت و حکومت اتحاد شوروی و شخص برژنف را به خاطر برخورد انترناسیونالیستی شان  از حزب کمونیس
ــته گفتند که از همه بیشتر به نظرات رفقای شوروی ارزش قایل بوده و  ــتان ابراز داش به حوادث افغانس

وظیفۀ کمونیستی خود می دانستند تا همه دستورها و هدایات رهبری شوروی را پیروی نمایند. 

ــتیزه و  ــوگندهای خود وفادار نمانده س ــتان به وعده ها و س اما رهبری جدید حزبی و دولتی افغانس
ــت: »خلقی ها باید بدانند که  جنگ درون حزبی پایان نیافت. کارمل دریکی از گردهم  آیی ها اظهار داش
ــت. اگر کدام قطعۀ نظامی به قیام مسلحانه علیه دولت دست زند،  ــوروی پشتیبان پرچمی هاس اتحاد ش
ــر فرماندهان اردوی  ــاخت.«  نکته در این بود که اکث ــا آخرین فرد نابود خواهند س ــوروی ها آن را ت ش
ــوروی در افغانستان  ــد ارتش ش ــد کی جی بی و فرماندهان ارش ــتان خلقی ها بودند. اعضای ارش افغانس
ــتینوف گزارش دادند که وزارت دفاع جمهوری  درهمان اوایل یعنی در مارچ ۱۹8۰ به آندروپوف و اوس
ــیان  ــی آن توجه چندانی به جنگ بر ضد شورش ــت عمومی امور سیاس ــتان و ریاس دموکراتیک افغانس
ــتند چون می پنداشتند که سربازان شوروی به حساب کار آنان خواهد رسید. گمان می رود گزارش  نداش
ــته شده بود تا از اشتباهات جناح خلق به گونۀ آشکارتر ولی به صورت عام انتقاد صورت  به گونه یی نوش

گیرد، بدون آن که از افراد مشخصی نام گرفته شود.

ــئول شعبۀ اقتصادی کمیته مرکزی ح.د.خ.ا. که در دسمبر ۱۹8۰ به خاطر تداوی  نیاز محمد)۲۲8( مس
در ماسکو به سر می برد، به  طور خصوصی و محرمانه اظهار داشت که به افغان ها دستور داده شده است 
تا هنگام دیدار و گفتگو با شوروی ها بگویند که در حزب اتحاد برقرار بوده مصونیت اهالی سراسر کشور 
ــت. خلقی ها به خاطر دادن معلومات  ــور به وجود آمده اس ــرایط خوب فعالیت اقتصادی در کش تأمین و ش

)))))  باید منظور نیاز محمد مومند عضو کمیته مرکزی ح.د.خ.ا. و عضو شورای انقالبی باشد – برگرداننده 
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ــوروی مورد کیفر و مجازات قرار می گرفتند. در دیداری که نیاز محمد با تابییف  ــت به مشاورین ش درس
ــاخۀ خلق منحیث یک جریان  ــوروی داشت، تابییف گفت که ش ــفارت ش و گریکوف در ماه جون در س
ــرکوب گردیده است ولی این بدان معنی نیست که در میان خلقی ها کمونیستان  ــی دیگر کاماًل س سیاس
واقعی وجود نداشتند. »تره کی کوشش کرد به آنان کمونیزم را یباموزاند ولی مؤفق نگردید.« نیاز محمد 
اعتراض آمیز اظهار داشت: »در حزب حرف های درست گفته می شوند الکن اندیشه های درست تحریف 
ــته می شود. یکپارچگی در حزب حتا میان منشیان حزبی  می گردند. حدیث)۲۲۹( بر امور حزبی مقدم دانس
ــکیالت حزبی در جایی که اکثریت اعضای آن ها خلقی ها هستند منحل و به جای آن ها  وجود ندارد. تش
ــنایان داده می شود. مردم قطعًا از  ــکیالت جدیدی ایجاد می گردد و مقامات دولتی به دوستان و آش تش
ــه است که اتحاد شوروی همه مسایل اقتصادی  ــتیبانی نمی نمایند. رهبری حزب بدین اندیش حزب پش
ــخنان  ــت.« س ــان متوجه موتر، مقام و خوش گذرانی اس و نظامی ما را حل می کند و همه فکر و ذکر ش
ــما کی جا  ــتاخانه قطع گردید: »این مفکوره ها را در کلۀ ش ــش تحریک آمیز گس نیاز محمد با این پرس

داده است؟«  

ــوروی ها که خلقی ها و پرچمی ها اعضای حزبی واحد تلقی گردند مخالفت وجود  در برابراین نظر ش
داشت و کارمل در برابر آن بازتاب منفی نشان می داد. به روز ۳ سپتمبر ۱۹8۰ حین بحث روی کاندید 
ــنهادی فرماندهان نظامی شوروی برای فرماندهی فرقۀ ۱۱ پیاده وی در حضور اوسادچی و محمد  پیش
رفیع اوقات تلخی  خود را بدین گونه نشان داد: »نمی دانم چرا رفقای شوروی چنین تصامیمی را بدون 
ــوره کنند اتخاذ می نمایند؟. آن ها واضحًا نمی دانند که  ــی عمومی ح.د.خ.ا. مش آنکه با من منحیث منش
ــتقالل و آزادی عمل بیشتر در  ــخص اس ــت.« کارمل به صورت مش این کار مداخله در امور داخلی ماس
مسایل مربوط به تقرر افراد را می خواست و بر افسران ارشد، بخصوص آنانی که خلقی بودند، بهانه گیری 
می کرد. وی حدس می زد که آنان معلومات غیرمجاز درمورد وضعیت کشور به فرماندهی قوای شوروی 
ــۀ دورساختن خلقی ها، بخصوص سروری، گالبزوی، وطنجار و مزدوریار از مقامات  می دادند و از اندیش
ــته به خون است.« کارمل در  ــتان آن ها آغش ــتاد و همواره تکرار می کرد که »دس حکومتی باز نمی ایس
عین زمان می کوشید تا بیخ هرگونه رقیب احتمالی را بکند و موقف خود را در حزب و دولت مستحکم 
سازد. اقامتگاه کی جی بی عقیده داشت که کارمل هنوز برای برآمدن از عهدۀ رهبری حزب آماده نیست 
چون وی همانند سابق در تنگنای دیدگاه پرچمی  خود گیر بوده خلقی ها را اپورتونیست هایی در صفوف 
ح.د.خ.ا. می دانست، میان طرفداران تره کی و امین تفاوتی نمی دید و می خواست تا تره کی، امین و جناح 
ــتایی مثبت به کار می برد یعنی با دقت به  ــند.  وی تاکتیک ایس خلق در مجموع بی اعتبار و بدنام باش
ــوره گوش می کرد ولی برای به مرحلۀ عمل گذاشتن آن کاری انجام نمی داد و اکثراً شکوه می کرد  مش
ــن چگونه اتحاد و یکپارچگی  ــینم. ای ــه »این مفکورۀ من نبود که با خلقی ها یکجا گرد یک میز بنش ک

)))))  کذا فی االصل. منظور از کلمۀ »حدیث« دانسته نشد – برگرداننده 
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است؟ آیا بهتر نیست علیه این اپورتونیزم مبارزه صورت گیرد؟«

ــم در ح.د.خ.ا. که مبتنی بر  ــات تئوریک اعادۀ نظ ــال های ۱۹8۰ و ۱۹8۱ روی اساس کارمل در س
سرکوب جناح خلق و افشای رسوایی ایدئولوژیک »خلقیزم – تره کیزم« بود کار می کرد. وی در این راستا 
ــط حزب تودۀ ایران پیرامون تاریخچۀ حزب کمونیست اتحاد شوروی را  ــلۀ مقاالت نشرشده توس سلس
ــویک ها سرکوب  ــط بلش به دقت مورد مطالعه قرار داد و همه جنبش های مخالف و ضدحزبی را که توس
ــی این بود که »اگر حزب  ــرد. نتیجه گیری عمده اش از این درس های تاریخ ــده بودند، مطالعه ک گردی
ــیون های مخالف را پیش از دست یابی به وحدت  ــت اتحاد شوروی این تعداد گروه ها و فراکس کمونیس
ــی بدر کرد، ما در ح.د.خ.ا. چرا نمی توانیم با عین شیوه در برابر  ــرکوب و از صحنۀ سیاس و یکپارچگی س
ــن کاری صورت نگیرد وحدت در صفوف ح.د.خ.ا. به وجود  ــیون خلق عمل نماییم؟ تا وقتی چنی فراکس

نخواهد آمد.«

ــت هرچه بیشتر زمان کارمل بیشتر و بیشتر ضد خلقی می شد. هنگام صحبت با همتاهای   با گذش
ــده و به آن ایمان دارد، نه  ــی سخن می گفت که به دریافت حقیقت نایل ش ــوروی خود از موضع کس ش
ــما دست های مرا بسته نگهدارید  ــی که هنوز به دنبال حقیقت می گردد. »تا زمانی که ش از موضع کس
ــت نخواهد یافت و دولت مضبوط و  ــم ح.د.خ.ا. به وحدت دس ــاب جناح خلق برس و نگذارید که به حس
ــتحکم نخواهد شد. تا زمانی که خلقی ها در حزب وجود دارند، وحدت ارگانیک ناممکن است. آن ها  مس
ــکنجه کردند، ما را کشتند و هنوزهم از ما نفرت دارند. آن ها دشمنان وحدت و یکپارچگی اند.«  ما را ش
ــان افغانستان )سازا(  ــازمان انقالبی زحمتکش کارمل همین موضعگیری فکری را در برابر گروه کار و س

نیز داشت. 

ــور، قوای مسلح و حزب  ــتی ناپذیر افتاده بود؟ وضعیت کش کارمل چرا در چنین موضع افراطی و آش
توجیه گر چنین لجاجت و سرسختی نبود و موقف خودش نیز با چنین آشتی ناپذیری بهبود نمی یافت. در 
ــور  ــاختن وضع در کش واقع رهبری ح.د.خ.ا. با چنین موضعگیری به هیچ وجه در آوردن ثبات و عادی س
ــت پی آمد های سؤ  سیاست های تره کی و امین را بزداید. مردم در  ــت نیاورد و نیز نتوانس مؤفقیتی به دس
ــز وضعیت و حالت واقعی اوضاع را در  ــام حاکم منفی گرا و بی تفاوت بودند و رهبری حزب نی ــر نظ براب
ــر وظایف عمدۀ خود آگاه نبود. این را می توان  ــوری درک نمی کرد و ب عرصه های مختلف حزبی و کش
ــاه جوالی ۱۹8۰ کمیته مرکزی  ــت پی برد که همه بیانیه ها و قطعنامه های پلنوم م ــن حقیق از روی ای
ــوروی ها آماده گردیده بودند. بخش عمدۀ آن ها را دگرمن پاولوف)۲۳۰( مسئول گروه  ــط ش ح.د.خ.ا. توس
ــته بود.  ــت عمومی اول کی جی بی نوش ــماره ۱ ریاس اطالعاتی نمایندگی کی جی بی و عضو خدمات ش
ــای کمیته مرکزی ح.د.خ.ا. و مقامات دولتی کانون های گفتمان ها و  ــی و داراالنش ــات دفتر سیاس جلس
ــد مگر این که از  ــتراک کنندگان بود و هیچ قطعنامه یی صادر نمی ش تبادل نظرهای خودجوش میان اش

 A.V. Pavlov  (((٠(
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پیش توسط شوروی ها تهیه گردیده می بود. افغان ها به دسیسه چینی ها و توطئه سنجی های داخل حزبی 
بیش از اندازه توجه می کردند و پنداشت آن بود که سایر مسایل را شوروی ها درست خواهند کرد. روش 

آن ها روش وابستگان بود ولی صفا و صمیمت الزم با رفقای شوروی در آن دیده نمی شد. 

ــتان موقف و اهمیت او را باال  ــوروی در افغانس کارمل به این نظر بود که افزایش نفوذ و مداخلۀ ش
خواهد برد ولی به شوروی ها اجازه نخواهد داد تا به گونۀ دلخواه او را کنترول کنند، بدین لحاظ اقامتگاه 
ــرایط همکاری بیشتر را به صراحت در برابر  ــت در آیندۀ نه چندان دور ش کی جی بی در کابل درنظرداش

کارمل گذاشته و ادامۀ کار با او را منوط به آن شرایط سازد.

ــمبر  ــتان آمدند. کارمل در دس ــرای بازدید به افغانس ــت پرورده اش کریوچکوف ب ــوف و دس اندروپ
ــپرد تا همه  ــکند مالقات کرد و به آن ها وعده س ــتینوف در تاش ــر با اندروپوف و اوس ــار دیگ ۱۹8۱یکب
پیشنهادات آن ها را به منصۀ اجرا گذاشته جلب و جذب سربازان به اردو و څارندوی را افزایش بخشد، 
ــماری از اشخاص را  ــمت معاون وزیر دفاع مقرر کرده وحدت را در حزب تأمین نماید و ش قادر را به س
ــازد. کارمل از این دیدار قوی دل شد ولی این فوران انرژی دیری نپایید چون  ــان برکنار س از کارهای ش
خودش و همراهانش همه شدیداً نگران از این بودند که نه اردو و نه څارندوی هیچ کدام حیثیت پشتگاه 
ــت. آن ها تکیه گاه و پایۀ قدرت خود خدمات اطالعات دولتی )خاد( و برخی واحد های  پرچمی ها را نداش

فعالین حزبی را می دانستند.   

ــروری)۲۳۱( مبارزه علیه آنان را الزم می دانست تا از  ــدند. س ــار فزاینده قرار داده ش خلقی ها زیر فش
ــتار »یکسره شدن کار خلقی ها در ظرف  ــده باشد. کشتمند خواس هرگونه توطئۀ ضددولتی جلوگیری ش
ــد. در برخی جاها پرچمی ها به اعمال دهشت در برابر رقبای خود دست یازیدند، چنانکه  ــال« ش یک س
ــتگاه حزبی و در  ــی اول کمیتۀ والیتی بلخ اضافه از ده خلقی را از میان برد. خلقی هایی که در دس منش
قوای مسلح کار می کردند، درمورد آینده و مصونیت خود نگران بودند و آوازه هایی را پخش می کردند که 
ــوروی پرچمی ها را گماشته بود ولی آن ها نمایندگان بورژوازی بودند و با منافع کسانی که باید  اتحاد ش
جمهوری دموکراتیک افغانستان را رهبری می کردند سازگار نبودند. پرچمی ها کنفرانس ملی ح.د.خ.ا. را 

که در مارچ ۱۹8۲ دایر شد نمایانگر غلبه و پیروزی شان بر جناح خلق می انگاشتند.

کارمل اتهام فراکسیون بازی را بر سروری، گالبزوی، وطنجار و مزدوریار وارد می کرد. وی باری به 
ــتور داد تا حینی که گالبزوی، وطنجار، مزدوریار یا کسی از سایر خلقی ها به دفترش  نگهبانان خود دس
می آمد در آنجا حضور داشته و چنان بنمایانند که گویی خلقی ها آمادگی حمله بر وی را داشتند. کارمل 
ــی، پرچمی یا گروه کاری در  ــاآرام و وارخطا می بود. وی می گفت که خلق ــروری ن هنگام صحبت با س
ــل این حزب یکپارچه گروه بندی های  ــت ولی در داخ ح.د.خ.ا. وجود ندارد و ح.د.خ.ا. حزب یکپارچه اس

)))))  کذا فی االصل ولی این باید اش��تباه باش��د و به گمان قوی بجای »س��روری« باید »کارمل« نوش��ته می شد – 
برگرداننده 
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ــره شود. وی در این ارتباط  ــازمانی کار آن ها یکس ــی و س داخل حزبی وجود دارند که باید از نظر سیاس
ــئلۀ فرستادن سروری و گالبزوی را به خارج کشور مورد غور قرار  ــوروی خواست تا مس از نمایندگان ش
ــت  ــی کمیته مرکزی حزب کمونیس دهند. در می ۱۹8۰ تابییف و ایوانوف توصیه کردند تا دفتر سیاس
اتحاد شوروی و کی جی بی موافقه کنند تا به منظور کاهش تنش میان شاخه های خلق و پرچم ح.د.خ.ا. 
ــروری پس از معالجه و درمان در اتحاد شوروی منحیث سفیر به منگولیا فرستاده شود و با گالبزوی  س
ــش کرد تا سروری را حق به جانب نشان دهد و  ــان صورت گیرد. کی جی بی در ابتدا کوش نیز رفتار همس
از تالش های کارمل، کشتمند، رفیع و قادر برای عزل وی به سبب جنایاتی که در زمان امین هنگامی 
ــاظ تنها زمانی به گمارش  ــت جلوگیری نماید، بدین لح ــت داش که زمام امور خدمات امنیتی را در دس
ــروری خود از کی جی بی خواست تا اجازه دهد از کار سیاسی  ــفیر توافق نشان داد که س وی منحیث س

کناره گیری نماید.

ــید تا گالبزوی را که عنصری وفادار و جانفشان در راه همکاری  ــخت کوش کی جی بی همچنین س
ــت دهد. در می ۱۹8۲  ــه کار نیکو انجام داده بود، برائ ــت و در مقام وزیر داخل ــوروی می دانس افغان ش
ــد تا کار وزارت داخله را مورد تفتیش و  ــک گروه کاری از جانب کمیته مرکزی ح.د.خ.ا. مؤظف گردی ی
ــده به رهبری وزارت داخله نشان داده نشد بلکه به کارمل و تنی چند  ــی قرار دهد. گزارش تهیه ش بررس
ــت  ــد. اقامتگاه کی جی بی در کابل آن را با ذرایع عملیاتی به دس ــه مرکزی ارائه گردی ــیان کمیت از منش
ــده بود بلکه حقایق  ــته نش ــه نظر اقامتگاه کی جی بی گزارش مذکور واقع بینانه و بی طرفانه نوش آورد. ب
ــده بودند تا کفۀ ضد گالبزوی را سنگینتر سازند. کی جی بی این را  ــده به گونه یی انتخاب ش برشمرده ش
ــت کم گرفتن نقش کمک های شوروی در ایجاد  ــی داخل حزبی و دس ــمکش های سیاس بازتابی از کش
ــلح فعال می دانست. نمایندگی کی جی بی و وزارت داخله)۲۳۲( به سفیر  څارندوی به مثابۀ یک نیروی مس

ــتند که گزارش درمورد کار وزارت داخله جانبدارانه بوده و نتیجه گیری های گزارش  ــوروی اظهار داش ش
ــت  نباید در کمیته مرکزی ح.د.خ.ا. مورد بحث قرار گیرد اما تابییف به این امر موافق نبود و عقیده داش
ــای کمیته مرکزی  ح.د.خ.ا. مورد بحث قرار گرفته و نتیجه گیری های الزم  که موضوع باید در داراالنش
از آن صورت گیرد. نمایندگی کی جی بی و وزارت داخله)۲۳۳(  با اذعان بر این که چنین مباحثاتی در جهت 
ــاختن وی از مقام وزارت سیر خواهد کرد، از تابییف خواستند تا از  ــاختن گالبزوی و برکنارس بی اعتبارس
نفوذ خود به گونه یی کار گیرد تا گزارش مذکور برای بحث مطرح گردد اما اقدامی در آن مورد صورت 
ــکو گزارش داد. این کار منتج به صادرشدن دستوری  نگیرد. کی جی بی اختالف نظر با تابییف را به ماس
ــیونی گالبزوی را خنثی و  ــه تابییف گردید که به موجب آن نتیجه گیری ها درمورد فعالیت های فراکس ب
ــود کار وزارت داخلۀ جمهوری دموکراتیک  ــات بگنجاند که منتج به بهب ــی را در آجندای مباحث اقدامات

افغانستان گردد. 

)))))  منظور باید وزیر داخله یعنی گالب زوی باشد – برگرداننده 
)))))  ایضاً



کـیجـیبـیدر افغـانســتان115

ــای کمیته مرکزی ح.د.خ.ا. که به ریاست  ــتۀ داراالنش ــۀ بس با وجود اینهمه کار گالبزوی در جلس
کارمل به روز ۴ سپتمبر دایر گردید، مورد انتقاد قرار گرفت و برکنارسازی وی از مقام وزیر داخله مطرح 
گردید ولی اشاره یی مبنی بر تأیید سفیر شوروی در ارتباط برکنارسازی در آن گنجانیده شد. نمایندگان 
ــپتمبر با تابییف داشتند و در آن سرمشاور  کی جی بی و وزارت امور داخله)۲۳۴( در مالقاتی که به روز ۵ س
ــتند، یکبار دیگر برعلیه برکناری  ــوروی و کفیل مشاور ارشد حزبی فتییف)۲۳۵( نیز حضور داش نظامی ش
ــت آنان عقب نشینی کرد. آن ها تصمیم گرفتند  ــخن گفتند. در این بار تابییف در برابر خواس گالبزوی س
ــدۀ یک مصوبۀ کمیته مرکزی ح.د.خ.ا. را یکجا با برنامۀ بهبود کار وزارت داخله  ــودۀ قباًل آماده ش تا مس
به کمیته مرکزی ح.د.خ.ا. ارائه دارند و قرار شد مباحثه روی این پیشنهادات با گزارشی که قباًل درمورد 

کار وزارت داخله ارائه شده بود، پیوند داده نشود.  

ــاختن اتهام علیه گالبزوی یکبار دیگر با تابییف  ــپتمبر موضوع واردساختن یا واردنس به روز ۲۱ س
ــاور ارشد حزبی رومانسوف)۲۳۶( حرفش را تأیید می کرد بر این نکته  مطرح گردید. تابییف در حالیکه مش
ــخص گالبزوی مورد تفتیش قرار گیرد. وی  ــایی های کار وزارت داخله و ش ــاری داشت که نارس پافش
ــدید  ــوروی با وضع تعزیرات ش ــاری خود را چنین توجیه کرد که وزارت امور داخلۀ اتحاد ش این پافش
ــای کمیته مرکزی در برابر  علیه گالبزوی موافق بود. باوجود توافقاتی با تابییف درمورد اینکه داراالنش
ــد، تعدیل  ــتاده ش ــودۀ مصوبۀ کمیته مرکزی که به کمیته مرکزی فرس گالبزوی برانگیخته نگردد، مس
گردید. بنابر آن نمایندگان کی جی بی و وزارت امور داخله)۲۳۷( پیشنهاد کردند تا سفیر و سرمشاور نظامی 
ــپتمبر را به سبب اینکه موضوع مطروحه  ــوف از افغانان بخواهند تا مالقات روز ۲۵ س از طریق رومانتس
ــی با کارمل نمایندۀ کی جی بی از وی  ــتربود به تعویق اندازند و در یک مالقات مقدمات ــد کار بیش نیازمن
ــوروی رهبری  ــی عمومی حزب به خواهش کی جی بی و وزارت داخلۀ اتحاد ش بخواهد تا منحیث منش
ــان دادن شواهد و اسنادی از  ــده را شخصًا به دست گیرد. نجیب اهلل با نش ــودۀ ارائه ش مباحثات روی مس
برخی کارهای غیراخالقی گالبزوی و نقشۀ یکی از خویشاوندانش برای جذب فرمانده کندک محافظین 

کارمل آتش کدورت وی در برابر گالبزوی را دامن زد.

نمایندگی کی جی بی و اقامتگاه آن در کابل آهسته آهسته کارهای کارمل و شرکایش را مغایر منافع 
اتحاد شوروی در افغانستان تشخیص می دادند و نشانه های آن را در روحیۀ فزایندۀ ضدشوروی در حزب 
و در کشور و کندشدن روند انقالبی می دیدند. خط مشی سکتاریستی و وابسته منشانۀ اتخاذ شده توسط 
ــوروی را مجبور می ساخت تا جنگ علیه  ــه تلقی گردید که اتحاد ش کارمل به مثابۀ ترمزی بر این پروس
دشمن را به تنهایی به پیش برد. اینان معلومات درمورد وضعیت واقعی در حزب و کشور را از مشاورین 

)))))  ایضاً
V.K. Fateyev  (((((

A.V. Romantsov  (((((
)))))  نویس��نده واضح نکرده اس��ت که منظور وزارت داخلۀ اتحاد شوروی اس��ت یا وزارت داخلۀ افغانستان و یا اینکه 

بازهم منظور باید وزیر داخله یعنی گالب زوی باشد – برگرداننده
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ــدار داد تا هنگام  ــکو دیدن می کرد هش ــوروی پنهان می کردند. نجیب اهلل به هیئتی از خاد که از ماس ش
ــتان و ح.د.خ.ا. در ماسکو نهایت محتاط باشند چون ساختمانی که برای  صحبت درمورد وضعیت افغانس

رهایش شان اختصاص داده شده بود با وسایل استراق سمع مجهز خواهد بود.

ــتمند، اناهیتا راتب زاد و گل آقا همه در این  ــلطان علی کش کارمل، نوراحمد نور، محمود بریالی، س
ــامل بودند. آن ها مانع ترفیع و تقرر افغانانی می شدند که از اکادمی ها و نهادهای  ــخت گیران ش حلقۀ س
ــه تحصیالت عالی در اتحاد  ــوروی فارغ گردیده بودند. از جملۀ ۲۷۱ تنی ک ــالت عالی اتحاد ش تحصی
ــلح کار می کردند ولی از این میان تنها یک  ــوروی را تکمیل کرده بودند ۱۷۳ تن آن ها در قوای مس ش
ــونل  ــول اردو بود در یک مقام باالیی کار می کرد ولی از جانب دیگر پرس ــه رئیس ارکان یک ق ــر ک نف
ــورهای سرمایه داری آموزش دیده بودند، حائز مقام های باالتر بوده و کم از کم در  نظامی ای که در کش

فرماندهی لواها و فرقه ها قرار داشتند.

ــی  ــاورین را به جانبداری از خلقی ها و فعالیت برضد مش گل آقا یک پرچمی افراطی بود. وی مش
ــتی  ــیون های خلق و پرچم آش ــاخت و به این باور بود که بین فراکس عمومی وحدت حزب متهم می س
ــی که بخواهند خود را مخفی  ــت. »خلقی هایی که برعلیه مردم جنایت کرده اند تا هر وقت ــکان نداش ام
ــتۀ جنایات خود را خواهند دید. خائنین و آدمکشان در اتحاد شوروی  ــاخته می توانند ولی کیفر شایس س
ــد.«  ــتان نیز واقع خواهد ش ــدند. عین چیز در افغانس ــا پس از ختم جنگ محاکمه و محکوم ش مدت ه
ــا از مقامش منحیث رئیس امور  ــنهاد کردند تا گل آق ــی کی جی بی و اقامتگاه آن در کابل پیش نمایندگ
سیاسی اردو برکنار ساخته شود. آن ها کارمل را نیز فردی تنبل و بی کاره می دانستند که ساعت ۹ صبح 
ــخت کوش نبود. کارمل تا حدی مانند تره کی بود. وزیران را  ــتر برمی خواست و در کار خود هم س از بس
ــور داخله بلکه به حیث مخبر وضعیت  ــت و وزیر امور داخله را نه به حیث وزیر ام ــار نگه می داش در انتظ
ــد اعتماد به نفس بود و این  ــان دودل و فاق ــه دفتر کار خود می پذیرفت. کارمل انس ــری ح.د.خ.ا. ب رهب
ـُل و بی حالش با سایرین و آسان زیر تأثیر دیگران  خصیصه اش در تذبذب آشکار و سلوک و برخورد ش
ــخصیت های بزرگ جهانی و پراهمیت تر از  ــن بازتاب می یافت ولی خودش خود را یکی از ش قرارگرفت
ــیری عضو دفتر سیاسی و مسئول کمیسیون  ــت. وی بر دستگیر پنجش ــتروی کیوبا می دانس فیدل کاس
ــیری »هنوز در همه چیز نظریات خاص  نظارت و کنترول حزبی بی اعتماد بود چون به عقیدۀ او پنجش
ــر خالۀ خود عبدالوکیل  ــت.« کارمل همچنین پس ــأ اختالفات داخل حزبی اس خود را دارد و منبع و منش
وزیر مالیه را به خاطر همکاری با کی جی بی به صورت غیر مستقیم مورد انتقاد قرار می داد. دامن اخالقی 

کارمل نیز بی لکه نبود چون با اناهیتا راتب زاد عضو دفتر سیاسی روابط عاشقانه داشت.    

گالبزوی روزمره درمورد وضعیت بیست و چهار ساعت گذشتۀ کشور به کارمل گزارش می داد. وی 
ــگفت بود چون آن گونه که باید بر وی اعمال نفوذ  ــلوک نمایندگان شوروی در برابر کارمل در ش از س
ــی مستدام و دائم الخمربودن وی و کاری که در حزب می کرد، چشم می بستند.  نمی کردند و بر باده نوش
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ــت  کارمل برای حزب و دولت رهبری منفعل و بی عرضه بود. یگانه چیزی که مورد توجهش قرار داش
ــتحکام وضعیت در کشور  ــرکردگان جناح خلق را بریزد. درمورد ثبات و اس این بود که چگونه آبروی س
تشویش و نگرانی نداشت چون شوروی ها را مسئول آن می پنداشت ولی در عین حال بر کار مشاورین 
ــت نه  ــوروی نیز خورده گیری می کرد. به گفتۀ گالبزوی که باری گفته بود »کارمل رئیس دربار اس ش
رئیس جمهور و من وزیر داخلۀ جمهوری دموکراتیک افغانستان نه بلکه وزیر داخلۀ کابل می باشم چون 

بخش اعظم کشور به دست شورشیان است.« 

سطح و شیوۀ زندگی نزدیکان کارمل نیز تعریف زیادی نداشت. محمود بریالی منشی کمیته مرکزی 
و رئیس شعبۀ بین المللی ح.د.خ.ا. که از زن دیگر پدر کارمل و برادر ناسکۀ او بود و رهبر احتمالی آینده 
ــد در تجارت و داد و ستد خانه و موتر مصروف بود. نوراحمد نور و صالح محمد زیری هر  ــته می ش پنداش
روز از ساعت 8 تا ۱۰ صبح کنار سماوار نشسته چای می نوشیدند و قصه می کردند. نجیب اهلل، شاه محمد 
دوست و صادقی)۲۳8( گروه دیگری را تشکیل می دادند. نظریات آن ها درمورد وحدت حزب دارای نرمش 
ــش قرار نمی دادند. خویش خوری و امتیاز بخشی  ــتر بود ولی تصامیم کارمل را مورد پرس و انعطاف بیش
ــخت شیوع داشت. آن ها در اختالس و حیف و  ــتان و خویشاوندان در داخل رهبری ح.د.خ.ا. س به دوس

میل ملکیت دولتی به خاطر ارضاع خواهشات و عیش و نشاط خود اندکترین تردید و دریغی نداشتند.

ــتیز( به اوستینوف )وزیر  ــکلوف )معاون وزیر دفاع( و اخرومییف )معاون لوی درس در مارچ ۱۹8۲ س
دفاع شوروی( گزارش دادند که نوراحمد نور، محمود بریالی و گل آقا با پشتیبانی کشتمند، نجیب و رفیع 
برعلیه منافع وحدت حزب فعالیت دارند. اینان به خاطری به طور اخص خطرناک بودند که اثر و نفوذ شان 
ــاورین شوروی را نادیده می گرفتند و برخورد شان  در حال افزایش بود و اکثراً نظرات و توصیه های مش
سالوسانه و بدون صداقت بود. رهبران نظامی شوروی پیشنهاد کردند تا این اشخاص به صورت تدریجی 

از مقامات کلیدی برکنار و به خارج کشور فرستاده شوند.

ــت. اقامتگاه کی جی بی  ــوروی قرار داش قادر مورد اعتماد عام و تام ارگان های دولتی و نظامیان ش
ــناخت.  ــوروی می ش ــۀ مردی اصولی و فداکار در برابر اتحاد ش ــت و او را به مثاب ــه وی ارج می گذاش ب
ــت. اکثریت  ــا را نتیجۀ موقف اجتماعی پرچمی ها می دانس ــازگاری میان پرچمی ها و خلقی ه ــادر ناس ق
پرچمی ها برخاسته از الیه های ممتاز جامعۀ افغانی بودند درحالی که خلقی ها بیشترینه از الیه های بینوا 
و زحمتکش برخاسته بودند. وی خود در زندان مورد شکنجۀ جسمی قرار گرفته و عصب دست راستش 
قطع گردیده بود. کارمل شخصیت نیرومند قادر را می دانست و در نهان از او بدش می آمد و بر او بی باور 
ــنهاد کرد تا از وی بیشتر کار گرفته  ــت، پیش ــت دیدی که کارمل از قادر داش بود. اقامتگاه با درنظرداش
شود. در سال ۱۹8۲ شوروی ها توانستند رفیع را جهت کسب آموزش نظامی به اتحاد شوروی بفرستند 

)))))  احتماالً محمد یاسین صادقی رئیس شورای وزیران است )یادداشت ویرایشگر نسخۀ انگلیسی). قابل تذکر است 
که توضیح ویرایشگر نسخۀ انگلیسی در مورد مقام یاسین صادقی اشتباه آمیز است چون کسی به این نام  هرگز رئیس شورای 

وزیران که همانا نخست وزیر است نبوده است – برگرداننده 
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و قادر را به جایش نصب کنند. مارشال سکلوف گزارش ذیل را درمورد قادر به ماسکو فرستاد: »عبدالقادر 
ــوروی وفادار بوده و بدون دستور شوروی ها یا موافقۀ آنان دست به هیچ گونه حرکت نظامی  به اتحاد ش
ــت که عبدالقار  ــوروکین روابط خوب کاری دارد. نظر ما بر اینس ــی نخواهد زد. وی با جنرال س یا سیاس
ــد.« اما  ــت که دورنمای خوب دارد و می تواند برای ما مفید باش یکی از رهبران حزبی دولتی افغانی اس
ــه های  نجیب اهلل با اضافه کردن معلوماتی درمورد دغلی قادر در معامالت مالی، ذهنیت ضدحزبی و نقش
ــش کرده بود تا گالبزوی را  ــه دار ساخت. قادر کوش ــفارش نامۀ بی عیب را خدش توطئه گرانه اش این س
ــده و برای اعادۀ نظم به نیروی نظامی دست برند. نظر قادر آن بود که اردو  ــویق نماید با او متحد ش تش
ــور مستحکم گردید، آن را به نیروهای سالم  ــی در کش ــت گیرد و پس از آنکه دموکراس قدرت را به دس
ــور ثبات و استحکام بیاورد. از جانب  ــته بود به حزب وحدت و به کش ــپارد چون کارمل نتوانس حزب بس
دیگر قادر به کارمل پیشنهاد کرد تا وی خودش اپوزسیون دست راستی یا دست چپی را به وجود آورده 
در رأس آن قرار گیرد تا نمایی از دموکراسی در جمهوری دموکراتیک افغانستان به میان آید، سپس وی 
ــیون واقعی را که توسط این حیله آشکار و علنی شده خواهد بود، سرکوب نماید. کارمل  )کارمل( اپوزیس

این نقشه را اوانتوریزم و پرووکاسیون )ماجراجویی و تحریک گری( از جانب قادر تلقی کرد.

ــن کنگرۀ حزب  ــتراک در ۲۶می ــی می گرفت تا جهت اش ــت افغانی آمادگ ــی که یک هیئ هنگام
کمونیست اتحاد شوروی)۲۳۹( به ماسکو سفر کند، تابییف، کوزلوف، مایوروف و سپولنیکوف)۲۴۰( تلگرامی 
ــت افغانی باید افغانان  ــتادند: هنگام صحبت و مذاکره با هیئ ــت ذیل به اندروپوف فرس ــاوی درخواس ح
وادار ساخته شوند تا در عملیات رزمی سهم گرفته و صرفًا مشاهد و تماشابین فعالیت سربازان شوروی 
نباشند. شوروی ها باید کارمل را متوجه تعداد زیاد اشخاصی بسازد که به احزاب اسالمی و سازمان هایی 
ــوب بوده و در حزب، دستگاه دولتی، رستۀ افسران و پولیس  که برای انقالب ایجاد خطر می کردند منس
ــوروی در افغانستان معلومات  ــور جا گرفته بودند. در صورتی که افغانان بگویند که به نمایندگان ش کش
ــایل مختلف داده نشده است رهبران شوروی باید پاسخ دهند که نمایندگان  ــت درمورد مس عینی و درس
ــغول کار بوده از وضعیت کشور و حزب  ــاحات جمهوری دموکراتیک افغانستان مش ــوروی در همه س ش
ــتان دارد. اگر مسایل  ــوروی دیدی واقعبیانه درمورد وضعیت در افغانس معلومات دقیق دارند و جانب ش
ــه به کارهای دپلوماتیک، مطرح  ــونل و مقرری ها، بخصوص موضوع تبدیلی عبدالوکیل وزیر مالی پرس
گردد در این صورت جانب شوروی باید پاسخ دهد که نیازی به این کار نیست و این که این موضوع تنها 
ــت ذهنی گرایانۀ کارمل نسبت به وکیل بدین گونه مطرح گردیده است. رهبری شوروی  ــبب برداش به س
ــود خلقی های افراطی را با کمک و همکاری خلقی های صادق و راستکار  ــنهاد کنند که می ش باید پیش

)که باید به آن ها توجه بیشتر صورت گیرد( تجرید نمود.  

)))))  ))مین کنگرۀ حزب کمونیس��ت اتحاد ش��وروی در فبروری – مارچ )))) دایر شد )یادداشت ویرایشگر نسخۀ 
انگلیسی)

Tabeev, Kozlov, Mayorov & Spolnikov  (((٠(
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در ۲۶مین کنگرۀ حزب کمونیست اتحاد شوروی از تره کی در جملۀ کمونیستانی که در فاصلۀ میان 
ــد. پرچمی ها این را ضربۀ بزرگی بر خلقی ها و گرایشات شان و  ــته بودند، نام برده نش دو کنگره درگذش

کمکی »برابر با نیم سال تالش های خود ما« در این زمینه تلقی کردند.

ــوف، فتییف، رومانتسوف و زمریانوف)۲۴۱( تنی  ــفرونچوک، وسیلوف، گریکوف، کوزلوف، لومونوس س
ــمار اعضای حزب  ــاورین ایدئولوژیک ح.د.خ.ا. بودند. بین اپریل ۱۹۷8 و اکتوبر ۱۹8۲ که ش چند از مش
به ۶۰۰۰۰ تن می رسید عضویت حزب اضافه از بیست چند افزایش یافت. از نظر طبقاتی اعضای حزب 
متعلق به خرده بورژوازی بوده تنها 8% اعضا را می شد متعلق به طبقۀ کارگر دانست. هیچ عضوی از طبقۀ 
کارگر در باالترین ارگان های حزبی و دولتی، کمیته مرکزی یا شورای انقالبی سراغ نمی شد. رشد کمی 
ــازمان حزبی کابل بود که هریک به  حزب به خاطر موالید کی جی بی یعنی ارگان های کیفری دولت و س

ترتیب ۲8۰۰۰ عضو و ۱۱۵۰۰ عضو داشتند.  

    

 V.S. Safronchuk, S.M. Veselv, Grekov, Kozlov, V.G. Lomonosov,  V.K. Fateev,  (((((
 A.V. Romantsov & V.G.Zamaryanov
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تخموترکۀکیجیبی

ارگان های امنیتی دولت افغانستان در سال ۱۹8۰ روی خطوط تشکیالتی کی جی بی بازسازی شده 
ــت عمومی خدمات اطالعات دولتی )خاد(  ــتیاق آموزش های آن را فرا می گرفتند. ریاس ــور و اش و با ش
ــور فعال بود. کارکنان خاد از ۷۰۰  نفر در  ــوالی ها و عالقداری های کش در همۀ ۲۹ والیت و همه ولس
ــال ۱۹8۲ ازدیاد یافت که ۵۶% آن ها اعضای ح.د.خ.ا. و ۲8% آن ها  جنوری ۱۹8۰ به ۱۶۶۵۰ نفر در س
ــازمان دموکراتیک جوانان بوده به ۶۳ کمیتۀ حزبی تعلق داشتند. اینان آموزش عملیاتی خود  اعضای س
ــوروی و در یک مرکز آموزشی در کابل فرا می گرفتند. ریاست عمومی خدمات اطالعات  را در اتحاد ش
ــت امور سیاسی، ریاست کارمندان و پرسونل و  ــتمل بر ۱۱ بخش عملیاتی )اوپراتیفی(، ریاس دولتی مش

۱۱ بخش خدمات فرعی و امدادی بود.

در اگست ۱۹8۱ کارمل رضائیت کامل خود را از کار کی جی بی در افغانستان ابراز داشته گفت که به 
اندروپوف رئیس عمومی کی جی بی ارادتمندی خاص دارد. وی اظهار داشت که کی جی بی تحت رهبری 
اندروپوف سهم نهایت باارزشی در تاسیس جمهوری دموکراتیک افغانستان ایفا کرده و با فراهم ساختن 
ــور و همه  ــر کش ــتان سراس امکان برقراری امنیت و مصونیت مؤثر که برای اولین بار در تاریخ افغانس
ــی را بازی  ــتاوردهای انقالب ثور نقش پرارزش الیه های اجتماعی مردم را دربر می گیرد در دفاع از دس
ــران ارشد  ــت. به گفتۀ او کی جی بی کار را از »زیر صفر« آغاز کرده بود. در یک گردهمایی افس کرده اس
و کارمندان عملیاتی خاد در می ۱۹8۲ کارمل اظهار داشت که »خاد به یک نیروی واقعی رزم و مبارزه 

علیه دشمنان انقالب ثور مبدل گشته است«.   

مبارزۀ مسلحانه علیه شورشیان بخش عمدۀ کار ارگان های امنیتی بود ولی خاد اکنون بیشتر درگیر 
تدابیر عملیاتی اجنتوری شده بود. در شبکۀ عوامل و ایجنت های ارگان های امنیتی ۹۵۰۰ مخبر شامل 
ــد. برای این منظور ۲۶۹ گروه عملیاتی  ــگیری کننده منظمًا در کابل انجام می ش بودند. تصفیه های پیش
ــلح، ۱۳۹۲ عضو څارندوی، ۵۴۰ عضو خاد و اضافه از ۱۷۰۰ تن از  ــده 8۲۴۰ عضو قوای مس ایجاد ش
ــتند. از ۲ تا 8 فبروری ۱۹8۱ آ ن ها ۹۶۰۰ خانه را تالشی و  ــهم داش فعالین حزبی در چنین عملیات ها س
۴۵۷۷ مرد جوانی را که از خدمت عسکری سرباز زده بودند به کندک های تجمع گسیل کردند. ۷۱ تن 
به شمول پنج عضو سازمان متمایل به چین »وطنپرستان آزادیخواه« و پنج عضو سازمان شیعی »نصر« 
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ــانتر ۵۰۰  ــت آمد و پس ــالمی گلبدین کارت های عضویت ۵۰۰۰ تن به دس گرفتار گردیدند. از حزب اس
عضو بخش کابل آن حزب که شامل ۱۲۷ تن نظامی می شدند کشف و دستگیر گردیدند. آن ها بایگانی 
ــف و اعضای آن را دستگیر کردند. رهبر مخفی »جمعیت  ــیف( سازمان مائویستی »پیکار« را کش )آرش
اسالمی افغانستان« گیر افتاد و در طی تحقیق اسامی 8۲۵ نفر را افشا ساخت. از رهبران جمعیت دوازده 

تن به خدمت خاد جذب شده و دوباره به داخل صفوف مبارزان مخفی نفوذ داده شدند.)۲۴۲(

ــد. هواپیمایی که متعلق به خط هوایی دولتی  ــاخته ش به تاریخ ۲ مارچ عملیات »عالمگیر« پیاده س
ــتان بود توسط گروهی از دهشت افگنان پاکستانی به رهبری مرتضی بوتو)۲۴۳( حین پرواز به طرف  پاکس
ــد.  هواپیماربایان رهایی همه  ــاخته ش ــت وادار س ــده و در فرودگاه کابل به نشس آلمان غربی ربوده ش
ــه بار از کابل بازدید و با  ــتان را تقاضا می کردند. مرتضی بوتو پیش از این س ــی در پاکس زندانیان سیاس
نجیب اهلل رئیس خاد دیدار کرده بود. آن ها راه های مقابله با رژیم پاکستان را مورد گفتگو قرار داده و در 
ــب ۲ بر ۳ مارچ نجیب اهلل، درحالی که  ــال ۱۹8۰ روی اختطاف هواپیما توافق کرده بودند. در ش پایان س
ــاالی پلکان هواپیما مالقات  ــخصًا با مرتضی بوتو در ب ــت، ش یونیفورم کارگران فرودگاه را به تن داش
ــتان  ــوره می دادند چگونه از وضعیت علیه پاکس ــرد. اقامتگاه و نمایندگی کی جی بی به نجیب اهلل مش ک
ــه عضو سازمان »الذوالفقار« با هواپیما ربایان  ــی کند. مرتضی بوتو تقاضا داشت تا س بهره برداری سیاس
ــتان مبلغ ۴۵۰۰ دالر پول نقد، آلۀ انفجاریۀ ساعتی، سه ماشیندار کالشنیکوف  ــوند. به تروریس یکجا ش
ــتان از برژنف  ــد. در همین هنگام ضیاالحق رئیس جمهور پاکس ــتی داده ش با مهمات آن و چهار بم دس
خواست دولت افغانستان را وادار سازد تا هواپیما و مسافرین آن را آزاد کند. سروصدای تبلیغاتی زیادی 
ــتان راه اندازی شد و سپس تصمیم گرفته شد تا با موافقۀ  ــت و دهشت افگن پاکس درمورد رژیم تروریس
ــه هواپیماربایان پناهندگی  ــی رهبر لیبیا وعده کرد تا ب ــود. قذاف ــس هواپیما به لیبیا پرواز داده ش طرابل
ــین هواپیما اجازه یافتند طیاره را  ــان را در اردوگاهی نگهداری کند. زنان سرنش ــی داده و گروگان سیاس

ترک کنند، سپس هواپیما سوخت گیری نموده از کابل پرواز کرد.

در فبروری ۱۹8۲ سازمان مخفی »رهایی« یکجا با چاپ خانه و دستگاه رادیویی »واخاف«)۲۴۴( آن 
از بین برده شد. این سازمان ارتباطات گسترده یی با استادان، دانشجویان و کارمندان دفتری در کابل و 
سایر شهرهای افغانستان داشت. ۳۱ کارمند رسمی، ۶۰ دانشجو و شاگرد مکتب، ۷ معلم، ۱۳ کارگر، ۹ 

فروشنده و بازارگان و ده منسوب اردو که جمله ۱۳۰ تن می شدند، دستگیر گردیدند.

در نیمۀ اول ۱۹8۲ خاد در ۷۵۰ عملیات گسترده و محلی سرکوب جنگجویان مخالف سهم گرفت. 

)))))  یک گروه متمایل به چین نیز در شهر مزار شریف کشف و امحا گردید – )یادداشت نویسنده) 
)))))  مرتضی بوتو پسر ذوالفقارعلی بوتو صدراعظم و سپس رئیس جمهور پاکستان )))))- ))))) و برادر بینظیر 
بوتو بود که دوبار صدراعظم پاکستان گردید. پدرش در سال )))) با کودتای جنرال ضیا الحق از قدرت سرنگون و در سال 

)))) به امر ضیا الحق بدار آویخته شد. – برگرداننده     
)))))  Vakhav کذا فی االصل. تاجاییکه از اهل خبرۀ سازمان رهایی افغانستان پرسش بعمل آمد این نام و این رادیو 

شناخته نشد و نه سازمان رهایی در آن زمان مالک و گردانندۀ دستگاه رادیویی بود – برگرداننده 
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ــاس گزارش عوامل خاد انجام  اضافه از ۴۵۰ حملۀ هوایی و توپچی بر مراکز جنگجویان ضد رژیم براس
ــالمی از بین برده شد و ۶۰۰۰ نفر اعضای آن ها بازداشت  ــازمان های اس یافته، در حدود ۳۰۰ کمیتۀ س

گردیدند.

یک وجه مهم کار خاد تالش برای پاشاندن گروه های پارتیزان و تشویق آن ها به دست کشیدن از 
مبارزۀ مسلحانه بر ضد دولت بود. به اثر تالش های خاد ۲۵۰ گروه مسلح مخالف اسلحۀ خود را به زمین 
ــدند و مذاکرات با سرکردگان ۱۶۲ واحد دیگر راه انداخته  ــته و در ۵۰ گروه دفاع خودی تنظیم ش گذاش
ــد. کی جی بی به ایجاد آنچه »دسته های کاذب« نامیده می شد، اهمیت زیادی قایل بود. این دسته ها  ش
ــرار وانمود می کردند وعلیه گروه های مجاهدین واقعی وارد عملیات شده  ــلح اش ــته های مس خود را دس
هرگاهی که فرصت دست می داد به کشتار و نابودسازی آن ها می پرداختند. آن ها تصادمات و برخوردها 
ــد و هرگاه ایجاب می کرد ظاهراً  ــازی و تحریک می کردن ــن گروه های مختلف پارتیزان ها را زمینه س بی
ــت کشیده، خود را به مقامات تسلیم می کردند یا به صف دولت  ــلحانۀ خود علیه دولت دس از مبارزۀ مس
می پیوستند. در اکتوبر ۱۹8۲ به تعداد 8۴ چنین دستۀ مجاهدین کاذب وجود داشت و تا جنوری ۱۹8۳ 

دوی دیگر نیز تشکیل گردید.

ــازمان های مختلف مخفی را دستگیر،  ــال ۱۹8۲ ارگان های امنیتی اضافه از ۱۵۰۰ عضو س  در س
ــی را خنثی و تظاهرات کتلوی  ــرکوب، ۱۷۰ گروه چپ افراط ــدود ۲۰۰ گروه بندی ضددولتی را س در ح
ضددولتی را که به مناسبت چهارمین ساگرد انقالب ثور و اعیاد مذهبی تدارک دیده می شد، فروپاشاندند. 
آن ها ۲۷ گروه تروریستی مشتمل بر ۳۰۰ نفر را از بین برده و ۲۰۰ واحد دفاع خودی را در مناطق زیر 
ــف و  ــتفاده از کش ــه ماه اول ۱۹8۳ ارگان های والیتی خاد با اس کنترول دولت ایجاد کردند. در طی س
ــی نفوذ داده بودند ۱۴۰ حملۀ هوایی و ۳۶۰ حملۀ  ــزارش 8۰۰ ایجنت که به داخل گروه های پارتیزان گ

محلی را راه اندازی نمودند.

کی جی بی کوشش می کرد تا سربازان سرحدی را به شکل یک نیروی مطرح و قابل حساب تنظیم 
ــید ۴۳,۷% نیروهای مسلح را تشکیل  ــال ۱۹8۳ به ۲۷۷۱۵ نفر می رس و تبارز دهد. تعداد آن ها که تا س
ــت. کمیته مرکزی ح.د.خ.ا. و  ــرحدی در برابر اردوی منظم ۱/۳ اس ــب آرمانی سربازان س می داد. تناس
ــکری در نیروهای سرحدی به وجود  ــیون خاصی در ارتباط با امور مکلفیت عس ــورای انقالبی کمیس ش
آورده بود اما تعداد سربازان این نیروها به خاطر میزان بلند فرار از خدمت هیچ گاه تکمیل نمی شد. به طور 
ــال ۱۹8۲ دوهزار نفر آن ها فرار کردند اما برنامه برای ایجاد  ــکی در س ــرباز پش مثال از جملۀ ۵۶۰۰ س
ــف توپوگرافیک و ۱۴۵ بطریۀ  هاوان وجود داشت. از جملۀ ۱۷۳۲  ــرحدی، ۲۰۷ بطریۀ کش ۱۰ لوای س
ــرحدی ۱۳۰۰ آن ها عضو ح.د.خ.ا. و اضافه از صد تن آن ها در اتحاد شوروی آموزش  ــر نیروهای س افس

دیده بودند.

ــتخبارات نظامی در بخش اوپراتیفی )عملیاتی( خدمات مؤثری برای قوای مسلح انجام می دهد.  اس
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در سال ۱۹8۱ پنجصد و شصت عضو استخبارات نظامی اداره و کنترول کار ۳8۳8 عامل و ۱۷۵۶ عضو 
ــتۀ مبارزین مخفی ضددولتی با ۱8۰۰۰ عضو  ــتند که به همکاری آن ها ۲۵۶ دس همکار را به عهده داش

و نیز ۵۰ عامل اشرار کشف گردیدند. 

ــرحدی  ــوبین اردو و قوای س ــت که تعداد زیادی از منس نمایندۀ کی جی بی بر این امر آگاهی داش
هواخواه اخوان المسلمین، ستم ملی و  شعلۀ جاوید بودند که این امر بر انضباط و دسپلین اردو اثر سخت 

منفی داشت.

ــال ۱۹8۳ به  ــان در س ــت و قرار بود تعداد ش در صفوف پولیس ۷۳۰۰۰ کارمند نظامی وجود داش
ــوروی آموزش دیده  ــر و ضابط در اتحاد ش ــود. اضافه از ۵۰۰۰ افس 8۵۰۰۰ تا ۹۰۰۰۰ نفر باال برده ش
بودند. جزوتام های څارندوی در سال ۱۹8۲ چهارصد عملیات را انجام داده و در ۱۰۰۰ عملیات با اردو 

مشترکًا سهم گرفت. 

ــای امنیتی با دقت خاص برای روز های تعطیالت دولتی آمادگی گرفته و اهتمام می کردند.  ارگان ه
برای پنجمین سالگرد انقالب ثور تدابیر پیشگیری کننده در داخل و اطراف پایتخت و در طول راه هایی 
که می توانستند مورد استفادۀ اشرار قرار گیرند، گرفته شد. تصفیه های پیشگیری کننده در ۱۲ ناحیۀ شهر 
ــتاهای نزدیک پایتخت صورت گرفت. یازده واحد نیروی عملیاتی اضافی هر یک متشکل از ۵۰  و روس
ــکل از ۲۰ سرباز ایجاد گردیده اشخاص مشکوک و ناشناس در  ــرباز، و ۳۰ واحد کمین هر یک متش س
ــب و روز در همه نقاط پایتخت بازداشت و مورد بازجویی قرار می گرفتند. ارگان های امنیتی  هر وقت ش
ــرباز  ــتند که در طی آن در حدود ۷۰۰۰ س از ۲۱ اپریل تا ۱۰ می تدابیر فوق العادۀ امنیتی را به کار بس
ــه برابر تعداد معمول افراد گشتی شب و روز در گزمه بودند و نیروهای احتیاط  څارندوی یعنی قریب س

ــتند. څارندوی برای نظارت بر نقاطی که  ــیار در هر ناحیه به حالت آماده باش قرار داش ــراپا مسلح س س
ــم گذشت آتش باری نمود پوسته های دیده بانی  ــد با راکت یا سالح سنگین بر مراسم رس از آن ها می ش
ــیرهایی که خارجیان عبور و مرور می کردند، افزایش  ــرد و خاد دیده بانی خود را بر نقاط و مس ــاد ک ایج
ــران کریملین تجربه داشتند، نگهبانی رهبری  ــان ریاست ۹ کی جی بی که در نگهبانی س داد. کارشناس

افغانستان را به عهده گرفتند. 

کار اجباری در زندان های افغانستان بار اول در سال ۱۹8۱ با نمونه  گیری از زندان های شوروی رایج 
ــت آمد و ۶۱۰۰۰ جوره یونیفورم و  ــال اول از تولیدات زندان۳۰ ملیون افغانی مفاد به دس گردید و در س

زیرپوشی برای استفادۀ پولیس نظامی در کارگاه های زندان پلچرخی تولید گردید.

ــور داخله ایجاد گردید. ارگان جداگانه یی در  ــتخباراتی در وزارت ام در می ۱۹8۲ بخش خدمات اس
ــتخبارات خارجی( وجود داشت که برای پوشاندن هویت آن  ــت فدا )ریاست اس چوکات خاد به نام ریاس
فقط به نام ریاست ۱۰ یاد می گردید. این ریاست متشکل از ۱۴ مدیریت در مرکز و ۱۰ شعبه در چوکات 
ــت،  ــهر های هرات، فراه، کندهار، خوس ــتان و در ش مدیریت های خاد در والیات همجوار ایران و پاکس
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ــش قبایل و بخش امور مهاجرین غیرقانونی نیز  ــاد، نیمروز، هلمند، زابل، پکتیا و کندز بود. بخ جالل آب
ــناس  ــت. در جون ۱۹8۱ خدمات اطالعاتی به تعداد ۳۷۰  نفر کارش ــت وجود داش در چوکات این ریاس
داشت که همه مشتمل بر اعضای قابل اعتماد ح.د.خ.ا. بودند که تعلیمات خاص را در اتحاد شوروی فرا 
ــت خوب در ضمن یک چکیست خوب نیز است«. پوسته های  گرفته بودند. به گفتۀ لنین »یک کمونیس
ــعبات وزارت اقوام و قبایل در مناطق  ــش ش ــه یا چار کارمند زیر پوش ــکل از س اطالعاتی هریک متش
ــود که کورس های  ــاه پایا)۲۴۵( فرزند غالم حیدر ب ــئول این بخش احمدش ــرحدی کار می کردند. مس س

جاسوسی را در تاشکند گرفته بود.

ــبرد کار استخباراتی و جاسوسی علیه پاکستان، ایران و  هدف از ایجاد خدمات اطالعات دولتی پیش
ــایر کشورها، به دست آوری معلومات پیشگیری کننده درمورد مهاجرین افغانی و دستگاه های خدمات  س
خاص ایاالت متحده، چین و کشورهای اسالمی و تأسیس اقامتگاه های استخباراتی در خارج کشور بود. 
ــاور روسی ریاست خدمات اطالعات دولتی لژنین )یوری()۲۴۶( کارشناس امور ایران بود که از ۱۹۶۴  مش
ــتخبارات پاکستان و ریاست دوم آن  ــت اول خاد مسئول اس ــور کار کرده بود. ریاس تا ۱۹۶۹ در آن کش
ــتخبارات ایران بود و اقامتگاه های خاد در شهرهای کویته، پشاور، اسالم آباد، دهلی، بمبئی،  ــئول اس مس
ــت. ارتباطات و مخابرات این نمایندگی ها  ــهد، بن، انقره، کویت، کراچی و چمن وجود داش تهران، مش

با کابل با استفاده از شفرهای شوروی ها از طریق اقامتگاه های کی جی بی شوروی صورت می گرفت.

ــکار غیرحرفوی  ــوس هم ــوس حرفوی( و ۲۵۰ جاس ــتگاه اجنتوری خاد ۳۱۵ ایجنت )جاس در دس
ــتان و ۳۹ عامل حرفوی و ۷۳ همکار  ــت که از آنجمله ۱۰۷ ایجنت و ۱۱۵ همکار در پاکس وجود داش
ــش عامل حرفوی خاد به مرکزیت تنظیم های مخالف اسالمی  ــت و ش ــتند. بیس در ایران  فعالیت داش
ــتند و ۴8 ایجنت مخفی در میان صفوف مهاجرین افغانی کار می کردند. پانزده  ــی مستقیم داش دسترس
ــتان نیز به استخدام خاد  ــتخبارات( پاکس ــران، کارمندان نظامی و اعضای خدمات خاص )اس تن از افس
ــمی در مراکز و شعبات تنظیم ها و احزاب مخالف در  ــت عضو خاد با اسناد رس ــده بودند. هش درآورده ش
ــتان پاکستان نفوذ کرده و با مشران  ــرحد شمال غربی و بلوچس ــتان و در رهبری احزاب صوبه س پاکس
ــتمل  ــزرگان اقوام افریدی، مومند، توری و باجوری ارتباط برقرار کرده بودند. پانزده گروه عامل مش و ب
ــد محرم  ــتند که این فعالیت یک راز اش بر ۴۵۵ نفر در ماموریت های خاص میان قبایل آزاد فعالیت داش
دولتی تلقی می شد. خدمات اطالعات دولتی افغانستان مجراهایی داشت که از طریق آن ها می توانست 
ــی  ــی مجاهدین افغانی و خدمات جاسوس به مرکزیت و قرارگاه های فرماندهی تنظیم ها و مراکز آموزش
ــران و عوامل جاسوسی خاد با اسناد حاجیان و به نام افغانانی که جهت  ــتان و ایران نفوذ کند. افس پاکس
کسب و کار به عربستان سعودی می رفتند در پی خرید پاسپورت های خارجی می برآمدند و به ماموریت 

)))))  کذا فی االصل. به عقیدۀ تنی چند ازخبرگان این نام اش��تباهی اس��ت و نام اصلی مسئول این بخش »احمدشاه 
پویا« بوده است – برگرداننده 

A.M. Lezhnin (Yuri(  (((((
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فرستاده می شدند. 

ــت« بود که  ــتان کمیته یی به نام »کمیتۀ مهاجرین وطندوس ــش کار و عمکرد خاد در پاکس رویک
ــاختن محمد نبی محمدی،  ــت های ضبط صوت را پخش می کرد. آن ها جهت بدنام س ــته ها و کس نوش
ــتان  ــاختند که برخالف مصالح مردم افغانس صبغت اهلل مجددی و گلبدین حکمتیار آن ها را متهم می س
ــل »تفرقه انداز و حکومت کن« تالش صورت  ــالمی ارتباط دارند. برمبنای اص با رژیم های مرتجع اس
ــزوۀ ضد گلبدینی که گویا  ــود. به تعداد 8۰۰  ج ــت یکی به گریبان دیگری انداخته ش می گرفت تا دس
توسط مولوی محمد نبی محمدی رهبر حرکت انقالب اسالمی نوشته شده بود، در اخیر سال۱۹8۰ در 
ــاور انداخته شدند. در عین زمان نامۀ  ــکو«)۲۴۷( و »کچه گری« در منطقۀ پش کمپ های مهاجرین »برس
ــدار می داد که گلبدین حکمتیار نقشۀ از بین بردن او را  خصوصی که به مولوی محمد نبی محمدی هش
ــالمی افغانستان نوشته شده و در دفتر وی گذاشته  ــت از نام یک عضو ناشناس حزب اس طرح کرده اس
شد. کی جی بی همچنین یک نامۀ خصوصی از جانب گلبدین حکمتیار خطاب به فرمانده یکی از جبهات 
ــم رهبران مجاهدین و مقامات پاکستانی  ــالمی  را  به  منظور بی اعتبارساختن حکمتیار در چش حزب اس

جعل کرد و تبصرۀ جعلی یک روزنامه در این ارتباط را انتشار داد. 

ــان دری( حاوی ابالغیۀ  ــتو و ۵۰۰۰ آن به زب ــزار ورقۀ تبلیغاتی )۱۵۰۰۰ آن به زبان پش ــت ه بیس
ــتان درمورد برگشت مهاجرین در ۵۹  تاریخی اول جنوری ۱۹8۱ حکومت جمهوری دموکراتیک افغانس
ــه ۳۷ ایجنت در این فعالیت نقش  ــد ک ــتان و ایران انداخته ش موضع در بین پناهندگان افغان در پاکس

داشتند.  

ــه های تره کی و امین  ــت فدا اندیش با راه اندازی عملیات های ویژه از طرف یازده گروه رزمی ریاس
ــاخته شد. امین به تاریخ ۵ جوالی ۱۹۷۹ به اوسادچی نمایندۀ  ــتان عملی س مبنی بر ضربه زدن به پاکس
مقیم کی جی بی گفته بود که یگانه راه ضرب شصت نشان دادن به رهبری پاکستان آشفته سازی وضعیت 
ــور و سازماندهی آشوب در ایالت سند بود. »ما با ادامه دادن این کار به مدت سه  ــی داخلی آن کش سیاس
ــی وخیم تر و جدی تر از آنچه که  ــاخت که بس ــتانی ها را با معضله یی روبرو خواهیم س یا چهار ماه پاکس
آن ها در اینجا انجام می دهند، خواهد بود. تره کی در صدد است که چگونه در این مورد عمل کند.« این 
مفکوره نتیجۀ مسافرت پسر ذوالفقارعلی بوتو صدراعظم پیشین پاکستان و اسلم بنارسی یک ملی گرای 
ــتان )پیپلز پارتی( بود که در می ۱۹۷۹ به  ــندی و عضو سیاسی فعال حزب مردم پاکس ــدۀ س شناخته ش
کابل انجام داد. وی از حکومت افغانستان در کار مبارزه علیه ضیا الحق یاری خواست و درخواست نمود 

تا حکومت افغانستان اجازه دهد از قلمرو این کشور برای این منظور استفاده شود.

در اخیر دسمبر ۱۹8۰ میرهزار خان رهبر بلوچ های پاکستانی که برای راه اندازی جنگ در بلوچستان 

)))))  Barsako  کذا فی االصل. این کمپ شناخته نشد – برگرداننده  
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و آزادساختن آن بی قرار بود با نجیب اهلل مذاکراتی در افغانستان انجام داد. نجیب اهلل به وی وعده سپرد 
تا ۴۰۰ آموزگار نظامی یکجا با جنگ افزار و مهمات و ۱۵۰ قبضه کالشنیکوف برای این منظور برایش 
بدهد. سه کمپ برای آموزش نظامی بلوچ های کشورهای همجوار ایجاد شد و حینی که خیربخش مری 
ــی و نظامی  نمود، خاد دو کمپ دیگر را نیز  ــا در اپریل ۱۹8۲ از کارمل تقاضای کمک مال ــر بلوچ ه رهب
برای آموزش سربازان رزمی که تیر پشت و ستون فقرات قطعات چریکی بلوچ در جنگ علیه پاکستان 

و ایران را تشکیل می دادند، ایجاد کرد.)۲۴8( 

ــران اقوام با حوصله مندی و انعطاف پذیری کار  کی جی بی پیهم اصرار می کرد که با روحانیون و س
ــخاص بر مردم کشور نفوذ معنوی داشتند و می توانستند آن ها را به پشتببانی  صورت گیرد چون این اش
از رژیم تشویق کنند)۲۴۹( ولی ستراتیژی جنگ به دست خود کی جی بی تغییر داده شد. مارشال سکلوف 
ــوروی در کابل در اواسط  ــفارت ش ــاور حزبی کوزلوف، نمایندگان کی جی بی و س معاون وزیر دفاع، مش
ــرکوب نیروهای مولوی جالل الدین حقانی  ۱۹8۰ طرح ضربۀ نظامی بر قبایل ځدران والیت پکتیا و س
ــپتمبر همان سال برعلیه راه اندازی  ــخاص در س ــتند اما همین اش را ریختند و کارمل را در جریان گذاش
هرگونه عملیات وسیع نظامی رأی داده و تصمیم گرفتند تا کار را بر آشفته سازی روابط قبایل با شورشیان 
ضددولتی تمرکز دهند. انصراف از طرح ریخته شده به دلیل دشوار گذار بودن اراضی منطقه و عمدتًا به 
ــبب رقم درشت افرادی بود که در چنین عملیات درگیر می شدند چون تعداد جوانان قبایل ځدران به  س
ــلح بودند. برای فتنه اندازی و آشفته سازی روابط  ــید که از آنجمله ۲۰۰۰۰ آن ها مس ۹۰۰۰۰ نفر می رس
ــد. کارکنان سیاسی به قبایل فرستاده  ــیان مبلغ ۴۱ ملیون افغانی اختصاص داده ش میان قبایل و شورش
ــر آن ها ریختانده شد. فیض محمد، وزیر اقوام و قبایل تالش  ــدند و اوراق تبلیغاتی دولت از هوا بر س ش
کرد با سران قبایل مذاکراتی را راه اندازد، اما کشته شد. مقامات کابل در این ارتباط مولوی جالل الدین 

حقانی را به کشتن فرستادۀ پیام رسان و زیرپا کردن رسم اسالمی مهمان نوازی متهم ساختند.      

خاد با ۳۱۵ تن از سران و مشران قبایل مذاکراتی را راه انداخت. این سرکردگان از ۱8 قبیلۀ بزرگ 
که در کل مشتمل بر یک ملیون نفر بودند، نمایندگی می کردند. برخی از این قبایل از کمک های مادی 
ــد و دسته های مسلحی از افراد آن ها استخدام  ــتفید می شدند، به رهبران شان رشوه داده می ش خاد مس
می گردیدند تا بخش هایی از مرزهای افغانستان با پاکستان و ایران را تحت دیده بانی و مراقبت بگیرند.

)))))  فعالیت هایی که روی آنها توافق صورت گرفت در مذاکرات میان کارمل و نازیشن امروخوان منشی عمومی حزب 
کمونیس��ت پاکستان نیز مطرح شد. آنها تالش کردند برای این منظور دست نشانده های افغانی بیابند و آنها را بیشتر وابسته 

و متکی بر اشغالگران سازند. )یادداشت نویسنده)
قابل توضیح اس��ت که تأیید نام منش��ی عمومی حزب کمونیست پاکستان از هیچ منبعی میسر نشد و بس محتمل 

است که آنگونه که میتروخین یادداشت کرده اشتباهی و نادرست باشد. – برگرداننده       
 (APN( تابییف بر کمیتۀ مرکزی حزب کمونیست اتحاد شوروی فشار می آورد تا جایزۀ بین المللی ابن سینا  (((((
را به س��عید افغانی رئیس ش��ورای علما و روحانیون جمهوری دموکراتیک افغانستان اعطا نماید )یادداشت نویسنده) ]درینجا 

)) سطر کشیده شده است[
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کنترول ۳۴ ولسوالی در والیات غور، ارزگان و بامیان به دست »اتحاد شیعی اسالمی هزاره جات«)۲۵۰( 
ــکیل می داد. خاد  ــود که قیام علیه تره کی و امین را رهبری کرده و یک نیروی پرقدرت نظامی را تش ب
ــیعه ارتباطاتی برقرار ساخته و مالقات آن ها را با کارمل ترتیب دهد.  ــت با روحانیون و رهبران ش توانس
ــت«)۲۵۱( یکی از فرماندهان نظامی  ــال ۱۹8۱ با »وطنپرس ــت پنج خاد در س اقامتگاه کی جی بی و ریاس
هزاره جات تماس برقرار کرد و با او وارد معامله یی گردید که سرانجام منجر به توافق وی برای همکاری 
ــد و در مقابل انحالل »اتحاد اسالمی هزاره جات« مقامی برای »وطنپرست« در دستگاه دولتی داده  ش
ــازمان »هزاره جات جوان« را ایجاد نمود که تحت اداره و کنترول  ــد. خاد به جای این اتحاد منحله س ش

خودش بود)۲۵۲(. 

ــمبر ۱۹8۲با سید حسین شاه مسرور یک رهبر و شاعر شناخته شده شیعی  ارگان های امنیتی در دس
ــازی« والیات شمال توسط  ــور که در رأس یک گروه چریکی قرار داشت و »پشتون س ــمال کش در ش
تره کی و امین و پیگرد و سرکوب حقوق هزاره ها را تقبیح می کرد، به مذاکره آغاز نمود و با کارگیری از 
اصل »تفرقه انداز و حکومت کن« او را منحیث یک متحد به کنار خود کشاند. به امر سید حسین مسرور 
چهار عملیات بمباران هوایی بر مراکز گروه های چریکی رقیب در والیات بلخ و جوزجان صورت گرفت.

ــویق  ــیدن به فعالیت های منفی روحانیون و تش اقدامات درازمدت و بغرنجی به منظور پایان بخش
آن ها به همکاری با مقامات رویدست گرفته شد اما مؤفقیت چندانی در قبال نداشت و از ۳۰۰۰۰۰ نفر 
روحانی کمتر از ۲۰۰ نفر به صف بدلی و قرارگرفتن در کنار دولت برانگیختانده شدند، اما خطیبان همه 

مساجد زیر نظر و کنترول دستگاه اطالعاتی قرار گرفتند.  

کار توضیحی در بین مردم از طریق ارگان های امنیتی صورت می گرفت. کنفرانس های مطبوعاتی 
ــتیبانی از سیاست های حکومت دایر  ــتراک مجاهدین راستین و دروغین و گردهمایی هایی در پش با اش
می گردید و ورق پاره ها و جزوه هایی در توضیح اصالحات اقتصادی و فرهنگی در کشور توزیع می گردید. 

انگاشت اقامتگاه کی جی بی و نمایندگی آن در کابل آن بود که ارگان های امنیتی افغانی با اقدامات 

)٠)))  تا جایی که پژوهش صورت گرفته توانس��ت س��ازمانی با چنین نام هرگز در مناطق هزاره و ش��یعه نشین وجود 
نداش��ته اس��ت و احتمال زیاد می رود میتروخین این نام را از گزارش��ات و اس��ناد کی جی بی ناش��یانه یادداشت کرده است. 
اهل خبره ایکه درین مورد از آنها پرس��ش به عمل آمد خاطر نش��ان می س��ازند که درطول سالهای جهاد و جنگ مقاومت در 
افغانس��تان هیچ س��ازمان متعلق به برادران شیعی مذهب کلمۀ »شیعه« یا »ش��یعی« را در ترکیب نام خود بکار نبرده است. 
یکی از خبرگان درمورد این بیان میتروخین اظهار نظر می نماید که رهبری قیام شیعه ها و هزاره ها بر ضد دولت های تره کی 
و امین بدست »شورای اتفاق اسالمی افغانستان« بود که نه تنها در والیات ذکر شده توسط میتروخین بلکه بیشتر در والیات 
غزنی و س��منگان نیز نفوذ داش��ت و در اس��اس گذاری و هم در مجاهدت های آن عالوه بر برادران ش��یعه و هزاره نمایندگان 

پشتون ها و تاجک های این والیات نیز سهم داشتند. – برگرداننده 
)))))  نویس��نده ترجمۀ این نام را آورده )Patriot) که می تواند »وطندوس��ت« نیز گفته شود. به هر حال، هویت این 

فرمانده شناخته نشد. – برگرداننده 
)))))  آگاهان برین نظرند که این س��ازمان »هزاره جات جوان« اگر هم وجود داش��ته روی کاغذ و ش��اید ترفند چند 
تن خادیس��ت هزاره بوده اس��ت چون نه کس��ی از آن خبر دارد و نه هم هرگز می توانس��ته در هزاره جات به نفع دولت کار 

کند. – برگرداننده   



128 کـیجـیبـیدر افغـانســتان

ویژه ای که اتخاد می کردند، کار نکویی انجام داده به عادی سازی وضعیت کمک می کردند و دستاورد ها 
در عرصه های اجتماعی اقتصادی، سیاسی و نظامی را گسترش و توسعه می دادند.

ــتگاه سرکوب دولت افغانستان عماًل، در کل و به صورت دائمی توسط شوروی ها صورت  تمویل دس
می گرفت. دولت افغانستان با کسر شدید بودجه مواجه بود. قروض داخلی دولت افغانستان را که اضافه 
ــتر از 8۰۰   ــوروی ها پرداختند. قروض خارجی دولت ۱,۶ ملیارد دالر یا بیش ــارد افغانی بود، ش از ۱۶ ملی

ملیارد افغانی یا ۳,۷ چند عاید ساالنۀ دولت بود.

ــده در اینجا ارائه می گردد: در جنوری ۱۹۷۹ مبلغ ۲۰ ملیون روبل  نمونه هایی از کمک های داده ش
طال )روبل قابل تسعیر( برای کارهای استخباراتی اگسا و وزارت دفاع به امین داده شد. در سال ۱۹8۰ 
ــعیر برای ارگان های  ــعیر برای مقاصد خاص، ۲۰۰,۰۰۰ روبل قابل تس مبلغ یک ملیون روبل قابل تس
ــد. در  ــعیر برای کار میان اقوام و قبایل به خاد داده ش امنیتی مناطق اطراف و ۱,۶ ملیون روبل قابل تس
ــال گردید، برای هریک از  ــات اعضای خاد انتق ــال ۱۹8۱ مبلغ ۲۵۰ ملیون روبل طال به خاطر معاش س
منشی های کمیته های والیتی یک عراده موتر داده شد و ساختمان انستتیوت علوم اجتماعی و عمارت 
ــوروی تمویل  ــتان به صورت کامل از کمک مالی اتحاد ش کمیته مرکزی حزب دموکراتیک خلق افغانس
گردید. مبلغ ۳۰,8۰۰ روبل به بخش استخبارات سرحدی داده شد و در سال ۱۹8۳ مبلغ ۴۰,۰۰۰ روبل 
دیگر به آن اضافه گردید. گذشته از آن ارباب قدرت شوروی دست به جیب برده به منظور تادیۀ معاشات 
ــعیر در  ــتاها مبلغ ۵ ملیون روبل قابل تس ــهرها و ۳8,۰۰۰ مال و خطیب روس ۱۲,۰۰۰ مال و خطیب ش
سال ۱۹8۰ و ۱۰ ملیون در سال های ۱۹8۱ و ۱۹8۲ بذل کردند که از این جمله یک ملیون روبل برای 
ــالمی و خوش و راضی نگهداشتن آنان اختصاص  ــوه دهی به شماری از شخصیت های برجستۀ اس رش

داده شده بود.

ــال ۱۹8۰ جنگ افزارها و مهمات نظامی به ارزش ۱۱۰ ملیون روبل طال به افغان ها داده شد  در س
و این رقم در نیمۀ اول سال جاری)۲۵۳( به ۷۰ ملیون روبل بالغ گردید. نیازمندی های عمومی اضافی به 
ــتان، ۱8۰ ملیون  ــید که از این جمله ۲۲۵ ملیون روبل برای اردوی افغانس ۷۴۰ ملیون روبل طال می رس

برای بخش کشاورزی و ۳۶۰ ملیون برای بخش صنعتی اختصاص داشت.

واحدهای »شرشره« کی جی بی در موازات هم با اختیارات وسیع در سراسر کشور فعالیت داشتند و 
ــت افگنی، خرابکاری و جذب عامل و ایجنت، کار را در میان اقوام و قبایل پیش  عالوه بر اعمال دهش
می بردند و در آشفته سازی فعالیت های مجاهدین و ایجاد واحدهای دفاع خودی نیز دست داشتند. آن ها 
ــیان در شهرها و  ــای مخفی گاه های شورش ــایر عوامل را جهت افش مخبران و خبرچینان، راه بلدان و س
ــیرهای رفت و آمد آنان جذب می کردند. کی جی بی مبارزات آزادیخواهانۀ  ــیدن نقشۀ خانه ها و مس کش

)))))  کذا فی االصل – برگرداننده 
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مجاهدین افغان را از بسی جهات با جنبش بسمچی)۲۵۴( اتحاد شوروی مقایسه می کرد و بنابر آن مناسب 
می دانست که شیوه ها و تاکتیک های »چکا« در برابر بسمچی ها را در کارزار افغانستان اعاده کند.

ــره«،  ــگاه کی جی بی و نمایندگی کی جی بی در کابل، قطعات »شرش ــردمداران کی جی بی، اقامت س
ــتخبارات نظامی شوروی )جی .آر .یو( و نمایندگان بخش  ــاورین وزارت داخله، اقامتگاه اس گروهی از مش
ــتان به تاریخ ۱۹ نومبر۱۹8۰ در کابل مجلسی تشکیل دادند تا بر  ــتخبارات ارتش شوروی در افغانس اس
ــجام و هماهنگ سازی جمع آوری اطالعات درمورد شورشیان و جنبش مخفی مقاومت و شیوه های  انس
استفاده از اطالعات مذکور و مبارزه علیه شورشیان بحث نمایند. یک گروه هماهنگی متشکل از اعضای 
اقامتگاه کی جی بی و نمایندگی آن، واحد های »شرشره« و اقامتگاه جی.آر.یو تشکیل گردید تا اطالعات 
ــت آمده را تحلیل کرده و پیشنهادات مشخصی را برمبنای آن فرمولبندی و به فرماندهی نظامی  به دس
شوروی ارائه دارند. به ارگان های کی جی بی وظیفه سپرده شد تا ایجنت هایی را برای نشان دادن اهداف 
بمباران و حملۀ هوایی، و راه بلدانی را برای راهنمایی به مراکز تجمع جنگنجویان ضددولتی تهیه بدارد. 
ــوتین)۲۵۵( رئیس جی.آر.یو که معاون  ــت عمومی اول کی جی بی و ایواش در این مجلس ایوانوف از ریاس

اسبق کی جی بی بود اشتراک داشتند.

ــره« از طریق عوامل خود در آغاز سال ۱۹8۱ با خواجه  ــران عملیاتی یکی از واحدهای »شرش افس
ــرار در والیت هرات  ــالۀ یک گروه ۲۵۰ نفری اش ــرکردۀ تاجک سنی مذهب ۴۵ س ــیر آقا چونغر س ش
ــاختند تا از در  ــالح رفتند و او را متقاعد س ــانده به دیدن او بدون حمل س ــخصی بهم رس ــایی ش شناس
ــت کردند که برای اجتناب از خلع  ــد. آن ها از چونغر درخواس ــت بکش همکاری پیش آمده از مبارزه دس
سالح کردن گروهش باید علیه یاران و همدستان سابق خود سالح بردارد. چونغر )با نام مستعار »ابی«( 
ــانه هدایات کی جی بی را اجرا می کرد و فعاالنه در سرکوب گروه های مقاومت و پیاده سازی  سخت کوش
ماموریت های ویژه علیه رهبران آن ها کمک کرده معلومات، راه بلدان و مخبران الزم را در اختیار واحد 
ــره« قرار می داد. گروه مربوط به چونغر بر خطوط مهم مخابراتی و مواصالتی و ۴8 قریه استیال  »شرش
ــت آورد چنانکه کی جی بی  ــت. چونغر با خدمات صادقانه اش اعتماد کی جی بی را به دس و کنترول داش
۶۴۰ تن جنگندۀ دیگر را نیز برای پیوستن به گروهش اختصاص داد. نیروهای مربوط به چونغر از اپریل 
ــره« در ۲۱ عملیات عمدۀ رزمی  ــتقالنه و چه یکجا با یک واحد »شرش ــارچ ۱۹8۲ چه مس ــا م ۱۹8۱ ت
ــهم گرفتند و ۳۱  فرمانده گروه های مقاومت را نابود ساختند که در آن جمله یکی کمال قلبه گزی با  س
ــت اتحاد  ــاور کمیته مرکزی حزب کمونیس دو معاونش و دیگری قیوم ترکان بود که این اخیرالذکر مش

)))))  در طی سالهای ٠))) ماسکو با فایق آمدن بر مقاومت شدید شورشیان محلی آسیای مرکزی که بنام بسمچی 
یاد می شدند قدرت شوروی را درمناطقی که قبل بر آن زیر سیطرۀ روسیۀ تزاری قرار داشت تحکیم بخشید. شمار زیادی از 
شورش��یان به کشور مجاور افغانس��تان گریختند و از خاک آنکشور منحیث پناه گاه برای راه اندازی حمالت در آسیای میانۀ 

شوروی استفاده می کردند. )یادداست ویرایشگر نسخۀ انگلیسی) 
P.I. Ivashutin  (((((



130 کـیجـیبـیدر افغـانســتان

ــیر گرفته بود. نیروهای چونغر همچنین فرمانده گروه »کوبالت«)۲۵۷( را که  ــوروی کوالژنکو)۲۵۶( را اس ش
مسئول حمالت جسورانه بر سربازان شوروی در هرات و مناطق دور و پیش آن بود، به قتل رساندند. در 

مجموع گروه چونغر با خیانتکاری خود ۲۰,۵۰۰ نفر را کشته و 8۰ تن را اسیر گرفتند.

ــعیر( داده  ــغ ۳۰۰,۰۰۰ افغانی )۴,۵۰۰ روبل قابل تس ــه چونغر و دو معاونش مبل ــارچ ۱۹8۱ ب در م
ــد و به تعقیب آن در ماه اپریل به هریک مبلغ اضافی ۱۵۰,۰۰۰ افغانی پرداخت گردید. همچنین به  ش
ــتان ۱۹8۲ سفرتفریحی در  ــتچکین« با هزار مرمی و نیز در تابس ــخص چونغر یک میل تفنگچۀ »س ش

اتحاد شوروی هدیه داده شد.  

افسران واحدهای »شرشره« و اعضای شعبۀ هشت ریاست »س« ریاست عمومی اول کی جی بی با 
چونغر کار می کردند. این ها شامل ژورافلیف فرمانده یک واحد »شرشره«، کوزلوف، گرانکین، ژورافلیف، 

پوتاپوف و دنسکویچ مشاور ارشد نمایندگی کی جی بی در منطقه بودند)۲۵8(. 

ــر اوراز ایلدی که رهبری  ــمول دی ــمار دیگری از فرماندهان پارتیزان ها به ش ــال ۱۹8۲ با ش در س
ــت و دیر عبداهلل جان در عالقه داری  ــتۀ ۱8۰ نفری در منطقۀ آقچۀ والیت جوزجان را به عهده داش دس
فیض)۲۵۹( آن والیت، و همچنین آو عبداهلل خانی)۲۶۰( در منطقۀ البرز والیت بلخ مناسبات محرمانه برقرار 
ساخته شد. از نیروهای این افراد به همانگونه که از نیروهای شیرآغا چونغر کار گرفته شده بود، استفاده 
ــته اش بخشی از نیروهای پارتیزانی ولسوالی قره باغ والیت کابل را  گردید. آغامحمد رحیم خان که دس
تشکیل می داد نیز تشویق شد تا از مبارزه دست بکشد. رحیم خان که در دوران های  شاهی، جمهوری 
ــغل رهزنی و راه گیری داشت به  ــال بدون انقطاع ش داؤد و حکومات تره کی و امین طی مدت دوازده س
ــپس از طریق رادیو  ــالمی را از بین برد و س ــویق و حمایۀ کی جی بی ۲۶ تن از اعضای جمعیت اس تش

اعالم کرد که به صف دولت پیوسته است.

ــتان و بریدجنرال  ــی در افغانس ــمت نمایندۀ کی جی ب ــه س ــکوبوینیکوف)۲۶۱( ب ــال ۱۹8۳ وس در س
ــت اضافی برای افسران عملیاتی که با زبان های  ــترومین)۲۶۲( بحیث معاونش تعیین شدند. چار بس کوس
ــتند ایجاد گردید. انیکییف)۲۶۳( به صفت  ــنایی و تجربۀ کار در ایران و پاکستان را داش ــتو آش دری و پش
ــد. کی جی بی نه دوست و نه دشمن را از زیر نظر دور  ــوروی تعیین ش نمایندۀ وزارت امور داخلۀ اتحاد ش

نمی ساخت.   

Kulazhenko  (((((
)))))  این یقیناً نامیست که روس ها و کی جی بی برین گروه گذاشته اند. شناسایی این گروه میسر نگردید – برگرداننده 

 V.S. Zhuravlev, Yu.M. Kozlov, S.M. Grankin, V.Ye. Zhuravlev, Potapov & M.M.  (((((
 Denskevich

)))))  کذا فی االصل
)٠)))  کذا فی االصل. شاید آق عبداهلل خانی – برگرداننده 

B.N. Voskoboynikov  (((((
L.P. Kostromin  (((((

 A.V. Akikeev  (((((
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دشمنشمارهیک

ــت به ایاالت متحده امریکا و قدرت های غربی اطالق می شود.  ــماره یک در گام نخس ــمن ش دش
ــورها در افغانستان توسط کی جی بی »پرورده« می شدند)۲۶۴(. ]در اینجا  ــهروندان این کش نمایندگان و ش

چهل سطر کشیده شده است[ 

ــتان زهرپاشی صورت گرفت  ــاه افغانس ــال ۱۹۶۵ از طریق یک ایجنت در ذهن پادش در جنوری س
ــت اندرکار فعالیت های ضد افغانی بودند. در این ارتباط مقاله یی زیر عنوان »در  که گویا امریکایی ها دس
ــال در یک روزنامۀ قاهره به چاپ رسید که در آن از افغانان  ــیا چه می گذرد؟« در ماه می آن س قلب آس
به صورت کل به خوبی یاد شده بود ولی ذکری نیز از فعالیت های ضدافغانی امریکایی ها صورت گرفت. 
ــور پخش گردید. ]سه خط  ــتان و کوردپلوماتیک متعین این کش این مقاله میان اعضای حکومت افغانس
ــر این مقاله حکومت افغانستان را متقاعد ساخت که  ــت[ اقامتگاه کی جی بی پس از نش ــیده شده اس کش
ــخاص مورد نظر خود برای انتخاب شدن  ــت اندازی کرده و از اش امریکایی ها در کارزار انتخابات)۲۶۵( دس
در شورای ملی کشور پشتیبانی می نمودند. داکتر محمد یوسف صدراعظم افغانستان به تاریخ ۹ اگست 
ــفیر کبیر ایاالت متحده امریکا را فرا خوانده و ناخشنودی حکومت افغانستان را در قبال  ــتیفز )۲۶۶( س س
ــت. این اقدامات به تقویۀ احساسات  ــتان ابراز داش تالش های امریکا برای مداخله در امور داخلی افغانس

ضدامریکایی در حلقات حاکم کشور کمک کرده کار امریکاییان در افغانستان را کند ساخت.   

اقامتگاه کی جی بی در کابل بر این باور بود که امریکایی ها انتظار سرنگونی سلطنت در افغانستان را 
نداشتند، بنابر آن خدمات ویژۀ ایاالت متحدۀ امریکا در تالش بود تا این فروگذاشت خود را با برداشتن 
ــلطنت، قراردادن عوامل خود در مقام های  ــای فعال در جهت براندازی نظام جمهوریت، احیای س گام ه
ــوروی در یک نیروی واحد سیاسی جبران  ــاختن همه عناصر ارتجاعی و ضد ش کلیدی دولت و متحدس
نماید. اقامتگاه کی جی بی بر این باور بود که چندین فرستاده و کارشناس فعالیت های مخفی امریکایی 
برای این منظور به افغانستان فرستاده شده و گروه های ضد شوروی در ترکیه، جمهوری فدرالی آلمان 

)))))  پرورش در چنین متن و سیاقی در قاموس کی جی بی عبارت است از پیشبرد تدابیر اوپراتیفی ایجنتوری باالی 
شخص یا زمینه ایکه آماج استخبارات قرار می گیرد. هدف از چنین »پرورش« دستیابی به اهداف تعیین شده می باشد )جلب و 
جذب، افشا سازی، انگیزش به ارتکاب اعمال مشخص، بی اعتبار سازی، استخبار، نفوذ دهی، کارگیری از نفوذ شخص مذکور 

و غیره) ])) سطر کشیده شده است[ – یاداشت نویسنده
)))))  منظور انتخابات دوره دوازدهم شورای ملی افغانستان است – برگرداننده 

Steeves  (((((



132 کـیجـیبـیدر افغـانســتان

ــوی، بریتانوی  ــان امریکایی، فرانس ــده امریکا ایجاد گردیده بودند.)۲۶۷( این که کارشناس ــاالت متح و ای
ــغول کار بودند، از نظر  ــوروی مش ــور در نزدیک مرز با اتحاد ش ــمال کش و آلمان غربی در صفحات ش
ــمار فزایندۀ سیاحین و جهان گردان از ایاالت متحدۀ  ــکوک به نظر می رسید و این که ش کی جی بی مش
ــمال افغانستان سفر می کردند و با بهانه های مختلف می کوشیدند  امریکا، دنمارک و  هالند به مناطق ش
ــانند، نیز مورد توجه قرار گرفته بود. فکر می شد  ــهروندان شوروی دیدار و با آن ها آشنایی بهم رس با ش
ــوروی دست  ــت افراطیان محلی یا بین المللی به خیزش ها و طغیان های ضد ش که هر لحظه ممکن اس
ــوروی ها، هواپیماهای شوروی  زنند. به این دلیل اقامتگاه کی جی بی به مصونیت نهادهای مربوط به ش
در فرودگاه ها و جاهایی که اتباع اتحاد شوروی در آن ها به سر می بردند، توجه بیشتری مبذول می کرد. 

ــین و مجتمعات کاری شوروی ها در افغانستان ایجنت و مخبر  اقامتگاه در همه محالت شوروی نش
داشت. در سال ۱۹۷۷ کی جی بی ۷۲ ایجنت و ۹۰ مخبر از میان اتباع شوروی و ۱۵ ایجنت و ۱۹ مخبر 
ــترش آن ها میان  ــت. تعداد ایجنت ها و چگونگی گس ــان نظامی در خدمت داش دیگر از میان کارشناس
ــتخبار قرار داشتند، این امکان را به دست می داد تا همه محالت شوروی نشین زیر  ــانی که آماج اس کس
ــش استخباراتی قرار داده شوند، ولی گزارشات و اشارات کافی پیرامون نیات خصمانۀ خدمات ویژۀ  پوش
رقیب از این طریق به دست نمی آمد. عوامل نخبه که بیشترین و بهترین آموزش را دیده بودند، در برابر 

امریکایی ها به کار برده می شدند. ] ۱۳ سطر در اینجا کشیده شده است[  

کی جی بی در اپریل ۱۹۷۴ ]نامی در اینجا به چاپ نرسیده است[ )با نام مستعار »عزت«( را به مثابۀ 
طعمۀ تله در برابر دو نفر امریکایی قرار داد. ]نام ها و مشخصات تثبیت هویت کشیده شده اند[ »عزت« 
ــوروی و پیش از آن منشی کمیتۀ منطقوی کمسمول در  ترجمان کمیتۀ دولتی روابط اقتصادی اتحاد ش
باکو بود. میرموفسوموف)۲۶8( به آن دو نفر امریکایی ایما و اشاره رساند که »عزت« در فکر فرار به غرب 
ــوره و همکاری با وی گردید.  ــتار مش ــت اما نمی داند چگونه فرار خود را ترتیب دهد و از آن ها خواس اس
ــتوران ]نام رستوران حذف گردیده است[ باهم دیدار نموده و به  ــتند تا در رس آن ها با »عزت« قرار گذاش
ــگاه کی جی بی از ایجنت خود فیض  ــرب صحبت کنند. درعین حال اقامت ــی درمورد نیت فرار به غ آرام
محمد )نام مستعار »اکبر«( که برای دستگاه استخبارات )امنیت ملی( افغانستان کار می کرد، تقاضا کرد 
ــت و تثبیت هویت امریکایی ها اقدام کند. »اکبر« برای اجرای این عملیات از یک گروه  تا برای بازداش
ــتان تحت رهبری عبدالصمد ازهر )ایجنت کی جی بی با نام مستعار »فتح«(  عملیاتی امنیت ملی افغانس
کار گرفت. درهنگامی که »عزت« با امریکایی ها در رستوران مشغول گفت و شنید بود، افراد پولیس بر 
ــمول یک نام کشیده شده است[ یکی از افراد پولیس  ــه کلمه به ش امریکایی ها هجوم بردند. ]در اینجا س
ــتوران  ــپیدند. آن ها او را از رس به گلوی یکی از امریکایی ها چنگ انداخت و دوی دیگر به بازوانش چس

)))))  متن میتروخین درینجا مانند بس��ی نقاط دیگر درین نوش��ته بنابر دالئلی که به تکرار ذکر ش��ده اس��ت گنگ 
می باشد، اما از فحوا چنین درک می شود که منظور باید گروه های ضد شوروی افغانان درین کشورها باشد. – برگرداننده 

)))))  Mir-Movsumov نویسنده هیچگونه تذکر بیشتری در مورد این شخص نداده است – برگرداننده 
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ــانده، به داخل موتر پولیس انداختند و به مرکز پولیس بردند. دو نفر امریکایی دیگر ]نام های  بیرون کش
ــان حذف گردیده است[ نیز بازداشت گردیدند. از موضوع به عنوان عمل تحریک آمیز امریکا به هدف  ش
ــت به رئیس جمهور داؤد خبر داده شد و او عمل پولیس  ــبات با یک کشور دوس ــاندن به مناس آسیب رس
ــگاه کی جی بی از وضعیت  ــت[ اقامت ــیده شده اس ــطر حاوی یک نام کش را مورد تأیید قرار داد. ]یک س
ــتان و تضعیف موقف امریکایی ها استفاده  ــوروی در حلقات حاکم افغانس ــدید و تقویۀ نفوذ ش برای تش
ــش در این ماجرا به عضویت  ــورنین)۲۶۹( به خاطر نقش برد. نمایندۀ مقیم کی جی بی یوری میخائیلوویچ س
ــتی به عنوان هدیۀ  ــاعت بند دس افتخاری خدمات مصونیت دولتی نایل آمد و به »عزت« یک قاب س

تمجید و تحسین اعطا گردید.

»فتح« )عبدالصمد ازهر( ایجنتی که در باال از وی نام برده شد عضوی از گروه جاسوسی »اشعه« 
بود که از طرف اقامتگاه کی جی بی در چوکات حزب پرچم در بدو پیدایش این حزب ایجاد گردید. ازهر 
در مصر و ایاالت متحده امریکا آموزش پولیس را فراگرفته در ابتدا به حیث آمر امنیت میدان هوایی کابل 
ــی ژاندارم و پولیس بود. وی همکاری  ــپس در دوران زمامداری رئیس جمهور داؤد قوماندان عموم و س
خود با کی جی بی را در سال ۱۹۷۲ آغاز نمود و در اقدامات فعال و عملیات ویژۀ کی جی بی سهم داشت. 
ــهردار شهر کابل بود)۲۷۰( مسئولیت گروه  ــته ش ــتعار »علی« )محمد عزیز( که در گذش ایجنتی با نام مس
ــعه« را که دارای هفت عضو بود، به عهده داشت. عضو ارتباطی او با کی جی بی معاون  ــی »اش جاسوس

نمایندۀ مقیم در امور استخباراتی گولیوانوف)۲۷۱( بود. ]در اینجا در حدود ۲۵ سطرکشیده شده است[  

ــت زد تا  ــور به اقداماتی دس ــاختن امکان گزارش اوضاع واقعی کش ــی بی غرض کمتر س کی جی ب
ــنگتن  ــارک تایمز)۲۷۲(، ولیام برانیگان از روزنامۀ واش ــتربا از روزنامۀ نیوی ــگاران امریکایی جیمز س خبرن
پوست)۲۷۳(، جیمز دورسی از کرسچن ساینس مونیتور)۲۷۴(، نامه نگار یک شرکت رادیو تلویزیون امریکایی 
ــوند و برخالف دروازه های کشور به روی ژورنالیستان  ــتان اخراج ش ــایر خبرنگاران غربی از افغانس و س
به اصطالح مترقی مانند ]نام حذف شده است[ از ]ملیت حذف شده است[ مربوط به روزنامۀ ]نام روزنامه 
حذف شده است[ که رابط مورد اعتماد خدمات استخباراتی کیوبا بود، چهارتاق باز گردد تا آن ها گزارشات 

مساعدی در مورد وضعیت در افغانستان تهیه کنند.

ــت خادم خود در وزارت امور خارجه نق می زد تا  ــاه محمد دوس ــته به ش اقامتگاه کی جی بی پیوس

 Yuri Mikhailovich Surnin  (((((
)٠)))  در اصل به شکل Mukham Aziz آمده است. این همان انجنیر محمد عزیز است که پس از کودتای ثور در سال 
)))) بحیث ش��هردار )ش��اروال) کابل تعیین گردید. اینکه میتروخین نوشته »که در گذشته شهردار شهر کابل بود« از نظر 
زمانی بیانی گنگ اس��ت چون صحبت بر س��ر حلقات جاسوسان روس ها در زمان ریاست جمهوری داؤد است و انجنیر محمد 

عزیز پس از کودتای ثور به ریاست بلدیۀ کابل تعیین گردید. – برگرداننده 
 K.R. Golivanov  (((((

James P. Sterba – The New York Times  (((((
William Branigan – The Washington Post  (((((

James Dorsay – The Christian Science Monitor  (((((
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ــر  ــتان به نش ــتانی ها و چینایی ها در امور داخلی افغانس مقاالتی را پیرامون مداخالت امریکایی ها، پاکس
رسانده و در این مورد به ملل متحد و سایر سازمان های بین المللی شکایت کند. 

ــلحۀ کیماوی امریکایی به مجاهدین و  به روز ۱۰ اپریل ۱۹8۰ کی جی بی  جهت نکوهش تهیۀ اس
استعمال آن ، کنفرانس مطبوعاتی ای را که از پیش تمرین و صحنه آرایی نموده بود، برای روزنامه نگاران 
ــربلند وزیر اطالعات و کلتور این همایش مطبوعاتی  افغانی و خارجی در کابل دایر نمود. عبدالمجید س
ــهم  ــدۀ ایرانی در آن س ــئول یک گزمۀ افغانی در هرات یکجا با یک فرد دستگیرش را عرضه کرد و مس
ــن کنفرانس مطبوعاتی مورد تأیید زیاد کارمل  ــد و مداخالت امریکا را تقبیح کردند. راه اندازی ای گرفتن
ــاحۀ عملیات  ــمومیت عمومی اهالی بزله گنبد)۲۷۵( را که در س ــد حادثۀ مس قرار گرفت. اما چگونه می ش
قطعات نظامی شوروی در پامیر افغانی واقع بود، پنهان نمود؟ سه صد و پنجاه خانوار قیرغیزی در پامیر 
ــرفۀ خونین گرفتار شدند. پروندۀ مربوط این قضیه را اندروپوف زیر  افغانی به بیماری مرگبار و مرموز س

اداره و نظارت شخص خود قرار داد.

ــطینی بیروت به نشر سپرد و  ــناد« معینی در مطبوعات فلس ــتان »اس اقامتگاه کی جی بی در افغانس
ــان دهد که امریکایی ها از اختالفات درونی ح.د.خ.ا. میان خلقی ها و  ــت به رهبری افغانستان نش خواس
پرچمی ها و وضع زار اردوی افغانستان سود جسته دولت افغانستان را تضعیف و مشکالت سیاسی داخلی 

برای آن ایجاد می کنند. 

کی جی بی طرح ملی سازی شرکت هوایی آریانا را ریخت. براساس این طرح قرار شد آریانا پروازهای 
ــوروی انجام داده، طیارات مورد نیاز خود را  داخلی و بین المللی خود را از طریق هواپیمایی ایروفلوت ش

از اتحاد شوروی خریداری نماید.

ــش ها از خبرنگار آژانس خبرگزاری باختر و پاسخ ها  ــر سلسله یی از پرس به تاریخ ۱۴ می ۱۹8۰ نش
ــت ترتیب داده شد. پرسش ها و پاسخ ها هردو از طرف کی جی بی  ــاه محمد دوس از جانب وزیر خارجه ش
نوشته شده بودند. سفیر کبیر تابییف به دستور اندروپوف به روز ۱۲ مارچ از کارمل خواست تا تظاهرات 
ــد که از  ــازمان دهد که مصادف با ۲۱ مارچ )نوروز( یعنی روزی باش ــمی س ضدامریکایی را در کابل قس
ــتان«  ــورهای اروپایی به نام »روز افغانس ــن رئیس جمهور امریکا و پارلمان های کش ــب رونالد ریگ جان
ــده بود. این تظاهرات به روز ۲۰ مارچ در بیرون سفارت امریکا در کابل با شعارهای »مرگ بر  اعالم ش
امپریالیزم!« و »مرگ بر ریگن!« در تقبیح مداخالت امپریالیزم بین المللی به سردمداری ایاالت متحدۀ 

امریکا در امور داخلی جمهوری دموکراتیک افغانستان  راه اندازی شد. 

ــورت گیرد. کی جی بی از تقرر دابز به حیث  ــا به صورت اخص باید از قضیۀ دابز)۲۷۶( تذکر ص در اینج

)))))  کذا فی االصل )Bazla Gumbat) – برگرداننده 
)))))  ادالف دابز )Adolph “Spike” Dubs) سفیر کبیر امریکا در افغانستان که در زمان حکومت تره کی – امین توسط  
افراد مس��لح ربوده ش��ده به هوتل کابل برده ش��د و حین حملۀ نیروهای مسلح افغانی زیر نظر مش��اورین روسی بتاریخ )) 
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ــتر از آن سمت سکرتر اول سفارت امریکا در  ــفیر امریکا در افغانستان نگران بود. حینی که دابز پیش س
ماسکو را داشت، کی جی بی او را زیر مراقبت شدید قرار داده بود. از نظر کی جی بی دابز با منطقه و فعل 
و انفعاالت سیاسی آن از نزدیک آشنا بود و با سی آی ای پیوندهایی داشت و مورد اعتماد آن بود، بنابر آن 
انتصاب وی به حیث سفیر به افغانستان به مثابۀ جزئی از تالش های ایاالت متحدۀ امریکا برای اثرگذاری 
ــدن از نزدیکی بیش از حد آن با اتحاد شوروی تلقی می شد.  ــتان جهت مانع ش بر حکومت جدید افغانس
ــت و از جملۀ کسانی  ــرق میانه و منطقۀ خلیج فارس نقش داش دابز در تقویۀ موقف و نفوذ امریکا در ش
بود که برای تحقق مفکورۀ مثلث افغانستان–پاکستان–ایران فعاالنه تالش می کردند. به روز ۳ اگست 
ــادچی نمایندۀ مقیم کی جی بی تلگرامی درمورد دابز دریافت داشت که در آن اضافه بر آنچه  ۱۹۷8 اوس
ذکر گردید، چنین ظهار نگرانی شده بود: »منتفی نمی توان دانست که دابز در تماس هایی که با رهبری 
ــت  ــوروی و سیاس ــت، درک "عمیق" و آگاهی خود درمورد وضعیت در اتحاد ش ــتان خواهد داش افغانس
ــی از خطرناک ترین جنبه های فعالیت هایش  ــه کار خواهد گرفت. به عقیدۀ ما این یک ــی آن  را ب خارج
ــخی با همین روحیه به دفتر مرکزی کی جی بی نوشت و اظهار داشت که سفارت  ــت.« اقامتگاه پاس اس
ــر پروپاگند میان مردم و روشنفکران افغانی  ــغول تبلیغ و نش امریکا در کابل تحت ادارۀ دابز فعاالنه مش
است و کوشش می کند این باور را به آن ها بدهد که اتحاد شوروی کشور شان را اشغال نموده تا به مثابۀ 
تختۀ خیزی برای گسترش نفوذ آن به هند، پاکستان و آسیای جنوب شرقی از آن استفاده نماید. ابرهای 

تیره ای که کی جی بی پدید آورده بود ارغند شده می رفتند و بی گمان رگبار ژاله در پی بود.

پرده های اسراری که حادثۀ مرگ دابز را پیچانیده اند، هنوز هم برداشته نشده اند. آنچه در این مورد 
برای ما آشکار است، چنین است: 

به روز ۱۴ فبروری ۱۹۷۹ اشخاص ناشناسی دابز را از روی جاده ربوده و او را به هوتل کابل بردند. 
دهشت افگنان تقاضا داشتند تا بحرالدین باحث و موالنا فیضانی مربوط به گروه ستم ملی در برابر رهایی 
سفیر امریکا از زندان رها ساخته شوند )باحث و فیضانی هردو بالفاصله پس از کودتای ثور اعدام شده 
بودند(. امین به مشورۀ کی جی بی به یک گروه هجومی امر کرد تا به اتاقی در هوتل کابل که سفیر در 
آنجا نگهداری می شد، یورش برند و تروریستان را نابود سازند. دستۀ هجومی که واسکت های محافظتی 
ــت افگنان و گروگان شان در آن قرار  ــنیکوف به دست داشتند، اتاقی را که دهش ــی به تن و کالش روس
ــتند، زیر رگبار گلوله گرفتند. حد اقل دو مرمی بر دابز اصابت نمود و او را زخم مرگبار زد که به اثر  داش
ــته، یکی دستگیر و یکی هم مؤفق به فرار شد. بعداً واضح گردید  ــتان دو تن کش آن جان داد. از تروریس

که چهار تروریست فقط سه تفنگچه به دست داشتند. 

ــتعار »ولگین«()۲۷۷( دستیار امنیتی سفیر و سکرتر اول سفارت شوروی، کوتیپوف  بختورین )نام مس

فبروری )))) به قتل رسید – برگرداننده 
 S.G. Bakhturin (‘Volgin’(  (((((
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)نام مستعار »کرابز«()۲۷8( سکرتر دوم سفارت، و کلوشنیکوف)۲۷۹( مشاور جلوگیری از جنایات وزارت امور 
ــتان در زمان یورش در هوتل حاضر بودند. آن ها در جریان عملیات پیشنهاد کرده بودند تا  داخلۀ افغانس
ــتان راه نیفتد، بلکه  دفع الوقت صورت گیرد، اظهاراتی به خبرنگاران صورت نگیرد، مذاکراتی با تروریس
ــخاص کنجکاو از هوتل دور نگهداشته شوند. آن ها به امریکاییانی که به هوتل  ــوند و اش از بین برده ش
ــر احتمال اینکه اتاق هوتل مورد  ــازه ندادند تا پوچک های مرمی را با خود ببرند. در براب ــده بودند اج آم
ــینداری شبیه به کالشنیکوف ولی از منشأ نامعلوم در اتاق  ــان امریکایی قرار گیرد، ماش معاینۀ کارشناس

جا گذاشته شد و به نام سالح به دست آمده از نزد تروریستان ثبت دفتر گردید.

فردای آن روز اوسادچی و یولی)۲8۰( به هدایت دفتر مرکزی کی جی بی به دیدار امین رفتند تا درمورد 
این که ماوقع را چگونه به امریکایی ها توجیه کنند، صحبت نمایند. توافق بر آن شد تا مراتب تعزیت و 
غمشریکی با امریکاییان ابراز گردد، پرچم کشور باالی ساختمان های دولتی نیمه افراشته گردد و عکس 
ــت امریکایی ها برای  ــاختن درخواس ــد. جهت عقیم س ــت افگن در روزنامه ها به چاپ رس آن چهار دهش
ــتنطاق از تروریست دستگیرشده و تعقیب و جستجوی تروریستی که مؤفق به فرار شده بود، تصمیم  اس
گرفته شد تا تروریست دستگیرشده یکجا با یک تن زندانی دیگر به نام تروریست چهارمی اعدام گردند 
ــدن هر چهار اختطاف کننده در جریان یورش بر هوتل به خورد روزنامه ها داده شود.  ــتان کشته ش و داس
هردو محکوم شب همان روز اعدام گردیدند. قرار شد تا اگر امریکایی ها درمورد دست داشتن مشاورین 
ــروری و ترون بگویند که جانب  ــتگیری تروریستان توضیح بخواهند امین، س ــوروی در عملیات دس ش
ــت به اقدام قاطع زده و به حساب تروریستان  ــاره دس ــتقالنه و بدون استش افغانی تصمیم گرفت تا مس
برسند و هیچ مشاور شوروی در صحنه حاضر نبوده است. و اما، به مجرد این که کی جی بی خود را از شر 
امین خالص کرد خدمات کژآگاه سازی داستان جدیدی از ماجرای مرگ سفیرکبیر دابز را در مطبوعات 

خارجی به شرح ذیل کاشتند: 

ــف به عمل آمد که  ــی آی ای، کاش »هنگام تحقیق در جنایات حفیظ اهلل امین، این ایجنت س
ــت افگن" مذکور اعضای یک سازمان شیعی اسالمی بودند که عکس العمل  چهار نفر "دهش
خود را در برابر سرکوب ناحق و کتلوی شیعیان توسط امین ابراز می کردند. امین با نابودسازی 
ــتان دست از جان  ــلمانان به مثابۀ یک ایجنت امپریالیزم عمل می کرد، بنابر آن تروریس مس
ــت زدند تا امریکاییان را به اذعان و تصدیق این امر وادارند.  ــته به اقدامات افراطی دس شس
ــازند  ــفیر امریکا را اختطاف نموده و با تهدید به مرگ  وادار س ــۀ آن ها چنان بود که س نقش
ــکا در کابل و حفیظ اهلل امین اقرار  ــفارت امری ــا پرده از راز بردارد و به پیوند نهانی میان س ت

Yu.I. Kutepov (‘Krabs’(  (((((
 A.S. Klushnikov  (((((

)٠)))  Yuly همانند بسا جاهای دیگر درین نوشته میتروخین هیچگونه توضیح بیشتری پیرامون این نام نداده است. 
– برگرداننده 
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ــیر دست تروریستان بود، امین فرمان یورش بی لزوم  نماید. حینی که دابز در هوتل کابل اس
ــد. هنگام  ــت و مدارا در کار نباش ــادر کرد و امر نمود تا هیچ گونه گذش ــروری را ص و غیرض
ــفیر کبیر دابز جراحت مرگبار برداشت، یک دهشت افگن کشته، دیگری زخمی  تیراندازی س
ــاخته شدند. ترون نیز  ــت ترون نابود س و دو دیگر زندانی و فردای آن روز به امر امین به دس

خود در شرایط ابهام آمیزی به روز ۱۴ سپتمبر ۱۹۷۹ کشته شد.

ــازمان اسالمی بودند، قصد داشتند تا با اختطاف سفیر  ــت ها که اعضای یک س گروه تروریس
ــن با امریکایی ها صحبت نموده و امین  ــازند درمورد همکاری امی امریکا دابز او را مجبور س
ــازد. امین به اقداماتی دست زد تا با نابودسازی  ــوس سی آی ای رسوا س را منحیث یک جاس
ــورد ادارۀ کارتر در این مورد  ــوایی نجات دهد. برخ ــه اعضای گروه مذکور خود را از رس هم
تکان دهنده بود. آن ها باکی نداشتند به خاطر مخفی نگهداشتن ارتباط امین با سی آی ای جان 

سفیر خود را قربان نمایند.«

ــردم)۲8۱( عبدالصمد ازهر  ــیای م ــتفاده از قوماندان ملیش در فبروری ۱۹8۰ اقامتگاه کی جی بی با اس
ــار دهد. مقالۀ چاپ شده در  ــتری را انتش )ایجنت »فتح«( تالش کرد تا درمورد قضیۀ دابز کژآگاهی بیش
ــئول مرگ او  ــت؟« امریکایی ها را مس ــفیر کبیر دابز بار وجدان کیس یک روزنامه زیر عنوان »مرگ س

خواند.

ــناس دستخط  ــت: یک کارش ــی آی ای درآمد، چنین اس ــتان این که امین چگونه به خدمت س داس
ــد. یک  ــتاده ش ــتان فرس ــی که عضو یکی از گروه های اوپراتیفی کی جی بی بود به افغانس و دست نویس
ــتخط امین پس از مرگش در کتابچۀ  ــمارۀ تلفون مربوط به سی آی ای به دس ــت امین با یک ش یادداش
یادداشتش یافت گردید. یک مشاور کی جی بی این کتابچه را به روز ۱۶ فبروری به کارمل داده، یادداشت 
ــود که ارتباط امین با  ــت که این ثبوت قطعی مزیدی ب ــان داد. کارمل اعالم داش ــور را برایش نش مذک
ــتگاه استخبارات امریکا را نشان می داد. به کارمل پیشنهاد گردید تا حکومت جمهوری دموکراتیک  دس
ــتان از حکومت امریکا تقاضا نماید تا دوسیه های حفیظ اهلل امین را که در ایاالت متحده تحصیل  افغانس
ــت به حکومت افغانستان تسلیم  ــی آی ای و اف بی آی )پولیس فدرال امریکا( وجود داش کرده بود و در س
ــفارت های افغانی در پاریس، لندن، روم و بُن آگاهی هایی  ــنهاد گردید تا از طریق س دهد. همچنین پیش
ــد و در آن ها از همه کسانی که در مورد فعالیت های جاسوسی حفیظ اهلل امین  ــر رس در مطبوعات به نش
ــتند، تقاضا شود تا معلومات دست داشتۀ خود را به اطالع مقامات افغانی برسانند. دلیل چنین  اطالع داش

تقاضا تحقیق در قتل تره کی و نقش امین در آن عنوان گردید.

ــورها را نیز آماج قرار می داد. یک  ــایر کش کی جی بی نه تنها کارمندان امریکایی بلکه کارمندان س

)))))  کذا فی االصل. – برگرداننده 
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ــریف برای ملل متحد  ــه در یک البراتوار وترنری )بیطاری( در مزار ش ــۀ جمهوری فدرالی آلمان ک تبع
ــفیر هند در کابل هدف نقشه های کی جی بی قرار گرفتند.  کار می کرد، دو دپلومات آلمان غربی و حتا س
]چهار نام کشیده شده است[ سفیر هند از اعتماد و الطاف تره کی و امین برخوردار بود و مناسبات نزدیکی 
ــوروی خطرناک بود، چون سفیر  ــبات نزدیک از نگر اقامتگاه برای منافع ش ــت. چنین مناس با آن ها داش
ــلک بود. اقامتگاه کی جی بی از طریق دستگاه های  ــتقل و غیرمنس ــتان مس مذکور هواخواه یک افغانس
ــر رساند تا وجهه و منزلت سفیر مذکور را در  ــتان های جعلی را به نش خاص تبلیغاتی خود افتراات و داس

نزد تره کی و امین پایین آورد.

ــال در محل رهایش چهارده  ــمع زیر نام  »حرف "ز"« به مدت اضافه از دوس ــتراق س عملیات اس
ــغول کار بودند، در جریان بود. اقامتگاه  ــناس چینایی که در یک فابریکۀ نساجی در کابل مش تن کارش
ــت اندرکار سنگ اندازی در راه نفوذ شوروی  کی جی بی بر این باور بود که چینایی ها به صورت جدی دس
در افغانستان بودند و به کاروبار شهروندان شوروی در افغانستان عالقمندی نشان می دادند. موضوع به 
ــال ۱۹۷۷ یک ابزار »حرف "ز"« در محل رهایش چینایی ها  ــد و در جنوری س اندروپوف اطالع داده ش
ــوروی به نام  ــده بود و در جوار محل رهایش یک داکتر ش ــیانه« داده ش ــتعار »آش )که به آن نام مس
ــت( تعبیه گردید. درورودی که داکتر روسی از طریق آن وارد ساختمان می شد در  ــپتوخه)۲8۲( قرار داش ش
ــان چینایی بود. اعضای ریاست ۱۴ مربوط به ریاست  ــت که مورد استفادۀ کارشناس کنار دری قرار داش
ــیمن متخصصین چینایی  ــوروی که جفت اتاق نش عمومی اول کی جی بی در دیوار اتاق خواب داکتر ش
ــتر همان اتاق  ــۀ کنترولی مجهز با ضبط الصوت در الماری کنار بس ــود، میکروفونی نصب و یک نقط ب
ــینوف و روچکین)۲8۳( کارشناسان زبان  ــت آمده حس ــی و ارزیابی مطالب به دس تعبیه کردند. برای بررس
ــت عمومی اول کی جی بی که اخیرالذکر افسر عملیاتی ریاست »ک«  ــتتیوت »ت« ریاس چینایی از انس
کی جی بی بود، به کابل فرستاده شدند. اقامتگاه کی جی بی در کابل و دفتر مرکزی کی جی بی در ماسکو 
ــتور در گفتارهای روزمرۀ چینایی ها می روبیدند.  ــات به دست آمده را در جستجوی معانی مس انبوه گزارش

چینایی ها در اپریل سال ۱۹۷۹به کشورشان برگشتند و وسایل استراق سمع برداشته شد.

ــغول پرورش  ــران عملیاتی کی جی بی مش ــتمل بر افس ــال ۱۹8۰ گروه ده نفری »ک.ر« مش در س
ــور های  ــفارت های ایاالت متحدۀ امریکا، جمهوری مردم چین و کش ــخاص معینی از س ارتباطات با اش
ناتو بودند. گروه »ک.ر« ۱8 تن ایجنت و ۴۴ ایجنت پرورشی خارجی داشت. ایجنت های مذکور چنین 
ــده بودند: 8 تن مؤظف پی گیری وضعیت در کشور، ۵ تن مؤظف پی گیری وضعیت در  تعیین تکلیف ش
ــری مقامات حکومتی، ۴ تن مؤظف  ــف پی گیری امریکایی ها، ۳ تن مؤظف پی گی ــات، ۶ تن موظ والی
ــتگاه  ــتان، ۶ تن مؤظف پی گیری اوضاع در خدمات خاص )دس ــلح افغانس پی گیری اوضاع در قوای مس
ــی مؤظف افشاسازی مجاهدین و ارتباطات آن ها  ــتخباراتی( افغانی و عده یی ایجنت و ایجنت  پرورش اس

 Sheptukhe  (((((
 S.S. Huseinov & G.V. Ruchkin  (((((
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با سازمان های بین المللی.

ــوروی نیز از بدگمانی کی جی بی و سؤظن خیانت و  ــتی و اتباع خود ش ــتان اردوگاه سوسیالیس دوس
دست داشتن در فعالیت های ضدشوروی در امان نبودند. یک سیستم بررسی، تحلیل و ارزیابی اوپراتیفی 
به نام »کانتکت« )»تماس«( هرگونه تماس میان اتباع شوروی و اعضای سفارتخانه های پولند، بلغاریا، 
ــلواکیا را ثبت می کرد. گزارشاتی  ــوروی سوسیالیستی چکس جمهوری دموکراتیک آلمان و جمهوری ش
ــهر کابل به دفتر کی جی بی می رسید. کی جی بی  ــاری و میله های خارج ش ــترک باده گس از مجالس مش
ــعی داشتند آشنایی شان با شهروندان شوروی  ــفارتخانه های نامبرده س بیمناک از آن بود که اعضای س
ــترش دهند و درمورد تلفات و ضایعات نظامی شوروی کنجکاوی ناسالم نشان می دادند، کوشش  را گس
می کردند درک کنند دستگاه مشاورین شوروی به چه کار هایی مشغولند و قس علی هذا. بوگورودتسکی، 
ــت گرم بی باکانۀ خود با رفقای بلغاریایی   ــف)۲8۴( به خاطر دوستی و نشست و برخاس ــیلیف و یولداش واس

براتان، روزالیس و تیخومیر)۲8۵( با دوباره فرخوانده شدن به شوروی قیمتی گزاف پرداختند.

سرمشاوریت نظامی، کارشناسان وزارت دفاع و ستردرستیز قوای مسلح از نظر عملیاتی و اوپراتیفی 
ــتخباراتی گروه »ک.ر« قرار داشتند. اشارات زیادی درمورد تماس گیری ها  همه در حیطۀ توجه ضد اس
ــاورین نظامی با افغانان و تالش های افغانان برای برقراری روابط  ــط مش ــاعات کار توس در خارج از س
ــگذرانی با آن ها به گروه مذکور می رسید. این که برخی  ــی و خوش ــاورین روس نزدیک و صمیمی با مش
ــبوتاژ ایدئولوژیک قرار گرفته به رادیو »دویچه ویله« صدای آلمان و  از کارمندان نظامی تحت تاثیر س
صدای امریکا گوش می دادند و نظرات ساخاروف)۲8۶( و همفکرانش را تایید می کردند، نیز از چشم گروه 

»ک.ر« دور نمانده بود.

ــت ها )فعالین کی جی بی( هیچ گاه آرام و قرار نداشتند. آن ها در نامه هایی که به دفتر مرکزی  چکیس
ــردم چین متوجه اتحاد  ــورهای غربی و جمهوری م ــود درمورد تهدیدهای موهومی که از جانب کش خ
ــتند که دشمنان همکاری  ــار خیال پردازی را یله می کردند. آن ها می نوش ــوروی بود، می نوشتند افس ش
ــود در برابر اتحاد  ــئید و تقویه نموده، اعمال تخریب کارانۀ خ ــتان را تش ــی خود در ارتباط افغانس بینابین
ــورهای اسالمی را در معرض تبلیغات خصمانه قرار داده،  ــوروی را هماهنگ می سازند، حکومات کش ش
ــلواکیا و افغانستان را تجاوز  ــالم هنگری، چکس ــوروی به نیروهای س ــتی اتحاد ش کمک انترناسیونالیس
می خوانند، و درمورد مسئلۀ افغانستان غوغا و هیاهو راه انداخته، اهداف و اصول همکاری افغان شوروی 

 Bogoroditsky, Vasilyev, Yuldashev  (((((
Bratan, Rozalis, Tikhomir  (((((

)))))  آندری ساخاروف )Andrei Sakharov) )))))- ))))) فزیکدان برجسته، سه بار قهرمان کار سوسیالیستی، 
دگراندیش سیاس��ی و فعالیتگر حقوق بش��ر اتحاد ش��وروی. وی در س��ال )))) به دریافت جایزۀ صلح نوبل نایل گردید اما 
مقامات اتحاد ش��وروی برایش اجازۀ برون رفتن از کش��ور برای اخذ جایزه اش را ندادند. در سال ٠))) کمتر از یکماه پس از 
اش��غال افغانستان توسط قوای اتحاد ش��وروی بخاطر مخالفت و اعتراض شدید به سیاست سوسیال امپریالیستی کشورش از 

طرف کریملین نشینان به تبعید داخلی به شهر ممنوعۀ گورکی )نیژنی نووگوراد کنونی) محکوم شد. – برگرداننده  
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ــطر کشیده شده است[ آن ها می نوشتند که صندوق وجهی  ــده جلوه می دهند. ]در اینجا سه س را مسخ ش
ــتیبانی و کمک به رهزنان و داره ماران  ــده بود برای پش ــتان که در ایاالت متحده ایجاد ش برای افغانس
است، بریتانوی ها فلم ضدشوروی که وحشیگری های سربازان شوروی را به نمایش می گذارد، در دهلی 
ــتان در هرات دست دارند.  ــته اند و خدمات ویژۀ ایران در حمالت ضددولت افغانس به نمایش عام گذاش
ــت می بست!!  ــت نخجیر را دریده بود و تهمت آن را بر گرگ خونخوار امپریالیس برۀ معصوم سوسیالیس

]چهار سطر کشیده شده است[

ــفارتخانه های مختلف در کابل بدین قرار بود: سفارت امریکا ۱۹ نفر، جمهوری  ــمار کارمندان س ش
ــر، و بریتانیا ۱۲ نفر.  ــه ۱۰ نف ــن ۱۱ نفر، جمهوری آلمان فدرال )آلمان غرب( ۲۰ نفر، فرانس ــردم چی م
ــفاخانۀ چشم نور داشت و دو نفر دیگر آن با یک سازمان بین المللی  ــفارت بریتانیا دو نفر کارمند در ش س

مشغول کار بودند.

در برابر ارقام فوق، ارقام از جانب شوروی چنین بود: ۲۵۰ نفر کارمند در سفارت، ۱۰۳ نفر در دفتر 
ــاورین و ۱۴۷۶ نفر کارشناس ملکی  ــکیالت مش تجارتی، ۳۵۰۴ نفر کارمند و ۱۶۰۰ نفر ترجمان در تش
ــغول خدمت در قطعات  و ترجمان در دوایر حکومتی و بخش های بازرگانی. اضافه از ۱۰۰۰۰۰ نفر مش

محدود نظامی را نباید در این محاسبه فراموش کرد.

ــتان انتظار واکنش شدید و قاطع از جانب کشورهای  ــت اندازی اش در افغانس کریملین در برابر دس
ــزد کرد تا مترصد آمادگی های جنگی امریکا  ــت تا حدی که اندروپوف به کی جی بی گوش غربی را  داش
ــدان وحدت نظر و عمل در صفوف  ــا گزارش های امیدبخش »حائز اهمیت خاص« دال بر فق ــد، ام باش
کشورهای غربی در قبال مسئلۀ افغانستان از همان آغاز، یعنی از جنوری ۱۹8۰ به کی جی بی می رسید. 
معلومات مفصل پیرامون نتایج سفر ایگون بار)۲8۷( وزیر امور فدرالی در حکومت حزب سوسیال دموکرات 
ــام داد، از طریق  ــه ایاالت متحدۀ امریکا انج ــور ب ــمید)۲88( صدراعظم آن کش ــان که به خواهش ش آلم
ــت  ــده بود، به دس ــوروی که در حلقات دولتی جمهوری فدرالی آلمان نصب ش ــی ش یک منبع جاسوس
ــپری کرد با  ــوس مذکور گزارش داد که در طی ده روزی که ایگون بار در ایاالت متحده س آمد. جاس
بنسون)۲8۹(، برژنسکی)۲۹۰(، کیسنجر)۲۹۱(، شولمان)۲۹۲( و حقوقدان پیتر ادلمان)۲۹۳( که ندیم و رازدار سناتور 

)))))  Egon Bahr، کارشناس برجستۀ سیاست خارجی و کنترول تسلیحات مربوط به حزب سوسیال دموکرات آلمان 
و عضو پارلمان آلمان غربی. )یادداشت ویرایشگر نسخۀ انگلیسی)  

)))))  Helmut Schmidt، صدراعظم آلمان فدرال میان سال های ))))- )))) )یادداشت ویرایشگر نسخۀ انگلیسی)
)))))  شناخته نشد – برگرداننده 

)٠)))  Zbigniew Brzezinski، مشاور امنیت ملی رئیس جمهور جیمی کارتر رئیس جمهور وقت ایاالت متحدۀ امریکا 
)یادداشت ویرایشگر نسخۀ انگلیسی)

)))))  Henry A. Kissinger، مشاور امنیت ملی و وزیر خارجه در حکومات ریچارد نکسن و جرالد فورد رؤسای جمهور 
ایاالت متحدۀ امریکا )یادداشت ویرایشگر نسخۀ انگلیسی)

)))))  Marshall Shulman، مشاورخاص وزیر خارجۀ امریکا در امور شوروی )))))- ٠)) با رتبۀ سفیر)یادداشت 
ویرایشگر نسخۀ انگلیسی) 

)))))  Peter Edelman، اداره کنندۀ کارزار مبارزاتی سناتور ادوارد کنیدی برای احزار مقام ریاست جمهوری امریکا 
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ــان پیرامون وضعیت جدید در شرق میانه آگاهی  ــه های ایش ادوارد کنیدی)۲۹۴( بود، دیدار کرد و از اندیش
ــت رفتن  ــت که به دلیل »از دس ــفر کوتاه خود به ایاالت متحده امریکا با این انتباه برگش یافت. بار از س
ــل از نظر امریکاییان بر  ــه عام ــی، اقتصادی و نظامی امریکا« س اعتماد به صورت عام بر نیروی سیاس
وضعیت چیره بود: سرگشتگی، آرزوی رهبری نیرومند و ترس فزاینده از جنگ با اتحاد شوروی. ناتوانی 
حکومت امریکا در نشان دادن واکنش معقول و قاطع در برابر حوادث افغانستان و ایران این احساس را 
ــید که  ــر امریکایی ها تقویه می کرد. بار از گفتگوهایی که در امریکا انجام داد به این نتیجه رس در ضمی
ــدن بار دوم در انتخابات  ــای حکومت امریکا عمدتًا از »آرزوی بیمارگونۀ کارتر برای انتخاب ش کنش ه
ــد درمورد معضالت کلیدی جهان معاصر میان  ــت جمهوری« و پی آمد عدم موجودیت دیدی واح ریاس

مشاورین رئیس جمهور آب می خورد.

ــترگی  ــکی به بار الفید که » من و جیمی کار س ــکی را خیلی از خود راضی یافت. برژنس بار برژنس
ــئۀ »اثر نابیوسان یورش بر اتحاد شوروی«  ــاور امنیت ملی امریکا از نش انجام داده ایم«. به گفتۀ بار مش
سرمست بود. برای اینکه چنین نشئه یی را از سرش بپراند، بار برایش خاطرنشان ساخت که در بُن شایع 
ــتان واکنش احتمالی کشورهای غربی را در  ــوروی حین تصمیم گیری یورش بر افغانس بود که اتحاد ش
محاسبۀ خود گرفته و برای آن خوب آمادگی داشت. برژنسکی با سرخوردگی پرسید »پس ما نتوانستیم 
ــوروی و  ــبات آتیه میان اتحاد ش روس های را غافلگیر کنیم؟« وی پس از مکث کوتاهی پیرامون مناس
ــتان در ظرف پنج تا  ــود و اظهار عقیده کرد که درگیری افغانس ــخن گش ایاالت متحدۀ امریکا لب به س
شش ماه فروکش خواهد کرد. »در آن زمان ایاالت متحده برای توافق روی یک نظام بی طرف در آن 
ــوروی ها در آن کشور پایگاه ایجاد نکرده باشند.« برژنسکی بر این  ــور آماده خواهد بود، البته اگر ش کش
باور بود که چنانچه تا آن زمان ستیزۀ امریکا با ایران حل شود، ممکن خواهد بود مذاکرات روی معاهدۀ 
ــایر معاهدات را از سر گرفت، ولی تأکید کرد که این کار تنها وقتی ممکن خواهد بود  ــالت )۲۹۵(۲ و س س
ــکی مثال چنین تدابیر را پشتیبانی جدی  ــد. برژنس ــده باش که تدابیری برای تقویۀ جهان غرب اتخاذ ش
مادی و معنوی متحدین امریکا در ناتو از پاکستان و ترکیه خواند. مشاور امنیت ملی رئیس جمهور امریکا 

پیشنهاد کرد تا لندن مسئولیت پاکستان و بُن مسئولیت ترکیه را به عهده گیرند.

ــکی اظهار داشت که »تاخت و تاز بر  ــوروی، برژنس ــت امریکا در قبال اتحاد ش در ارتباط به سیاس
اتحاد شوروی ادامه خواهد یافت و غرب در هر مقطع حالی خواهد ساخت که نه نسیان می شناسد و نه 

)یادداشت ویرایشگر نسخۀ انگلیسی)
)))))  Edward Kennedy، برادر کوچک جان کنیدی رئیس جمهور فقید امریکا و سناتور قدرتمند و دیرین سال  

از حزب دموکرات در مجلس سنای امریکا – برگرداننده 
)))))  مذاکرات س��الت )SALT) که مخف��ف Strategic Arms Limitation Talks )مذاکرات تحدید س��الح 
ستراتیژیک) می باشد در دو مرحله )سالت ) و سالت )) میان ایاالت متحده امریکا و اتحاد شوروی برای کاهش خطر جنگ 
ذروی میان ابر قدرت ها راه افتاد. توافقات مرحلۀ دوم مذاکرات )سالت )) به سبب تهاجم اتحاد شوروی به افغانستان از طرف 

مجلس سنای امریکا تصویب نگردید و مذاکرات به حالت تعلیق قرار داده شدند. – برگرداننده 
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عملی را بی کیفر خواهد گذاشت.« در رابطه با مناسبات ایاالت متحده با جمهوری مردم چین، برژنسکی 
ــترنج سیاست خارجی امریکا خواهد بود.« وی اظهار داشت »ما  ــت که »چین دانۀ فعالی در ش بیان داش
به چین همه چیز خواهیم داد جز اسلحه.« بار با جمعبندی موضعگیری برژنسکی، اعالم داشت که مقام 
ــاور رئیس جمهور امریکا به برژنسکی »هیچ چیزی را نیاموخته است. وی همچون گذشته با شوروی  مش
کینه می ورزد و از هر فرصتی برای آسیب رساندن به مناسبات میان ایاالت متحده و اتحاد شوروی و به 

نمایش گذاشتن قدرت و نیروی امریکا فروگذاشت نمی کند.«

ــتی متوازن و پیگیر مبتنی بر سازش های راستین و معقول  ــت بار، وانس)۲۹۶( طرفدار سیاس به پنداش
بود و باوجود آن که »رویارویی طوالنی با اتحادشوروی« را پیش بینی می کرد، می خواست این رویارویی 
ــده که باعث نگرانی متحدین امریکا نگردد، بپیچاند. وانس آشکارا  را در لفافۀ یک برنامۀ دقیقًا ریخته ش
ــه های پراگندۀ برژنسکی در قالب  ــکایت کرده بود که همه تالش هایش برای »ریختن اندیش به بار ش
ــت از آبرو و حیثیت وزارت خارجۀ امریکا به سبب افکار  ــاز و پیگیر و حراس ــت خارجی همس یک سیاس

فرصت طلبانۀ مشاور امنیت ملی نقش برآب می گردند.«

ــواری های مناسبات اتحاد شوروی و امریکا اظهار داشت که »ما به پیمان سالت  وانس درمورد دش
ــنا زاییدۀ اندیشۀ او بود و  ــازی معاهده از مجلس س ــت که مستردس ۲ نیاز داریم«. وی به بار اذعان داش
ــده بود که این معاهده از مجلس سنا نخواهد گذشت.  ــتان واضح ش گفت که »حتا پیش از وقایع افغانس
ــد و این کار همگان را به نقطۀ آغاز برمی گرداند.«  ــت رد می ش پیمان مذکور در وضعیت کنونی دربس
وانس اظهار عقیده کرد که »واپس کشی معاهده از بحث و شور مجلس سنا باعث نجات آن شد. تاریخ 

عمل مرا تایید خواهد کرد.«

ــبات با متحدین اروپایی ایاالت متحده، وانس تاکید کرد که وی »عالقمندی خاص  پیرامون مناس
ــت آن ها را به  ــت نیس ــداری پی آمدهای دیتانت)۲۹۷( درک می کند و بنابر آن درس اروپایی ها را برای پاس
ــان با برخی برنامه های امریکا انتقاد کرد.«. روی مناسبات امریکا با چین،  ــبب مخالفت خاموشانۀ ش س
ــود چون درگیرشدن با بیجنگ در  ــان داده ش ــت اندازۀ معینی از حزم و احتیاط نش وانس الزم می دانس
ــایل نظامی می توانست، نهایت خطرناک باشد. به صورت عموم، برداشت بار این بود که وانس واقعًا  مس

نگران مناسبات متقابل با اتحاد شوروی و مسئلۀ دیتانت نظامی بود.  

ــن مالقات ها با  ــپ یافته بود، چون با ای ــنجر را به صورت خاص دلچس ــای خود با کس ــار دیداره ب
ــده و به این عقیدۀ راسخ رسیده بود که  ــین امریکا بیشتر آشنا ش ــی شخصی وزیر خارجۀ پیش دپلوماس
کسنجر در برابر ادارۀ فعلی امریکا و بخصوص در برابر برژنسکی، این »منجی پولیندی االصل امریکا که 
از نظر بیولوژیک برایش مشمئزکننده بود« بازی نهانی و ظریفی را پیش می برد. بار در واقع فکر می کرد 

)))))  Cyrus Vance، وزیر خارجۀ امریکا از ))))تا ٠))) )یادداشت ویرایشگر نسخۀ انگلیسی)
)))))  détente ، سیاست تنش زدایی میان شرق و غرب )کشورهای عضو پیمان ناتو و پیمان وارسا) – برگرداننده  
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ــور هرچه بیشتر در ارتباط با تجاوز شوروی می ترساند و اداره امریکا را بر  ــنجر »حکومت را با ش که کس
آن می دارد تا دست به اقدامات ابلهانه و شتاب زده یی بزند که سپس خود آن ها را در انظار عامۀ امریکا 
ــفید بدون  ــنجر این انتباه را تقویت می کرد که قصر س به باد انتقاد بی رحمانه قرار دهد.« بدین گونه کس

وجود وی در پاسداری از منافع ملت امریکا درمانده بود و کشور را از بحرانی به بحران دیگر می برد.

هنگام مباحثه روی روابط دوجانبه میان ایاالت متحدۀ امریکا و چین، کسنجر ُرخ زنی و کرشمه بازی 
ــوروی »کیش حماقت«  ــترک با ش ــر دفاع امریکا )هارولد براون( را با بیجنگ برمبنای ضدیت مش وزی
توصیف کرد. به باور کسنجر، پیش کردن دانۀ چینی در عرصۀ شترنج نظامی روس ها را در حال زیچ قرار 
ــته یی بر چین به خاطر امحای قابلیت  خواهد داد که یگانه راه برون رفت از آن برای روس ها حملۀ هس
ــت وی از سفر به جمهوری مردم  ــنجر به مالقات خود با براون هنگام برگش نظامی آن خواهد بود. کس
ــیدم که آیا ما از نظر معنوی و نظامی آمادگی داریم درصورتی که  ــاره کرد: »من از وی پرس چین)۲۹8( اش
ــه در چنین حالتی ایاالت متحده  ــا دفاع کنیم؟ براون)۲۹۹( جواب داد ک ــا اقدامی کنند از چینی ه روس ه
ــد. این کار به حیثیت و اعتبار امریکا صدمۀ  ــت آن رها کن ــور خواهد بود چین را به تقدیر و سرنوش مجب

جبران ناپذیر وارد خواهد ساخت.«

ــت چندین مرتبه بر این نکته تأکید کرد که »رقابت با اتحاد  ــنجر با بار داش در گفتگوهایی که کس
ــت فقط وقتی ممکن بوده می تواند که همکاری وجود داشته  ــوروی که برژنسکی واله و شیدای آنس ش
ــد.« کسنجر برآن بود که فراموش کردن این نکته به معنی پایان سیاست های معقول و پایان صلح  باش

خواهد بود. 

نظریات شولمن که به گفتۀ بار تحلیل درخشانی از عوامل سببی حوادث افغانستان به دست می داد، 
به این موضعگیری نزدیک بود. شولمن را عقیده بر آن بود که در گام اول ادارۀ کارتر مالمت بود چون 
ــوروی را در تنگنا قرار داده، فضای جنبیدن را از آن گرفته بود، بنابر آن تصمیمی که روس ها  اتحاد ش

گرفته بودند یگانه تصمیم ممکن بود.

بار برداشت هایش از دیدار با امریکایی ها را جمعبندی نموده، اظهار داشت که »کارتر با ناپیگری ها 
و  تصامیم خدشه دارش که به صورت آنی و بدون سنجش به خاطر حفظ نام و اعتبار خود اتخاذ می کند 
بی درمان و چاره ناپذیر است« و باور داشت که همکاری با ادارۀ امریکا به گونۀ فزاینده دشوار و دشوارتر 
ــر در ایاالت متحده  ــت از نیروهای مخالف کارت ــت که الزمس ــد. بدین دلیل وی اظهار داش خواهد ش
ــینی قصر سفید یعنی سناتور ادوارد کنیدی بود.  ــتیبانی کرد، که منظورش در گام اول مدعی کاخ نش پش
این سناتور وقتی دریافت که بار در ایاالت متحده حضور دارد، برایش تلفون کرد تا تأسف خود به خاطر 

)))))   هارولد براون وزیر دفاع امریکا از تاریخ )- ) جنوری ٠))) از جمهوری مردم چین بازدید کرده بود. )یادداشت 
نویسنده)

)))))  در اصل بجای »براون« »کسنجر« آمده که باید اشتباه باشد – برگرداننده  
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ــفر انتخاباتی به ایالت آیوا ابراز کند و گفت که در فرصتی  ــبب یک س عدم توانایی دیدار با وی را به س
ــناتور کنیدی ندیم رازدار خود پیتر  ــخصًا با وی مالقات خواهد کرد. س ــینتر به اروپا پرواز کرده و ش پس
ادلمن را نزد بار فرستاد.  ادلمن در گفتگوهایش با بار صریح و بی پرده سخن می گفت و به دستور سناتور 
کنیدی تحلیل و ارزیابی سناتور از اوضاع را برایش داد. به باور سناتور کنیدی مشخصۀ درازمدت مشاجرۀ 
ایران اقبال کارتر برای انتخاب شدن مجدد به مقام ریاست جمهوری امریکا را افزایش می بخشید چون به 
ــان دهد. حوادث افغانستان که منازعۀ ایران  وی امکان می داد قاطع بودن و تزلزل ناپذیربودن خود را نش
ــود که عالقمندی همگانی مردم  ــود، نیز به نفع کارتر بود. اما کنیدی متیقن ب ــعاع قرار داده ب را زیر ش
ــته و محراق  ــتان که مقامات امریکایی آن را دامن می زدند، به زودی فرونشس ــئلۀ افغانس امریکا به مس
توجه به ایران برخواهد گشت. این پرسش که  »جنجال و مناقشه را با پنهان ساختن شاه در امریکا کی 
ــر اقتدار ناراحت کننده و سرافگندگی آور بود.  ــدنی و جواب به آن برای ادارۀ بر س آغاز کرد؟«)۳۰۰( طرح ش
ــامدی به کنیدی اجازه خواهد  داد تا کارزار انتخاباتی اش را زیر شعار  ــت که چنین پیش ادلمن اظهار داش
ــور ها به خاطر تأمین صلح« پیش ببرد. طوس برندۀ  ــازی روابط با اتحاد شوروی و سایر کش »نورمال س
ــی نقش بازی  کردن وی در حل معضلۀ گروگانان امریکایی در تهران بود.  ــدی در این قمار به گونه ی کنی
ــدی کمک کند، می تواند بر  ــکو در این جهت با کنی ــان به صراحت به بار حالی کرد که »اگر ماس ادلم

انکشاف بسیار مثبت در مناسبات شوروی با امریکا حساب کند.«

ــناتور ادوارد کنیدی در  ــی به روز ۵ مارچ به نمایندگی از س ــتمدار امریکای ــان تنی)۳۰۱( یک سیاس ج
ــنجات بین المللی به  ــه های کنیدی را درمورد راه های کاهش تش ــانید تا اندیش ــکو حضور بهم رس ماس
ــناتورکنیدی بخش مربوط به سیاست خارجی در بیانیۀ برژنف  ــوروی انتقال دهد. به عقیدۀ س رهبری ش
ــت دیتانت  ــوروی در ارتباط با سیاس ــتواری و پیگیری اتحاد ش به رأی دهندگان در ناحیۀ باومن)۳۰۲( اس
ــیده بود. در  ــتان را پیش کش ــئلۀ افغانس ــان می داد و بنیاد واقعی حل و فصل مس ــی( را نش )تنش زدای

)٠٠))  منظور از »جنجال و مناقش��ه« و »پنهان س��اختن ش��اه« ماجراییست که از سی س��ال تا کنون روابط امریکا و 
ایران را تیره نگهداش��ته اس��ت. شاه ایران چند روز پیش از برگشت خمینی از فرانس��ه به ایران و پیروزی انقالب اسالمی در 
فبروری )))) از تهران فرار کرد و آواره گردید.  وی بخاطر پناهندگی سیاسی و نیز چون از بیماری سرطان رنج می برد بار 
بار از حکومت امریکا تقاضا کرد تا اجازه دهد جهت درمان به یکی از شفاخانه های مشهور امریکا برود. حکومت امریکا که از 
احساس��ات ضد امریکایی مردم ایران بخاطر نقش س��ی آی ای در سرنگونی رژیم مترقی داکتر محمد مصدق در سال ))))، 
اعادۀ س��لطنت س��رکوب گر پهلوی و حمایت دوامدار از آن نیک آگاه بود ظاهراً ش��اه را به امریکا راه نداد ولی خاموشانه و در 
پنهان در اکتوبر )))) به وی اجازۀ ورود به امریکا و بس��تری ش��دن در بیمارس��تان معروف »مایوکلینیک« نیویارک را داد. 
وقتی این خبر به بیرون درز کرد ایرانی ها آنرا توطئۀ جدیدی همانند توطئۀ سال )))) برای سرنگونی رژیم نوبنیاد جمهوری 
اسالمی درک کردند. در نومبر )))) گروهی زیر نام »دانشجویان پیرو خط امام« با بهره مندی از پشتیبانی دولت جمهوری 
اسالمی به محوطۀ سفارت امریکا هجوم برده )) تن دپلومات امریکایی و کارکنان سفارت را گروگان گرفتند و خواهان اخراج 
شاه از امریکا و سپرده شدن او جهت محاکمه به حکومت اسالمی ایران شدند. این گروگان گیری مدت ))) روز ادامه کرد و 
پس از شکس��ت کارتر در انتخابات س��ال ٠))) ریاست جمهوری امریکا و فقط چند ساعت بعد از حلف وفاداری رونالد ریگن 
بمثابۀ رئیس جمهور جدید امریکا از حزب جمهوری خواه در ٠) جنوری س��ال )))) با رهایی گروگانان از جانب حکومت 

ایران پایان یافت. – برگرداننده   
 John V. Tunney  ((٠((

))٠))  حوزۀ انتخاباتی نزدیک ماسکو برای شورای عالی اتحاد شوروی – برگرداننده  
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ــف را تحریف نماید.  ــنهادات برژن ــش می کرد تا محتوی صلح جویانۀ پیش ــن زمان ادارۀ کارتر کوش عی
ــوروی« و جاه طلبی شوروی برای دسترسی نظامی به خلیج  ــفید با علم کردن »تهدید نظامی ش قصر س
ــد را به خورد اذهان عامه می داد. فضای تنش و کینه توزی در قبال همه  ــارس ترهات و چرندیاتی چن ف
ــد.  ــکی، پنتاگون)۳۰۳( و مجتمع صنعتی نظامی دامن زده می ش ــوروی از طرف کارتر ، برژنس مردمان ش
ــتیزی را شالق می زدند و  ــتری شوروی س ــت جمهوری از حزب جمهوری خواه همه هیس کاندیدان ریاس
ــد گرفت که خون ویتنامی ها  ــون افغان ها دامن روس ها را همچنان خواه ــگویی می کردند که »خ پیش
دامن امریکایی ها را گرفت و جایگاه اتحاد شوروی، خصوصًا در کشور های اسالمی، پایین خواهد آمد.«

ــتند )وانس،  ــه در درون ادارۀ کارتر نماینده داش ــای دیگری در ایاالت متحده ک ــا بودند گروه ه ام
ــت های کارتر را در منافات با منافع ایاالت متحده می دیدند و بر آن  ــتوفر)۳۰۴( و دیگران( و سیاس کریس
ــت همۀ این  ــد تنش را از راه گفتگو و مذاکره با برژنف کاهش داد. کنیدی با درنظرداش بودند که می ش
ــیده بود که باوجود پی آمدهای منفی برای شخص خودش، وی وظیفه داشت تا  نکات به این نتیجه رس
ــده ادارۀ کارتر را برای اقدام جهت کاهش تنش و تشنج مجبور سازد. کنیدی باید  ــت به کار ش خود دس
ــی و مسیر سیاسی  ــتی از جانب نیروهای صلحجوی امریکا تغییر مش بی درنگ عمل می کرد چون سس
ــاخت، زیرا در  ــمت رئیس جمهور امریکا، ناممکن می س را برای کارتر، در صورت انتخاب مجددش به س
ــبات امریکا با شوروی ادامه دهد. در صورت  ــت وخیم سازی مناس آن صورت مجبور می بود تا به سیاس
ــت  ــت بدتر گردد. کنیدی الزم می دانس ــروزی جمهوری خواهان در انتخابات اوضاع صرف می توانس پی
ــتان ایراد نماید. وی قصد داشت از کاخ سفید بخواهد  میان ۱۶ و ۱8 مارچ بیانیه یی روی حوادث افغانس
ــتۀ خود را جهت  ــتان مداخله ننموده همه امکانات داست داش ــا ضمانت دهد که در امور داخلی افغانس ت
ــتان در این کشور به کار خواهد بست. وی می خواست از  حصول اطمینان از توقف مداخلۀ چین و پاکس
ــالک اعالم دارد که به هیچ پیمان نظامی  ــت عدم انس حکومت ببرک کارمل بخواهد تا با اتخاذ سیاس
شامل نخواهد شد و حضور قوای خارجی را در افغانستان اجازه نخواهد داد. کنیدی همچنین قصد داشت 
کارمل را تشویق کند تا حکومت افغانستان را بیشتر دموکراتیزه کرده اعضای سایر احزاب و نمایندگان 
روحانیون را در حکومت جا دهد.  کنیدی می خواست بر حکومات ایاالت متحده و اتحاد شوروی ندا دهد 
تا مذاکرات را روی تدابیر مشخص تضمین عدم مداخله در امور داخلی افغانستان آغاز نمایند و چگونگی 
ــهمگیری ملل متحد پیشنهاد کنند. وی  ــد، با س چنین تضمینات را که برای هردو جانب قابل قبول باش
ــوروی  ــوروی و امریکا از حکومت اتحاد ش ــر آن بود تا در صورت دلگرم کننده بودن نتایج مذاکرات ش ب
ــیدن ۱۰۰۰۰ تا ۲۰۰۰۰ سرباز از  ــن نیت خود را با بیرون کش بخواهد تا در موافقت با مقامات افغانی حس
ــتان  نشان دهد و تاریخی را برای بیرون کشیدن سربازان باقیمانده در طی سال های 8۲-۱۹8۱  افغانس

))٠))  یعنی وزارت دفاع امریکا – برگرداننده 
))٠))  Warren Christopher مع��اون وزی��ر خارج��ه )))))- ))))) و وزیر خارجۀ امری��کا )))))- ))))) 

)یادداشت ویرایشگر نسخۀ انگلیسی)
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ــنهادات برای حکومت شوروی قابل قبول خواهند  تعیین کند. کنیدی فکر می کرد که برخی از این پیش
ــاس سپاسگزاری می کرد چون چنین  ــت، احس بود و اگر برژنف تأیید خود را از این مواضع ابراز می داش

تأییدی نیرو های صلحجو را قوت قلب می بخشید. 

ــفید  ــنهاد کنیدی و حکومت امریکا تأکید می کرد. در واقع قصر س ــی میان پیش تنی برتفاوت اساس
بیرون کشی سربازان شوروی را از افغانستان می خواست، به عبارۀ دیگر مهر تأییدی می خواست بر این 
ــتان فرستاده شده بودند، در حالی که کنیدی بدون این که به وجه  که آن ها به گونۀ غیرقانونی به افغانس
حقوقی حضور سربازان شوروی تماس گیرد بر آن بود که بیرون کشیدن سپاهیان شوروی با اقداماتی در 

پیوند گذاشته شود که عدم مداخله از بیرون را در امور داخلی افغانستان تضمین نماید.

ــات عالیتر گزارش داد. »گرچه همه  ــات فوق را یکجا با تبصره های خود به مقام ــی معلوم کی جی ب
ــی  ــگالش و کنکاش می ارزند چون با مش ــت، به س ــدی را نمی توان قابل قبول دانس ــنهادات کنی پیش

اتخاذشده توسط کارتر و سیاستمداران دیگر امریکایی در تناقض اند.«

ــناتور رابرت برد)۳۰۶( و سناتور الن  ــکو، س ــفیر امریکا در ماس ــن)۳۰۵( س اظهارات محرم توماس واتس
ــاخته شدند. آن ها اظهار داشته بودند که در مذاکرات آتیه در ویانا  ــتون)۳۰۷( به روز ۱۴ می فاش س کرنس
امریکایی ها قصد داشتند تا اضافه بر مسئلۀ افغانستان گستره یی از مسایل در ارتباط با مناسبات شوروی 
ــایل امنیت اروپا، تجارت و همکاری اقتصادی به شمول فروش غله به اتحاد شوروی  و امریکا مانند مس

را به بحث کشند. بدین گونه حدت مسئله افغانستان کمتر چشمگیر می شد.

صداهایی نیز وجود داشت که انتقاد شدید از تهاجم شوروی را خفه می ساختند. به گونۀ مثال به روز 
 CERES)۳۱۰( رهبر )۱۲ جوالی ۱۹8۰ نشریۀ »وستنیک«)۳۰8( فرانسوی مقاله یی را از قلم شوانمان)۳۰۹
به نشر سپرد که احتجاجات کی جی بی در رد ادعا های تهدید نظامی شوروی را به کار برده، این اندیشه 
ــتان گناه اتحاد شوروی بود، در شک قرار می داد و تالش های  ــنج روی موضوع افغانس را که تنش و تش
امریکا برای ساختن سالح نیوترونی را افشا می ساخت. رئیس شورای خدمات اجتماعی اسالمی )ایجنت 

»روگوف«)۳۱۱(( نیز بیانیه یی با اهداف مشابه ایراد کرد.

))٠))  Thomas J. Watson رئیس شرکت IBM و سفیر امریکا در اتحاد شوروی )یادداشت ویرایشگر) 
))٠))  Senator Robert Byrd سناتور ایالت ورجینیای غربی از حزب دموکرات از )))) به بعد )یادداشت ویرایشگر)
))٠))  Senator Alan Cranston سناتور ایالت کلیفورنیا از حزب دموکرات، ))))- )))) )یادداشت ویرایشگر)

))٠))  Vestnik ظاهراً نام شفری برای روزنامۀ لوموند Le Monde فرانسوی است.  )یادداشت ویرایشگر)
))٠))  Jean-Pierre Chevènement سیاس��تمدار چپگ��را، عض��و کابین��ه و کاندید ریاس��ت جمهوری از حزب 

سوسیالیست فرانسه – برگرداننده   
)٠)))  CERES مخف��ف Centre d'études, de recherches et d'éducation socialiste )مرکز مطالعات، 

پژوهش و آموزش سوسیالیستی) – برگرداننده 
)))))  نه این ش��ورا و نه رئیس آن ش��ناخته نشدند. به احتمال قریب به یقین شورایی بود در عرصۀ بین المللی ساخته 
و پرداخته و وظیفه خوار روس ها، همانند »ش��ورای علما و روحانیون« حکومت دست نش��اندۀ روس ها در افغانستان به ریاست 
س��عید افغانی که مجتمع خودفروخته یی بود از روحانیونی چون مولوی عبدالولی حجت، مولوی جمیل ظریفی و دیگران که 

»چون بخلوت می رسند آن کار دیگر می کنند«. – برگرداننده   
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ــتر هایی  ــتان دایر گردید. پوس ــتگی با مردم افغانس در ماه جوالی یک گردهمایی بین المللی همبس
ــتند »سی آی ای آسیا را به قاره یی از رهبران کامیکازی)۳۱۲( مبدل می سازد« از ماسکو  که اعالم می داش
فرستاده شده و بر وزارت خانه ها و ساختمان هایی که هیئت های نمایندگی بود و باش داشتند و باهم دیدار 
می کردند، آویخته شدند. اقامتگاه کی جی بی پوستر ها را به سفارتخانه ها و مقرهای نمایندگی ها به شمول 
سفارتخانۀ اتحاد شوروی ارسال داشت، اما افغان ها پیام پوستر ها را درک نمی کردند و می پرسیدند »چرا 

در بین کشته شدگان تصویر تره کی نیز دیده می شود؟ وی کمونیست و بنیانگذار ح.د.خ.ا. است«

ــتان دلگرم می شدند. ارباب قدرت شوروی  ــانۀ ضعیف حل سیاسی معضلۀ افغانس غربی ها ازهر نش
ــماری از  ــی ش ــت، به گونۀ مثال درمورد بیرون کش ــراً خورده ریزه های کژاگاهی و معلومات نادرس اکث
ــتن)۳۱۳( به سادگی فریب این حقه را خورده، گفت  ــربازان از افغانستان را برون می دادند. ژیسکاردیس س
ــان می دهد رهبری شوروی به  ــت که نش ــانه اس ــمندانه و دوراندیش که »این یک حرکت نهایت هوش
ــتن از این که اولین رهبر غربی بود که برژنف از  ــتان عالقمند است.« دیس ــی معضلۀ افغانس حل سیاس
ــوق  ــور و ش ــمید صدراعظم آلمان نیز با ش این تصمیم به او اطالع می داد، به خود می بالید. حکومت ش
مشابهی فریب این نیرنگ را خورد. برونو کرایسکی)۳۱۴( صدراعظم اتریش به این پندار شد که این اقدام 
ــوروی از افغانستان( نشان می داد که اتحاد شوروی آماده بود  ــی شماری از سربازان اتحاد ش )بیرون کش
ــتان« را در مناسبات شرق و غرب به مثابۀ وزنه یی در برابر  »فضای پیش از به وجود آمدن معضلۀ افغانس

مشی شتاب زده و سنجیده نشدۀ کارتر در امور بین المللی برقرار سازد. 

ــاده لوحی فریب نیرنگی را  ــن اولین باری نبود که س ــند آید. ای ــون دل بخواهد وقاحت نیز دلپس چ
ــرانجام به دغا پی بردند چون حینی که گورباچف در سال ۱۹8۶ وعده سپرد  می خورد. گویی غربیان س
ــده از افغانستان بیرون می کشد، کسی زیاد  ــش غند از سربازان شوروی را پیش از موعد تعیین ش که ش

ابراز شادمانی نکرد.

پایان

)))))  kamikaze به پیلوت های جاپانی می گفتند که در دو سال اخیر جنگ جهانی دوم برای انجام حمالت انتحاری 
و فرجامین پرواز بدون برگش��ت آموزش دیده و فرستاده می ش��دند. آن ها در زمانی که هنوز تکنولوژی طیارات بدون خلبان 
و راکت های کروز به وجود نیامده بود با قربان کردن حیات خود هواپیماهای خود را به راکت های رهبری شده مبدل ساخته 
به عرش��ه های کش��تی های متحدین می زدند و به عقیدۀ خود دین نهایی به میهن خویش را ادا کرده به افتخار جاوید دس��ت 
می یافتند. حدوداً ٠٠)) چنین پرواز در س��ال های ))))- )) انجام یافت. منظور از »رهبران کامیکازی« رهبرانی اس��ت که 

گویا به فرمان سی آی ای خود و کشور خود را تباه و برباد می سازند. – برگرداننده  
)))))  Valéry Giscard d’Estaing رئیس جمهور فرانسه )))))- ))))) 

 Bruno Kreisky  (((((
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تصاویرتعدادیازچاکرانروس
کهدرکتابنامگرفتهشدهاند
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اسداهللسروری

جنرالقادر
)ایجنتباناممستعار»عثمان«(

شهنوازتنی
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سلطانعلیکشتمند عبدالصمدازهر
)ایجنتباناممستعار»فتح«(
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)ایجنتباناممستعار»شیر«(
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ضمیمه:

»کیجیبی«و»کیجیبیزادگان«درافغانستان

درجواب »معلوم الهویه« ای بنام انجنیر یاسین فوالدی
داکتر حمید سیماب )۱ اپریل ۲۰۰۹(

درمــزاجبـدرگـانجــزفحــشکـمدارداثـر
زخمسگرابیلعابسگچسانمرحمکنم؟

ــتۀ ترجمه های اینجانب از  ــو زنجیرۀ بهم پیوس ــدگان عالقمند از مدتی بدینس خوانن
رسالۀ »کی جی بی در افغانستان« نوشتۀ واسیلی میتروخین کارمند دیرین سال کی جی 
ــوروی سابق را روی سایت های انترنتی »افغان  ــتگاه جهنمی جاسوسی اتحاد ش بی، دس
ــنادی را از  جرمن آنالین« و »گفتمان« پیگیری و مطالعه کرده اند که برای اولین بار اس
ــربرآوردگان »حزب دموکراتیک  ــیف کی جی بی درارتباط ایجنت بودن اراکین و س آرش
خلق افغانستان« )ح.د.خ.ا.( با شمه هایی از ننگ نامۀ زندگی سیاسی این جاسوسان برمال 
ــت. خوانندگان هریک برابر فهم و طینت خود از آن برداشت هایی نموده اند.  ــاخته اس س
ــین فوالدی، یکتن از »سنگک« شده های ح.د.خ.ا. برابر با طینت  اخیراً آقای انجنیر یاس
ــته و »مکثی« بر ترجمه های اینجانب  ــایی« و »خادی« خود قلم برداش و فطرت »اگس
نموده و به شیوۀ معروف »اگسایی« و »خادی« اینجانب را نوازش و مورد تفقد قرار داده 

است.  
ــته یی بود چون از  ــط »افغان جرمن آنالین« کاربایس ــر مقالۀ آقای فوالدی توس نش
یکطرف حق آقای فوالدی ادا شد که زحمت کشیده بازتاب فطری خود و همکیشان خود 
در برابر افشاگری های »تاواریش« سابقۀ شانرا به نمایش گذاشت و ازطرف دیگر پورتال 
ــتۀ پرهیز از سانسوِر آرای مخالف نمونۀ  ــان دادن اخالق خجس افغان جرمن آنالین با نش
ــالت ژورنالیستیک را ارائه داد، چیزی که آقای فوالدی و تاواریش های  ارزنده یی از رس
ــلک خلقی و پرچمی اش چه در روزگار دولت و دولتمداری  کی جی بی و رفقای هم س
شان و چه پس از آن هرگز جرأت و شهامت آنرا نمی توانستند و نمی توانند داشته باشند.



کـیجـیبـیدر افغـانســتان155

و اما برای من، نشر مقالۀ آقای فوالدی مؤجد احساس دوگانۀ رضائیت خاطر ازیکسو 
ــرف باختۀ  ــد. رضائیت خاطر ازآنکه قولۀ دژخیمان کوردل و ش ــوی دگر ش و بار دل از س
ــانۀ آنست که زحمت من در ترجمۀ رسالۀ  خلقی و پرچمی همچو آقای فوالدی برایم نش
ــل های آینده پاداش خود را یافته و تیر  مذکور و قرار دادن آن در اختیار هموطنان و نس
ــت ناپذیر  ــت زیرا اینان حتی تاکنون که محصول »انقالب برگش ــته اس به هدفش نشس
ظفرنمون و شکوهمند هفت ثور« شان میهن و هم میهنان ما را بدین روز و روزگارسیاه 
رسانده است هنوز هم معنی شرم و آزرم را درنیافته اند. این از یکسو، و بار دل از آنکه بین 
انتخاب »بد« و »بدتر« قرار گرفتم، چون اگر با تعرض هایی که آقای فوالدی برشخص 
ــان به سطح خودشان  ــخ درخور دهم باید برای ادای حق ش اینجانب ارزانی فرمودند پاس
ــان شریفی مباد، و اگر دم فروبندم و پاسخ ندهم فرومایگان  فرودآیم که نصیب هیچ انس
ــدۀ خلقی و پرچمی آنرا دال بر الجواب بودن و یاهم جبن و ترس اینجانب  ــنگک ش س
تعبیر خواهند کرد که باز هم چنین ننگ و مذلت از همه انسانان شریف دور باد. بنابران با 
انتخاب »بد« در برابر »بدتر«، خود را ناگزیر از پاسخ دهی می بینم. نیاز به یاد آوریست 
ــده های خلقی و پرچمی رضائیت  ــت، هرگز به سنگک ش ــکار اس که چون همه چیز آش
ــدن در دایرۀ بی فرجام دیالوگ خصمانه و گفت و شنید زنجیره یی درین  خاطر درگیر ش
ــائر مواردی را که به ننگ نامۀ زندگی ح.د.خ.ا. ارتباط می گیرد نخواهم داد تا  مورد یا س
ــوا سازی مستند وطنفروشان – تاحدی  ــیله وقت و حوصله و نیرویم را از رس آنها بدینوس
ــخم، چه در حال  ــه تحلیل برند. بنابرین، این اولین و آخرین پاس ــت – ب که در توان اس
ــدگان گرامی »مجهول الهویه«  ــه در آینده، به چنین جفیدن ها خواهد بود. ازخوانن و چ
ــوزش می خواهم، چون  ــخ از پیش پ ــد خودم بخاطر تندی و گزندگی بیان این پاس مانن
ــان با بی شرمی و آزرم نشناسی اعضای »سنگک شدۀ« حزبی مقابل می شود  وقتی انس
ــه ملتی را به گودال تباهی و بدبختی پرتاب کرد ولی هنوزبخود نمی گیرند و همچون  ک
قحبه های هزار داماد گریبانگیر دیگران شده آنانرا بباد ناسزا می گیرند، نمی توان شیوۀ 

بیانی جز این را بکار برد.  
آقای یاسین فوالدی در ابتدای مقال شان می فرمایند: 

ــیماب  ــول الهویه ای که خودرا حمید س ــخص مجه »برگرداننده ش
ــرایی  ــد. وی که واقعٌا در فحش گویی و یاوه س ــی میکند، می باش معرف
ــزا در سطح  ــنام و ناس دکتورا دارد، در مقدمهء این برگردان، که پر از دش
ــعی نموده است طوری وانمود کند که موفقیت  اوباش کوچه ها است، س

بزرگی نصیب گردیده...« 
ــا گردن پت اذعان کرد که  ــمت »مجهول الهویه« بودن باید ب آقای فوالدی، درقس
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ــان این وطن که حزب  ــتم مانند هزاران انس »ما مالمت!«. آری، من مجهول الهویه هس
ــتان راهی پولیگون ها و گورهای دسته جمعی کرد. من مجهول  دموکراتیک خلق افغانس
ــتم مانند هزاران انسان شریفی که حزب دموکراتیک خلق افغانستان در اتاق  الهویه هس
ــکنجه گاه های اگسا و خاد، در زیرخانه های وزارت داخله و خاد شش  های تحقیق و ش
ــرافتمند بودن،  ــوالی ها بجرم ش درک و خاد داراالمان، خاد صدارت و خاد والیات و ولس
ــکنجه  ــها را نپذیرفتن، در زیر ش ــی روس زیر دهل »هفت ثور« نرقصیدن و زبونی جاکش
ــت  ــما جان خود را، زندگی خود را، عزیز خود را، پدر و برادر و فرزند خود را از دس های ش
ــتا  ــتم مانند هزاران هزار مرد و زن و کودکی که در روس ــد. من مجهول الهویه هس دادن
ــتان زیر بمباران روسها و اعضای حزب دموکراتیک خلق افغانستان  ــوختۀ افغانس های س
ــوختند و زیر خرابه های خانه های خود مدفون گشتند. من مجهول  ــدند و س تکه تکه ش
الهویه هستم مانند هزاران انسانی که حزب دموکراتیک خلق افغانستان زنده در گورهای 
دسته جمعی انداخت و باالی شان بلدوزر گشتاند. من مجهول الهویه هستم مانند ملیون 
ــوم کارنامۀ حزب  ــریفی که با قبول کابوس فرار ناگزیر از پی آمدهای ش ها هموطن ش
ــتان  در دیاران بیگانه آواره و دریوزه گر و دربدر گردیدند. آری،  دموکراتیک خلق افغانس
ــندۀ  ــتم چون قطرۀ ناچیزی در رودبار خروش آقای فوالدی، من واقعًا مجهول الهویه هس
ــتم. و در برابر ما  ــما و رفقای حزبی حزب دموکراتیک خلق تان هس قربانیان جنایات ش
همه »مجهول الهویه« ها، شما واقعًا »معلوم الهویه« هستید، همانگونه که »نابغۀ شرق« 
ــاگرد  ــت، همانگونه که »ش تان، بنیاد گذار حزب تان، »تره کانوف« تان معلوم الهویه اس
ــوارتان معلوم الهویه  ــت، همانگونه که ببرک کارمل میل س وفادارش« معلوم الهویه اس
ــا و داکتر نجیب قصاب خادتان معلوم  ــداهلل سروری قصاب اگس ــت، همانگونه که اس اس

الهویه هستند. آقای فوالدی، در مجهول الهویه بودن، »ما مالمت!«.  
ــرایی: شکسته نفسی می کنید،  ــتن در فحاشی و یاوه س ــمت دکتورا داش واما در قس
آقای فوالدی! شما به شهادت نوشتۀ تان درین فنون ناشریف استاد هستید چون شاگرد 
ممتاز و سنگک شدۀ مکتب وطنفروشی و روس پرستی حزب دموکراتیک خلق افغانستان 
ــتید. نفرین همه »مجهول الهویه ها« نثارتان که هر فریاد درد و دادخواهی قربانیان  هس

جنایات حزب تان و هر افشاگری کارنامۀ سیاه تانرا »یاوه« می پندارید. 
ــپی های حرفوی هم به همه  آقای فوالدی پس از وطنفروش خواندن اینجانب )روس
ــریف دشنام روسپی بودن می دهند( و پس از خیال پردازی های افیونی در مورد  زنان ش

مردمی و وطنپرست بودن حزب دموکراتیک خلق افغانستان چنین ادعا می کند:
ــوروی ها در  ــزب در برابر ش ــده از اعضای ح ــتاده گی یک ع »ایس
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ــور مطرح بود،  ــواردی که منافع مردم و کش ــات جداگانه و در م موضوع
ــاهد انکار ناپذیر این ادعا است . اگر انسان های جاسوس صفتی چون  ش
واسیلی متروخین و حمید سیماب آن را به خاطر فریب مردم طور دیگری 

تعبیر می نمایند، نماینده گی از وجدان ناپاک خود شان میکند.« 
ــتادگی اعضای ح.د.خ.ا. در برابر ارباب و  ــین فوالدی از ایس ــت! آقای یاس جالب اس
معبودشان که حمد و ثنایش بامگاه تا شامگاه ورد زبان و ُمهر جبین اعضای ح.د.خ.ا. بود 
حرف می زند ولی نفرموده اند که در کدام مقطع و درچه موردی در برابر ارباب چشم باال 
ــتادگی نموده اند؟ آگاهی و حافظه سیاسی بیشترینۀ نسل ما تا زمان مبارزات  کرده و ایس
انتخاباتی آقای کارمل و سائر معلوم الهویه های خلقی و پرچمی در سال های ۴۰ برمی 
گردد وهر چه می بینیم و می پالیم در هیچ جایی هیچ نشانه یی از چنین جرأت و شهامت 
در کارنامۀ ح.د.خ.ا. نمی یابیم. از »مواردی که منافع مردم و کشور مطرح بود« فرمودید. 
ــما خلقی ها و پرچمی ها گاهی به مردم کشور توضیح کرده اید )یا  ــی از ش آیا هرگز کس
ــوی مرز،  ــمال در آنس ــیده اید( که چرا، مثاًل، میتر گاز صادراتی صفحات ش از ارباب پرس
ــوروی، قرار داشت و هرگز هیچ مقام افغانی )بافرض اینکه قرار داشتن  در خاک اتحاد ش
ــنده در خانۀ خریدار منطق یا توجیهی داشته باشد( نه به آن دسترسی  میتر فروش فروش

داشت و نه اجازۀ پرسش؟  
آقای یاسین فوالدی سپس با کارشناسی )و شاید هم از روی سابقه و تجربۀ شخصی( 

درفشانی نموده شرایط جاسوس شدن را توضیح می کند:  
»میان استخدام شونده و ارگان استخدام کننده ]برای جاسوسی[ حتمٌا 
ــت های هردو طرف،  ــد میگردد، که طی آن مکلفی ــرارداد تحریری عق ق
ــماره یا نام مستعار و غیره درج  چگونگی و اندازهء پرداخت های پولی، ش
ــند تحریری مبنی بر  ــد. هیچ جاسوس یا اجنت بدون امضای س می باش

قبول شرایط و تأکید بر وفاداری، استخدام نه میگردد« 
و ازآنجاییکه چنین سندی با امضای بزرگان و عالی مقامان ح.د.خ.ا. هنگام استخدام 
شان بحیث جاسوس توسط کی جی بی در دست نیست، بنابران نتیجه می گیرد که:    

»…اینها همه حرف و حکایت است که برای بر کرسی نشاندن آنها 
ــندی ارا ئه نگردیده است. ازین حرف های مفت در مورد هر  هیچ نوع س
ــی میتوان گفت و ازین حکایات خیالی در مورد هرکسی میتوان بافت  کس
ــند معتبری  ــای بلند باالی اجنت نامیدن حتمٌا باید س ــرای اثبات ادع .  ب
ــتخدام کننده، کاپی سند  ــتگاه اس از قبیل کاپی مقاوله میان اجنت و دس
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ــتخدام و ابراز  ــرایط اس ــده از اجنت مبنی بر پذیرش ش ــری اخذ ش تحری
ــتخباراتی تحریری با خط و  ــا داری ، یا در حد اقل کاپی یک راپور اس وف
ــود . درینجا حتی یک سند ساخته گی هم در زمینه  امضای وی، ارا ئه ش
ــتخباراتی، امروز قادر به جعل همه  ــتگاه های اس وجود ندارد ) گرچه دس

چیز استند.(« 
ــی کورتر از کسی نیست که نخواهد ببیند و کرتر از کسی نیست  می گویند هیچکس
ــنود )و باید اضافه کرد: هیچ کسی بی حیا تر از آنکه حیا نشناسد نیست(.  که نخواهد بش
ــد اما وجدان کور چاره ناپذیر است. آشکار  ــاید چاره یی باش ــم کور و گوش کر را ش چش
ــت که هیچگونه سندی سنگک شده ها را مجاب نخواهد ساخت چون آقای فوالدی  اس
ــتخباراتی امروز قادر به جعل همه چیز هستند« از پیش  ــتگاه های اس باگفتن اینکه »دس
ــندی هم از هرمنبعی، چه در حال و چه در  ــانده است و هرگونه س ــرمگاه خود را پوش ش
ــت که جعل کردۀ فالن و بهمان  ــده، اگر براید آقای فوالدی از پیش ایمان آورده اس آین
دستگاه استخباراتی غیر روسی هست و خواهد بود. اما برهان قاطع همانا عمل و تجربه 
ــت. مگر لیست سیزده هزار ستم کشتۀ حزب دموکراتیک خلق افغانستان که  و تاریخ اس
ــرق« گویا »پاک  ــتاد خود »نابغۀ ش ــاگرد وفادار« خون های آنانرا با بروت های اس »ش
کرد« جعل کدام دستگاه استخباراتی است؟ مگر گورهای دسته جمعی اخیراً کشف شدۀ 
قربانیان جنایات حزب دموکراتیک خلق افغانستان جعل کدام دستگاه استخباراتی است؟ 
ــدن دولی اش از آنسوی مرز  ــی و آورده ش ــواری آقای کارمل بر تانک روس مگر میل س
شمال  کشور بنام »مرحلۀ نوین و تکاملی انقالب شکوهمند ثور« )به اصطالح »انقالب« 
حزب دموکراتیک خلق افغانستان( جعل کدام دستگاه استخباراتی است؟ مگر قرار گرفتن 
ــت  ــور، از مقام آقای کارمل گرفته تا کاتب دفتر، بدس ــه صالحیت ها و مقدرات کش هم
»مشاورین« روسی جعل کدام دستگاه استخباراتی است؟ مگر شکنجه های اعمال شده 
ــخص آقای داکتر نجیب اهلل و زیردستان خادیستش، انباشته شدن زندان ها و  ــط ش توس

اعدام های شبانه بدست آنان، جعل کدام دستگاه استخباراتی است؟ 
ــر می کشند و نخستین  ــرفباختگان وجدان مرده همه از یک گریبان س خائنین و ش
ــت که آقای فوالدی چنین رسا بیان می دارد:  دفاع )بخوان: دیده درایی( آنان نیز همانس
»برای اثبات ادعا ... حتمٌا باید سند معتبری ... ارائه شود«. درکشوری که فزون بر هشتاد 
ــتواراداری و حقوقی ندارد و  ــوری که هیچگونه زیربنای اس ــوادند، درکش در صد آن بیس
ــت(، درخواست  ــت تزویرهای خودکامگان و اربابان قدرت بود )و هس آنچه بود موم دس
ــند معتبر  ــند تحریری ... کاپی یک راپور ...« بمثابۀ س حد اقل »کاپی مقاوله ... کاپی س
ــرزا قلمانه« و برگ برندۀ دغلی در  ــیاه کاری های ارباب قدرت ترفند »م و گواهی بر س
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بازی شیادان، و همانا فرستادن عقب نخود سیاه است، بخصوص آنکه وقتی دستیاب هم 
ــت که »جعلی خواهد بود«. آقایان گلبدین حکمتیار، برهان الدین  ــود از پیش یقین اس ش
ــول سیاف، قسیم فهیم، رشید دوستم، کریم خلیلی، حاجی محمد محقق،  ربانی، عبدالرس
یونس قانونی، اسداهلل سروری، بازمانده های عبدالعلی مزاری و سائر خائنین برادرکش و 
وطنفروش مانند شما همه سپاسگزار شمایند، آقای فوالدی، که چنین از جنایات آنها نیز 
ــهادت تاریخ و چشمدید و سرگذشت یک ملت اثبات خود  دفاع کرده اید چون باوجود ش
ــته اید – آنهم در حالی  ــند معتبر دانس ــروط و منوط بر ارائۀ س فروختگی و جنایت را مش
ــناد برامده از عرش خیانت و جنایت هم برایتان معتبر نیست چون »دستگاه های  که اس
استخباراتی، امروز قادر به جعل همه چیز استند«! تعجبی ندارد که محاکم درماندۀ دولت 
ــته اند سرجالد خون آشامی چون اسداهلل سروری )از رهبران حزب  کرزی تاکنون نتوانس
»پرافتخار« دموکراتیک خلق و معاون رئیس جمهور در »مرحلۀ نوین و تکاملی "انقالب 
شکوهمند ثور"«( را محکوم کنند زیرا هنوز هم دنبال »سند معتبر« می گردند، و تعجبی 
نیز ندارد که سرجالد »فرهیخته تر« حزب دموکراتیک خلق افغانستان، داکتر نجیب اهلل، 
وقتی ناقوس پایان کار برایش بصدا درآمد نخستین کاری که کرد امر بر نابودسازی کلیه 
ــت تحقیق آنرا، صادر کرد تا هیچ سندی از نامردمی جانیان  ــناد خاد، بخصوص ریاس اس
ــده هایی مانند آقای یاسین فوالدی بتوانند ُغر زنند و طلب  ــت نماند و سنگک ش خادیس

»اسناد معتبر«ی کنند که بدست خود از بین برده اند. 
ــنگک شده های خیانت و جنایت از هر  ــت. آقای فوالدی و س ولی تاریخ بی رحم اس
قماش و کرباسی که باشند – خلقی، پرچمی، جهادی، طالبی – می توانند مطمئن باشند 
ــته اند و کوبنده تر از  ــناد کوبنده تر از پارچه کاغذی که امید خود را به نبود آن بس که اس
ــیف میتروخین  ــت وجود دارند و دیر یا زود – همانگونه که آرش آنچه تا کنون برآمده اس
پس از دو دهه از اندرون کی جی بی برآمد – برخواهند آمد. حقیقت نمی میرد و هراندازه 
ــم می گشاید و آواز بلند می کند،  ــرکوب و انکار کنند بازهم چش اهریمن کرداران آنرا س
ــتخوان ها گواهی دادند. آقای فوالدی و  ــخن گفتند و اس همانگونه که دیدیم گورها س
ــر می برند، از همین سبب  ــهمگین آنروز بس رفقایش یقینًا اینرا می دانند و در کابوس س
ــتکاری  ــی، راس افیون انکار واقعیت بکار می برند تا توهم بیخودانۀ »الگویی از پاک نفس
ــور« بودِن امثال تره کی،  ــتی« و »بهترین و صادق ترین فرزندان این کش و وطن پرس
ــائر همکیشانش را کیف و نشئۀ  ــروری، نجیب و خود آقای فوالدی و س امین، کارمل، س
خاص بخشند. از همین سبب هم است که در برابر هر آنچه این خواب افیونی را پریشان 
ــان سازندۀ خواب خود را در آیینۀ ضمیر خود دیده »خود  ــازد قوله سرمی دهند و پریش س
ــمۀ سی  ــوس« می نامند. انکاِر واقعیِت عامل و سرچش فروخته«، »وطنفروش« و »جاس
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ــال بدبختی و تباهی وطن برای سنگک شده های خلقی و پرچمی چنان مخدِر کارا و  س
مؤثر است که در گام اول چشم و گوش شانرا در برابر واقعیت عینی کور و کر می سازد 
و سپس وجدان شانرا )اگر داشته باشند( می کشد تا هرگونه سند و گواه و دلیل و برهانی 
ــان »جعلی« و »تبلیغات به خاطر تحت تأثیر قرار دادن اذهان عامه« باشد. وجدان  برایش

مرده را درمانی نیست. آقای فوالدی و همکیشان، کابوس تان را بیداری مباد. 
ــده های حزب دموکراتیک  ــائر سنگک ش ــرف باختگانی چون آقای فوالدی و س ش
ــتان بخاطر بی شرمی شان در انکار خیانت ها، جنایت ها و وطنفروشی های  خلق افغانس
ــتۀ نفرین ابدی مردم و تاریخ هستند ... و نباید  ــان و رهبران جاسوس آن شایس حزب ش
ــت که باید فراتر از آنها دید  ــت. به همین سبب اس ــتند از آنها گله داش بخاطر آنچه هس
ــاب اینان جدا کرد. با چنین  ــوار است – حساب عده یی را از حس ــخت دش و – گرچه س
ــتی مطلق گرایی حکم می کند که »بد مطلق نباشد در جهان«. نگارنده باور  دیدی، زش
دارم که در صفوف ننگ زدۀ حزب دموکراتیک خلق پیشین، حزب وطن پسین و هرآنچه 
انجمن های شغاالن امروز نام خود را می گذارند، عناصر و افرادی وجود دارند که وجدان 
ــد، از بزه آن منزه  ــت و جنایت رهبران خود آگاه و باورمن ــوز رمق دارد، بر خیان ــان هن ش
ــان، وطنفروشان، روس پرستان  ــیاهی جفای خود در ایستادن در صف جاسوس و از روس
ــر افگنده و شرمسارند. راهی که چنین اشخاص بطرف  ــتان س و آغازگران بربادی افغانس
دوزخ پیمودند و مردم خود را در آن افگندند شاید با نیات نیک مفروش بود. باوجود درد و 
داغهایی که از هویت و کارنامۀ جمعی چنین عناصر بدل مردم و تاریخ کشور نقش بسته 
ــت، همانگونه که در پیشگفتار ترجمۀ »کی جی بی در افغانستان« نوشتم، نمی توان  اس
اسیر درد و داغ گذشته باقی ماند و باید به آینده دید و بطرف آینده ره گشود. برای چنین 
امری ناگزیر باید گزینۀ تیغ کین در نیام کردن را سنجید، ولی برای اینکه چنین تمکینی 
ــا، برادران و خواهران و فرزندان ما  ــد و برای اینکه ارواح پدران ما، مادران م ممکن باش
ــت خلقی ها و پرچمی ها – مستقیم یا غیر مستقیم – شرنگ مرگ و بربادی و  که بدس
ــیدند ما را به خاطر بازماندن دروازۀ بخشایش بروی شیر آدم خورده های  نامرادی سرکش
ــند، کمترین انتظاری که از خلقی ها و پرچمی های وجدان نمرده می توان  اینان ببخش
ــا!« از لبهایشان در آستان  ــرم برجبین شان و شنیدن واژۀ »ببخش ــت دیدن عرق ش داش
تاریخ و مردم است. از همین جاست که وقتی می بینیم که چنین نیست و یاسین فوالدی 
ها هرزه گی و دیده درایی را به آسمان هفتم رسانده اند، خاموشی و شکیبایی دیگر آویزۀ 

ننگ می گردد. »پدرکشتی و تخم کین کاشتی، پدر کشته را کی بود آشتی«.  
شکی نیست که از برخی جهات کارنامۀ خلقی ها و پرچمی ها در برابر شنایع و فجایع 
احزاب و تنظیم های اسالمی جهادی و طالبی رنگ می بازد. حساب آن وحوش و بهائم 
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جداست و درینجا ما را با آن اوقیانوس لجن کاری نیست، اما آنچه گفتنیست اینست که 
دعا بردن کفن کش قدیم او را »الگویی از پاک نفسی، راستکاری و وطن پرستی« نمی 
سازد، از »بهترین و صادق ترین فرزندان وطن« در حساب نمی آرد و از بار نفرینش نمی 
کاهد بلکه برآن می افزاید چون رسم اهریمن کرداری همو گذاشت. بزرگترین روسیاهی 
ــان درینست  ــرکأ بلکه برای ارباب و معبود ش تاریخی نه تنها برای کفن کش قدیم و ش
ــریت نامردمی کردند و زالل باور و امید به اندیشه های  که بنام واالترین آرمان های بش

واالی انسانی را در کام خلق های ملیونی به شرنگ نومیدی مبدل ساختند. 
آقای یاسین فوالدی اگر بویی ازین واقعیت ها برده بود چنین هرزه نویسی را ترزبان 

ذهن ناپاک نمی ساخت، اما
بیدلازشبپرهکیفیتخورشیدمپرسحقنهاننیستولیخیرهنگاهانکورند




