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بنام خداوند دانا و توانا
خوانندۀ عزيز
طوريکه ميدانيم حدود سه دھه قبل از امروز قوای نظامی اتحاد شوروی سابق باالی کشور عزيز ما افغانستان تھاجم
نمود که در اثر آن جنگ و بدبختی بی پايانی نصيب کشور و مردم ما گرديد .طی ساليان متمادی جنگ ،کشور ما به
ميدان رقابتھا ميان کشور ھای مختلف و سازمانھای استخباراتی کشور ھای مذکور مبدل گشت که اين جريان تا امروز
نيز ادامه دارد.
در بارۀ علل و عوامل مداخلۀ نظامی اتحاد شوروی سابق به افغانستان کتابھای مختلفی توسط نويسنده ھای افغان و غير
افغان به رشتۀ تحرير درآمده است و ھر کسی تالش نموده تا از زاويۀ خاﺻی به بُعد خاﺻی اين معضله نظر اندازد.
کتابی را اکنون بدست داريد توسط واسيلی ميتروخين ﺿابط اسناد در آرشيف “ ک.ج.ب“ .نوشته شده و توسط موسسۀ
تاريخ جھانی جنگ سرد به طبع رسيده است .ميتروخين با استفاده از موقف خاص خود توانسته بوده به معلومات دست
اول و محرمی که قيد دوسيه ھای آرشيف “ ک.ج.ب“ .گرديده بود ،دست يافته و برای خود کاپی برداری نمايد .بعدا َ او
در زمان پناھنده شدنش به غرب توانست اين ياداشتھايش را طبع نموده و در اختيار ھمگان بگذارد .اين افسر دستگاۀ
استخباراتی شوروی سابق در ياداشتھايش پرده از نقاب مھره ھای فعال “ ک.ج.ب“ .در افغانستان برميدارد و از رابطۀ
نزديک آنھا با “ ک.ج.ب“ .به ما ميگويد .ياداشتھای ميتروخين .تائيد کننده اين واقعيت نيز ميباشد که “ ک.ج.ب“ .حتی
قبل کودتا ثور در افغانستان فعال بوده و توسط ھمين افراد فعاليت داشته است.
من اين کتاب را حاوی معلومات ناب و تا اکنون ناگفتۀ يافتم و به ھمين دليل خواستم با ترجمه نمودن آن زمينۀ مطالعۀ
آنرا برای آنعده از ھموطنان ما که بزبان انگليسی آشنايی ندارند ،مھيا سازم.
از آنجايکه ترجمه اين کتاب اولين قدم بنده در اين راستا ميباشد بناَ به ھيچ ﺻورت خالی از کمی و کاستی نخواھد بود.
اميدوارم خوانندۀ محترم به محتوی اين کتاب توجه بيشتر نمايند تا به شيوه ترجمه بنده.
با عرض حرمت
احمد ﺿيا رھگذر
E-mail adress: z.rahgozar@yahoo.com

پروژۀ جھانی تاريخ جنگ سرد
مجموعۀ از اسناد
CHRISTIAN F. OSTERMANN, Series Editor
کتاب حاﺿر بخشی از اسنادی را تشکيل ميدھد که توسط پروژۀ جھانی تاريخ جنگ سرد مربوط مرکز پژوھشی جھانی
) وود رو ويلسن( در واشنگتن دی.سی ١.بطبع رسيده است .پروژۀ جھbانی تbاريخ جنbگ سbرد در سbال  ١۹۹١بکمbک
مالی بنياد ) جان .د( و )کتيرين .ت .مک آرتر( ٢ايجاد گرديد.
بعد از جنگ دوم جھانی رقابتھا ميان ابرقدرتھا باعث انقطابbات در جھbان گشbت ،کbه در نتيجbه باعbث ايجbاد " آنطbرف
ديگر" گرديد .دسترسی به معلومات ]در جھت تحقيق دربارۀ مسايل تاريخی[ از منابع اين کشور ھا امری بود نbاممکن.
پروژۀ جھانی تاريخ جنگ سرد ھر زمانيکه به معلومات از منابع " آنطرف ديگر" دست يافته آنbرا بنشbر رسbانيده اسbت
زيbbbbbbbbرا ايbbbbbbbbن نھbbbbbbbbاد خواسbbbbbbbbته اسbbbbbbbbت بbbbbbbbbدين وسbbbbbbbbيله نگbbbbbbbbاۀ تbbbbbbbbازۀ بيانbbbbbbbbدازد بbbbbbbbbه تbbbbbbbbاريخ جنbbbbbbbbگ سbbbbbbbbرد.
پروژۀ جھانی تاريخ جنگ سرد از نشر کامل و بيدرنگ اسناد تاريخی توسط ھمه اطراف جنbگ سbرد ،حمايbت مينمايbد.
اين نھاد ھمچنان خواھان مدغم ساختن سريع ھمه منابع ،مواد و ديده گاه ھای مربوط به بالک کمونيستی اسبق ،با تاريخ
جنگ سرد که درطی چند دھۀ اخير اکثراَ توسط مورخين کشور ھای غربی نوشته شده است ،ميباشد.
مورخين کشورھای غربی در امر نوشتن تاريخ جنbگ سbرد متکbی بbوده انbد بbه آرشbيفھای کشbور ھbای غربbی .ايbن نھbاد
ميخواھد از موانع زبانی ،جفرافيايی و تفاوتھای منظقوی فراتر رفته و بدين وسيله ارتباطات جديدی را در ميان محققين
و پژوھشگران عالقمند به تاريخ جنگ سرد قايم سbازد .فعاليتھbای ايbن نھbاد بمنظbور رسbيدن بbه ايbن ھbدف شbامل پخbش
دوره يی يک پژوھشنامه بمنظور نشر اکتشbافات ،ديbدگاه ھbا و فعاليتھbای جديbد در ارتبbاط بbه تbاريخ جنbگ سbرد ،ايجbاد
برنامۀ تحصيلی برای مورخين جوان از کشور ھای بالک سbابق سوسياليسbتی بمنظbور دسترسbی بbه مbواد ظbبط شbده در
آرشbbيف غbbرض پbbژوھش و آمbbوزش تbbاريخ جنbbگ سbbرد در ايbbاالت متحbbدۀ امريکbbا و برانbbدازی نشسbbتھا ،کنفرانسbbھا و
سيمنيارھای بين المللی تحقيقاتی و براندازی نشرات ،ميباشد.
پروژۀ جھانی تاريخ جنگ سرد با پخش مجموعۀ اسناد تاريخی قصد دارد تا يک روزنه را برای مورخين ھمکار با
اين نھاد که به تازه گی به آن آرشيفھای که قبالَ دسترسbی بbدان ممکbن نبbود دسترسbی يافتbه انbد و خواھbان پخbش نتbايج
تحقيقات شان ھستند ،ايجاد نمايد .ما بطور خاص از محققين جوان کشور ھای بالک سوسياليستی سابق که در آرشيفھای
کشورھای خود شان پژوھش نموده اند و خواھان نشر نتbايج پژوھشbھای شbان بbه خواننbده گbان کشbورھای غربbی اسbتند،
استقبال مينمائيم.
١

Cold War International History Project of the Woodrow Wilson International Center for Scholars in Washington,
D.C.
٢
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انستيتوت ودرو ويلسن به مثابۀ يک نھاد تحقيقاتی و آموزشی بيطرف ھيچ مسوليتی در قبال شرح وقايع تاريخی و
.نظرات نويسنده گان ندارد
اسbل تمbه آدرس ذيbاد بbن نھbط ايbره توسbناد منتشbجھت دريافت بوليتن پروژۀ جھانی تاريخ جنگ سرد و يا جزوۀ از اس
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مقدمه
١

نوشته کرستيان اوسترمن و اوود ويستاد

اينکه “ ک.ج.ب“ يا کميتۀ امنيت دولتی شbوروی نقbش عمbدۀ را درتجاوزشbوروی سbابق بbه افغانسbتان بbازی ميکbرد از
ھيچکسی پوشيده نيست ٢.اگر از يکطرف يوری اندروپوف رئيس “ ک.ج.ب“ يکی ازپيشگامان طرح فرستادن قوا به
افغانستان بود ،از طرف ديگر نماينده گان محلی سازمان “ ک.ج.ب“ درکابل نيز توانسته بودند گزارشاتی را تھيه کننbد
کbه اکثريbت رھبbbران حbزب کمونسbbت شbوروی را بbbه فرسbتادن نيbرو بbbه افغانسbتان وادار سbbازد .اينbرا نيbbز ميbدانيم کbbه “
ک.ج.ب“ .بعد از دسمبر  ١٩٧٩نقش عمدۀ را در قسمت برپا نگھداشتن رژيم غير مردمی ببرک کارمل عھده دار بود.
اما آنطوريکه خاﺻۀ سازمانھای استخباراتی در شرق و غرب است تا اکنون تفصيالت خيلی اندکی دربارۀ فعاليتھای “
ک.ج.ب“ در افغانستان دستياب بوده است.
کتbbاب حاﺿbbر شbbکل اﺻbbالح شbbده نسbbخۀ خطييسbbت پيرامbbون فعاليتھbbای سbbازمان “ ک.ج.ب“ در افغانسbbتان بbbين سbbاليان
١٩٧٨و  ١٩٨٣نوشتۀ واسيلی ميتروخين .موﺻوف قبال در آرشيف “ ک.ج.ب“ ] به ﺻفت ﺿابط اسناد [ ايفbا وظيفbه
٣

مينمود که بعدا درسال  ١٩٩٢به بريتانيا فرارنمود.

ميتروخين در مشارکت با کريستوفر اندريو با ارايۀ ) شمشير و سپھر׃ آرشيف ميتروخين و تbاريخ مخفbی “ ک.ج.ب“(
۴در سال  ١٩٩٩در غرب به شھرت رسيد .او در ھنگام فرار با خودش شش ﺻندوق مملو از ياداشتھايش را داشbت.
در ايbbن ﺻbbندوقھا تفصbbيالت فعاليتھbbای “ ک.ج.ب“ و ديگbbر ادارات اسbbتخباراتی شbbوروی سbbابق از سbbال  ١٩١٨بbbه
اينطرف بود .مثال جلد شماره  ١٩٩٩مشتمل است برخلص اين اسناد و از جمله اسنادی مربوط به فعاليتھای استخباراتی
در اﺿالح متحده و اروپا غرب.
متروخين به ما ميگويد کbه “ ک.ج.ب“ در سياسbت شbوروی سbابق در قبbال افغانسbتان از ھمbان آغbاز عميقbا دخيbل بbوده
وتعداد گماشتگان آن سازمان در داخل افغانستان به ﺻدھا نفر ميرسيد که سbاحۀ فعاليbت آنھbا تنھbا بbه داخbل افغانسbتان
محدود نگرديده بلکه کشور ھای ھمسايه مانند ايران و پاکستان را نيزدربر ميگرفت.
دولت سردار محمد داود  ١٩٧٣ـ  ١٩٧٨روابط نزديکی با اتحادشوروی داشت و چندين تن از وزيران محمد داود
اعضای “ ک.ج.ب“ بودند.
١

Christian Ostermann and Odd Arne Westad

٢

برای دريافت معلومات تازه دربارۀ اشغال نظامی افغانستان توسط شوروی به ماخذ ذيل مراجعه شود:
Raymond L. Garthoff, Détente and Confrontation.American-Soviet Relations from Nixon to Reagan, rev. ed,
(Washington, The Brookings Institution Press, 1994), pp. 977-1075; and Henry S. Bradsher, Afghan
Communism and Soviet Intervention (Karachi: Oxford University Press,1999), pp. 75-117; and Odd Arne
Westad, “The Road to Kabul: Soviet Policy in Afghanistan, 1978-1979,” in Westad, ed., The Fall of Détente
(Oslo: Scandinavian University Press, 1997).

٣

به گزارش کميتۀ مصونيت و استخبارات پارلمان بريتانيا مراجعه شود
)The Mitrokhin Inquiry Report (London, June 2000

۴

New York: Basic Books, 1999.

دولت محمد داود توسط کمونيستھای افغان دراپريل  ١٩٧٨سرنگون شد .متروخين دخالت و سھيم بbودن اتحادشbوروی
ت کbه در اينبbاره از منbابع ديگbر ميرسbد ميگbذارد.
را در اين موﺿوع رد ميکند و بbدين وسbيله ُمھbر تائيbد روی معلومbا ِ
١

امbbbbbا بbbbbbا آنھbbbbbم او ايbbbbbن مطلbbbbbب را تائيbbbbbد ميکنbbbbbد کbbbbbه ک .ج .ب در بbbbbbارۀ قيbbbbbام عليbbbbbه داود از قبbbbbbل مطلbbbbbع بbbbbbود.

به تعقيب سقوط دولت داود و ايجاد دولت جديد “ ،ک.ج.ب“ متخصصين خود را وارد افغانستان نمbود تbا بbا اسbتفاده از
امکاناتيکbbbbbbbه کمونيسbbbbbbbتھای افغbbbbbbbان ايجbbbbbbbاد کbbbbbbbرده بودنbbbbbbbد بbbbbbbbه جمbbbbbbbع آوری اطالعbbbbbbbات اسbbbbbbbتخباراتی بپردازنbbbbbbbد.
ک.ج.ب“ در افغانستان بدو بخش تقسيم گرديده بود:

”

 :١ريزيدنسbbbbbbی  :آن دسbbbbbbته از کارمنbbbbbbدان “ ک.ج.ب“ کbbbbbbه در چوکbbbbbbات سbbbbbbفارت شbbbbbbوروی فعاليbbbbbbت ميکردنbbbbbbد.
 :٢رپريزنتbاتيف  :افسbbران “ ک.ج.ب“ کbbه عمbbدتا جھbbت کمbbک نمbودن بbbه دولbbت افغانسbbتان در بخشbbھای مختلbbف وارد
اينکشور شده بودند اما ساحات ديگری از قبيل تامين امنيت ،اجرا عمليات مخفی ،سبوتاژ ،استخبارات و توقيف ن مودن
نيز شامل کار شان ميشد.
برعالوه اينھا ﺻدھا کارمند ديگر “ ک.ج.ب“ اعم از افغان و شوروی وارد کشور شدند که البته ھويت شان از دولت
کمونيست افغان مخفی نگھداشbته شbده بbود ).اسbمھای واقعbی و رمbزی بعضbی از ايbن اجنتھbا در يادداشbتھای ميتbروخين
موجود است( .اززمستان١٩٧٨ / ٧٩به بعد واحد ھای خاص “ ک.ج.ب“ به عمليات خويش از داخل افغانستان آغbاز
کردند که عبارت بود از جلوگيری از رشد گروپھای اسالمی مخالف.
آنطوريکه انسان در جريان مطالعۀ اسناد جاسوسی به مواردی تعجbب برانگيbزی برميخbورد ،در نوشbته ھbای متbروخين
نيز ايbن چنbين مbواردی وجbود دارد .معاملbه گbری رھبbران کمونيسbت افغbان جھbت رسbيدن بbه قbدرت ،شbايد زيbاد تعجbب
برانگيز نباشد ،اما متروخين اين رھبران را نخست بديدۀ اجنتھای شوروی و بعbدا بديbدۀ افغانھbای کمونيسbت مينگbرد کbه
اگر ما اين عمbل او را اشbتباه بپنbداريم درآنصbورت بايbد بbه ايbن موﺿbوع توجbه نمbاييم کbه تbا چbه حbدی آنھbا ] رھبbران
کمونيست افغان [ در ِگرو استخبارات شوروی قرار داشتند.
رقابتھا ميان اجنتھای فعال شوروی در افغانستان مانند سفارت آنکشور ،بخش نظامی “ ،ک.ج.ب“ .و مشاورين حزبی،
از گذشته معلوم بود اما متروخين مثالھای جالبی ميدھد که چطور اين اجنتھا اھداف مختلف و متضادی را در کارھايشان
دنبال ميکردند .بعنbوان مثbال ميتbوان از نظbارت “ ک.ج.ب“ از قاﺻbدی نbامبرد کbه بخbاطر جلbوگيری از حملbۀ نظbامی
شوروی به افغانستان ،در يک تالش بدون نتيجه توسط جنرال زبالتين ،سرمشاور سياسی در اردو افغانستان دردسمبر
١٩٧٩به مسکو فرستاده شد .ويا ھم ميتوان از تbالش نافرجاميکbه در سbپتمبر ١٩٧٩جھbت کنbار زدن حفbيظ ﷲ امbين از
قbbدرت ﺻbbورت گرفbbت ودر نتيجbbه آن سbbفير پوزانbbوف بbbه يbbک ديپلومbbات بيچbbارۀ تبbbديل شbbد ،يbbاد کbbرد ) .بbbا وجbbود عbbدم

١

عجيب بنظر ميرسد که ميتروخين از قتل محمد اکبر خيبر يکی از رھبران جناح پرچم “ ح.د.خ.ا“ .که بتاريخ ھفده ام اپريل  ١۹۷۸ﺻورت
گرفت ،چيزی نمينويسد .در واقعيت اين قتل خيبر بود که منجربه تظاھرات بر عليۀ داود و کودتا  ۲۷اپريل گرديد “ .ح.د.خ.ا“ .ادعا نمود که
خيبر توسط دولت ]داود[ به قتل رسيده است در حاليکه منابع مختلف اشاره به دخالت احتمالی رقبای موﺻوف در درون حزب کمونيست ،يعنی
جناح خلق ميکنند .مراجعه شود به :
Bradsher, Afghan Communism and Soviet Intervention, p. 23

موجوديت وﺿاحت در مورد اخيbر در نوشbتھای ميتbروخين( اينطbور بنظbر ميرسbد کbه ايbن موﺿbوع از دسيسbه ھbای “
١

ک.ج.ب“ بوده باشد.

برجسته ترين و مفيدترين نکته در نوشتھای متروخين در مورد ايجاد و پخش حbس بbی اعتمbادی و بbی بbاوری فراگيbری
بود که توسط “ ک.ج.ب“ در ميان افغانھا و شورويھا بشکل يکسان ﺻورت ميگرفت.
طوريکه معلوم است مسکو در سال پرآشوب  ١٩٧٩شديدا عالقه داشت تا راھھای را در جھت ايجاد ھمکاری ميان دو
جناح “ ح.د.خ.ا“ در جھت مقابله با گروھای اسالمی در حال رشد ،دريابد.اما دستاورد ھbای “ ک.ج.ب“ کbامال در
جھت معکوس قرار داشت “ .ک.ج.ب“ .با درستکردن شbايعات و افتراھbات عمbال نقbش مھمbی را در قسbمت تخريbب و
تضعيف ح.د.خ ) قبل از اشغال شوروی در مbاۀ دسbمبر( وغيbر فعbال سbازی سياسbتھای شbوروی در قبbال افغانسbتان را
اجرا مينمود .بنا مناسب خواھد بود اگر گفته شbود کbه ايbن آمbرين محلbی “ ک.ج.ب“ بودنbد کbه توانسbتند رﺿbايت يbوری
اندروپف را در امر برکناری امين از قدرت با استفاده از قوه بدست آورند ،ودرنھايت بتوانند با پخbش اتھامbاتی قbديمی
جناحی مبنی بر وابستگی امين به استخبارات امريکا تعbداد زيbادی ـ آنھايکbه خbود بايbد بيشbتر ميدانسbتند ـ را متقاعbد بbه
ﺿرورت تجاوز گردانند.
در ميان اسناد يکه ميتروخين با خود به غرب آورده بخش افغانستان جايگاۀ خاﺻی دارد.
اکثريت اين اسناد شامل ياداشتھايست که متروخين در ھنگام کارش درارشيفھای بخش استخبارات خارجی “ ک.ج.ب“
 ١در محله ياسينووا ٢خارج از مسکو ،طی سالھای متمادی آنرا جمع آوری نموده است .موﺻوف در اواخر سال ١٩٥٦
از بخش اوپراتيفی به آرشيف بخش خارجی “ ک.ج.ب“ .تبديل گرديده بود که در آنجا کارش جواب دادن
بدرخواستھای ديگر شعبات بود.از يکطرف فرونشانی خونين تظاھرات در پراگ که در سال ١٩٦٨ﺻورت گرفت و از
جانب ديگر مطالعه ديگر اسناديکه او بدان دسترسی داشت بشمول مدارک و اسناد از منابع کشورھای غربی ،ھمه
باعث دلسردی و بيميلی او از “ ک.ج.ب“ گرديد .ميتروخين در اوايل دھۀ ھفتاد تصميم گرفت تا برای شخص خودش
ياداشتھای درباره فعاليتھای خارجی “ ک.ج.ب“ ،بردارد .اين آرزو او در سال  ١٩٧٢زمانی ممکن گرديد که
آرشيفھای بخش خارجی “ ک.ج.ب“ از محله لوبيانکا ،٣جاييکه دفتر مرکزی “ ک.ج.ب“ .قرار داشت به محلۀ
٤

ياسينيو درجنوبغرب مسکو نقل مکان مينمود .ميتروخين مسوليت اين اسباب کشی را عھده دار بود.

در اوايل سال  ١٩٧٤در جريان انتقال اسناد و اسباب کشی ،زمانيکه ميتروخين در مقام گردآورنده ،کنترول کننده و
فھرست کنندۀ اسناد قرار داشت فکر ساختن يک آرشيف شخصی در ذھن اش خطور نمود .بعد از اين تاريخ او با
استفاده از ھر امکان بدست آمده به برداشتن ياداشت از روی اسناد ميپرداخت .او با نھايت احتياط کار نموده در گام
نخست زمانيکه مشغول کار در آرشيف ميبود به برداشتن يادداشتھا ميپرداخت و بعدا در خفا کامل در ويال خود مشغول
رونويسی و دسته بندی آنھا ميشد .به اين شکل و براساس اين يادداشتھا بخش افغانستان در سال  ١٩٨٤زمانيکه او از
١

در نوشتھای متروخين اسناد و معلومات جديد در بارۀ نقش امريکا در افغانستان بقدر خيلی اندکی وجود دارد.

١

 First Chief Directorateدر چوکات ک.ج.ب .وجود داشته مسول پيشبرد عمليات در خارج از کشور و ھمچنان جمع آوری اطالعات
توسط اجنتھای که تحت پوشش قرار داشتند ،بود .مترجم.

٢

Yasenovo

٣

Lubyanka

٤
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کار در “ ک.ج.ب“ به تقاعد سوق داده شده بود نوشته شد .او بخش افغانستان را در سال ١٩٨٦ \ ٨٧بازنويسی نموده
و نسخۀ قبلی از بين برد.
بنابر گفته مولف ،بخش افغانستان فقط براساس معلومات بدست آمده از “ ک.ج.ب“ بنا يافته ،معلومات از ساير مراجع
ک◌ُ تب باشد که
و منابع در اين بخش گنجانيده نشده است .متروخين ميخواست بخش افغانستان نخستين بخش از سلسله ُ
قرار بود تحت عنوان "در مسير پليدی" به طبع برسد .طوريکه او خود ميگويد کتابھا نوشته شده بود ولی چاپ آنھا به
آينده موکول گرديده بود زيرا تصورنميشد از سانسور گذشته اقبال چاپ يابند .در ابتدا فقط سه نسخه وجود داشت يکی
اﺻل ودو کاپی .متروخين در نخستين تماس اش با مقامات امريکايی يک کاپی از نوشته ھايشرا فرستاد اما بدون کدام
٥

نتيجه .بعدا او کاپی دومی را بدولت بريتانيا فرستاده ،قبل از فرارش به انگلستان نسخه اﺻلی را از بين برد.

بنابر مالحظات امنيتی وبا موافقت نويسنده ،قطع وبرشھای محدودی در متن کتاب وارد آورده شده و محالت ھمه ايbن
قطع و برشھا در متن ،نشانگذاری شده است .تا جاييکه ويرايشگران ميدانند اين موﺿbوع ھbيچ نbوع تbاثيری روی اﺻbل
مضمون و محتوی کتاب وارد نکرده است.
متروخين نخستن شخصی خواھد بود که يادداشbتھايش بخbش کbوچکی ازمجمbوع اسbناد ی را تشbکيل ميشbود کbه او بbدان
دسترسی داشت .علت آن نيز اين خواھد بود که او در جريbان کbارش کbه دھbه ھbا را در برگرفbت ،بbا مbوجی از اسbناد و
گزارشات مواجه بود .بنbا او بايbد از محbدود سbازی ويbا مختصbر سbازی کارميگرفbت.اسbنادی را کbه او در محbل کbارش
بدست ميآورد از بخش استخبارات خارجی “ ک.ج.ب“ .عنوانی بيروی سياسی و وزارت خارجه بود که بايد يک کاپی
آن بشbbbbbکل مbbbbbاھوار بbbbbbه آرشbbbbbيف فرسbbbbbتاده ميشbbbbbد .بنbbbbbاَ ياداشbbbbbتھای او را ميتbbbbbوان يbbbbbک آرشbbbbbيف مکمbbbbbل ناميbbbbbد.
در بارۀ بدست آوردن حقايق متروخين ميگويد "من با شbتاب مينوشbتم و نتيجbه آن ايbن شbد کbه ياداشbتھايراکه مbن نوشbته
بودم تا با اﺻل کتاب ﺿميمه باشد حالت احساساتی را بخود گرفته بيشbتر باعbث ايجbاد يbک داسbتان نامتعbادل گbردد" او
عالوه ميکند "و اين راۀ بbود جھbت بيbان درک خbودم از حbوادث  ،اعتbراض مbن از اقbدامات وحشbيانه و بbاالخره رسbوا
نمودن کارنامه ھای نومين کالتورا". ٧
آنطوريکه از معرفی کتاب او که در سال ١٩٩٩به طبع رسيده برميآيد ،چاپ اين ياداشتھا زمان زيادی را در بر گرفتbه
است  .نويسندۀ ھمکار با او ،کريسbتوفر انbدريو ٨مينويسbد " ايbن اسbنا ِد مربbوط بbه افغانسbتان بbود کbه بيشbترينه تbاثير را
بbbbاالی روان متbbbروخين گذاشbbbت"" ،دھشbbbتگريھای درج شbbbده در اوراق و اسbbbناد از انظbbbار عامbbbه در شbbbوروی مخفbbbی
نگھداشته ميشد .رسانه ھای جمعی شوروی در مورد تخريب ھزاران قريه در افغانستان بی سکنه شbدن دھbات ،خانbه
ھbای گَ◌ُ ◌َ ◌ُ ◌ِ لbbی بيسbbقف ،مجادلbbه چھbbار ميليbbون مھbbاجرو از بbbين رفbbتن يbbک ميليbbون افغbbان در جنbbگ ،چيزيکbbه بعbbدا
گرباچوف از آن بنام اشتباه ياد کرد ،سکوت اختيارکرده بودند" ٩.شامل شدن در دسيسۀ ساخته خbود ] کbار کbردن در “
ک.ج.ب“ [.که به ما اين امکان را داد تا بخشی از اين اسناد را مطالعه نمائيم ،شايد نگھدار اين اسرار ) ميتروخين( را
٥

مصاحبۀ اوسترمن با واسيلی ميتروخين  ١۷جوالی ۲۰۰١
٧

مصاحبه اوسترمن با واسيلی متروخين  ١۷می . ۲۰۰١
٨

Christopher Andrew
٩

نامه متروخين به اوسترمن جوالی ۲۰۰۰

وا داشته باشد که از اعمال کشورش در قبال افغاانستانستان احساس شرم کرده ]و با نوشتن اين کتاب[ کفارۀ اعمال خود
.دbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbرا بدھ

نامه به ويرايشگر
جناب ويرايشگر !
شمارۀ از بولوتين شما را ديدم وآنرا مطابق ذوق و عالقۀ مسلکی ام يافتم .من روی يک مقدار زيbاد مواديکbه بbه جنbگ
سرد ارتباط ميگيرد کارميکنم .بنابر دعوت شما از خواننbده گbان ،مبنbی بbر حصbه گbرفتن آنھbا در بحbث روی موﺿbوع
]جنگ سرد[ ميخواھم در گام نخست بخbش افغانسbتان ١يادداشbتھايمرا جھbت مطالعbه تbان بفرسbتم .ايbن بخbش بbه حbوادث
درداخل و اطراف افغانستان و فعاليتھای کرونولوژيک نومين کالتورا بلشويکھا در منطقه ،بين سالھای ١٩٦٢و ١٩٨٣
ميپردازد .اين بخش فقط براساس اسناد “ ک.ج.ب“ ،که من بدان دسترسی داشتم بنا يافته و معلومات از سايرمنابع شامل
اين کتاب نميباشد .نوشتن اين کتاب روی يک تصميم عمدی ﺻورت گرفته است که خود باعث ويژه گی کار من ميشود
زيرا اين کتاب ھم مبين ﺿعف است و ھم توانايی.
من در راۀ نوشتن اين کتاب با واقعيتھای تلخی برخورده ام ولی من با شتاب مينوشتم و نتيجه آن اين شد که ياداشتھايرا که
من نوشته بودم تا با اﺻل کتاب ﺿميمه باشد حالت احساساتی را بخود گرفتbه و در نتيجbه يbک داسbتان نامتعbادلی بوجbود
آيد .اين راۀ بود جھت بيان درک خودم از حوادث و اعتbراض مbن از اقbدامات وحشbيانه وبbاالخره رسbوا نمbودن کارنامbه
ھای نومين کالتورای شورويھا.
بخش افغانستان نخستين قسمت از سلسله کتابھايست تحت عنوان "در مسيرپليدی" که من در اتحادشوروی مينوشbتم و بbا
نھايت احتياط روی آن کارميکردم تا اينکه در جنوری ١٩٨٧کار نوشتن آن بپايان رسيد.ازآنزمان سيزده سال ميگbذرد و
جھان با گذشت زمان تعغير کbرده اسbت .آيbا يbک مقالbه سياسbی دربbاره يbک موﺿbوع ازگذشbت ِه نسbبتا ً دور بbرای خواننbدۀ
امروزی مفھمومی خواھد داشت؟ پاسخ من به سوال فوق مثبت است و دليل آن اين است که امروزنيز معيار ھمانست که
ھميشه بوده است ،يعنی بيان واقعيت .بايد اعتراف نمود که پتانسيل مطالعه کردن و خوانش امروز کاھش يافته است ولی
باور من اينست که خواننده گان بولوتين شما به مضbمون ايbن کتbاب عالقbه داشbته باشbند .البتbه نbه ﺻbرفا ً بbه ايbن دليbل کbه
قويی واقعی دارند بلکه به دليل جديد بودن و معتبربودن منبع معلومات نيزبدان عالقه خواھنbد گرفbت.
موﺿوعات اساس
ِ
بعضی مواد اين يادداشتھا حتی امروزنيbز مbورد اسbتفاده دارد .مbثالّ بازگشbت بbه شbيوه ھbای اسbتخباراتيکه بbين سbالھای
١٩١٨و  ١٩٣٠در راۀ مبارزه با بسمچيھا )جنبش مقاومت در برابر شوروی در آسيا ميانه( بکار گرفته ميشد .بعداّ ھمان
شيوه در افغانستان بکار گرفته شد ،و از قرار شواھد امروز نيز در چچنيا مورد استفاده قرار ميگيرد .شباھتھای زيادی
بين اقداماتيکه از طرف مقامات در رابطه به افغانستان و چچنيا گرفته شده است وجود دارد .مbثالّ تbالش ناموفقانbه بbرای
دريافت حمايت محلی ،شيوه ادارۀ عمليات نظامی ،پيشبرد عمليات پيشگير و پخش سيل ِ معلومات نادرست.
بخbbش افغانسbbتان بbbرای آن نوشbbته شbbده بbbود تbbا بbbرای آينbbده موکbbول شbbود و يbbا آنطوريکbbه ميگوينbbد بbbرای گذاشbbتن در جبbbۀ
ميزنوشته شده بود چون فکر نميشد از سانسور بگذرد .تاجايکه به من ارتباط ميگيرد اين بخش برای "مخفی نگھداشتن"
نوشته شده بود .بنابر داليل مشھودی نميشد اميدی برای چاپ اين بخش داشت و تا مساعد نشدن شرايط حتی حرف زدن
ھم دربارۀ آن بايد به آينده موکول ميشد.
١

Okayanshchina

اکنون اين ياداشتھا که زمانی اسناد آرشيف خوانده ميشد برای امريکايھا جھت چاپ شدن پيشbکش ميشbود .ازطbرف مbن
مطلقا ّ ھيچ نوع تصحيح ،قطع و ُبريد وبازآرايی ﺻورت نگرفته بلکه اين نوشته به شکل اﺻلی اش ارايه ميشود.فقط دو
کلمه تعويض شده و يک عبارت توﺿيحی از متن به ﺿميمۀ شماره سه انتقال داده شده است .کاستيھای که در نوشته ھايم
وجود دارند ،اگر درمورد شان از طرف من توﺿيح مفصل وجود دارد و يا نه ،ھمه ھديۀ است برای خواننده گان تا آنرا
مورد غور قرار دھند .اميدوارم در جريان جدا کردن گندم از کاه ،گندم دور افگنده نشود.اشتباھات نميتواند از اھميت و
ارزش ھدفيکه در نوشتن اين کتاب وجود داشت ،يعنی برمال ساختن دروغھا ،آشکارساختن جنايات و بازگويی واقعيتھا،
بکاھد.
اسم خانواده گی من ] متروخين [ اسم مستعاريست که بشکل رمزی بطوری معکوس نوشته شده است.
ميتروخين
جوالی ٢٠٠٠
لندن انگلستان

١

شرح وقايع به ترتيب زمانی
١٩٦٥

ايجاد حزب دموکراتيک خلق افغانستان )“ ح.د.خ.ا“ ( و تعين شدن نورمحمد تره کی بعنوان منشی عمومی آن حزب.
١٩٦٧־ ١٩٦٨
انشعاب “ ح.د.خ.ا“ به چندين جناح ،عمده ترين  :خلق وپرچم ) اسم جناحھا براساس روزنامه ھايشان گذاشته شده است(.
١٩٧٣
ھفدہ ام جوالی
عزل محمد ظاھرشاه توسط پسر کاکايش سردارمحمد داود و اعالم جمھوريت توسط او.
ھژدہ ام جوالی
تعينی داود به حيث رئيس جمھور و وزير دفاع.
نزدہ ام جوالی
به رسميت شناختن دولت جديد توسط اتحادشوروی و ھند.
بيست و چھارم اگست
اعالم استعفا محمد ظاھرشاه.
١٩٧٥
آغاز قيام مسلحانه توسط يک گروۀ مسلمان افراطی بنام حزب اسالمی.
١٩٧٧
چھاردہ ام فبروری
تصويب قانون اساسی و تائيد سيستم رياست جمھوری يک حزبی توسط لويه جرگه.
پانزدہ ام فبروری
ادا حلف وفا داری توسط محمد داود بعنوان رئيس جمھور و پايان کار لويه جرگه.
١٩٧٨
ھفدہ ام اپريل
قتل ميراکبر خيبر يکی از اساسگذارن و رھبران جناح پرچم “ ح.د.خ.ا“.
بيست ام اپريل
ھزاران تن از اشتراکننده گان در مراسم تدفين خيبر ،اين مراسم را به يک مظاھره عليه دولت مبدل ساختند.

١

شرح وقايع با استناد به ماخذ ذ يل نوشته شده است:
Ludwig
W.Adamec,
Historical
Dictionary
of
Afghanistan (Lanham,
MD: The
Scarecrow
press,1997),Afghanistan:The Great Game Revisted,ed.By Rosanne Klaus (New York: Freedom
House,1987);Brasdsher,Afghanistan Communism and Soviet Intervention; and Garthoff, Detente and
Confrontation.

بيست و ششم اپريل
دستگيری سران “ “ ح.د.خ.ا““ توسط دولت محمد داود.
بيست و ھفتم و بيست وھشتم اپريل
سرنگونی محمد داود .گرفتن قدرت توسط “ “ ح.د.خ.ا““ ازطريق کودتا يکه بواسطۀ عناﺻرکمونيست در قوای مسلح
براه افتاده بود .قتل محمد داود ،برادرش محمد نعيم ،وزير دفاع غالم حيدر رسولی ،وزير داخله عبدالقدير نورستانی و
عبدﷲ معاون رئيس جمھور.
گرفتن قدرت توسط شورا نظامی ،انقالبی.
سی ام اپريل
ايجاد شورای انقالبی ،انتخاب نورمحمد تره کی)خلق( به حيث رئيس شورای نظامی انقالبی و ﺻدراعظم وانتخاب
ببرک کارمل)پرچم( به حيث معاون او در ھردو مقام.
ششم می
اعالم غير وابسته گی افغانستان توسط تره کی.
می و جون
ايجاد اولين اردوگاه مجاھدين در پاکستان.
جوالی
بھم خوردن اتحاد خلق و پرچم ،برکناری رھبران پرچم از قدرت و فرستادن آنھا بخارج بعنوان سُفرا.
ھژدہ ام اگست
اعالم خبر عقيم سازی طرح يک کودتا برعليه دولت و دستگيری عبدالقارد وزيردفاع به دليل سھيم بودن دراين کودتا،
توسط راديو کابل.
بيست و يکم اگست
حکم بيروی سياسی درمورد دستگيری سلطانعلی کشتمند وزير پالن)پرچمی( و محمد رفيع وزير کار و امور
اجتماعی)پرچمی( بجرم دخيل بودن در دسيسه عليه دولت.
نوامبر
معرفی کارمل بعنوان رھبر کودتا ،بلند رفتن حفيظ ﷲ امين در داخل حزب و دولت و تعين او بعنوان معاون تره کی.
سوم دسمبر
آمدن تره کی به مسکوجھت مالقات با رھبران شوروی.
پنجم دسمبر
عقد يک معاھدۀ بيست سالۀ دوستی ،حسن ھمجواری و اقتصادی بين دولتھای افغانستان و اتحادشوروی ،در مسکو.
زمستان ١٩٧٨ـ٧٩
پخش جنبش مقاومت مسلحانه برعليه دولت ،تحت رھبری گروه ھای اسالمی به اکثر واليات افغانستان.
١٩٧٩
چاردہ ام فبروری
اختطbاف آدولbف دابbس سbbفير امريکbا در افغانسbتان توسbbط يbک گbروپ تروريسbbتی درشbھر کابbل .حملbbه قbوای افغbان بbbه
اعمارتيکه او در آن اسير گرفته شده بود و قتل سفير درجريان عمليات.

اعتراض امريکا در مورد استفاده از قوت توسط دولت افغانستان بخاطررھايی سفيرآنکشور.
بيست و دو ام فبروری
دستور رئيس جمھور امريکا در مورد کاھش کمکھای آن کشور به افغانستان.
شانزدھم مارچ
قيام ھرات.
ھفدہ ام ـ نزدہ ام مارچ
مباحثه روی اوﺿاع افغانستان در بيروی سياسی ح.ک.ا.ش ) حزب کمونيست اتحادشوروی(.
بيست مارچ
تره کی به مسکو دعوت شده در مورد حمايت سياسی و لوژيستکی از جانب شوروی برايش اطمينان داده شده ولی
خواھش او مبنی بر اعزام نيرو ،رد ميشود.
بيست و ھفتم مارچ
تعين شدن حفيظ ﷲ امين وزيرخارجه بعنوان ﺻدراعظم.
اول اپريل
اعالم تغيرات در کابينه ،تعين شدن جگرن اسلم وطنجار به حيث وزير دفاع ،شيرجان مزدوريار به حيث وزير داخلbه و
اسدﷲ سروری به عنوان رئيس سازمان استخبارات افغانستان ]اگسا[
اپريل ـ می
رد تقاﺿا مجدد دولت افغانستان در بارۀ فرستادن نيروھای ويژه به آنکشور،توسط مسکو.
جون
نمايندۀ وزارت خارجه شوروی واسيلی سفرانچوک ١جھت مشوره دادن به دولت افغانستان در بخش سياسbت خbارجی و
توسعه قاعدۀ سياسی دولت افغانستان ،بکابل فرستاده ميشود ) .او تا بيست و دوم دسمبر در افغانستان باقی ماند(.
بيست و نھم جون
بيروی سياسی ح.ک.ا.ش فيصله ميکند تا بايد روی تره کی و امين فشار آورده شود تا حضور نظbامی دولbت شbان را در
سراسر کشور گسترش دھند .ﺿمنا فيصله به عمل آمد تا جھت حمايه] از دولت افغانستان[ يک فرقۀ نيروھای ھوايی به
بگbbbbbbbرام و بتعbbbbbbbداد يکصbbbbbbbدو بيسbbbbbbbت و پbbbbbbbنج تbbbbbbbن از نيروھbbbbbbbای ويbbbbbbbژۀ “ ک.ج.ب“ بbbbbbbbه کابbbbbbbbل فرسbbbbbbbتاده شbbbbbbbود.
مسکو ھمچنان شکايتش را در موارد تصفيه سازی ] حزب و دولت از وجود افراد نامطلوب[ ،عدم حضور شخصbيتھای
موثر محلی ]در دولت[ ،و نبود يک "جبھۀ ملی" که بتواند نيروھای غيرکمونيست را نيز مشتمل باشد ،تکرار ميکند.
اوايل جوالی
يک فرقه ششصد نفری نيروھای ھوايی بشکل مخفbی از اتحbاد جماھيرشbوروی سوسياليسbتی جھbت جbا بجbايی در پايگbاۀ
ھbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbوايی بگbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbرام پbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbرواز نمbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbود.

١

Vasiliy Safronchuk

جوالی
١

رئيس شعبۀ ]روابط[ بين الملی ح.ک.ا.ش بوريس پونومارييف به افغانستان گسيل شد تbا از رونbد پbاک سbازی حbزب از
پرچميھا جلوگيری نموده ،اوﺿاع افغانستان را ارزيابی کرده بار ديگر روی نگرانی شوروی تاکيد نمايد.
اواسط می
پخش جزوه ھای ﺿد امين در کابل.
بيست و ھفتم ـ بيست و ھشتم جوالی
تغيراتی توسط امين در کابينه وارد شده ،وطنجار و مزدوريار از عھده ھايشان کنار زده ميشوند.
ھفدہ ام اگست
٢

يک ھيت بلند رتبه  ٦٣نفری نظامی تحbت رياسbت معbاون وزيردفbاع جنbرال ايbوان پاولوفسbکی جھbت ارزيbابی اوﺿbاع
نظامی افغانستان وارد کشbور ميشbود .نbامبرده بمجbرد ورود بbه مسbکو در نbومبر در مbورد مداخلbه نظbامی شbوروی نظbر
منفی ميدھد.
اواسط سپتمبر
تره کی بعد از اشتراک در اجالس کشورھای عضو سازمان عدم انسالک در اوانا ،به مسکو توقف ميکند.
چاردھم سپتمبر
امين از يک سؤقصد توسط محافظين تره کی جbان سbالم بbدرميبرد .چھbار وزيbر) سbيد گالبbزوی ،مزدوريbار ،سbروری و
وطنجار( توسط امين از کابينه حذف ميشوند .تره کی دستگيرشده ،امين برعالوۀ وزارتھا دفاع و خارجه مقام رياست
]حزب و دولت [ را نيز اشغال ميکند ) .گالبزوی ،سروری و وطنجار به کمک شوروی موفق به فرار ميشوند(.
شانزدہ ام سپتمبر
کميتۀ مرکزی “ ح.د.خ.ا“ امين را بعنوان منشی عمومی حزب انتخاب ميکند.
ششم اکتوبر
شbbاه ولbbی معbbاون امbbين ،سفيرشbbوروی پوزانbbوف را در جمعbbی از نماينbbده گbbان کشbbورھای سوسياليسbbتی بbbه ھمدسbbتی در
قصد نافرجام به جان امين متھم ميکند .پوزانوف شخصbيت نbامطلوب اعbالم شbده بتbاريخ ١٩نbوامبر از افغانسbتان اخbراج
ميشود ).پوزانوف با فکرت تابييف بتاريخ  ٢٨نوامبر تعويض ميشود(
ھشتم اکتوبر
تره کی بدستور امين بقتل ميرسد.
دھم اکتوبر
به اندروپوف ﺻالحيت داده ميشود تا کارمل را از چکوسلواکيا به مسکو بيآورد.

١

Boris Ponomarev
٢

Ivan Pavlovskiy

اکتوبر
١

عمليات "زينت"  :پراگنده شدن واحد ھای خاص “ ک.ج.ب“ جھت دريافت عکس العمل مردم در مقابل حملۀ احتمالی
نظامی شوروی ]به افغانستان[.
بيست و نھم اکتوبر
"بخش افغانستان " بيروی سياسی ح.ک.ا.ش ،يادداشتيرا مبنی بر تاثر عميق شان در قبال اوﺿاع در افغانستان تقديم
ميکند.
نھم نومبر
واحد خاص قوای ھوايی از آسيا ميانه به افغانستان فرستاده ميشود.
بين اول و دوازدھم دسمبر
وزيردفاع اتحادشوروی دستورآماده شدن طرح فرستادن احتمالی نيرو به افغانستان را ميدھد.
دوم ،سوم ،دوازدھم و ھفدھم دسمبر
امين مکرراّ تقاﺿا اعزام نيروھای شوروی را به افغانستان ميکند.
ششم دسمبر
بيروی سياسی ح.ک.ا.ش طرح گسيل  ٥٠٠تن از قوا خاص جی.آر.يو ٢را به افغانستان ،تصويب ميکند.
دھم دسمبر
اوسbbتينوف وزيردفbbاع دسbbتور فراخوانbbدن قbbوای احتيbbاط را داده بbbرای آمbbاده سbbازی دو قطعbbه نظbbامی يکbbی انجينيbbری و
ديگرھوايی بشمول واحدھای ترانسپورتی ھوايی در يک محل نظامی واقع درتاشکند ،تالش ميکند.
دوازدھم دسمبر
اعضای کليدی بيروی سياسی ح.ک.ا.ش فيصله ميکنند تا حفيظ ﷲ امين با استفاده از نيرو از قدرت برکنارشbده و دولbت
جديد با نيروھای محدودی نظامی شوروی حمايه گردد.
ھفدھم دسمبر
سوءقصد نافرجام بجان حفيظ ﷲ امين ﺻورت گرفته ،رئيس سازمان استخبارات و برادرزادۀ امين ،اسد ﷲ امbين شbديد
جراحت برميدارند.
بيست و پنجم ـ بيست و ھفتم دسمبر
به تعداد تن ٧٧٠٠از قوای شوروی از طريق ھوا به افغانستان فرستاده ميشوند و فرقۀ  ١٠٨موتbوريزه تفنگbدار بصbوب
کابل گسيل ميشود.
بيست و ھفتم دسمبر
قوای شوروی کابل را اشغال نموده ببرک کارمل بقدرت ميرسد.
عمليbbbbbbbbات "طوفbbbbbbbbان" :عمليbbbbbbbbات مخفbbbbbbbbی قbbbbbbbbوای شbbbbbbbbوروی در تپbbbbbbbbۀ تbbbbbbbbاج بيbbbbbbbbک و قتbbbbbbbbل حفbbbbbbbbيظ ﷲ امbbbbbbbbين.

١

Zenith

٢

G.R.U

تصويب يکتعداد پيامھا توﺿيحی وتوجيھی از طرف بيروی سياسی ح.ک.ا.ش در ارتباط به حملۀ شوروی به افغانسbتان.
بيست و ھفتم ـ بيست و ھشتم دسمبر
فرقه  ١٠٥موتوريزه تفنگدار وارد افغانستان ميشوند.
١٩٨٠
چھارم جنوری
رئيس جمھور کارتر حمله به ملت غير متعھد و قھرمان افغانرا محکوم ميکند.
پنچم جنوری
شورای امينت سازمان ملل متحد بحث روی موﺿوع افغانستانرا آغاز ميکند.
ھفتم جنوری
ﺻدور قطعنامۀ شورای امنيت سازمان ملل متحد که در آن خروج فوری " ھمه قوای خارجی از افغانستان " تقاﺿا شده
بود .اين قطعنامه توسط اتحادشوروی ويتو گرديد .نتايج آرا  ١٣در ٢مقابل بود.
چاردھم جنوری
جلسۀ عمومی سازمان ملل متحد با  ١٠٤رای موافق ١٨ ،رای مخالف و  ١٨رای مستنکف قطعنامۀ را ﺻادر نمbود کbه
در آن " تاثر عميق در مورد حملۀ نظامی اخير" در افغانستان اظھار شده بود .ھمچنان تقاﺿا بعمل آمده بود تا
" ھمه نيروھای خارجی بصورت فوری" افغانستان را ترک کنند.
بيست و سوم جنوری
رئيس جمھور کارتر تعذيرات را عليه شوروی وﺿع کرده ،ارسال گندم به شوروی نيز ممنوع اعالم گرديد.
جوالی
تحريم مسابقات المپيا در مسکو توسط  ٦٠کشور بعنوان اعتراض درمقابل تھاجم شوروی به افغانستان.
بيستم نومبر
اجالس عمومی سازمان ملل متحد با  ١١١رای موافق ٢٢ ،رای مخالف و  ١٢رای مستنکف ،قطعنامۀ را ﺻادر کرد که
در آن تقاﺿا خروج "بدون قيد وشرط ھمه نيروھای خارجی " از افغانستان بعمل آمده بود.
١٩٨١
بيست و دوم اگست
اتحاد بين پنج گروۀ مقاومت افغان ] در پشاور[ وايجاد يک شورای  ٥٠نفری مشاور.
١٩٨٣
نزدھم جنوری
آغاز ماموريت ديگو کوردويز معاون سرمنشی سازمان ملل متحد بين ژنيو ،تھران ،اسالم آباد و کابل جھت حل معضلۀ
افغانستان.
بيست وچھارم جون
پايان يافتن بدون نتيجه مذاکره ،به حمايت سازمان ملل متحد ،دربارۀ خروج قوای شوروی از افغانستان.

١٩٨٤
ھفدھم می
باز ديد معاون رئbيس جمھbور امريکbا جbورج بbوش از درۀ خيبbر .او ﺿbمن تقبbيح نمbودن تھbاجم شbوروی حمbايتش را از
جنbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbبش مقاومbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbت اففانھbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbا اعbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbالم نمbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbود.
بيست و ششم جوالی
تصويب کمکھای مخفی امريکا به ارزش  ٥٠ميليون دالر به افغانستان توسط مجلس نماينده گان آنکشور.
بيست و ھفتم اگست
مذاکرۀ غيbر مسbتقيم بbين وزرا خارجbه افغانسbتان و پاکسbتان بbه ميbانجيگری ملbل متحbد در ژنيbو ،جھbت دريافbت راۀ حbل
سياسی جنگِ افغانستان.
١٩٨٦
چھارم می
راديو کابل گزارش ميدھد که ببرک کارمbل بنbابر "معbاذير ﺻbحی " اسbتعفا نمbوده و نجيbب ﷲ رئbيس سbابق خbاد بعنbوان
جانشين او تعين شده است .ببرک در مقام رئيس شورای نظامی انقالبی ) ھفت عضوی( باقی ميماند.
١٩٨٨
ششم جنوری
شيوارد نادزی وزير خارجه شوروی در يک مصاحبه با آژانس خبررسانی افغانی بيان داشت که اتحادشوروی اميbدوار
است تا عساکرش را از افغانستان الی ختم سال  ١٩٨٨خارج کند ،البته بدون در نظرداشت شکل رژيمی که بعدا در آنجا
]افغانستان[ استقرار ميابد .اما او خbروج قbوای نظbامی کشbورش را را مbرتبط بbه ] قطbع[ کمکھbای امريکbا بbه مجاھbدين
افغان دانست.
ھشتم فبروری
ميخايل گرباچوف اعالم داشbت کbه خbروج قbوای شbوروی از افغانسbتان تbا پbانزده ام مbاۀ مbی آغbاز خواھbد شbد مشbروط
براينکbbbbbbbbbbbbbbbbه در ايbbbbbbbbbbbbbbbbن مbbbbbbbbbbbbbbbbورد تbbbbbbbbbbbbbbbbا اواسbbbbbbbbbbbbbbbbط مbbbbbbbbbbbbbbbbاۀ مbbbbbbbbbbbbbbbbارچ توافbbbbbbbbbbbbbbbbق حاﺻbbbbbbbbbbbbbbbbل شbbbbbbbbbbbbbbbbود.
چھاردھم اپريل
امضا توافقات ژنيو بين افغانستان ،پاکستان ،شوروی و امريکا .براساس ايbن توافقنامbه ،شbوروی تعھbد سbپرد تbا عسbاکر
شرا در ظرف نه ماه از افغانستان خارج سازد .امريکا و شوروی بعنوان تضمين کننده گان در امر قطع ارسال کمکھای
نظامی به ھردو طرف و ايجاد زمينۀ برگشت مھاجرين به افغانستان توافق کردند.
پانزدھم می
اتحادشوروی اخراج عساکرش از افغانستانرا آغاز کرد.
١٩٨٩
چھاردھم فبروری

آخرين عسکر شوروی ميدان ھوايی کابل را ترک ميگويد.
ھشتدھم فبروری
اعالم حالت اﺿطرار در سراسر کشور و تعينی وزرای جديد در کابينه توسط نجيب ﷲ.
بيست و سوم فبروری
رھبران مجاھدين عبدالرسول سياف را بعنbوان ﺻbدراعظم ممثbل و ﺻbبغت ﷲ مجbددی را بعنbوان رئbيس جمھbور ممثbل
دولت موقت تعين کردند.
١٩٩١
سيزدھم سپتمبر
توافق بين اتحاد شوروی و امريکا مبنی برقطع ارسال اسلحه بطرفين درگير افغان سر از اول جنوری١٩٩٢
پانزدھم دسمبر
شوروی ارسال اسلحه به افغانستان را قطع کرد.
١٩٩٢
اپريل
ورود مجاھدين بکابل و اعالم دولت اسالمی افغانستان .سقوط دولت مارکسيستی و ادامه جنگھbا بbين گbروه ھbای مختلbف
سياسی ،مذھبی و قومی.

تاسيس حزب
افغانستان دارای موقعيت مھم استراتيژيک است .اين کشور سرحد طوالنی با اتحادشوروی داشت .اين سرحد در گذشته
از ھردو طرف باز بوده  ،اھالی محل ميتوانستند آزادانه با ھم خلط يابند .ولی با عbرض انbدام نمbودن رژيbم بلشbويک در
آسيا ميانه رفت و آمدھای آزادانه و عادی اھالی محل متوقف ساخته شده ،مخالفين بلشويکھا وادار به فرار به افغانستان
شدند .اکنون حدود  ٧٥٠٠٠٠تن از نسلھای تاجک ،ازبک ،ترکمن و قرغيز در افغانستان وجود دارند که از بيم سرکوبی
وادار بفرار شده بودند.
افغانستان ِھمسايه با دوستی عنعنوی با شوروی ،نخستين کشوری بود که رژيbم جديbد در روسbيه را برسbميت شbناخت.
١

تاثيرات اتحادشوروی را بر تمام شؤن زنده گی در افغانستان ميتوان مالحظه نمود .نه شاھان افغان و نه ھم محمد داود

ھيچکدام بدون در نظرداشت منافع ھمسايه شمالی شان تصميمی را اتخاذ نميکردند .بعد از ايجاد نظام جمھوريت ،دولbت
افغانستان مانند گذشته به حفظ تعادل ميان شرق و غرب پرداخت و تغيری در برخورد با ھمسايه گانش رونما نشد.
بعداَ زمانيکه داود در انديشۀ ساختن حزب خودش بود “ ،ک.ج.ب“ اينرا بbه مثابbۀ تھديbدی بbرای کمونيسbتھا تلقbی نمbوده
تصور ميکرد که شايد داود مثال ايران را تعقيب نموده مانع ايجاد احزاب ديگر گردد .چيکا ٢عملکرد ھbای دولتbرا تحbت
نظارت دقيق داشت و مانع ايجاد روابط نزديک ]افغانستان [ بbا ديگرکشbورھا ميشbد .بطbور خbاص چيکbا بbا طbرح ايbران
جھbت ايجbbاد اولbbين خbbط راۀ آھbbن در افغانسbbتان ،برنامbbۀ امريکbا در جھbbت ايجbbاد يbbک مرکbbز مترولوژيbbک و تاسbbيس چنbbد
شفاخانه جھت ارايه خدمات ابتدايی ﺻحی مخالفت ورزيد .چيکا شbبکه خيلbی دقيقbی از اجنتھbايش را در افغانسbتان دارا
بوده ،معلومات کافی دربارۀ گروه ھای مختلف سياسی داشته ،دارای نفوذ قابل مالحظۀ در جريانات سياسی بود .ھمچنان
چيکا توانايی اينرا نيز داشت که تالشھای ارگانھای اسbتخباراتی افغbانی را در امbر ديbده بbانی از يbک تعbداد نماينbده گbان
خارجی سازمانھايکه تحت مراقبت دولت افغانستان قرار داشتند را ،زير نظر قرار دھد .ھمچنان چيکا اين توانايی را نيز
داشت که توجه دولت افغانستان را از عناﺻر طرفدار شوروی منحرف سازد.
يکتعbbداد از اجنتھbbای “ ک.ج.ب“ .پيbbرو مارکسbbيزم ـ لينينيbbزم شbbدند و يکتعbbداد محbbدود ديگbbر بbbه کمbbک ادارات ،در حلقbbۀ
فعاالن جنبش بين المللی کمونيستھا و کارگران درآمدند .از جمله اين اجنتھا يکی ھbم نورمحمbد تbره کbی ) ٣اسbم رمbزی :
نور( بود .تره کی در سال  ۱۹۵۱بصفت اجنت گماشته شد و با افراد ذيل که ھمه اعضbا ) ريزيدنسbی (٤در کابbل بودنbد
در تماس بود :
١

سردار محمد داود توسط کودتا سا ل  ١٩٧٣بقدرت رسيد.

٢

سازمان سابق استخباراتی پوليس شوروی و سلف ک.ج.ب

٣

عضو جناح خلق “ ح.د.خ.ا“ ،بعد از انقالب ثور رئيس شورای انقالبی ،رئيس جمھور و ﺻدراعظم ج.د.خ.ا .بتاريخ نھم اکتوبر ١٩٧٩بقتل
رسيد.

٤

آن بخشی از استخبارات در کشور ھای ديگرکه شديدا مخفی و پوشيده عمل کرده فعاليتھای اسbتخباراتی را از طbرق قbانونی و غيرفbانويی بپbيش
ميبرد .شخص اجنت بدون اينکه مليت خود را مخفی نگھدارد مقامی را در نماينده گی رسمی کشورش در کشbور ميزبbان اشbغال ميکنbد تbا بbدين
وسيله فعاليتھای استخباراتی خود را بپشواند و يا ھم اينکه افسران و اجنتھا در جريان کارشان از اسناد و اوراق جعلی شناساسی استفاده ميکنند.

Sagadiev, Kozlov, Fedoseev, Spiridnov, Kostromin, Kozyrev, A.V Petrov
از نگاۀ حرفه ،تره کی نويسنده و ژورناليست بود.
اجنت ديگر ببرک کارمل ) اسم رمزیُ :مريد ( بود .او درسال ١٩٥٧يکجا با ) مخمويی  ،اکبbر و خومbا ( ١يbک گbروپ
متمايل به کمونيزم را تحت نام پرچم ٢ايجاد کردند.
در پايان سال  ١٩٦٢تره کی و کارمل شخصا با يکديگر آشنا شدند .قبل از آن تره کی بbه تنھbايی فعاليbت مينمbود و کbدام
دوست و رفيقی نداشت .بعداَ او در مشارکت با حفيظ ﷲ امين جناح مارکسيست خلق را اساس گذاشت .دو جناح ] خلق و
پرچم[ در سال  ١٩٦٥اتحاد نموده حزب دموکراتيک خلق افغانستان را اساس گذاشتند .تعداد اعضای حbزب در آنزمbان
از ٣٠٠تن تجاوز نميکرد .با ايجاد يک کميتۀ مرکزی سی عضوی و بيروی سياسی پنج عضوی ،تره کی بعنوان منشbی
عمومی کميتۀ مرکزی “ ح.د.خ.ا“ و کارمل بعنوان معاون او انتخاب شد .اما اين اتحاد در اﺻل اين يک اتحاد اساسی و
واقعی نبود.
ھردو جناح در آغاز مطيعانه از دساتير مسکو پيروی ميکردند .پيروان ببرک ،پرچمی و پيروان تbره کbی ،خلقbی ناميbده
ميشدند.
باری تره کی بنابر دعوت شbعبۀ روابbط بbين المللbی کميتbۀ مرکbزی ح.ک.ا.ش از مسbکو بازديbد نمbوده در آنجbا از طbرف
بورئيس پونوماريف رئيس ،وساير اعضای آن اداره پذيرايی گرديد .در اين سفر به او توﺻيه گرديد که تا زمانيکه حزب
اجازۀ رسمی دولت را برای فعاليت بدست نيآورده ،بايد از نھايت احتياط در امورات حزبی کار گرفته شود .ولی کار
در بخشھای نھايت مھم حزب بايد در ھمان حالت غيرقانونی ] قبل از توشيح قانون احزاب[ ﺻورت پذيرد .ھمچنان به او
گفته شد که تا روزنامۀ را تحت مديريت يک مديرمسوول پوشالی ،که ﺻاحب رسوخ باشد و بتواند در چشم دولbت منبbع
مالی روزنامه را توجيه کند ،نشر نمايد.
درجريان اين مالقات روی برنامه ،مقررات ،اھداف و مخارج “ ح.د.خ.ا“ بحث ﺻورت گرفته او ]تره کی[ با توﺻيه
ھای استالين خطاب به منشی عمومی حزب کمونيست اندونيزيا ،ايديت ٣آشbنا سbاخته شbد .تbره کbی توانسbت تbاثير خbوبی

١

 Makhmui, Khumaاين دو اسم شناسايی شده نتوانست.

٢

شاخه از “ ح.د.خ.ا“ تحت رھبری کارمل که در تضاد با تره کی قرار داشت.اين اسم ]پرچم[ از نشريه پرچم گرفته شده که در سال  ١٩٦٨با
مديريت سليمان اليق بنشرات آغاز کرد.
٣

شھرت استالين با نومين کالتورا ﺻدمۀ نديد .خروسچف تنھا تقدسيکه به اين ستمگر) استالين( داده شده بود را دور کرده ،جسد او را از
آرامگاھش بيرون آورده ،به عقب ديوار کرملين در ميدان سرخ و در مجاورت با ساير شرکا جرمش دفن کرد .انتقاديکه از استالين در جلسۀ
حزب ﺻورت گرفت ﺻرفا به شخصيت استالين ارتباط ميگرفت نه به استالينيزم بشکل ُکل .بنا َ سيستم و مقرارات ايجاد شده از طريق اين مکتب
] استالينيزم [ ،به تقويت اش ادامه داد .نومين کالتورا ،بعنوان شکل جديد استثمار عرض اندام نمود .بلشويکھا و چيکيستھا به مثابۀ وحشيانی
چپاولگر در امر غضب و نگھداری قدرت کامال سرسخت و استوار بودند و داشتند به اربابان توده ھای وسيع مردم بيدفاع مبدل ميشدند .جنايات
ت از نسلھای ديگر منتقل شده است .استالين بدواّ با زيرکی قدرت دولتی و
آنھا ثابت ،پابرجا و ھمه گير بوده ازطريق انتخابات طبيعی به طبقا ِ
مذھب را با ھم آميخت .مقدس شمردن ،عذاب دادن ،مداحی ،غيب گويی ،شکنجه نمودن ،بستن دھن آنھايکه عقايد مختلف داشتند و باالخره جبھه
گيری در مقابل اين افراد ،ھمراه با تقليد کورکورانه از ديگران و تظاھر به وفاداری ،مروج گشت .روشنفکران ،لينين اين بزرگترين شيطان
جھانرا ،فرماسيون مبتکر اسکاتلندی ناميدند.اما استالين استادشرا نيز در ظلم عقب زد .در آرشيف ]ک.ج.ب[ ﺻرف پوش دوسيه ھای)
دزوگاشويلی ( پسر استالين باقی مانده ومتباقی ھمه اسناد موجود در آنھا از بين برده شده است .مطمينا در آن دوسيه ھا اسناد و اوراقی وجود
داشتند که بايد از بين برده ميشدند .نومين کالتورا به نزديکان ديکتاتور ] استالين [ احترام ميگذارد .ورود )الی ايوا( از انگلستان ،ھنوز
فرآموش نشده است .آنطوريکه فاخته در آشيانۀ ديگر پرنده گان تخم ميگذارد) ،الی ايوا( فرزندانش را ترک گفته مسوليت مواظبت آنھا را بھدۀ
دولت گذاشت .زمانيکه اين " فاحشۀ سرکش" آنطوريکه يکی از شوھرانش او را خطاب ميکند ،برگشت ،نومين کالتورا يک خانه با اثاثه ،
معاش تقاعدی معادل معاش يک جنرال و يک موتر با راننده برايش داد .تقريبا در عين زمان دو سرباز يکه در افغانستان اسير گرفته شده بودند
از طريق انگلستان به شوروی برگشتند .آنھا به محلی دراردوگاه ھای شمال فرستاده شده و به فرآموشی سپرده شدند .زمانيکه فاخته ]الی ايوا[
در بھشت شوروی مسکن گزين شده بود آرزو آتشينی برای رفتن به جھنم کپيتاليستی را نمود .او رفت ،زيرا او "فاخته" يک تعبۀ عادی شوروی
نبود بلکه دختر يکی از رھزنان بزرگ ،غارتگر النه ھای " مو دار ھا " و "بيمو ھا " ) اﺻطالحيکه بشکل کنايه آميز توسط ويو نيويچ بکار

روی اعضای کميتۀ مرکزی ح.ک.ا.ش بگذارد .او جدی بوده و از نگاۀ سياسی خوب آماده بنظر ميرسيد تا بتواند حزبش
را رھبری کند .او به کميتۀ مرکزی ح.ک.ا.ش .ازپيشbنھاد يکbی از رھبbران ح.د.خ ،بدخشbی ١کbه ازبbک تبbاربود اطbالع
داد .براساس پيشنھاد بدخشی بايد يک نبرد مسلحانه عليۀ دولت در نواحی ترکستان افغانسbتان بbا اسbتفاده از نارﺿbايتی
مردم و بخصوص ازبکھا آغاز ميگرديد .اما کميتۀ مرکزی ح.ک.ا.ش اينرا يک اقدام شتابزده تلقی نمود .تره کی بعbداَ
اين مطلب را نيز فاش نمود که او شک دارد تا بين ببرک کارمل معاون او ،و ادارۀ استخبارات افغانستان رابطۀ موجود
باشد .او اين ادعايشرا مبتنی بر اين واقعيت ميدانست کbه ببbرک نخسbتين زنbدانی سياسbی بbود کbه در سbال  ١٩٥٢بعbد از
گرفتاری توسط دولت افغانستان از زندان آزاد گرديده بود .ريزيدنسی ٢اين نوع اتھامات را رد نموده بدين بbاور بbود کbه
شايعاتی از اين قماش برای بی اعتبارساختن ببرک ،ايجاد تفرقه و حس بی اعتمادی درﺻفوف “ ح.د.خ.ا“ بbراه انداختbه
ميشود.
زمانيکه تره کی بصفت منشی عمومی حزب برگزيده شد “ ،ک.ج.ب“ به کميتۀ مرکbزی ح.ک.ا.ش اطbالع داد کbه آن
اداره در نظر دارد تا تماسھايشرا با اجنتش يعنی تره کbی قطbع کنbد .در ايbن اطالعيbه آمbده بbود " در ﺻbورتيکه اوﺿbاع
بوخامت بگرايد و ايجاب ارايه کمکھای عملی در امورات حزبی را نمايد ،در آنصورت آن اداره ميتواند با نھايت احتياط
تماسbbھای مخفbbی را بbbا تbbره کbbی برقbbرار نمايbbد" .رئbbيس بخbbش روابbbط بbbين الملbbی کميتbbۀ مرکbbزی ميلووانُbbف ٣بجbbواب “
ک.ج.ب“ .نوشbbbت :سوسbbbلوف ٤عضbbbو بيbbbروی سياسbbbی کميتbbbۀ مرکbbbزی ح.ک.ا.ش ،پونومbbbاريف و انbbbدر ُوپف) ٥رھبbbbر “
ک.ج.ب“ از ١٩٦٧تا  ١٩٨٢بعدا منشی عمومی کميتۀ مرکbزی ح.ک.ا.ش ( بعbد از مطالعbه نمbودن راپbور “ ک.ج.ب“
بتاريخ ھژده ام فبروری ١٩٦٥به اين نتيجه رسيدند تا “ ک.ج.ب“ به تماسbھايش بbا تbره کbی در امbورات حزبbی ادامbه
دھد.
به تره کی در شعبۀ روابط بين المللی کميتۀ مرکزی ح.ک.ا.ش گفته شد که در ھنگام بازگشت بکشورش بايbد بگويbد کbه
او بنابر دعوت نويسنده گان شوروی و يا انجمن دوستی افغان ـ شوروی از مسکو بازديد کرده است .تره کی ايbن مطلbب
را برای ﺻدراعظم ميوند وال ٦زمانيکه با او مالقی شد اظھار نموده گفت دولت نبايد از چپی ھا در ھراس باشد بلکه اين
ميرفت ( بود ،که به مربيان آنھا احترام ميگذاشت  ).والديميرويونيويچ نظم خاﺻی را در جانشينی يا پيآيی رھبران نومين کالتورا ،از نگاه

داشتن مو را مشاھده کرده است ]يعنی يکی بيمو و بعدی مودار[ :لينين ،استالين ،خروسچوف ،برژنيف ،اندروپوف ،چرنينکو و گرباچوف(.
مولف.
١

شايد منظور از طاھر بدخشی باشد .موﺻوف عضو اولين کميتۀ مرکزی “ ح.د.خ.ا“ بود .او در سال  ١۹۶۸با اين حزب مقاطعه نموده و يک
جناح مارکسيستی ،ﺿد پشتون ،مستقر در شمال کشور را تحت نام ستم ملی ،اساس گذاشت .بدخشی در تابستان  ۱۹۷۸زندانی شده و در ١۷
سپتمبر  ١۹۷۹اعدام گرديد .ويرايشگر.
٢

Residency

٣

I.V.Milovanov

٤

Mikhail Anderyevich Suslov
٥

Yury Valdimirovich Andropov
٦

محمد ھاشم ميوندوال ﺻدراعظم بين سالھای  ۱۹۶۵ـ . ۱۹۶۷قبال معاون وزارت خارجه درسال  .۱۹۵۵سفير در کشور ھای  :بريتانيا درسال
،۱۹۵۶پاکستان در ۱۹۵۷ـ ،۱۹۵۸،امريکا  ۱۹۵۸ـ ، ۱۹۶٣پاکستان برای باردوم در. ۱۹۶٣
او دردوران داود زندانی شده بعدا بقتل رسيد).ويرايشگر(

راستگرايان ھستند که دولت بايد ازآنھا بھراسد .زيرا اين نيرو ھای راستگرا و عناﺻر مرتجع اند که ميل رسيدن بقدرت
را دارند.
ح.د.خ.ا“ و نشريۀ آن ھردو توسط کميتۀ مرکزی ح.ک.ا.ش حمايه مالی ميشدند .در سال  ١۹۶۵برای تره کی مبلغ ”
 ٥٠٫٠٠٠افغانی برای مبارزۀ انتخاباتی موﺻوف در شورای ملی ،پرداخته شد .در اپريل  ۱۹۶۵روزنامۀ خلق بنشرات
آغاز نمود .تره کی نظر ريزيدنسی را در مورد اين روزنامه جويا شده درخواسbت نمbود تbا ريزيدنسbی بbرای روزنامbۀ
خلق مقاالت و مضامين آماده نمايد.
مالقات بين تره کی و نماينده ھای “ ک.ج.ب“ معموالَ يا در داخbل يbک مbوتر و يbا ھbم در محbل سbکونت يbک کارمنbد “
ک.ج.ب“ .ﺻورت گرفته ،تره کی بشکل مخفيانbۀ بbه آنجbا بbرده ميشbد .بbرای تbره کbی مبلbغ  ١٨٠روبbل معbادل ٤٠٠٠
افغbbbbbbbbbbbbbbbbbbانی معbbbbbbbbbbbbbbbbbbاش و تbbbbbbbbbbbbbbbbbbدارک مbbbbbbbbbbbbbbbbbbواد غbbbbbbbbbbbbbbbbbbذايی در نظbbbbbbbbbbbbbbbbbbر گرفتbbbbbbbbbbbbbbbbbbه شbbbbbbbbbbbbbbbbbbده بbbbbbbbbbbbbbbbbbbود.
بتاريخ ھفده ام دسمبر ١٩۶۶ميلووانُف با سپيريدانوف ١مالقات نمود تا برای او اينرا بيآموزاند که با تره
کی چگونه رفتار نمايد .به او گفته شد که کار با رھبری ح.د.خ بايbد بbا محرميbت و احتيbا ط کامbل ﺻbورت گيbرد .زيbرا
دولت افغانستان ﺻرف با تعداد اندکی ازآنھا مانند تره کی و ببرک آشنايی دارد .و اما در ﺻورت گرفتاری آنھايکه نbزد
دولت شناسايی شده اند بايد اعضای بلند پايۀ حزب در خفا کامل آموزش داده شوند .به تره کی بايد گفته شود که " بنbابر
روابbbط موجbbود بbbين کشbbور ھbbای مbbا و بbbا در نظbbر داشbbت وﺿbbعيت موجbbود در افغانسbbتان بايbbد او سياسbbت ميانbbه روی و
دموکراتيکی را بپيش گيرد تا بتواند حمايت نيروھای چپی را بدست آورده و بbدين وسbيله اساسbی بbرای رشbد يbک جنbبش
دموکراتيک گذاشته شود .تا بعدا اين جنبش دموکراتيک بتواند به مثابbۀ بنيbادی بbرای فعاليتھbای عملbی “ ح.د.خ.ا“ عمbل
کند .الزم به تذکر است که برای رسيدن به اين ھدف بايد از امکانات موجود قbانونی نيbز اسbتفاده شbود ،خصوﺻbا ايجbاد
سbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbازمان جوانbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbان و انجمbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbن سbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbوداگری يbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbا تجbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbارتی و امثbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbال آن".
برای تره کی بايد پيشbنھاد گbردد تbا او اجbازۀ دولتbرا در قسbمت دريافbت مجلbۀ " مشbکالت ﺻbلح و سوسbياليزم " ٢بدسbت
آورده بايد از طريق ريزيدنسی از امورات حزبbی گbزارش بدھbد .بbه نظbر ميلووانbف نشbر برنامbۀ عمbل حbزب از طريbق
روزنامۀ خلق بشکليکه ﺻورت گرفته بbود يbک عمbل نادرسbت و بيموقbع بbوده اسbت .بbه نظbر ميلووانbف تbره کbی از بbی
حوﺻbbbbbbلگی بيجbbbbbbا در برابbbbbbbر ببbbbbbbرک کbbbbbbار ميگيbbbbbbرد و در کارھbbbbbbای حزبbbbbbbی نتيجbbbbbbه گيbbbbbbری عجوالنbbbbbbه مينمايbbbbbbد.
ميلووانف در اخير به سپيريدانوف متذکر شد تا از خود ابتکارعمل نشان داده و از دادن مشوره به تره کی نه ھراسد اما
بايد اين مشوره دادنھا طوری ﺻورت گيرد که گويا نظرات و خواھشات شخصی خودش است.
٣

تره کی بنوبۀ خود شکاياتش را از تاخيريکه از طرف مسکو در قسمت فرستادن نشرات حزب توده ايران به ميbان آمbده
بود و ديگر مسايل بيان نموده چنين گفت :

١

 Spiridonovھويت اين شخص مشخص شده نتوانست .ويرايشگر.

٢

Problemy Mira i Sotsialisma.

٣

حزب کمونيست ايران  .ويرايشگر.

ت حزبی مانند “ ح.د.خ.ا“ در کشbور مbا فbرا
" اگر رفقا شوروی فکر ميکنند که ھنوز زمان مناسبی برای ايجاد و فعالي ِ
نرسيده است پس بايد اين حزب منحل شده و مbن بايbد بbه خbارج از کشbور مbثالَ بbه ھنbد ،سbوريه و يbا ھbم سbريالنکا رفتbه
سرگرم کارھای ادبی گردم".
امbا در عbين زمbان در جنbbوری  ١٩٦٧زمانيکbه تbره کbbی بbه يbک نماينbدۀ “ ک.ج.ب“ .نامbbۀ را عنbوانی مديرمسbول مجلbbۀ
"مشکالت ﺻلح و سوسياليزم" ميداد گفت او به اين دليل با مجلۀ مذکور تماس برقرار ميکند که اين مجله ارگان نشراتی
احزاب کمونيست و کارگر بوده و او برقراری تماسھايش را با مجلۀ مذکور بمثابۀ برسbميت شbناختن “ ح.د.خ.ا“ توسbط
احزاب دوست وبرادر ميداند.
١

ريزيدنسی از تره کی خواست تا در رابطه به اوﺿاع کشور اظھار نظر کند  .او راجع به اوﺿbاع کشbور معلومbات داده
از مشکل ]زبان [ پشتو ،٢و ھمچنان مشکالت در دولت و قوای مسلح ياد آور شد.
تره کی شخصی بود که مردم را رھبری کرده و تعدادی زيادی از اجنتھbا بواسbطۀ او اسbتخدام شbده بودنbد .بbه کمbک او
مظاھرۀ در مقابل سفارت چين در کابل بتاريخ  ٢١فبروری  ١٩٦٧برعليbه اقbدامات تفرقbه جويانbه چbين اجbرا شbد .يbک
اعتراﺿنامه از طرف "کارگران" که در آن از خشم و انزجار دوستان افغانی چينايھbا تbذکر بعمbل آمbده بbود ،ترتيbب داده
شده ،تماسھای تليفونی اعتراض آميزی با سفارت چين ﺻورت گرفbت .تbره کbی شخصbا بbا سbفارت چbين تمbاس تليفbونی
گرفته و بنابر درخواست دوستان چينايی اش در کابل ،خشم و ناخوشbنودی آنھbارا اظھbار داشbت.او بbا ھمbين مضbمون بbه
زبbbان دری و بbbا دسbbت چbbپ نامbbۀ را نوشbbت کbbه بعbbداَ بتbbاريخ  ٢٣فبbbروری توسbbط يکbbتن از اعضbbای “ ح.د.خ.ا“ دوکتbbور
ﺻbbbbbالح ٣کbbbbbbه بbbbbbا بايسbbbbbbکل از مقابbbbbbbل سbbbbbفارت چbbbbbbين ميگذشbbbbbbت بbbbbbه داخbbbbbbل سbbbbbbفارت آنکشbbbbbور پرتbbbbbbاب گرديbbbbbbد.
اما تره کی و کارمل اين توانايی را نداشتند تا مشترکا حزب را رھبری نمايند .ببرک ،تره
کی را به رشوه خوری ،تماس داشتن با امريکايھا ،مالک بودن چھار عراده مbوتر و داشbتن  ٤٠٠٫٠٠٠افغbانی در يbک
بانک پشتو ٤متھم ميسbاخت .امbا ريزيدنسbی ھمانطوريکbه در گذشbته از ببbرک حمايbه نمbوده بbود اينبbار از تbره کbی حمايbه
نموده اين اتھامات را رد نمود .ريزيدنسی در بارۀ تره کbی نظbر مثبbت داشbته او را بمثابbه يbک دوسbت ﺻbديق و مخلbص
شbbوروی ،شخصbbيکه ﺻbbادقانه بbbا شbbوروی ھمکbbاری مينمbbود و اﺻbbل رازداری و محرميbbت را رعايbbت ميکbbرد وبbbاالخره
شخصbbbbbbbbbيکه يbbbbbbbbbک دورۀ ماموريbbbbbbbbbت را در سbbbbbbbbbفارت افغانسbbbbbbbbbتان در امريکbbbbbbbbbا گذشbbbbbbbbbتانده بbbbbbbbbbود ،ميپنداشbbbbbbbbbت.

١

کارمندان فعال يک ريزيدنسی عبارت اند از :ريزيدنت و معاونين او ،يک افسر امنيتی و اعضای فعال که کار ھای اجنتوری را به پيش ميبرند.
کارمند اوپراتيفی به شخصی اطالق ميشود که عضو سازمان استخباراتی بوده بطور مستقيم در کارھای استخباراتی سھيم باشد .او ھمچنان شبکه
ھای جاسوسی را ايجاد نموده بکار می اندازد ،معلومات استخباراتی را جمع آوری نموده و وظايف اجنتوری را به پيش ميبرد.
تدابير اوپراتيفی ،پالن شده بوده و مطابقت دارد با فعاليتھای مخفی يک و يا چند تن از کارمندان شبکۀ استخباراتی .در ﺻورت ﺿرورت
اجنتھا ،کارمندان اوپراتيفی فنی با ساير نيرو ھا و منابع يکجا برای نيل به ھدف تعين شده بصورت عاجل داخل اقدام شده و يک ماموريت
استخباراتی را بشکل کامل اجرا می نمايند .مولف.
٢

پشتو يکی از زبانھای رسمی افغانستان است که توسط قبايل مسکون در جنوب و شرق کشور ﺻحبت ميشود .شھرھای کابل و قندھار از جمله
شھر ھای پشتو زبان بشمار ميرود .تعداد متکلمين زبان پشتو در افغانستان به  ٩ميليون تخمين زده ميشود).مولف(

٣

اين شخص بيشتر شناسايی شده نتوانست).ويرايشگر( احتماالَ منظور از ﺻالح محمد زيری است).مترجم(.

٤

شايد منظور نويسنده از پشتنی تجارتی بانک و يا کدام بانک ديگر به ھمين نام در کدام کشور ديگر باشد).مترجم(.

ت کbه بbرايش
" تره کی بعنbوان يbک فbرد ،يbک انسbان مرمbوز و دارای کرکتbر متناقضbی بbود.او اکثbراَ شbوخيھا و فکاھيbا ِ
ساخته بودند را ،غلط تعبير مينمود .انسان مغروری بود که ميخواست زياد مورد توجه قرار گيرد که البته اين موﺿوع
بعد از سفر او به مسکو واﺿحا َ به مشاھده ميرسيد .در واقعيت ھمين خصايل او ميتواند يکی از عواملی باشbد کbه باعbث
ايجاد نازسازگاری بين او و ببرک شده باشد .نازسازگاريکه بعداَ در اگسbت  ١٩٦٧منجbر بbه انشbعاب در داخbل رھبbری
حزب گرديد .ببرک بمثابۀ يک تحصيل کرده زياد تالش بخرچ ميداد تا در کار ھای عملی حزبی از شيوه ھای انعطاف
پذيرانه تری کار گيرد ،ولی ) نور٭( ] تره کی [ با رفتار خود ميخواست اين را واﺿح بسازد که مسbکو از او پشbتيبانی

نمbbbbbbbbbbbوده ،و در واقعيbbbbbbbbbbbت ايbbbbbbbbbbbن خbbbbbbbbbbbط )سياسbbbbbbbbbbbت( اوسbbbbbbbbbbbت کbbbbbbbbbbbه در عمbbbbbbbbbbbل پيbbbbbbbbbbbاده شbbbbbbbbbbbده اسbbbbbbbbbbbت".
در اگست  ١٩۶٨زمانيکه تره کی از کنفرانس قريب الوقbوع احbزاب کمونيسbت در مسbکو و دعbوت نشbدن “ ح.د.خ.ا“
درآن مطلع گرديد ،خيلی افسرده گرديد .او با اندوه مشاھده مينمود که باوجود اينکه در کشورش ھمbه او را بعنbوان يbک
کمونيست ميشناسند ،مسکو ھنوز ھم او را بعنوان يک کمونيست نه ميپندارد  .او احساس مينbود کbه کbريملين ] بbا دعbوت
نکbbbbbbردن “ “ ح.د.خ.ا““ .بbbbbbbbه کنفbbbbbbbرانس احbbbbbbزاب کمونيسbbbbbbbت [ بbbbbbbbه “ ح.د.خ.ا“ .تbbbbbbوھينی را روا داشbbbbbbbته اسbbbbbbbت.
در سپتمبر  ١٩٦٨مرکز ١از ريزيدنسی درخواست نمود تا تره کی را با استفاده از شbيوه ھbای اوپراتيفbی مbورد بازپرسbی
قرار دھد.
٢

تره کی بتاريخ اول اکتوبر نامۀ به برژنف فرستاد و در آن نوشbت " کمکھbای اقتصbادی بbرای دولbت افغانسbتان بشbکل
قرﺿه و خصوﺻا َ تدارک مواد مصbرفی ماننbد شbکر و يbا پطbرول بايbد متوقbف گbردد .مbا طبيعتbا خواھbان قطbع فرسbتادن
مواديکه باعث رشد و تقويت طبقۀ کارگر ميشود نيستيم .بلکه ما خواھان قطع فرستادن اشيا لوکس استيم زيbرا کbه ايbن
اشيا مورد استفاده طبقۀ حاکم در کشور قرار ميگيرد" .او در ادامه نوشت " در کنفرانس احزاب برادر اين موﺿوع ،که
بالک سوسياليست بايد کمکھای کاملی را با ھمه نيروھای دموکراتيک و ﺿد امپرياليسbتی در سراسbر جھbان انجbام دھbد،
بتصويب رسيده است .اميدوارم به فعاليتھای “ ح.د.خ.ا“ که در مطابقت با مارکسيزم ـ لينينيزم قbرار دارد و سbرگرم
مبbbارزه بbbا ارتجbbاع و امپريbbاليزم ميباشbbد ،توجbbه نمائيbbد “ .ح.د.خ.ا“ از ھمbbان ابتbbدا ناشbbر افکbbار مارکسbbيزم ـ لينينيbbزم در
افغانسbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbتان بbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbوده اسbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbت".
بتاريخ  ١٧اکتوبر  ١٩٧٢تره کی به ريزيدنسbی ھشbدار داد کbه داود درنظbر دارد کودتbا نمايbد .در مbی  ١٩٧٣عبدالصbمد
اظھر ) ٣اسم اجنتوری يا رمزی  :فتح ( گزارش داد که داود آمادۀ کودتاست .اظھرمعلومات مفصلی درباره برنامۀ کودتا
ارايه نمود.

٭

قرار گفتۀ مولف نور محمد تره کی عضو ک.ج.ب بوده و ) نور( اسم رمزی او بوده است ).مترجم(
١

CENTER
معموالَ اين اﺻطالح به مرکز ادارۀ استخباراتی اطالق ميشود ).مولف(
٢

ليونيد ايليچ برژنف منشی اول ح.ک.ا.ش ١۹۶۴تا ) . ١۹۸۲ويرايشگر(
٣

در جوالی ] بعد از کودتا داود خان [ تره کی شکوه کنان نوشت " اگر پنچ ،شش سال قبل رفقا شوروی اعضا جناح خلق
را از خدمت نمودن در اردو منع نميکردند امروز اکثريت سbربازان سbھيم در کودتbا ] بيسbت و شbش سbرطان [ از جنbاح
خلق ميبود .در حاليکه امbروز در اردو ﺻbرف يbک گbروپ افسbران جbوان از حاميbان و عالقمنbدان جنbاح خلbق وجbود
دارد" .ريزيدنسی بbه تbره کbی ھbدايت داد تbا افbراد وفbاربخود را بbه مقامbات بbااليی در دسbتگاۀ دولbت جديbد جابجbا نمايbد.
بbbbbbbbbه تbbbbbbbbره کbbbbbbbbی در سbbbbbbbbال  ١٩٧٤رقbbbbbbbbم تعbbbbbbbbين شbbbbbbbbده ھميشbbbbbbbbگی  ٥٠٫٠٠٠افغbbbbbbbbانی پرداخbbbbbbbbت شbbbbbbbbده بbbbbbbbbود.
ح.د.خ.ا“ ھنbوز ھbbم موفbbق بbه سbbازماندھی اش نشbده و بbbه ھمbان دو گbbروۀ رقيbbب خلbق و پbbرچم کbه ھرکbbدام از خbbود ”
روزنامه ھمنام خود را داشتند ،تجزيه شده باقی مانده بود .به نظر ريزيدنسی اين اختالفات منشا ايدولوژيک و يا سياسی
نداشbbته بلکbbه دليbbbل ايbbن اختالفbbbات مبbbارزه و رقابbbت بbbbرای رھبbbری و برسbbbميت شناسbbی توسbbط اتحbbbاد شbbوروی بbbbود.
تره کی مبھوت تردد و دودلی کميتۀ مرکزی ح.ک.ا.ش ]در برابbر “ ح.د.خ.ا“ [.بbود .او گفbت " اگbر رفقbا شbوروی فکbر
ميکنند که ببرک حق بجانب است ،بbرايم بگوينbد اشbتباه مbن در کجاسbت ؟ ببbرک و تbره کbی نبايbد بbرای شbوروی مشbکلی
باشند .موﺿوع عمده موجوديت نيروھای دموکراتيک در حال رشد در افغانستان است .اين نيرو ھا ﺿرورت به حمايت
اتحادشوروی دارند ھمان حمايتی که ديگر احزاب دموکراتيک و کمونيست در ساير کشور ھا از اتحادشbوروی دريافbت
نموده اند .بدون کمکھای مادی و اخالقی ح.ک.ا.ش ،ادامه فعاليbت بbرای کمونيسbتھای افغbانی ،بينھايbت دشbوار خواھbد
بود .خصوﺻا َ در شرايط که حکام کشور سرگرم معامالت دسيسه آميزی با حزب ما است".
تره کی کتاب " زنده گی نوين " را نوشbت کbه بbه اسbم مسbتعار " نظbر زاده " بطبbع رسbيد .در اينبbاره شbعبۀ روابbط بbين
المللی کميتۀ مرکزی ح.ک.ا.ش .به ريزيدنسی ھدايت داد که پخش کتاب مذکور درافغانستان امری نادرستی خواھد بbود.
زيرا ممکن است اين موﺿوع عکس العمل نامطلوب ببرک را در پی داشbته باشbد .آنھbم در شbرايطی کbه بعbد از اعbالم
نظام جمھوريت در افغانستان ،موقف سياسی ببرک در ميان نيروھای چپگرا باال رفته است.
ک.ج.ب“ .در  ٢٥اکتوبر  ١٩٧٤نظرش را درمورد کار با ببرک و تره کی در يک مکتوب اوپراتيفی چنين اظھbار ”
نمود " ١.به سلسbلۀ مالقاتھbا و گفتگوھbای مقbرر بbا " مريbد" ] ببbرک [ و "نbور" ] تbره کbی[ بايbد بشbکل دوسbتانه و بbدون
اشاره به ھدايت مسکو برايشان گفته شود که از ھرنوع اقدام بدون مشورت قبلی با ما ،خودداری ورزند .زيرا دشbمنان
آنھا از اين موﺿوع بصفت يک بھانه در جھت وارد آوردن ﺿربه به ﺻفوف شان و يا مصالحه با آنھا اسbتفاده خواھنbد
کرد .برای "مريد" و "نور" بايد بار ديگر ھوشدار داده شود که مانند نيروھای ارتجاعی عمbل ننمbوده از حملbه بيکbديگر
و متھم ساختن يکديگر در جھت داشتن فعاليتھای ﺿد نظام جمھوريت خودداری نماينbد .زيbرا ايbن موﺿbوع بbه نفbع نيbرو
ھای ارتجاعی تمام شده ،در نھايت منجر به فروپاشی جنبش دموکراتيbک در افغانسbتان خواھbد شbد .تقاﺿbا داريbم توسbط
عبدالصمد ازھر عضو جناح پرچم “ ح.د.خ.ا“ .و قاتل احتمالی محمد داود .در سال  ١۹۷۹توسط دولت امين به زندان افگنده شد .در جنوری
 ۱۹۸۰از زندان رھا گرديده بعنوان قومندان پوليس و عضو علی البدل کميته مرکزی تعين گرديد .موﺻوف بعداَ به حيث سفير در کشور ھای
کيوبا و ھندوستان تعين گرديده در سال  ١۹۸۶به حيث عضو اﺻلی کميته مرکزی حزب انتخاب گرديد .در سال  ۱۹۸۹به سفارت يوگوسالويا
گماشته شد و باالخره در سال ١۹۹۰پناھنده گرديد).ويرايشگر(
١

نامۀ اوپراتيفی به مکتوبی اطالق ميگردد که از مرکز ک.ج.ب .و يا يک ريزيدنسی فرستاده شده حاوی مطالب اوپراتيفی يا تشکيالتی در امور
استخباراتی ميباشد).مولف(

تيليگbbbbbbbbbbbرام از مالقاتھbbbbbbbbbbbا و گفتگbbbbbbbbbbbو ھbbbbbbbbbbbای تbbbbbbbbbbbان بbbbbbbbbbbbا "مريbbbbbbbbbbbد " و " نbbbbbbbbbbbور " بمbbbbbbbbbbbا اطbbbbbbbbbbbالع دھيbbbbbbbbbbbد.

کودتای اپريل
ت مسکو برای ھريک از اعضای کميتۀ مرکزی ،کميته ھای شbھری و واليتbی “ ح.د.خ.ا“،.
در سال  ١٩٧٧بنابر ھداي ِ
يک ـ يک بديل مخفی انتخاب شده ،آموزش ديbده و مbورد تائيbد قbرار گرفتنbد .وظيفbه آنھbا اينبbود تbا در ﺻbورت گرفتbاری
وسbرکوبی غيbر منتظbرۀ رھبbری حbزب ،بتواننbbد وظbايف آنھbا را بپbيش ببرنbد .در عbbين زمbان شbيوۀ جديbد پخbش معلومbbات
نادرست جھت گمراه سbاختن دولbت بکارگرفتbه شbده ،شbايعۀ دربbارۀ تصbميم جنbاح خلbق مبنbی بbر انحbالل آن جنbاح پخbش
گرديد.
اما تره کی از طbرف شbعبۀ روابbط بbين المللbی کميتbۀ مرکbزی ح.ک.ا.ش ،بطbور مbنظم پbول در يافbت ميداشbت .البتbه ايbن
موﺿوع بدون آگbاھی سbاير اعضbای کميتbۀ مرکbزی “ ح.د.خ.ا“ .ﺻbورت ميگرفbت.حتbی حفbيظ ﷲ امbين بbاوجود اينکbه
دوست نزديک تره کی بوده و کامال مورد اعتماد او قرار داشت ،درباره فعاليتھای مالی ]“ ک.ج.ب“[ چيزی نميدانست.
برای
تره کی نخست بتاريخ ١٥مارچ مبلغ  ٣٠٫٠٠٠افغانی و بعداَ بتاريخ  ٢٥می سال  ١٩٧٧مبلغ  ٣٠٫٢٤٠افغانی پرداخته
شد.
داود ]در سال  [ ١٩٧٥حزب انقالب ملی را تاسbيس و سbاير احbزاب را غيرقbانونی اعbالم کbرد .ريزيدنسbی ] در کابbل [
برھبران “ ح.د.خ.ا“ .دستور داد تا آنھا افراد خود را به حbزب داود نفbوذ دھنbد تbا بbدين وسbيله بتواننbد از داخbل آن حbزب
دست به فعاليتھای تخريبکارانه بزنند .ھمچنان به تره کی مشوره داده شد تا او بصورت خbاص از احتيbاط کbار گرفتbه و
ازمالقاتھای غير ﺿروری با ساير اعضای کميتۀ مرکزی خودداری نمايد.
بتاريخ  ٢٥اپريل سال  ١٩٧٨تره کی ،ببرک ،شاه ولی و چندين تن ديگر ازاعضای رھبری حزب توسط دولت افغانستان
دستگير گرديدند .اما “ ح.د.خ.ا“ .از قبل خود را برای اينکار آماده و مطمين احساس ميکرد .يک جلسbۀ ِسbری اعضbای
مخفی کميتۀ مرکزی بصورت فوری دايbر گرديbده فيصbله بعمbل آمbد تbا جھbت غضbب قbدرت ،ﺻbبح روز ٢٧اپريbل يbک
کودتای نظامی راه اندازی شود .سازماندھی کودتا و ھماھنگی کارھای مقدماتی بعھدۀ فقير ،معاون غير رسمی حفيظ ﷲ
امين گذاشته شد .در اين کودتا نقbش عمbده را لbوا ھbای  ٤و ١٥زرھbدار و قbوای کمانbدو بbازی ميکردنbد .وظيفbه آنھbا را
تسخير شھر کابل و اشغال تمام تاسيسات ] مھم [ دولتی تشکيل ميداد .کودتاچيان از حمايت قوای ھوايی و مدافعۀ ھوايی

نيز برخوردار بودند .دگروال عبدالقادر ١قومندان قوای ھوايی و مدافعه ھوايی و معاون او نظر محمد فرماندھی نيروھا
را بعھbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbده داشbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbتند.
در اين ميان سيد محمد گالبزوی ) اسم اجنتbوری يbا رمbزی  :ممbد يbا محمbد (٢و محمbد رفيbع ) اسbم اجنتbوری يbا رمbزی :
نيروز يا نوروز  (٣بالفاﺻله راجع به حوادث فوق العادۀ که درشرف وقوع بود به ريزيدنسی گزارش دادنbد .ريزيدنسbی
از اين موﺿوع بتاريخ  ٢٦اپريل ذريعۀ يک تيليگرام عاجل به مرکز ]مسکو[ گزارش داد.
پوزانbوف ايbن نظbر را بbه بيbروی سياسbی اظھbار نمbود کbbه " ايbن خطbر وجbود دارد کbه در بbين آنعbده از اعضbای کميتbbۀ
مرکزی “ ح.د.خ.ا“  .که تا اکنون در آزادی بسر ميبرند افرادی وجود داشته باشد که بخواھند دست به اقدامات افراطی
بزند .شايد آنھا توسط عناﺻر وابسته به ارگانھای خاص دولتی ١تحريbک شbوند .بbه نظbر مbا در شbرايط حاﺿbر اينگونbه
اعمال افراطی باعث شکست نيروھای مترقی در کشور ميشود " .ايbن تيليگbرام بصbورت عاجbل و بbا درجbۀ بbااليی تقbدم
فرستاده شد “ .ک.ج.ب“ .در ھمان روز پيامی جوابيۀ فرستاد ،که در بخشی از آن چنين آمده بود " اين امکان را نميشود
ناديده گرفت که موساد ٢بمنظور ﺿربه زدن به اين حbزب ،مايbل اسbت دسbت بتحريbک سbازمان نظbامی حbزب ،درجھbت
فعاليت عليه دولت بزند".
طوريکه مشاھده ميشود اقامتگاه ،سفارت ومقامات رھبری درمسکو ،اطالعات خيلی اندکی دربارۀ اوﺿاع افغانستان
داشته ،اوﺿاع را غلط تحليل نموده و از امکان ناکامی کودتا طفره ميرفتند.
در عين زمان اوﺿاع در افغانستان به سرعت تعغير کرده ،دولت داود سقوط نمbوده موﺻbوف بقتbل رسbيد .يbک شbورای
نظbbامی انقالبbbی تحbbت رھبbbری حفbbيظ ﷲ امbbين ،دگbbروال ] اکنbbون تbbورنجنرال [عبbbدالقادر ،و جگbbرن اسbbلم ]محم bد اسbbلم
وطنجار[ قومندان کندک اول لوای  ٤زرھدار ايجاد شد .اين شورا فعاليتھbايش را در تفbاھم بbا تbره کbی و ببbرک بbه پbيش
ميبرد .بساعت چھار بعد ازظھر ٢٨اپريbل ﺻbالح ] احتمbاالَ ﺻbالح محمbد زيbری .متbرجم[ نماينbدۀ شخصbی تbره کbی ،بbه
سفارت شوروی جھت برقراری تماس مراجعه نمbود .او گزارشbی مختصbری از اوﺿbاع در کابbل را ارايbه نمbوده گفbت
آخرين بقايای مقاومت از بين رفتbه و شbورای انقالبbی کنتbرول کامbل ] بbاالی اوﺿbاع [ دارد .تbره کbی از اتحbاد شbوروی

١

عضوی پرچمی “ ح.د.خ.ا“ .و قومندان قوای ھوايی در سال  .۱۹۷٣درانقالب ثور حصه گرفته ،تا زمان ايجاد اداره ملکی تحت رھبری تbره

کی ،عھدۀ رياست شورای انقالبی ) شورای نظامی .مترجم( را دارا بود .در ماۀ می سbال  ١۹۷۸بbرای مbدت  ٣مbاه بصbفت وزيbر دفbاع
کار کرده  ،در اگست ھمان سال دستگير شده محکوم به اعدام گرديد .با بقدرت رسيدن ببرک کارمل از زندان رھbا گرد يbده موقbف
حزبی خود را دوباره بدست آورد .بين سالھای  ١۹۸۲و  ۱۹۸۵بار ديگر به حيث وزير دفاع ايفا وظيفه نمود .در نوامبر  ۱۹۸۵از
بيروی سياسی استعفا داده ،سال بعد بعنوان سفير به پولند فرستاده شد .دو سال بعد دوباره بمرکز فراخوانده شده به پارلمان انتخاب
گرديد .قرار اطالعات بعد از سقوط رژيم مارکسيست ،به اروپا پناھنده گرديد ).ويرايشگر(
٢

Mamad

٣

Niruz
١

ارگانھای خاص و يا سرويسھای خاص عبارتند از :سازمانھای دولتی ،ادارات و موسسات که بطور مستقيم ويا غير مستقيم ارتباط دارند به
سازمان دادن و اجرا کردن عمليات استخباراتی در داخل ويا خارج از کشور ،سازمانھای استخباراتی خودی ويا طرف مقابل  ،ژاندارم و
پوليس ،ادارۀ مھاجرت و گمرکات ،محافظين سرحدی ،ادارۀ اقدامات موثر و پخش اطالعات نادرست  ،ادارۀ تخريب ايديولوژی وجنگ روانی.
به يک جمله ارگانھای خاص و يا سرويسھای ويژه دربرگيرنده ارگانھای استخباراتی خودی وطرف مقابل ميباشد.

٢

سازمان استخبارات اسرايل ) .ويرايشگر(

ت به رسميت شناختن سريع رژيم
تقاﺿا کمک را در ﺻورت حمله احتمالی از جانب ايران و يا پاکستان نموده درخواس ِ
جديد را نموده بود.
حفيظ ﷲ امين در ھمان روز با يک افسر اوپراتيفی مالقات نموده طالب مشوره در مbوارد ذيbل شbد  :آيbا بيانيbۀ خطbاب
بمردم تره کی از طريق راديو ﺻبح روز ٢٩اپريل پخش شود و يbا ﺻbبح روز ٣٠اپريbل ؟ آيbا بيانيbۀ موﺻbوف از آدرس
حزب ﺻادرشود و يا از آدرس شورای انقالبی نظامی ؟ وباالخره آيbا تbره کbی ﺻbرف رئbيس جمھbور خوانbده شbود و يbا
منشی عمومی و رئيس جمھور به شکل ھمزمان؟ .امين به نماينده گbی ازخbود و سbاير رفقbايش درخواسbت نمbود تbا اتحbاد
شوروی به زودی ممکن رژيم جديد را برسميت بشناسد.
ريزيدنسی در گزارش خود به مسکو در حمايت از امbين نوشbت " امbين حbامی ھميشbگی ھمکbاری بbا اتحbاد شbوروی و
ح.ک.ا.ش .است".
قbbدرت ميbbان تbbره کbbی ،امbbين ،ببbbرک و قbbادر تقسbbيم گرديbbد .شbbام روز ٢٩اپريbbل مالقbbاتی بbbين تbbره کbbی ،پوزانbbوف و )
ريزيدنت (٣ويلييوف.گ .اوسکادچی ) ٤اسم رمزی :يفگينی ( درمنزل نمايندۀ آژانس تاس ﺻورت گرفت .تbره کbی گفbت
اگر رفقا شوروی ما ،اين اشتباه را نميکردند که ما را به حمايت کامل از رژيم داود توﺻيه نمايند ،در آنصورت حزب
تحت رھبری او اين توانايی را داشت که قدرت را سه سال قبل بدست آورد .اما طرف شوروی اين حرفھا را با قاطعيت
به اين دليل رد نمود کbه داود در آن سbالھا بbه يbک سياسbتمدار بbی مسbلک ،بbی مbرام و عbوام فريbب مبbدل گرديbده بbود.
حفيظ ﷲ امين ) اسم رمزی :کاظم ( بيانيۀ خطاب بمردم را ازطريق راديو قرائت نمود .او دربارۀ ارگانھای جديbد قbدرت
و مشکالت مبرم کشور حرف زد اما بنابر داليل تکنيکی از حرف زدن دربbارۀ نقbش رھبbری کننbدۀ حbزب و نقbش آن در
راه اندازی کودتا ،ابا ورزيد.
بتاريخ ٣٠اپريل بيروی سياسی کميتۀ مرکزی ح.ک.ا.ش .طی يک جلسه به بررسی اوﺿاع در افغانستان پرداخbت کbه
نتيجه آن به ريزيدنسی در کابل نيز فرستاده شد .در اين جلسه فيصله شده بود تا با امين مالقات ﺻbورت گرفتbه و بbه او
گفته شbود کbه بbه بbاور مسbکو بايbد بزودتbرين فرﺻbت ممکbن در افغانسbتان دولbت جديbد ايجbاد ،و شخصbی بعنbوان رئbيس
جمھور تعين گردد .در جلسۀ مذکور ھمچنان توافق بعمل آمده بbود تbا تbره کbی رئbيس جمھbور تعbين شbود امbا از ذکbر ايbن
مطلب که نامبرده منشی عمbومی کميتbۀ مرکbزی “ ح.د.خ.ا“ نيbز ميباشbد ،خbودداری شbده ايbن موﺿbوع بbه آينbده موکbول
گbbbbbbbردد .ھbbbbbbbدايات مشbbbbbbbابھی نيbbbbbbbز بbbbbbbbه پوزانbbbbbbbوف ازطbbbbbbbرف وزارت امورخارجbbbbbbbه نيزارسbbbbbbbال گرديbbbbbbbده بbbbbbbbود.
الزم به يادآوريسbت کbه اسbم رمbزی يbا اجنتbوری تbره کbی بعbد از کودتbا اپريbل از )نbور( بbه ) ديbدوف ( ١تعbويض گرديbد.
بتاريخ  ٦می عبدالقادر وزير دفاع افغانستان طالب مشوره در مورد چگونگی برخورد با زندانيان گرديد .تعداد زندانيان
تا آنزمان از مرز ده ھزار تن گذشته بود .محابس مملو از محبوسbين بbوده ،بbه تعbداد شbان ھbرروز افbزوده ميشbد .جھbت
محافظت از آنھا به تعداد زيادی از نيروھای وفادار به شورای انقالبی ﺿرورت بود .انbدروپوف و ] انbدری انbدريويچ [

٣

شخصيکه عضو سازمان استخباراتی بوده و توسط مرکزسازمان استخبارات به عنوان رئيس ريزيدنسی تعين ميشود ).مولف(

٤

Viliov. G. Osadchy
١

Dedov

گروميکو ،٢مشکل ياد شده را با بيروی سياسی مطرح نمودند .بيروی سياسی با اين پيشنھاد اندروپوف موافقbت نمbود کbه
آنعده از اعضای “ ک.ج.ب“ .که از گذشته ھا ارتباط اجنتوری با قادر ] اسم اجنتوری يا رمزی :عثمان [ داشتند ،ھمراه
با دساتيری در مورد چگونگی برخورد با توقيف شده گان ،به کابل فرستاده شوند .ھمچنbان تbورنجنرال ل .ن .گوريلbوف
بbbbbbbbbbbbbbbbbbbه رياسbbbbbbbbbbbbbbbbbbت متخصصbbbbbbbbbbbbbbbbbbين نظbbbbbbbbbbbbbbbbbbامی شbbbbbbbbbbbbbbbbbbوروی در افغانسbbbbbbbbbbbbbbbbbbتان برگزيbbbbbbbbbbbbbbbbbbده شbbbbbbbbbbbbbbbbbbد.
در جريان نخستين روز ھای ايجbاد رژيbم جديbد ،ريزيدنسbی بنbابر دسbتور مرکbز ]مسbکو[ دسbت بbه يbک سلسbله اقbدامات
برای دستيابی به آرشيفھای وزارت امور داخله ،ادارۀ استخبارات و ادارۀ استخبارات نظامی زد.
در ايbن عمليbbات از اجنbت ھايکbbه دارای موقعيbت ھbbای بلنbدی در اداره اسbbتخبارات بودنbد ماننbbد آ.عبbاس ) اسbbم رمbbزی :
استخبارات( ،سرپرست رياست استخبارات نظامی کار گرفته شد .در نتيجۀ اين عمليات آنھا توانستند بbه ليسbتھای حbاوی
اسbbمھای اجنتھbbا و اھدافيکbbه دردوران سbbلطنت شbbاه ٣و محمbbد داود تعقيbbب ميشbbد ،دسbbت يابنbbد .ادارۀ اسbbتخبارات نظbbامی
وزارت دفاع اتحاد شوروی ازريزيدنسی خود ٤درخواست نمود تا معلومات دربارۀ تاسيسات امريکايی دراطراف کابل،
اطالعات مربوط به زلزله خيزی در اطراف شھر فيض آباد ١وساير اسناد و مدارک را بدست آورند .در حقيقت ھر اداره
ميخواست معلومات طرف عالقۀ خود را بدست آورد.
در مbbbاۀ مbbbی نخسbbbتين گbbbروپ مشbbbاورين ادارات اسbbbتخباراتی شbbbوروی وارد کابbbbل شbbbد .رياسbbbت ايbbbن گbbbروپ را ل .پ.
بوگدانوف ) ٢اسم رمزی  :ديسنين ( بعھده داشت .درمbاۀ اگسbت يbک نماينbده گbی “ ک.ج.ب“ .در جمھbوری دموکراتيbک
افغانستان )“ج.د.ا“ ( تاسيس گرديد .ھدف از ايجاد اين نماينده گی ،کمک درامر سازماندھی ارگانھای جديد استخباراتی
و دفاع از رژيم جديدالتشکيل بود .در سپتمبر ادارۀ اگسا ) دافغانستان دگتو دساتلو اداره ( ايجاد گرديد .وظايف اين اداره
را ھدف قراردادن منافع کشورھای غربی ،ديده بانی از سفارتخانه ھای اﺿالع متحده امريکbا ،ايbران  ،جمھوريbت خلbق
چbين و پاکسbتان ،دشbوار سbاختن شbرايط زنbده گbی بbbرای اتبbاع کشbور " دشbمن اﺻbلی " يعنbی امريکbا ،در اففانسbbتان ،
جلbbbbbوگيری از نفbbbbbوذ تخنيکbbbbbbی موسسbbbbbات کشbbbbbور ھbbbbbbای غربbbbbbی و مبbbbbbbارزه بbbbbbا دشbbbbbمنان داخلbbbbbbی تشbbbbbکيل ميbbbbbbداد.
بنابر ھدايت اندروپوف ھويت يک تعداد از اعضای ريزيدنسی برای امين فاش ساخته شد .آنھا عبارت بودنbد
از :شخص ريزيدنت و.گ .اوسکادچی قون سbل ،پ.س .گوليوانbوف سbکرتر دوم سbفارت س .گ .بختbورين ،افسbر گbارد
٢

موﺻوف بعد ازسال  ١۹۵۷بصفت وزير خارجه و بين سالھای ۱۹۸۵ـ  ١۹۸۸بعنوان رئيس ھيات رئيسه اتحاد شوروی ايفا وظيفه مينمود.
) ويرايشگر(
٣

محمد ظاھرشاه ،پادشاۀ افغانستان بين سالھای  ١۹٣٣ـ ) . ۱۹۷٣ويرايشگر(
٤

ريزيدنسی ھای نظامی نيز مانند ريزيدنسی ھای ک.ج.ب از خود دارای شبکه جھانی است .جدوليکه در ﺿميۀ شماره سه) در اخير اين کتbاب(
موجbbbود اسbbbت حbbbاوی معلومbbbات دربbbbارۀ تعbbbدادی اعضbbbا و محbbbالت تحbbbت پوشbbbش ايbbbن شbbbبکه را درمbbbاۀ مbbbی سbbbال  ١۹۶۲بbbbه نمbbbايش ميگbbbذارد.
) متبافی پاورقی ﺻفحۀ قبلی (افسر محافظتی ک.ج.ب .به افسری اطالق ميشود که عضو ريزيدنسی " قانونی " بوده به عنوان دستيار سbفير در
امور حفاظتی ايفا وظيفه مينمايد .وظايف او مشتمل است بر دفاع و اخذ اقدامات مدافعوی در جھت حراست از موسسات مربوط بbه نماينbده گbی
ھای شوروی در کشور ھای مورد عالقه و ھمچنان حراست از وظايف آنھا در اين کشور ھا و سازماندھی اقدامات امنيتی در جھت حراست از
شھروندان شوروی و خانواده ھای شان ،در خارج از کشور .افسر حفاظتی اجازه دارد تا در شرايط خbاص بbا کارمنbدان موسسbات اسbتخباراتی
کشbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbور ميزبbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbان تمbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbاس برقbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbرار نمايbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbد) .مولbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbف(
١

شھر فيض آباد در شمالشرق افغانستان موقعيت دارد) .مولف(

٢

L.P. Bogdanov ( Desnin).

امنيتbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbی و .ی.ل.کوکتbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbا سbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbکرتر اول سbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbفارت شbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbوروی در کابbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbل.٣
رئيس ھيات “ ک.ج.ب“ .دگروال بودگانوف برای امين توﺿيح داد که بنابر يک سلسله داليل قابل فھم و براساس دساتير
دولت شوروی ،آنھا قبل از انقالب اپريل با رھبری “ ح.د.خ.ا“ تماسھای مخفيانbۀ را برقbرار کbرده بودنbد .آنھbا ] نماينbده
گان “ ک.ج.ب“ در افغانستان[ اکنون سرگرم آن اند که به فعاليتھbای تخريبکارانbۀ سbازمانھای اسbتخباراتی کشbور ھbای
غربbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbی عليbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbه اتحادشbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbوروی و “ج.د.ا“ .نقطbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbۀ خbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbتم بگذارنbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbد.
در اوايل ماۀ می اعضای ريزيدنسی مالقاتھای داشتند با نور احمد نور وزير امbور داخلbه ،اسbد ﷲ قومنbدان ژانbدارم و
پbوليس و رئbbيس اگسbbا و ھمچنbbان بbbا حفbيظ ﷲ امbbين .ھbbدف از ايbbن مالقاتھbbا ﺻbحبت دربbbارۀ ﺿbbرورت اخbbراج مشbbاورين
کشbbورھای غربbbی از وزارت داخلbbه ]افغانسbbتان[ بbbود .امbbين اظھbbار نمbbود کbbه او و تbbره کbbی در مbbورد تعbbويض تbbدريجی
متخصصين آلمانی با مشاورين شوروی بbه موافقbه رسbيده انbد و ايbن امbر ھمزمbان بbا پايbان يbافتن دوران کbار آلمانھbا در
افغانستان ،عملی خواھد شد.
در مbاۀ نbوامبر محbbالت بbود و بbbاش و کbار تbbره کbی بbه مقصbbد يbافتن دسbbتگاۀ اسbتراق سbbمع از طbرف “ ک.ج.ب“ مbbورد
بازرسbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbی قbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbرار گرفbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbت ،ولbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbی چيbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbزی بدسbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbت نيآمbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbد.
در جوالی  ١٩٧٨ريزيدنسی بمرکز اطالع داد که منازعbه بbرای رھبbری “ ح.د.خ.ا“ .نbه تنھbا باعbث انشbعاب در حلقbۀ
رھبری حزب گرديده بلکه به رده ھای پائينی حزب نيbز سbرايت نمbوده اسbت .تbره کbی و امbين مبbارزۀ شbانرا در برابbر
عناﺻر مرتجع راستگرا پايان داده در عوض آنھbا حملbۀ فعbالی را دربرابbر پرچميھbا بbراه انداختbه انbد .آنھbا شbيوه ھbای
دموکراتيک را که در ابتدا اتخاذ نمbوده بودنbد تbرک گفتbه تbرور واقعbی را در برابbر پرچميھbا بbراه انداختbه انbد .زجbر و
شکنجه نمودن پرچميھا نتايج وخيمی را در قبال خواھد داشت که در ﺻورت تداوم اين عمل منجbر بbه درگيbری در بbين
اين دو جناح و در نھايت منجر به يbک جنbگ داخلbی خواھbد شbد .پيbروان ببbرک نماينbده گbان شbوروی )“ ک.ج.ب“ (.را
متقاعد ساخته اند که " اين فقط رھبری ح.ک.ا.ش است که ميتواند باالی اين فرﺻت طلبان وحشی ]خلقيھا[ اعمbال نفbوذ
کbbbbbbbbbbرده ،بbbbbbbbbbbا اسbbbbbbbbbbتفاده از فشbbbbbbbbbbار ،آنھbbbbbbbbbbا را بbbbbbbbbbbه تغيbbbbbbbbbbر برخbbbbbbbbbbورد در برابbbbbbbbbbbر پرچميھbbbbbbbbbbا وادارنbbbbbbbbbbد".
ناسازگاری ميان تره کی و امين از يکطرف و بين رھبران شاخۀ پbرچم از طbرف ديگbر بbه خصbومت گرائيbده بbود .در
ميان اعضای حزب شايعاتی پخش گرديده بود مبنی بر اينکه گويا تره کی در سازمانھای سيا و “ ک.ج.ب“ بbه شbکل
ھمزمان عضو ميباشد ،ويا اينکه امين جاسوس امريکاست البته تحت يک پوشش شديد ،و يbا اينکbه تbره کbی ميخواھbد تbا
اتحاد شوروی را فريب دھد .نامبرده ميخواھد در قدم اول کمکھای اقتصادی شوروی را به پيمانه وسيعی بدست آورده
موقف اشرا تقويت نمايد و بعداَ به رديف کشورھای طرفدار غرب و مرتجع اسالمی قرار بگيرد .ھمچنان گفته ميشد امين
که از اعتماد کامل تره کی برخوردار است ميخواھد در نھايت تره کی را از قدرت کنار زده و در تفاھم با وزرا وفا دار
بخودش افغانستان را به دامان غربيھا بيافگند.

٣

V.D Osadchy, P.S. Golivanov, S.G.Bakhrurin and Y.L. Kukhta.

درايbن جbدا ِل کسbbب قbدرت کbbه بbين خلقيھbbا و پرچميھbا جريbbان داشbت ،طرفbbداران تbره کbbی برنbده شbbدند .ببbرک در جbbوالی
١٩٧٨از مقامش کنار زده شده بعنوان سفير به چکوسلواکيا تبعيد گرديد .در اين ھنگام تصفيۀ سازی حزب و دولت ] از
وجود مخالفان و رقبا[ ،اتھbام بسbتن بيکbديگر مبنbی بbر دستداشbتن در دسيسbه و بbاالخره توقيbف کردنھbا و شbکنجه دادنھbا
ھمچنان ادامه داشت .تعداد بازداشbت شbده گbان بbاال رفتbه در زنbدانھا اطاقھbای عمbومی و منفbرد ھمbه لبريbز گشbته بودنbد.
ابتدايی ترين حقوق انسان نيز پامال گرديده و ھمۀ اين اعمال بنام انقالب و تکامل و پيشرفت آن انجbام ميگرفbت .تملbق و
چاپلوسی مفرط و اغراق گويی در ستودن تره کی و امين شکل قاعده و قانون را بخود گرفته بود .تاريخ حزب براساس
منافع شخصی د ر دوره ھای قبل و بعد از انقالب بازنويسی شده مورد تحريف قرار گرفت .نقش و محل را که حزب
و رھبرانش در تاريخ کشور داشتند عمداَ تخريب گرديد .اسناد ،مدارک و مکاتيب ھمه باز نويسی گرديدند .معيار شناخت
اشخاص بيشتر روی عاليق فردی و خصوﺻی ﺻورت ميگرفت تا روی اساسات واقعی .از طرف ديگر خويش و قوم
پرستی ،تبعيض و فرﺻت طلبی از اھميت خاﺻی برخوردار شده ،معيار برای اخذ مقام و تعين حدود ﺻالحيت عبارت
بود از طرفداری و جانسپاری برای رھبbران .دارايbی ملbت بbه يغمbا رفتbه ،الزامbات بbی بنيbاد و اتھbام بسbتن بbه اوج خbود
رسيده بود .افراد محترم و ﺻادق توسط پوليس سرکوب ميشدند و کشور به يک اطbاق شbنکنجه مبbدل گشbته بbود .انسbانھا
بدون تحقيق و محاکمه اعbدام ميشbدند .دولbت اساسbا َ از يکطbرف بbه زور و فشbار و از طbرف ديگbر بbه حمايbت ارگانھbای
ف عظيمbی بbين مbردم و دولbت گرديbده بbود .رژيbم
امنيتی ،اردو و پوليس تکيه کرده بود که اين موﺿوع باعث ايجاد شگا ِ
تقاﺿا فرمانبرداری از ھمه کbس و ھمbه چيbز را داشbته ،اشbخاص مکbار ،فاسbد بbا ھويbت مشbکوک و رذيbل از ھbر قمbاش
توانسته بودنbد بbه سbطوح بbااليی راه يابنbد .ارگانھbای امنيتbی بbرای رھبbران رژيbم ،حيثيbت سbاطور بbرای ميرغضbب را
داشت.
بنابر مالحظات ريزيدنسی رھبری “ج.د.ا“ در امر دريافت يک راۀ حل برای مشکالت مبرم سياسbی و اقتصbادی کشbور
و استقاده از امکانات موجود در قسمت ايجاد ثبات در کشور ،عاجز مانbده بbود .کشمکشbھا و دسيسbه سbازيھا در داخbل “
ح.د.خ.ا“ کbbه از گذشbbته وجbbود داشbbت ھنbbوز ھbbم ادامbbه داشbbته و مbbانع آن ميگرديbbد تbbا “ ح.د.خ.ا“ بتوانbbد بbbه بزرگتbbرين
سازمان سياسی استوار بر انديشه ھای مارکسيزم ـ لينينيزم مبدل شود .اساسا َ بايد “ ح.د.خ.ا“ اين توانايی را ميداشت که
به يک سازمان رھبری کننده در جامعۀ افغانی مبدل گشته ،نقش رھبری کننده را در تولد مجدد ساختاری و ايديولوژيکی
جامعه بازی نمايد .اما درعوض روندی آغاز شد که در جريان آن “ ح.د.خ.ا“ .به يک گروۀ از اشخاص مبدل گرديد که
در آن گروه افراد منتخب و وفاددار به رھبران ،که براساس روابط فاميلی با ھم مرتبط بودند و به منظbور توانمنbد شbدن
بيشترعالقمند به قدرت بودند ،دور ھم جمع گرديدند.
ريزيدنسbی تماسbbھای را بbbا نماينbbده گbان عمbbده ھbbردو جنbbاح کbه مقامbbات کليbbدی را در حbbزب ،دولbت ،رسbbانه ھbbا جمعbbی و
سازمانھای اجتماعی عھده دار بودند برقرار ساخت .آنھا نماينده گbان شbوروی را بbه مثابbه" رفقbا بbزرگ خbود و رفقbا
حزبی در قوای مسلح در راۀ مبارزه طبقاتی "١ميدانستند.
١

رفقا حزبی در قوای مسلح د ر راۀ مبارزۀ طبقاتی ،عبارتيست ساده ولی فريبکارانه و خيلی مرموز،استوار بر عنصر قدرت.
درجريان کار با رفقا افغان اينطور برای شان القا شده بود که اتحاد شوروی نه تنھا مانند ساير کشورھای ھمجوار يbک ھمسbايه افغانسbتان اسbت
بلکbه شbbوروی آنکشوريسbت کbbه روی پbرچم سbbرخ آن نوشbته شbbده " پرولتاريbا جھbbان متحbد شbbويد! " ).در افغانسbتان تعbbداد پرولتاريbا ﺻbbرفا َ بbbه
٢۵٠٠٠٠از مجموع  ١۵ميليون نفوس ميرسيد( اتحاد شوروی به مثابه مامن ايديولوژيک ھمه کمونيستھا بشمار ميرفت .بنbابراين بbا بbدينا آمbدن
يک کمونيست در جھان بدون در نظرداشت محل تولد ،تابعيت و محل بود و باش او ،تعلق او بbه شbوروی دايمbی و اسbتوار بbوده و چbون شbاخه
سبزدرخت ،وجود او از تنۀ درخت شوروی مادۀ حياتی را برای ھميشه دريافت مينمود .اما زمانيکه موقbع قطbع نمbودن شbاخه سbبز ميرسbيد او
پژمbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbرده و قطعbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbه قطعbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbه گشbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbته مزيbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbت اشbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbرا از دسbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbت ميbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbداد.

بتاريخ چھارم ماۀ می سال  ١٩٧٨برای برژنف از شبکۀ اجنتوری موجود در “ج.د.ا“ .معلومات داده شد .او موافقه اشرا
٢

در قسمت ادامه تماس با اجنت ھا ابراز نموده توﺻيه نمود که اينکار بايد به شکل محرمانۀ به پيش برده شود.

منابع جناح پرچم خاطرنشان ميساختند که اکثريت موجود درحزب و دولت را افرادی تشکيل ميدھند کbه در گذشbته بbا ھbم
کنار آمده بودند.
موجوديت عقايد مختلف در بين گرداننده گان قدرت ازيکطbرف و تبbديل شbدن ارتشbا بbه يbک پديbدۀ عbادی از طbرف ديگbر،
باعث تغير ساختار طبقاتی در کشورگرديد .ايوانوف ) اسم اجنتوری يا رمزی :س .بbوريس ( ،بودگbانوف و گوريلbوف نيbز
اين مطلب را تائيد کردند که رھبری “ ح.د.خ.ا“ .تالشھايشرا درجھت مبارزۀ سياسی درون حزبی و بطور خاص از بين
بbbbbbbbbbbbردن شbbbbbbbbbbbاخۀ پbbbbbbbbbbbرچم متمرکbbbbbbbbbbbز سbbbbbbbbbbbاخته دشbbbbbbbbbbbمنان واقعbbbbbbbbbbbی انقbbbbbbbbbbbالب را عمbbbbbbbbbbbالَ ناديbbbbbbbbbbbده ميگيbbbbbbbbbbbرد.
محمود بريالی ] اسم اجنتوری يا رمزی  :شير[ پسرکاکا ببرک ١و عضو کميتۀ مرکزی “ ح.د.خ.ا“ .در مالقاتی با
رھبر حزب کمونيست فرانسه موريس تbوريز احسbاس عbام کمونيسbتھا راچنbين بيbان کbرده بbود :زمانيکbه يbک کمونيسbت در کنbار اتحادشbوروی
ايستاده مبارزه ميکند ،ايستاده گی او در کنار شوروی باالتر از دوستی و ھمکاريست .در واقعيت اين يک مبارزه برای ما نيز است .ما گفته ھای
لينين را بياد ميآوريم "ما انترناسيونال يست ھستيم ،ما تالش ميکنيم تا کارگران و دھقانان ھمه کشور ھای جھانرا در يک جمھوريbت ھمگbانی و
واحbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbد شbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbوروی بbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbه ھbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbم متحbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbد و نزديbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbک سbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbازيم".
نbbbbbومين کالتbbbbbورا شbbbbbوروی و جھbbbbbانی در جھbbbbbت گراميداشbbbbbت اھbbbbbbداف شbbbbbان بbbbbbا سbbbbbازگاری گامھbbbbbای اسbbbbbتوار برميbbbbbدارد ).مولbbbbbbف(
٢

زمانيکه در يک کشور رژيمی مانند سيستم شوروی ايجاد ميگردد و گماشته گان ک.ج.ب مقامات بلندی را در انکشور بدست ميآورند تماس
اجنتوری با آنکشور قطع گرديده ،بعضی از اين اجنت ھا به منابع معتبر تماس و ارتباط مبدل ميشوند .اما فرق بين تماس اجنتوری و تماس از
طريق يک منبع معتبر چيست ؟ تماس اجنتوری در بخش استخبارات عبارت از آن نوع ارتباطيست که بين يک سازمان جاسوسی و يک شخص
که بعضويت آن سازمان درآمده است ،برقرار ميگردد .ممکن شخص بعنوان اجنت برای کشور خودش و يا کدام کشور ديگر فعاليت نمايد.
شخص اجنت ماموريتشرا به ﺻورت آگاھانه ،اﺻولی ،مخفی و براساس معاھدۀ که بين او و سازمان استخباراتی وجود دارد ،انجام ميدھد.
وظيفۀ او ھمکاری در بخش استخباراتيست که با نماينده رسمی اداراه جاسوسی و يا نماينده سازمانھای ديگرﺻورت ميگيرد.بعضا نقش نماينده
را يک عضو و يا اجنت سازمان جاسوسی اجرا ميکند .ارتباط ازطريق منبع معتبر آن شکل تماس استخباراتيست که بين آنعده از اعضا سازمان
استخباراتی که وابستگی شانرا به ادارۀ جاسوسی مخفی نگھميدارند ،برقرارميشود .آنھا ھيچگونه مکلفيت وظيفوی ندارند ولی در ﺻورت
درخواست از جانب مامورين استخباراتی ،در محدوده قابل قبول برای آنھا ،اجرا وظيفه ميکنند .تماس از طريق منبع معتبر برای عامل امکان
بدست آوردن معلومات مورد عالقه ،سياسی ،ايدلوژيک و باالخره برقرار سازی تماس با ديگران را مھيا ميسازد .اساس اين نوع تماس را نياز
ھای مادی و غير مادی فرد ،عالقمندی و مشخصۀ فردی يا کرسترستيک که توسط عاملين در جھت برقرارسازی تماس معتبر مورد استفاده
قرار ميگيرد ،ميسازد .ارتباطات معتبر يا قابل اعتبار در محافل سياسی و دولتی از اھميت ويژۀ برخوردار است .اينوع تماسھا توسط ادارات
استخبارتی در خفا کامل بمنظور اجرای اقدامات موثر در جھت تاثيرگذاری روی ارگانھای دولتی و زنده گی اجتماعی و سياسی در کشور مورد
عالقه ﺻورت ميگيرد .در ﺻورت برقراری اينوع تماس ،شخصی ]اجنت[ که در يک کشور ديگر اقامت دارد تالش ميکند در چوکات نورمھا
و قوانين کشور متبوعه خود عمل نموده و خود را با پيگرد قانونی مواجه نسازد .اما شخص اجنت در عين زمان کارھای را نيز انجام ميدھد که
خارج از ساحۀ کارش است و به اين ترتيب اينطور نشان ميدھد که اين شخص به عنوان نماينده يک موسسه کار و فعاليت مينمايد و ھر آنچه را
او انجام ميدھد براساس منافع ھمان موسسه ميباشد و نه بر اساس منافع شخصی .ھمکاری ميان يک تبعۀ خارجی و يک سازمان استخباراتی بايد
در خفا کامل ﺻورت گيرد .برخالف اجنت ھا منابع معتبر] اشخاص مورد اعتماد سازمانھای جاسوسی[ تعليمات و آموزش مسلکی نميبينند .به
ھمين دليل کارمند ريزيدنسی بايد ھميشه اينرا بخاطر داشته باشد که مواظب باشد تا نوعيت و محرميت تماس با منبع معتبر به نزديکان و آشنايان
او و يا ھم به اجنتھای طرف مقابل افشا نشده باشد .زمانيکه يک شخص ] منبع معتبر[ مورد آزمايش قرار گرفت و ثابت شد که او يک شخص
قابل اعتماد است ،از او تقاﺿا ميشود تا ﺿمانت نمايد که نوعيت ارتب اطش با ک.ج.ب .را مخفی نگھداشته ﺿمانت نمايد که اين موﺿوع به
آشنايان واقارب موﺻوف ويا ھم به سازمانھای جاسوسی طرف مقابل افشا نميشود .او ھمچنان بايد ﺿمانت نمايد که از ) ادامه در ﺻفحه بعدی(
) بقيه پاورقی ﺻفحۀ گذشته (او ھمچنان بايد ﺿمانت نمايد که از ارتباط خودش با ک.ج.ب .بر عليه منافع ک.ج.ب .استفاده نه نمايد .يکی از
تفاوتھای ديگر بين تماسھای مخفی و علنی در ميزان پايداری و آگاھی از اينوع تماسھا ميباشد .بطور مثال ارتباط يک خارجی با ادارۀ
استخارات .معلومات مورد عالقه يا از شخص ارتباطی بدست آورده ميشود و يا ھم به اين شخص ھدايت داده ميشود که چگونه اين معلومات را
بدست آورد .البته اين پالنھا با تفاھم کامل بين کارمند سازمان استخباراتی و شخص رابط طرح ميشود .تفاوت ميان نوع تماس با يک منبع قابل
اعتماد و شخصی که استخدام شده و بصفت اجير گماشته شده است در اين است که در قضيه منبع قابل اعتماد مقررات خاﺻی وجود دارد مبنی
بر رعايت و عدم رعايت نورمھای حقوقی و اداری توسط شخصی مخبر و يا نماينده سازمان استخباراتی .اما در مورد شخصيکه استخدام شده
است قضيه شکلی ديگری دارد به اين معنی که در مورد او محدويت ھای از اين قماش وجود ندارد و ادارۀ استخباراتی تالش دارد تا شخص
مخبر را فراتر از قوانين و نورمھا قرار بدھد .زمانيکه اداره استخبارات ميخواھد تماسی را با شخص مورد نظر برقرار نمايد ،بايد اين مطلب
واﺿح ساخته شود که با اين شخص چه نوع تماس بايد برقرار گردد ،تماس اجنتوری و يا تماس با يک منبع قابل اعتماد .در قضيه استخدام مخبر
موﺿوع راز داری و محرميت با واﺿحات و روشنی بيان شده ،وظايف با وﺿحات بيشتر و شيوه ھای مورد استفاده بايد با تفيصل زياد مورد
تجربه قرار گيرند .ھمچنان در اين نوع تماسمھا توجه زياد به بدست آوردن موادی مورد عالقه متمرکز ميباشد .ھمچنان شکل ديگر تامين

يک افسر اوپراتيفی به اسم ا.ی.نيکراسوف  ٢در مسکو ،تقاﺿا ديدار را با يکتن از اعضا کميتۀ مرکزی ح.ک.ا.ش .نمود.
او ميخواست تصويری از اوﺿاع در افغانستان را ارايه کند .بريالی گفت نميتواند درک کند که چرا در مطبوعات شوروی
پيرامون افغانستان از جناح خلق بعنوان حزب برجستۀ دموکراتيbک در افغانسbتان يbاد ميگbردد در حاليکbه دربbارۀ جنbاح
پرچم ذکری خيلی اندکی بعمل ميايد .اينکه ح.ک.ا.ش .باالی جناح خلق حساب ميکنbد يbک اشتباھسbت ،زيbرا کمونيسbتھای
واقعی ھمه در جناح پرچم گردھم آمده اند .در واقعيت جناح پرچم و پيروانش در قوای مسلح ،نقbش سbازماندھنده و اجbرا
کننده انقالب را به عھده داشته است .در حاليکه جناح خلbق بوسbيلۀ دسيسbه کbردن و توطئbه چيbدن قbدرت را غضbب کbرده،
حاميان شانرا در اردو جابجا نمودند که بعداَ بتوانند بbه تbار و مbار کbردن پرچميھbا بپردازنbد .ايbن در حاليکbه پرچميھbا از
جمله بيست ونه کرسی موجود در کميتۀ مرکزی ،نزده کرسی را در اخيتار داشتند .تره کی شخصا تصميم گرفته بود تا ھمه
ايbن نbbزده تbن را از مقامھايشbbان کنbbار زده بعنbوان سbbفرا از کشbbور خbارج سbbازد .براسbbاس ايbن تصbbميم تbbره کbی ،ببbbرک بbbه
چکوسلواکيا ،او خودش )بريالی ( به پاکستان ،نور احمد نور به واشنگتن ،وکيل به لندن و اناھيتا به بلگbراد فرسbتاده شbدند.
امين به بريالی گفته بود که بايد حکم تره کی ] در مورد تعينی اش به عنوان سفير[ را بدون کدام چون
و چرا اجرا نمايد و آنانيکه از اجرای اين دستور سرپيچی کنند توسط دولت بقتل خواھند رسيد ،دقيقا ھمانطوريکه اسbتالين
عمل نموده بود .بريالی اعتراض نموده گفته بود که انقالب ما ويژه گی ھای خود را دارد و ما نبايد کورکورانه تقليد استالين
را کنيم .زيرا حتی رفقای حزبی استالين ،خود را بطور ﺿمنی برای اعمال که استالين مرتکbب شbده بbود ،محکbوم کbرده
اند .امين متقابال پاسخ داده بود که اوﺻرف بعنbوان يbک دوسbت بbرايش مشbوره ميدھbد ولbی او )بريbالی ( در تصbميم گيbری
دربارۀ سرنوشت اش آزاد است.
مبارزۀ درون حزبی اثرات وخيمی را در پی داشbته اسbت .افbراد کbامال وفbادار بbه اتحbاد شbوروی مbورد آزار و اذيbت قbرار
ميگيرند ،در حاليکه رفقا شوروی شان بايد آنھا را مورد حمايه قرار دھند .اتحادشوروی بايد قبbل از آنکbه خيلbی ديbر شbود
داخل اقدام شده ،رفقا افغان شانرا متوجه اشتباه شbان بسbازد .امbا اتحbاد شbوروی ھنbوز ھbم از رھبbری “ ح.د.خ.ا“ و قbوای
مسلح افغانستان بدون اينکه آنھا را متوجه اشتباھات شان ساخته باشد ،حمايه ميکند .امbا اگbر در اجbرای ايbن امbر از جانbب
شوروی تاخير ﺻورت گيرد “ ح.د.خ.ا“ .مجبور خواھد بود تا راۀ حزب کمونيست چين را تعقيب کند که البته اين کار بbه
تبbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbاھی و بربbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbادی حbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbزب مbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbا خواھbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbد انجاميbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbد.
ب.ن .بترايbbوف ١ريزيbbدنت در اسbbالم آبbbاد ،از تقbbرر بريbbالی بصbbفت سbbفير در پاکسbbتان ،مطلbbع سbbاخته شbbده از او
درخواست گرديد تا بريالی را در امور ديپلوماتيک و کاری بعنوان سفيرکمک و رھنمايی نمايد تا باشد که با اينکار از يک
شخص ناراض که از حزب و دولت خود شاکی است ،يک سفير وظيفه شناسی ساخته شود که وظايف اشرا آنطوريکه که
دولت متبوع اش از او طلب دارد ،به افتخار انجام دھد .برای بترايوف اين مطلbب نيbز گفتbه شbد کbه بbين گbروه ھbای خلbق و

ارتباط نيز وجود دارد که شباھتی زيادی به شيوه ارتباط با منبع قابل اعتماد دارد .اينوع تماس را " تماس غيررسمی ويژه " مينامند .اما افراد
شامل در اين کتگوری را اشخاص عادی تشکيل نميدھد بلکه اينھا اشخاﺻی مانند رھبران دولتی و احزاب قدرتمند سياسی ،افراد سرشناس در
دنيا اقتصاد .به عباره ديگر افرادی شامل اين گروه ميشوند که دارای نفوذ زياد سياسی در سطح ملی و بين المللی باشند .استفاده درست و دقيق و
موفقانه از اين نوع تماس دارای تاثيری مثبتی زيادی در کارھای ريزيدنسی دارد .الزم به ياد آوريست که برقراری و يا ھم قطع " تماس غير
رسمی ويژه " از ﺻالحيتھای رئيس بخش استخبارات خارجی ک.ج .ب .ميباشد) .مولف(
١

تصحيح شود به برادر ببرک کارمل )مترجم(

٢

E.I. Nekrasov

١

B.N. Batrayev

پرچم کدام فرق عمدۀ وجود نداشته ،رھبران پرچم که تحت نام سفرا به خارج فرسbتاده شbده انbد در واقعيbت لينينيسbت ھbای
راسخی اند که خود را وقف سوسياليزم و ترقی افغانستان نموده و ھمينطور باقی خواھند ماند .ھمچنان به بترايوف واﺿح
ساخته شد که درﺻورتيکه بريالی به انتقاد از تره کی بپردازد نبايد نامبرده از او حمايت کند .بلکه در عbوض بايbد او بbه
اين نکته اشاره کند که در شرايط فعلی منافع مbردم افغانسbتان ايجbاب مينمايbد تbا ھمbۀ مسbاعی در جھbت تقويbت ﺻbفوف “
ح.د.خ.ا“ .مبbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbذول داشbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbته شbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbود.
ھواخواھbbان ببbbرک در جريbbان گفتگbbو بbbا نماينbbده ھbbای شbbوروی ايbbن برداشbbت نادرسbbت شbbانرا مطbbرح ميکردنbbد کbbه خلقيھbbا
براوﺿاع در افغانستان حاکم نبوده زيرا آنھا سرگرم مبارزه بbا پرچميھbا بbوده و ايbن عمbل خلقيھbا در آينbدۀ نزديbک باعbث
بدترشدن ھرچه بيشتر اوﺿاع در ““ج.د.خ.ا““ .خواھد شد " .بنظرما اينطور قضاوتھا يکجانبه بوده ﺻرفا َ مbنعکس کننbده
نظر ھواخواھان ببرک ميباشد .از بحث روی مشکالتی از اين قماش بايد اجتناب ورزيده نبايد کسی در مجادلۀ درون حزبی
“ ح.د.خ.ا“ .کشbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbانيده شbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbود ".
در جون  ١٩٧٨تماس ھا ] اجنتوری[ با بريالی ) اسم رمزی يا اجنتوری  :شير ( مجددا َ برقرار ساخته شد .واکنش
نامبرده به از سرگيری تماسھا با او مشتاقانه بود .او اظھار داشت که اميدوار است تا ازسرگيری تماس با او مفيد واقع
شود.
در ماۀ سپتمبر به سفير شوروی ]در پاکستان[ از طريق وزارت خارجbۀ آنکشbور ھbدايت داده شbد تbا در ﺻbورتيکه سbفير
“ج.د.خ.ا“ ] .بريالی [ درباره کشمکشھای سياسی در افغانستان بخواھد با او ﺻحبت کند ،بايد از طرف سbفير شbوروی
بbرايش گفتbه شbود کbه ايbن موﺿbوع داخلbی افغانسbتان اسbت .ھمچنbان اگbر سbفير “ج.د.خ.ا“ .آرزو برگشbت بکشbbورش را
نداشته باشد بايد برايش واﺿح ساخته شود که اتحاد شوروی حاﺿر نيست بbرايش پناھنbده گbی سياسbی بدھbد .ريزيbدنت “
ک.ج.ب“ .نيbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbز بايbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbد بbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbه عbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbين شbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbکل عمbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbل مينمbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbود.
موﺿوع پناھنده گی سياسی در شوروی ،توسط بريالی در جريان مالقات او با بترايوف مطرح گرديد که البته با نزاکت
رد شد .بريالی اظھار داشت که قصد برگشتن بکابل را ندارد .او از بترايوف خواھش نمود تا به رھبران شوروی بگويد
که با وجود تمام مشکالت ،او يک کمونيست راسخ و دوست ﺻديق شوروی باقی خواھد ماند.
١

بريالی نخست به چکوسلواکيا رفت و در آنجا با ببرک مالقات نمود .متعاقبا او به مسکو سbفر نمbوده بbا نيکراسbوف در
منbbزلش تليفbbونی ﺻbbحبت نمbbود .بريbbالی گفbbت پرچميھbbا در حالbbت دشbbواری قbbرار دارنbbد ،اوﺿbbاع کشbbور غbbم انگيbbز بbbوده،
پرچميھا ھمه با مرگ مواجه اند .او استدعا نمود تا برای نجات ببرک و حاميانش بايد اقدامات عاجلی روی دسbت گرفتbه
شود " .بنام انسانيت ما را نجات بدھيد ! بنام انسbانيت مbا را نجbات بدھيbد ! " او در حاليکbه گريbه ميکbرد چنbدين بbار ايbن
جمالت را تکرار کرد " من نميدانم چکارکنم ،من ھيچ مرجعی برای حمايتم ندارم .رفقا شوروی ھمه اميد ما اند .من نامۀ
از ببرک دارم ولی نميدانم آنرا به کی بسپارم ".

١

Nekrasov

جريان اين گفتگو به اطالع سوسbلوف و پونيمbاريف رسbانيده شbد و آنھbا ھbدايت دادنbد تbا از بريbالی در شbعبۀ روابbط بbين
المللbbی کميتbbۀ مرکbbزی پbbذيرايی بعمbbل آيbbد .بbbا بريbbالی آ.گ .پوليbbاکوف ٢مالقbbات نمbbوده اوليانوفسbbکی ٣از مالقbbات بbbا او
خودداری ورزيد.
بريالی شکايت نموده موقف و برخورد اتحادشوروی در رابطه به قتل کمونيستانھای ﺻديق در افغانستان را ،مورد سوال
قbbرار داد .او سbbفير شbbوروی پوزانbbوف را مbbتھم بbbه اشbbاعه معلومbbات نادرسbbت در رابطbbه بbbه افغانسbbتان نمbbوده گفbbت او ]
پوزانوف[ برای کسب انعامات آماده است جانھای ھزاران کمونيست واقعی را قربان نمايد .بريالی ميخواست اينرا بداند
که چرا اکنون مسکو موﺿوع برگشتن او را به افغانستان ،به خودش واگذار نموده است؟ آنھم درشرايطی که مسکو خود
نميدانbد کbbه در افغانسbbتان چbbه ميگbbذرد .او گفbbت مbbن در گذشbbته ھميشbbه از مشbbوره ھbbای رفقbbا شbbوروی در امbbورات حزبbbی
مستفيد بوده و ھيچگاھی اين مشورتھا را ناديده نگرفته ام.
بريالی نظر ببرک را در رابطه به اوﺿاع افغانستان بيان نمود .ببرک بطور خاص از پوزانوف ناراض بود " پوزانوف
بايد در عين زمانيکه يک سفير است يک کمونيست نيزباشد .اينکه پرچميھا نميخواھند در مرحلۀ حاﺿر باعbث وخيمتbر
شدن شرايط انقالبی درکشور شوند ،نبايد به مفھوم تسليم شدن پرچميھا تلقی شود" .اوﺿاع در افغانستان در جريان يک،
يک ونيم ماه آنچنان تحول خواھد کرد که ديگر به نفع تbره کbی نيbز نخواھbد بbود .ديگbر زمbان خوشbگذرانی گذشbته اسbت.
ناراﺿايتی مردم از دولت که ھمين اکنون مشھود است ،توسعه يافته کشورشمول خواھد شد و در فرجام تره کی مbورد
حمله و انتقاد قرار خواھد گرفت.
نماينbbده گbbی “ ک.ج.ب“ و ريزيدنسbbی نيbbز کاسbbتی ھbbای از ايbbن قمbbاش را مالحظbbه نمbbوده بودنbbد .در واقعيbbت رھبbbری “
ح.د.خ.ا“ .تحت رياست تره کی و امين به نظرات و خواھشات کميتۀ مرکزی ح.ک.ا.ش .را مبنی بر بسيج نمودن ھمه
نيروھbbbbbbbbbbbای دموکراتيbbbbbbbbbbbک افغbbbbbbbbbbbان در جھbbbbbbbbbbbت اعمbbbbbbbbbbbار مجbbbbbbbbbbbدد کشورشbbbbbbbbbbbان ،ناشbbbbbbbbbbbنيده گرفتbbbbbbbbbbbه بbbbbbbbbbbbود.
در حلقات سياسی حزب و دولت “ج.د.خ.ا“ .گفته ميشد که امbين بbه خbاطر اسbتحکام يbافتن ھرچbی بيشbتر موﺿbع اش در
حbزب ،دولbbت و اردو بbه مبbbارزه بbbا پرچميھbا و خلقيھbbای نbاراض دامbbن ميزنbbد .بbا درنظرداشbbت خصbايل و ﺻbbفات امbbين،
اينطbbور بنظbbر ميرسbbيد کbbه او در آينbbده دسbbت بbbه ھمچbbو اقbbداماتی در برابbbر تbbره کbbی و ھمکbbاران نزديbbک او نيbbز بزنbbد.
نخستين شگاف بين تره کی و امين در ارتباط با اتاشۀ نظامی افغانستان در مسکو در اواخر مbاۀ مbی سbال
 ١٩٧٨ھويدا گشت .اتاشۀ نظامی افغانستان در مسکو کامل طره باز ۱و معاون او درنظbر داشbتند در عbوض عbودت بbه
کابل به کشور ھای غربی بروند .تره کی ھدايت داده بود تا آنھا تحت مراقبت به کابل فرستاده شوند ولی امين ميگفت "
بايد به آنھا اجازه داده شود تا به اروپا بروند .زيرا در ﺻورت برگشت به کشور ،دولت مجبور خواھد بود آنھا را گرفتار
نمbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbوده ،دربbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbارۀ سرنوشbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbت شbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbان درآينbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbده تصbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbميم بگيbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbرد".

٢

A.G.Polyakov

٣

Ulianovsky
نامبرده معاون شعبه روابط بين المللی کميتۀ مرکزی بود) .ويرايشگر(

قبل از مسافرت غيررسمی پونوماريوف به کابل ،تره کی و امين وارد اقدام شده تعداد زيادی از رقبای سياسی شانرا از
قدرت حذف نمودند .آنھا با استفاده از اقدامات سرکوبگرانه تعدادی زيادی از رقبbای شخصbی حزبbی و مخbالفين شbانرا
دستگير نمودند .مثالَ به يکی از دشمنان شخصی تره کی ،م.ا .اکبر ۴الزام وارد شد که برای سازمان سيا کار ميکند.
در طbbول نخسbbتين مbbاه ھbbای بعbbد از کودتbbا اپريbbل ،بيسbbت و ھفbbت " دسيسbbه " کشbbف گرديbbده بbbود .در پbbانزده ام اگسbbت )
شاھپور( ١لوی درستيز دستگير گرديد .در ھفده ام اگست عبدالقادر وزير دفاع “ج.د.خ.ا“ .و بbه تعقيbب آن وزرا و ديگbر
افسران روانۀ زندان گرديدند .اين سياست تره کی و امين که بمنظور کسب ھرچه بيشتر قدرت ،ميخواستند کسانی که
درايbbbbbbbbbbbbن راه سbbbbbbbbbbbbد واقbbbbbbbbbbbbع ميشbbbbbbbbbbbbوند را محbbbbbbbbbbbbو نماينbbbbbbbbbbbbد ،ديگbbbbbbbbbbbbر کbbbbbbbbbbbbامال ھويbbbbbbbbbbbbدا گشbbbbbbbbbbbbته بbbbbbbbbbbbbود.
در کابل اين انديشه وجود داشت که شوروی به افراد وفادار بخود خيانت ميکند .زيرا باوجود اينکه شوروی به افغانستان
کمbbک مينمايbbد ،مbbانع برکنbbاری و محbbو افbbرادی وفbbادار بخbbودش نشbbده اسbbت .بطbbور مثbbال قbbادر ،شخصbbيکه در کودتbbا
ھbbbbbbbای ١٩٧٣و ١٩٧٨نقbbbbbbbش مھbbbbbbbم و عمbbbbbbbدۀ را بbbbbbbbه عھbbbbbbbده داشbbbbbbbت ميتوانbbbbbbbد مثbbbbbbbالی باشbbbbbbbد از ايbbbbbbbن افbbbbbbbراد.
بقول تره کی بازداشت شده گان در يک زندان مخصوص نگھداری ميشدند که ﺻرف يک تعداد محدودی از موقعيت آن
آگbbاھی داشbbتند .تbbره کbbی بbbه سbbفير پوزانbbوف اظھbbار داشbbت " اکثريbbت زنbbدانيان در آسbbتانه خودکشbbی قbbرار دارنbbد .ھbbدايت
خودکشی نموده است .دسيسه سازان مايل نيستند حقايق و معلومات جديد را در اختيار ما بگذارند به ھمين دليل دست به
خودکشی ميزنند .قادر تا اکنون اعتراف نکرده است ولی اقرار نموده که اشتباھاتی را مرتکب شده است .وظيفۀ ما اکنون
اينست تا رھبری سياسی دسيسه سازان را افشا سازيم و بدانيم که کی در عقب قbادر و شbاھپور قbرار دارد و مbا اطمينbان
داريم که به اين امر نايل ميشويم".
شاھپور در حالت افسرده گی دماغی قرار داشته متواتر گريbه ميکbرد .او تقاﺿbا مينمbود تbا بصbورت فbوری از بbين بbرده
شbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbود.
عزيز ،رئيس سازمان استخبارات ،بشکل محرمانۀ چنين گفت  :تحقيقات از زندانيان ﺻرف زمانی ﺻورت ميگرفت کbه
متھم ميتوانست اسbناد و مbدارک ارايbه کنbد وامbا متبbاقی زنbدانيان بbه قتbل ميرسbيدند .پيbروان خمينbی ١و اعضbای سbازمان
برادران مسلمان ٢بايد در ھمان مرحله اول به قتل ميرسيدند.
بنابر دستور عبداالحد ولسی منشی اول کميتۀ واليتbی واليbت بلbخ در مbاۀ مbی سbال  ١٩٧٨بتعbداد نbه ﺻbد تbن از اھbالی
آنواليت تحت نام ﺿد انقالب دستگير شدند .بازداشت شده گان در مزارشريف به زندان افگنده شده ،مورد شکنجه قرار
گرفته بودند .قرار بود يک ھيات جھت تحقيق دربارۀ فعاليتھای ﺿد انقالبی آنھا تعين گردد .جھت انتقال آنھا بکابbل در
۴

بعداَ مشخص گرديد که نامبرده سرطبيب شفاخانۀ جمھوريت بوده است ) .ويرايشگر(

١

جنرال شاھپور احمدزی) .و يرايشگر(

١

روح ﷲ خمينی رھبرسياسی و مذھبی شيعه ھا و رھبر انقالب  ۱۹۷۸ايران که باعث طرد رﺿا شاه پھلوی از قدرت شد).ويرايشگر(
٢

جماعة االخوان المسلمين سbازمان سياسbی ـ نظbامی در مصbر در سbال  ۱۹۲۹توسbط حسbن البنbا تاسbيس گرديbد .ايbدلوژی ايbن سbازمان را پbان
اسbbbالميزم و ھbbbدف آنbbbرا تطبيbbbق قbbbوانين اسbbbالمی در ھمbbbه سbbbاحات اجتمbbbاعی و سياسbbbی زنbbbده گbbbی مسbbbلمانان تشbbbکيل ميدھbbbد) .ويرايشbbbbگر(

اواسط ماۀ جون مکتوبی بدانجا ارسال شد .اما در جريان يک محاسبه روشن گرديد که تعداد زندانيان کاھش يافته زيرا
به تعداد  ٥٠تا  ٦٠تن آنھا ھرشب در اطراف فرقۀ  ١٨پيادۀ که در شbھر مbزار شbريف ٣موقعيbت داشbت ،تيربbاران شbده
بودند .دستگيرشده گان وادار ميشدند تا با دستھای خود برای خود قبرحفر کنند .کbدام احصbايه دقيقbی کbه بتوانbد تعbدادی
دقيق زندانيان را برمال سازد نيز وجود نداشت .اما از طريق محاسبه نمودن مصرف مواد غذايی اين واقعيت نمايان شbد
که تعداد زندانيان ھمه روزه بين ٣٠تbا  ٧٠تbن کbاھش يافتbه اسbت .ادارۀ زنbدان ] بbرای مbردم [ توﺿbيح ميbداد کbه گويbا
زندانيان به اورال و سايبريای شوروی به خاطر بيگار فرستاده شده اند ،و از آنجbا پارسbلھای مملbو از مbواد مختلbف از
جمله ﺻابون را برای وابستگان شان فرستاده اند .نامه ھايشان که در بين ﺻابون مخفی شده بود حاکی از شرايط دشوار
زنده گی و کار طاقت فرسا بوده است.
در اگست سال  ١٩٧٨تره کی به پوزانوف از کشف يک توطئه که بر عليه دولت چيده شbده بbود اطbالع داد .کشbورھای
چين ،امريکا ،ايران ،پاکستان ،عربستان سعودی و جمھوريت آلمان فدرال در اين توطئه دخيل دانسته ميشدند ) .در اينجا
چھار کلمه حذف شده است ( .کودتاچيbان در نظbر داشbتند تbا تbره کbی و امbين را از بbين بbرده رھبbری جديbدی را انتخbاب
نمايند .اين موﺿوع توسط لbوی درسbتيز اسbبق شbاھپور و م.ا .اکبbر سbرطبيب شbفاخانۀ جمھوريbت کbه ھbردو در توقيbف
بسرميبردند افشا گرديده بود.
امين گفت " دولت اکنون اعترافات اکثريت دستگيرشده گان را بدست آورده است .حزب توانايی اينرا نداشت که از قادر
يک مارکسيست ـ لينينيست واقعی که بتواند در برابر دشواريھا ايستاده گی نمايد ،بسازد .و اين يک اشتباه بود".
پوزانوف با برخی از نتيجه گيريھای امين موافق بوده گزارشی را به اين شکل به مسکو فرستاد " .ما به ايbن بbاوريم کbه
قbbادر ھنbbوز بbbه بلbbوغ سياسbbی نرسbbيده ،احمbbق و متمايbbل بbbه مbbاجراجويی بbbوده اسbbت .بbbه بbbاور مbbا ايbbن اقbbدامات رھبbbری “
ح.د.خ.ا“  .باعث تقويت دولت انقالبی شده ،باعث متاثر شدن بيشتر قوای مسلح افغانستان توسط حbزب خواھbد گرديbد".
امbين بbه پوزانbbوف و و.ی.خbزروف ١اطمينbbان داد کbه او از دريافbbت پيشbنھادات رفقbbا شbوروی ھميشbbه خرسbند بbbوده ،و از
آنجاييکه مبارزه بbا پرچمbی ھbا شbباھت بbه مبbارزۀ بلشbويکھا بbا منشbويکھا دارد ،عالقمنbد اسbت تbا از تجbارب ح.ک.ا.ش.
دراين عرﺻه بياموزد.
تره کی رقبايشرا حذف نموده موﺿع اشرا تقويه کرد .او خواست با مردم نزديbک گbردد و بbه ھمbين منظbور بbه نمازھbای
جمعه اشتراک نموده و بيانات راديويی خود را با ذکر بسم ﷲ الرحمن الرحيم آغاز ميکرد.
بنابر محاسبات ريزيدنسی گروپ پرچم در قوای مسلح دارای  ٥٠٠عضو و١٢٠٠حامی بود در حاليکه جناح خلق بتعداد
 ٤٧٠عضbbو و ١١٠٠حbbامی بbbود .در ميbbان غيرنظاميbbان ،پbbرچم دارای  ٥٥٠٠عضbbو و خلbbق دارای  ٥٤٠٠عضbbو بbbود.
در اواخر جون سال  ١٩٧٩تعدادی اعضا “ ح.د.خ.ا“ .در قوای مسلح به  ٣٠٠٠تن و در ميان غيرنظاميان به ١۴٠٠
تن ميرسيد .قدرت حزبی در دستان تره کی و امين متمرکز بوده انھا حاﺿر نبودند تا کشور را بbه شbکل مشbترک اداره
کنند .آنھا اتوريتۀ حزب را تنزيل داده ،پيشنھادات اعضای شورای انقالبی ،کميتۀ مرکزی و وزرا ،را ناديده ميگيرفتنbد.
آنھbbbbbا از پرنسbbbbbيپھای مارکسbbbbbيزم

ـ لينينيbbbbbزم پيرامbbbbbون زنbbbbbده گbbbbbی حزبbbbbbی و سbbbbbاختار دولbbbbbت فاﺻbbbbbله ميگرفتنbbbbbد.

در اين ھنگام دسته ھای وابسته به تره کی و امين تشکيل شده بود.

٣

شھر مزار شريف در نواحی مرکزی شمال افغانستان موقعيت دارد).ويرايشگر(

حتی قبل از اين مسايل ريزيدنسی مالحظه نموده بود که امين ،تره کی را با لينين مقايسه نموده ،تاريخ “ ح.د.خ.ا“ .را
تحريف کرده به حوداث بيست و ھفتم و بيست و ھشتم اپريل  ١٩٧٨شکل يک انقbالب را داده بbود .در محفليکbه بخbاطر
پbbذيرايی از يbbک ھيbbات “ ک.ج.ب“ .تحbbت رياسbbت .و.ی .کريچکbbوف رئbbيس بخbbش اسbbتخبارات خbbارجی “ ک.ج.ب“.
گرفته شده بود ،تره کی انقالب ثور در افغانستان را با انقالب اکتوبر در شوروی چنين پيوند داد  ] :در انقbالب اکتbوبر[
قدرت به سرعت غضب گرديده ،مبbارزه درون حزبbی بلشbويکھا در مقابbل ملشbويکھا و انقالبيbون سوسياليسbت ﺻbورت
گرفت .درافغانستان ما مشغول مبارزه بخاطر ايجاد يک حزب واحد و يکپارچه استيم .تره کی گفت " ما بbه تجاربکbه از
سيستم چند حزبی در بعضی از کشورھای سوسياليستی وجود دارد احترام ميگذاريم .ولی ما ترجيع ميbدھيم تbا پيbرو ُمbدل
شوروی باشيم .ھرآنچه امروز در افغانستان اتفاق ميافتد سرآغاز مرحله ديکتاتوری پرولتاريا برمبنای ُمدل شورويست" .
در گزارشيکه ريزيدنسی در جنوری ١٩٨١بمرکز فرستاد گفته شده بود که تعدادی از اعضای گروۀ خلق ھنbوز ھbم بbه
١

ستودن شخصيت تره کی

و نقش مذکور در ايجbاد “ ح.د.خ.ا“ .ادامbه ميدھنbد .در اردو دربbارۀ پرچميھbا شbايعاتی ذيbل

پخش گرديده  :پرچميھا موقتbا َ قbدرت را بدسbت آورده بودنbد .پرچميھbا در عملbی نمbودن دسbاتيرآمرين شbان کارشbکنی
نموده مشغول مبارزه برعليه دولت بودند .دليل اينکه ببرک بر عليۀ تره کی حرفی نميگفت ،ھbراس موﺻbوف از رفقbا
شbوروی بbbوده اسbت .مbbذاکرات ببbرک بbbا شbورويھا نمايbbانگر ايbbن مطلbب بbbود کbه پرچميھbbا دارای موقbف روشbbنی در قبbbال
مشbbbکالت حزبbbbی نبbbbوده ،برداشbbbت درسbbbتی از اوﺿbbbاع کشbbbور نداشbbbته ،مشbbbوره ھايشbbbان اکثbbbراَ متنbbbاقض بbbbوده اسbbbت.
“ ک.ج.ب“ .چندين بار از طريق نماينده ھايش با حفيظ ﷲ امbين کbه از جريbان فعاليbت ارگانھbای امنيتbی نظbارت ميکbرد
تقاﺿا نمود تا به پيگرد افراد خاتمه بخشيده ،يbک تعbداد زيbادی از اجنتانھbای  “.ک.ج.ب“ .و اشbخاص ارتبbاطی مbورد
اعتمbاد شbوروی را از الزامbات وارده بbر آنھbbا مبنbی بbر خيانbت و انجbام فعاليتھbbای ﺿbد دولbت مبbری سbاخته آزاد سbbازد.

به امين گفته شد که اين افراد کارھای موثری را برای منافع اتحاد شوروی انجام داده اند و بدين وسيله برای تقويدوستی
١

افغان ـ شوروی و انقالب ملی و دموکراتيک در افغانستان کمک نموده اند .در جمع اشخاص ياد شده اسمھای .ح .شرق

سابق معاون ﺻدراعظم در زمان محمد داود ،ﺻمد اظھر قومندان اسbبق ژنbدارم و پbوليس  ،محمbد رفيbع ٢وزيbر کbار و
امور اجتماعی و سابق عضو شورای انقالبی  ،عبدالسbالم معbاون اسbبق وزيbر تجbارت  ،قbادر وزيbر دفbاع و تعbداد زيbاد
ديگر وجود داشت.
اسد ﷲ رئيس اگسا به نماينده گی از امين در جواب به اين درخواست گفت " زنده گی بعضی از اشخاص ارتباطی شbما
کbbbه فعbbbال در بازداشbbbت بسbbbر ميبرنbbbد تضbbbمين خواھbbbد شbbbد و آنھbbbا در طbbbول مbbbدت پbbbنج سbbbال رھbbbا خواھنbbbد گرديbbbد".
امbين شخصbا آمbbاده بنظbر ميرسbيد تbbا آنعbده از افغانھايکbه نbbزد رفقbا شbوروی شbbناخته شbده بودنbد و آنھايکbbه دوسbتان اتحbbاد
١

تره کی درسال  ۱۹۷۹بقتل رسيد) .ويرايشگر(
١

محمد حسن شرق ).ويرايشگر(
٢

جنرال محمد رفيع عضو جناح پرچم “ ح.د.خ.ا“ ، .وزير کار و امور اجتماعی ) می ـ اگست (  .۱۹۷۸بعدا در زمان ببرک کارمل :عضو
شورای انقالبی بعد از سال  ،۱۹۸۱و وزير دفاع ) ۱۹۸۰ـ ( ۱۹۸۲و ) ۱۹۸۶ـ .(۱۹۸۸ويرايشگر

شوروی پنداشته ميشدند را ،از زندان رھا سازد .اما با وجود اين او زبان به شکايت گشوده گفت " در کشور ما دستگاه
جديد دولتی ايجاد شده و يک سلسله تغيرات اقتصادی ـ اجتماعی در جريان است .ولی بعضbی از متخصصbين شbوروی
خصوﺻا َ آنانيکه سbاليان متمbادی در جريbان حاکميbت رژيbم قبلbی در افغانسbتان خbدمت کbرده انbد و اکنbون دوبbاره وارد
کشور شده اند ،نميتوانند ببينند که در کشور ما چی تغيراتی رونما شده است .در واقعيت آنھا نميتوانند بيطرفانه به قضايا
بنگرند ،زيرا آنھا دارای ديدگاۀ ثابتی اند".٣
در ﺻحبتيکه پوزانوف با تره کی در ششم اگست داشت نامبرده به نماينده گی از آمرينش از تره کی تقاﺿا نمود تbا از
اعدام کشتمند ۴و رفيع که ھر دو در بازداشbت بسbر ميبردنbد ،ﺻbرف نظbر نمايbد .تbره کbی در جbواب گفbت " جbرم آنھbا
سنگين است .آنھا توطئه نموده در ھمکاری با امريکا و چين طرح يک کودتا را ريخته بودند .ميدانم که خشونت بعنوان
يک وسيله ،وسيله ايست خشن و سنگين ولی لينين بما آموخته است که در برابر دشمنان انقالب نبايbد از عفbو و بخشbش
کار گرفت .در شوروی در امر تامين پيbروزی انقbالب اکتbوبر بايbد ميليونھbا انسbان از بbين بbرده ميشbدند .اگbر از خشbم و
سرکوبی با قاطعيت استفاده شود ،آنطوريکbه ديbروز در برابbر شورشbی کbه در کابbل برپbا شbده بbود از آن اسbتفاده گرديbد،
نتيجbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbه آن واﺿbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbح و روشbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbن اسbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbت کbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbه چbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbی خواھbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbد بbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbود".
٥

ب.ن .پونيماريف از  ١٧الی  ٢٠جbوالی  ١٩٧٩بمنظbور رھنمbايی ] افغانھbا[ سbرگرم بازديbد از کابbل بbود .پنچشbيری

وزير فوايد عامه در يک گفتگو محرمانه از اينکه پونيماريف نتوانسته بود با اکثريت فعالين حزبی مالقات نمايد ،اظھار
تاسف نمود .پونيماريف ﺻرف بbه مالقbات بbا تbره کbی و امbين بسbنده نمbوده حتbی نتوانسbته بbود بbا ھمbه اعضbای بيbروی
سياسی حرف بزند .پنجشيری تذکر داد که " ھمۀ تصاميم در بيروی سياسی توسط دو شخص يعنی تره کی و امين اتخbاذ
ميشود .پيشنھاداتيکه توسbط امbين ﺻbورت ميگيbرد توسbط تbره کbی مھbر تائيbد روی آن گذاشbته ميشbود و سbايرين فقbط بbه
تماشاچيانی شباھت دارند که بايد کف بزنند .ھيچکسی تا اکنون جرائت اينرا نداشته است تا بر عليۀ تره کی و امين حرفی
بزبان آرد .زيرا بيم اين وجود دارد که برچسپ دشمن انقbالب را بدسbت آورد .سياسbتھای تbره کbی و امbين موجbب ايجbاد
مقاومت گستردۀ شده است .اشخاص بيگناه ،بدون ھيچ دليلی ،شبانگاه درمقابل چشمان گريان خانم و اوالدھايشان گرفتار
ميشوند".
اشbbتباۀ پونيمbاريف توسbbط ب.س .ايوانbbوف  ١جبbbران گرديbbد بbbه ايbbن شbbکل کbbه نbbامبرده در بيسbbت ونھbbم جbbوالی بbbا دسbbتگير
پنجشيری ) اسم رمزی يا اجنتوری :ريچارد ( مالقات نموده به او راجع به نامۀ کbه از جانbب کميتbۀ مرکbزی .ح.ک.ا.ش
عنوانی کميتۀ مرکزی  “.ح.د.خ.ا“ .فرستاده شده بود و توسط پونيماريف رسانيده شده بود ،معلومات داده شbد .پنجشbيری
از اعتماديکه نسبت به او ﺻورت گرفته بود تشکر نموده اطمينان داد که او بbا کbار خسbتگی ناپbذير بbه نفbع کشbورش در
٣

از حرفھای امين چنين برميآمد که موجوديت ک.ج.ب .که در گذشته با يک تعداد افعانھا ارتباط اجنتوری داشت باعث شده است تا امروز اين
افراد به شخصيتھای مھم دولتی و سياسی مبدل شوند ) .مولف(.

۴

سلطانعلی کشتمند عضو جناح پرچم و وزير پالنگذاری در اولين کابينه ج.د.خ.ا .موﺻوف بعد از انقالب ثور ماننbد تعbدادی ديگbری از رھبbران
پرچمی زندانی گرديده محکوم به مرگ گرديد .بعداَ جزا اعدام او به  ١۵سbال حbبس تعbديل گرديbد .بعbد از بقbدرت رسbيدن ببbرک کارمbل کشbتمند
دوبbbbbاره عضbbbbويت بيbbbbروی سياسbbbbی را کسbbbbب نمbbbbوده سbbbbال بعbbbbد بbbbbه عنbbbbوان ﺻbbbbدراعظم تعbbbbين گرديbbbbد۱۹۸۱ ) .

ـ  ) .(۱۹۸۸ويرايشbbbbگر(

٥

غالم دستگير پنچشيری قبالَ معلم ادبيات در دارالمعلمين کابل که بعداَ به يکی از چھره ھای شناخته شده دولتی و حزبی مبدل شد ).ويرايشگر(.

١

Boris S. Ivanov
جنرال سابقه دار ک.ج.ب .و بلند پايه ترين افسر ک.ج.ب .در افغانستان که از بھار  ١٩٧٩در افغانستان ايفا وظيفه مينمود) .ويرايشگر(.

جھت تقويت دوستی بين احزاب و کشورھای برادر خواھد کوشيد .او افbزود تالشbھا و اقداماتيکbه اکنbون بbه خbاطر مطيbع
ساختن بدون قيد و شرط مردم در برابر دساتير تره کی و امين ﺻورت ميگيرد بھيچ ﺻورت نميتواند اشتباھات گذشbته
ت " ريچارد " شديدا قدردانی
را جبران کند ويا درنورمال ساختن اوﺿاع کشور مفيد واقع شود .ريزيدنسی از اين معلوما ِ
نمود.
تره کی بتاريخ بيست و ھفتم جوالی  ١٩٧٩يک سلسله تغيرات ديگر را نيbز وارد تشbکيالت دولbت نمbود کbه برمبنbای آن
امين مجدد اَ مسوليت قوای مسلح را عھده دار گرديد .پوزانوف ،ايوانوف و ل.پ .گوريلوف ٢سرمشاور نظامی شوروی
نزد تره کی رفته خواستار توﺿيحات در اين مورد شدند .امين از افراد خودش پرسيد که چرا رفقا شوروی با اين شتاب
خواسbتند تbره کbی را مالقbات کننbد؟ بعbbداَ او خbودش جbواب داد کbه " مطمينbا َ آنھbbا نگbران تغيراتbی تشbکيالتی انbد کbbه وارد
سbbbbbbاختار دولbbbbbbت شbbbbbbده اسbbbbbbت زيbbbbbbرا مbbbbbbا بbbbbbbbرای آنھbbbbbbا در ايbbbbbbن مbbbbbbورد از قبbbbbbbل معلومbbbbbbات نbbbbbbداده بbbbbbbbوديم ".
در گزارشيکه به مسکو فرستاده شده بود آمده بود که امريکاييھا تغيbرات وارده در دولتbرا نشbانۀ از درمانbده گbی دولbت
]افغانستان[ برای بيرون رفت از وﺿbعيت کنbونی خوانbده انbد .امbين در ﺻbورت مھbار نشbدن شورشbيان ،موقbف گوسbفند
قربbbbbbbbانی را بخbbbbbbbود خواھbbbbbbbد گرفbbbbbbbت و ايbbbbbbbن خطbbbbbbbر بزرگbbbbbbbی خواھbbbbbbbد بbbbbbbbود کbbbbbbbه امbbbbbbbين را تھديbbbbbbbد مينمايbbbbbbbد.
ايوانوف بعد از مالقاتش با امين بتاريخ بيست و نھم جوالی تيليگرام ذيل را به مسکو فرستاد " اينطbور بنظbر ميرسbد کbه
تره کی از پيام که ما به او فرستاده ايم به امين معلومات دقيق نداده است .احتماال علت اينکار تره کی اينبوده تا تره کی
بbbbbbbbbbbbbbbbرای امbbbbbbbbbbbbbbbين بفھمانbbbbbbbbbbbbbbbد کbbbbbbbbbbbbbbbه شbbbbbbbbbbbbbbbوروی بbbbbbbbbbbbbbbbه او احتbbbbbbbbbbbbbbbرام زيbbbbbbbbbbbbbbbادی قايbbbbbbbbbbbbbbbل اسbbbbbbbbbbbbbbbت ".
در ايbbن ھنگbbام رھبbbران افغbbان و نماينbbده گbbان شbbوروی بطbbور قابbbل مالحظbbۀ ناسbbازگار شbbده ،افغانھbbا تbbا حbbدودی بشbbکل
خودسرانه و بدون مشوره عمل ميکردند.
درمقابل مشاورين و متخصصين شوروی وظيفه گرفتند تا معلومات مکمل و مفصل بيشتری را دربارۀ فعاليتھای افغانھا
جمع آوری نمايند .ھمچنان در تعداد نماينده ھای “ ک.ج.ب“ .نيز افزايش بعمل آمده پbنج تbن از معbاونين نماينbده ھbای “
ک.ج.ب“ .جھbbت جمbbع آوری معلومbbات در بخشbbھای اسbbتخبارات ،اسbbتخبارات نظbbامی ،امbbور سbbرحدات و کارکردھbbای
وزارت امورداخله گماشته شدند .ساحۀ فعاليت معاون اول نمايندۀ “ ک.ج.ب“ ] .که جھت ھمکاری با رھبری تعين شbده
بbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbود[ را نظbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbارت بbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbر کbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbار رياسbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbت اگسbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbا تشbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbکيل ميbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbداد.
يک گروپ خاص معلوماتی و تحليلی تشکيل شده و بنابر فيصلۀ خاص بيروی سياسbی در مbارچ  ١٩٧٩جنbرال ن.س.
ويسيلکوف ١به عنوان مشاور وزارت داخله شوروی به وزارت داخله افغانستان تعين شده در جمع مشاروين ديگر افزود
گرديد .ھياتھای مختلف برای مالقات با اشخاص مختلف به افغانستان فرستاده شد تا باشد بدين وسيله روی افغانھا تbاثير
گذاشته شود .در ماه ھای می و جون يکی از اين نوع ھيتھا تحت رياسbت .ی.ی.دروزديتسbکی ٢رئbيس پرسbونل وزارت
داخله و ا.ی].ايليين[ ٣رئيس يکی از شعبات آن وزارت به ژندارم و پوليس افغانستان فرستاده شد.

٢

)Lt.-Gen. Lev. N. Gorelovويرايشگر(.
١

N.S.Veselkov
٢

مشاورين ]شوروی[ بسيار فعال بوده در ھمه امbورات وزارت خانbه ھbا از کbاوش و تجسbس کbار ميگرفتنbد .يکbی از ايbن
مشbاورين ن.ک .گbbريچين بbbود او ميگفbbت " ميخbbواھم ماننbbد سbbايۀ وزيbbر باشbbم " تbbا بbbا وزيbbر پbbالن يکجbbا بخشbbھای مbbالی و
اقتصادی را بپيش ببرم ،ميخواھم در قسمت اجرا برنامه ھا و حتی طرح برنامه ھا با او باشم و در نھايbت ميخbواھم در
ھمه امورات وزارتخانه با وزير به شکل مساويانه مسوليت داشته باشم .او پيشنھاد مينمود که بايد در ھمه امورات توافق
بين وزرا و مشاورين موجود باشد .عبدالکريم ميثاق عضو بيروی سياسی و وزير ماليه اعتbراض معقbولی نمbوده گفbت "
اين يک وزارتخانه است نه ملل متحد !".
اين درخواست که برای مشاورين بايد نقش مھمتری داده شود توسط افغانھا با حيرتزده گی مشھود و حتی با آزرده گی
بدرقه شد .گريچين پيشنھاد مينمود تا بخاطر چگونگی برخورد با موﺿوعات مھم وحاد بايد يک کمسيون دايمی جھت
اداره نمودن کارھا در وزارت تجارت تشکيل شده ،مشاورين به عنوان اعضای اين کمسيون تعين گردند.
ميثاق بار ديگر منطقی استدالل نموده گفت  " :تمنا ميکنم شيوه ھای بيروکراتيک تان را به وزارتخانه ھای افغانستان
نيآوريد .زيرا ما بقدر کافی از خود بيروکراسی داريم و ﺿرورت به وارد نمودن بيشتر آنرا الزم نه ميبينيم .از شما
تقاﺿا ميکنم از گرفتن ﺻالحيتھا و وظايف وزرا و انتقال آن به ھرنوع کميسيون که باشد ،خوداری نمائيد .وزرا بايد
کامال َ مسول فعاليتھای وزارتخانه ھای خود باشند و ھيچ نوع کميسيونی نبايد جای وزرا را بگيرد".

٤

ميثاق بطور آشکار اين نظريه را بيان نمود که اتحاد شوروی بايد به جمھوری دموکراتيک افغانستان کمکھای بيشتری
در امر " پياده نمودن سوسياليزم در ظرف مدت سی ماه " را نمايد “ .ک.ج.ب“ .به اين باور بود که اين نظريه نشانۀ از
وابستگی افغانستان به اتحادشوروی است که ] ممکن[ مايۀ بدنامی کمکھای اتحادشوروی شود .به اين دليل تصميم گرفته
شد تا ميثاق را بی اعتبار اعالم نمايند .ميثاق درجنوری ١٩٧٩در مسکو در حضور رھبران افغان و کشورھای
ديگريکه از مساعدتھای “ ک.ج.ب“ .مستفيد ميشدند ،مصالحه نمود .رھبران افغان ناآگاھانه تحت تاثيرسخنان ميثاق
قرار گرفته بودند .به رھبران افغانی گفته شد که ميثاق تقاﺿا ھای نامعقولی مبنی بردريافت کمکھای اتحادشوروی را
مينمايد درحاليکه افغانستان توانايی جذب اينوع کمکھا را ندارد .ميثاق دشمن شوروی بوده در کارھايش از مائوئيسم الھام
ميگرفت.
به ھمين ترتيب زوتوف مشاور وزير ماليه در مقابل غوربندی ١وزير تجارت و عضو شورای انقالبی بسيار خشن بود.
اما افغانھا نيز بنوبه خود ازعدم لياقت مشbاورين نظbامی شbوروی اظھbار نارﺿbايتی ميکردنbد .امbين شخصbا َ از عمليbات
نظاميکه در اواخر سال  ١٩٧٨در درۀ کامديش اجرا شد اظھار ناراﺿايتی مينمود.
اين ھمان فرديست که در ھنگام ماموريت اش بعنوان افسر ارتباطی در نماينده گی ک.ج..ب .در وزارت داخلۀ جمھوريت آلمان دموکراتيک به
جرم دسيسه سازی و معامالت غيرقانونی مجرم شناخته شد .او به کمک ھمکاران آلمانی خود مقدار زيbاد اجنbاس قيمتbی را بbه مسbکو بbه وزيbر
داخلۀ اتحاد شوروی شخولوکوف ،فرستاده بود .ی.آ.فديکين نمايندۀ ک.ج.ب .توسط )مئيلک( اطالع حاﺻل نمود که آنعده از آلمانيھايکه در اين
معامله دخيل بودند ،دستگير گرديده و محاکمه ميگردند .دروزديتسکی به مسکو فرا خوانده شbده بbه جbای اينکbه بbه محاکمbه کشbانده شbود ويbا بbه
زندان گوالگ فرستاده شود به وزارت امور داخله اتحاد شوروی تقرر حاﺻل نمود .وزير داخله او را بعنوان کميسbار کbه معbادل رتبbۀ جنرالbی
اسbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbت مقbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbرر نمbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbود.
٣

]A.I. [Ilyin

٤

ﺿرب المثل افغانی است که ميگويد داشته آيد بکار ،امين افغانھا را تشويق مينمود تا از شوروی تقاﺿا کمک بيشتر را نمايند .او ميگفت"
شوروی ھا آماده اند برای ما کمک بيشتر نمايند .از آنجايکه افغانستان اھميت بيشتری برای شورويھا دارد تا اھميت شوروی برای افغانھا،
شوروی آماده فداکاری بيشتر ] کمک بيشتر[ است" ) .مولف(
١

عبدالقدوس غوربندی) .ويرايشگر(

" قوای افغان تحت رھبری مشاور بريانسکين از ديرزمانی عجbز شbانرا در امbر مھbارکردن بانbد ھbای ﺿbد دولتbی اثبbات
کbbرده انbbد .مbbا بbbه مشbbاورين شbbما در رھبbbری قbbوای مسbbلح ﺻbbالحيت ھbbای زيbbادی داده ،آنانکbbه از اجbbرای مشbbوره ھbbای
مشاورين شما ابا ميورزيدند را مجازات نموديم .ولی چيزی را که آموختيم اين است کbه ھمbۀ مشbاورين شbما افbراد بقbدر
کافی اليق نيستند .ما ميدانيم که در کشورشما تعداد جنراالن با تجربۀ که ما به آنھbا ﺿbرورت داريbم کbم نيسbت .آنھbا بايbد
مورال رزمی قوای مسbلح مbا را بbاال بbرده بbه اردو مbا جنگيbدن را بيآموزاننbد و بگذارنbد اردو مbا از تجbارب جنگbی آنھbا
مستفيد شود" .با اشاره به گوريلوف امين به جنرال زپالتين ٢گفت " معامله با رھبر فعلی شما خيلی دشوار بوده معاون او
خرامچينکو توانايی اخذ تصاميم جدی را ندارد".
افغانھا ھمچنان از شيوۀ زنده گی واقعی شورويھا نيز مايوس شده بودند .اجنت افغان رکاس ٣ميگفت او شخصا َ ارتشا را
به پيمانۀ وسيعی در اتحاد شوروی مشاھده کرده است .او زمانی را بخاطر ميآورد که خانم اش در شفاخانۀ بوتکين در
مسکو بستر بود .دوکتوران و ساير کارمندان شفاخانه نتنھا منتظر گرفتن رشوه از آنھا بودند بلکbه از تbاخير ورزيbدن در
کارھا و سايرشيوه ھا نيز استفاده ميکردند که تا بتوانند پولی بدست آورند.
اما ناراﺿايتی و شکايت در نزد شورويھا نيز وجود داشت که البته بشکل ديگری ارايه ميشد .باری يک نامۀ گمنbام بbه
کميتۀ مرکزی ح.ک.ا.ش .مواﺻلت نمود .در اين نامه آمده بود که شbخص سbفير پوزانbوف ،مشbاور نظbامی گوريلbف ،و
نماينbدۀ “ ک.ج.ب“ .اوسbکادچی پيمbانی را بوجbbود آورده و بخbاطر منbافع و مقاﺻbد شخصbbی از اﺻbول حزبbی انحbbراف
ميورزند .آنھا سرگرم عياشی و بbاده نوشbی انbد و دارايbی ھbای سbفارت را بbه يغمbا بbرده بbه جيbب خbود ريختbه انbد .اتشbۀ
نظbامی و قونسbbول مکاتيbbب و ﺻbbورت حسbbابھای نادرسbbت را ارسbbال داشbbته بbbه مbbامورين کbbه مسbbوليت بازرسbbی ﺻbbورت
حسbابھا را دارنbbد شbراب و رشbbوه ميدھنbد .رشbbوه خbوری بbbه يbbک پديbدۀ عbbادی و معمbولی مبbbدل شbده تحbbايف و بخشbbش از
متخصصين افغان و شوروی جبراَ اخذ ميشود .مسول سازماندھی حزبی که از جانب کميتۀ مرکزی ح.ک.ا.ش .فرسbتاده
شده است نيز در فکر غنی ساختن خودش است .افراد که در اين موارد بbا آنھbا ھمکbاری نکننbد مbورد انتقbام جbويی قbرار
گرفته دوباره بکشور شان فرستاده ميشوند .نويسندۀ نامه از مرگ داود ابراز تاسف نموده از او بعنوان " مرد ما که در
مرکbbbbbbز قbbbbbbbرار داشbbbbbbbت " يbbbbbbbاد نمbbbbbbbوده بbbbbbbbود .نويسbbbbbbنده رھبbbbbbbbری جديbbbbbbbد ) افغانسbbbbbbbتان ( را نفbbbbbbbرين کbbbbbbbرده بbbbbbbbود.
اردو شوروی در جريان اجرا وظيفه انترناسيوناليستی اش بی نظم و بی دسپلين گشbته بbود .بطbور مثbال درفرقbه بيسbت و
پنج که در شھر خوست مستقر بود محفلی توسط چھار ترجمان بخاطرتجليل از سالگرد فراغت شان برپا شده بود .در اين
محفل برعالوه ساير مھمانان دگرمن کالينين مسول شعبۀ استخبارات ،گوروفيس مسول محافطين سرحدی ،جگرن ن.س.
سيمينچينکو قومندان فرقه پنجاه ونه زرھدار و ن.ا.کروس ١قومندان فرقه نيز حضور داشتند .در اين محفل الکھول بقدر
وافر موجود بود و ھمه از موقع استفاده نموده مست کرده بودند .آنطوريکه در ھمچو حاالت اتفاق مbی افتbد در اينجbا نيbز
نخسbbت يbbک جbbر و بحbbث آغbbاز يافbbت کbbه بعbbداَ داغ شbbده و در نھايbbت از چوکbbات ادب خbbارج شbbد .در ايbbن ھنگbbام بريbbدمن
٢

 Maj. Gen. Vasiliy P. Zaplatinمذکور از ماۀ می سال  ۱۹۷۸به حيث سرمشاور نظامی در قوای مسلح افغانستان ايفا وظيفه مينمود.
)ويرايشگر(.

٣

Rakkasجيالنی باختری وزير زراعت در دولت محمد داود) .ويرايشگر(

١

Kalinin, Gorofes, N. S. Semenchenko & N. A. Krus.

ﺻديقوف ازبکتبار از موقع استفاده نموده عقده ھای دلشرا خالی نمود .او از طرف افسران باالرتبۀ خbود بخbاطر ترجمbه
نمbbودن نادرسbbت مbbورد انتقbbادات خشbbن قbbرار گرفتbbه بbbود .ﺻbbديقوف در حاليکbbه بخشbbم آمbbده بbbود شbbروع بbbه دشbbنام دادن
مشاروين نمود .او بعداَ ماشينداری را قاپيده ھمه را تھديد کرد.
بعد از آنکه او توسط بريدمن مالوليکتين ٢خلع سالح گرديده بود به اطاق ديگری منقل شد تا استراحت نمايد.اما ﺻديقوف
ساعتی بعد از خواب بيدار شده به اطاق نوکريوال رفته فرياد نمود " آيا شما فکر ميکنيد که از مادروطن دفاع ميکنيد ؟
بلی ؟ نخير شما ھمه خائن ھسbتيد ! " .او ھمينطbور بbه فريbاد زدن ادامbه داد .آنچbه را آدم ھوشbيار فکbر ميکنbد آدم مسbت
بروز ميدھد.
اشخاص حاﺿر در محل به حالbت آمbاده بbاش درآمدنbد .کيسbيليوف ،ريابچينسbکی و کوسbتين ،او را بbه اطbاق ديگbر بbرده
خواستند با او حرف بزنند .ولی ساعتی بعد باز ھم سرو کلۀ ﺻديقوف مسلح با ماشيندار ثقيل نمايان گرديد .در حاليکه او
ھنوز ھم تحت تاثير ودکا و واين قرار داشbت بbه شbليک نمbودن آغbاز نمbود .او از دھليbز بbه بيbرون رفتbه مسلسbل شbليک
مينمود .در اين جريان سيمينچينکو به قتل رسيده مالوليتکين و يک سرباز افغان مجروح شدند.
از اين موﺿوع س.پ .تووشکين معاون سرمشاور نظامی مطلع ساخته شده و به مقامات بbاالی نيbز ايbن مbاجرا گbزارش
داده شد.
به خانوادۀ سيمسنچينکو گفته شد که موﺻوف در حاليکه وظيفۀ انترناسينوناليستی اشرا اجbرا مينمbود بbه شbکل قھرمانانbۀ

جانشbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbرا از دسbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbت داد.

کودتا سپتمبر
پ.يو.دراگياليس )اسم رمزی يا اجنتوری :روموف ( ١مشاور شخصی امين در امbورات مbالی و برنامbه ريbزی ،از امbين
بعنوان يک شخص بااستعداد و خردمند اما ظالم و جاطلب ياد ميکرد .او ميگفت امين مايل است تا قbدرت را دسbت خbود
متمرکز سازد .روابط او با امين دوستانه بود .او به امين از سوابق کاری اش يادآور شده بود که چگونه در زمان کارش
بعنوان نماينده دايمی جمھوريت سوسياليستی لتوانيا در شورای وزيbران شbوروی بbا رھبbران بلنbد پايbه شbوروی مالقbی
شده بود .امين از او پرسيده بود " آيا به رفيق کاسيگين ھم گزارش داده بودی ؟ " و زمانيکه دراگياليس پاسخ مثبت داده
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بbbbbbbbbbbbود امbbbbbbbbbbbين بbbbbbbbbbbbرايش گفتbbbbbbbbbbbه بbbbbbbbbbbbود " پbbbbbbbbbbbس شbbbbbbbbbbbما بزرگتbbbbbbbbbbbرين انسbbbbbbbbbbbان در افغانسbbbbbbbbbbbتان ھسbbbbbbbbbbbتيد !".
زمانيکه موﺿوع پيشرفت وترقی افغانستان مطرح ميبود امين ميگفت ميخواھد از تجbارب کشbور منگوليbا در ايbن مbورد
استفاده کند .او اينطور استدالل ميکرد " :در مرحله حاﺿر ما به يک طفل قبل از وقت تولد شده شباھت داريم که بايد در
مقابل عفونت ھرنوع مرض سرمايه داری و راۀ رشد سرمايه داری وقايه شويم .ما ھنوز در آغاز راه قرار داريم و ھنوز
خيلbbی زود اسbbت تbbا بbbه سbbرمايه گbbذاری خصوﺻbbی در کشbbور اجbbازه دھbbيم .پيشbbرفت افغانسbbتان را ماننbbد پيشbbرفت يکbbی
ازجمھوريت ھای شوروی تصور نمائيد ،تصور کنيد اينجا جمھوريت شانزده ام اتحادشوروی است".

باری در جوالی  ١٩٧٩امbين موﺿbوع دارايbی ھbای افغانسbتان کbه در بانکھbای خbارجی موجbود بbود را مطbرح
کرد " .از آنجاييکه شما مشاور من ھستيد ميخواھم موﺿوعيرا با شما مطرح کنم .ما چھار ﺻد ميليون دالbر در
بيست بانک شخصی در کشور ھای مختلف ذخيره داريم .اين پولھbا را ﺻbرف زمbانی ميشbود از بانکھbا بدسbت
ب ﺻbالحيت کbه در
ب ﺻالحيت موجود باشد .اين سه شخص ﺻاح ِ
آورد که روی چکھا امضا سه شخص ﺻاح ِ
خbbارج زنbbده گbbی ميکننbbد ممکbbن از ايbbن ﺻbbالحيت شbbان اسbbتفاده نمbbوده پولھbbا را بدسbbت آورده مbbا را بbbدون پbbول
بگذارند ،که البته ما اينرا اجازه نميدھيم .آيا ممکن است طوری شود که فقbط مbن امضbا نمbوده پولھbا را بدسbت
آورم؟" در اينجbbا امbbين مکثbbی کوتbbاھی نمbbوده ادامbbه داد " البتbbه اگbbر مbbن بbbه ﺻbbفت ﺻbbدراعظم امضbbا نمbbايم ؟ ".
زمانيکه از امين بطور مشخص در اينمbورد پرسbيده شbد کbه آيbا ايbن پولھbا مربbوط او ميشbود و يbا دولbت ؟ او در
جواب گفت :دولت " .اما چطور ميتوانيم اين پولھا را بدست آوريم ؟"  .امbين از دراگيbاليس تقاﺿbا نمbود تbا راۀ
حلbbbbی را دريابbbb bد ک bbbbه او بتوان bbbbد از امضbbbbbا خbbbbbودش ب bbbbه عbbbbbوض امضbbbbbا ھ bbbbای آن سbbbbbه ت bbbbن اس bbbbتفاده نماي bbbbد.
دراگياليس چنين نتيجه گيری نمود  ":اگر فرض کنيم که امين واقعا َ ميخواھد اين چھارﺻد ميليون دالر را به ھر
وسيله ممکن بدست آورد در آنصورت من و شخص مترجم ھر دو شاھد تطبيق پالنھای خطرناک يbک شbخص
ماجراجو خواھيم بود".
ک.ج.ب“ .اين حرفھای امين را خيلی عجيب تلقی نمود .آيا واقعا امين قصد دارد اين پولھا را بدسbت آورده” ،
فbbbرار نمايbbbد؟ در واقعيbbbت امbbbين بbbbاالتر از آنچ bbه کbbbه “ ک.ج.ب“ .او را تصbbbور ميکbbbرد ،از آب درآمbbbده بbbbود.
دوست ]شbاه محمbد دوسbت[ ) اسbم رمbزی يbا اجنتbوری :پيbرئس ( ١در جريbا ن مالقاتھbايش مکbرراَ ايbن موﺿbوع را
مطbbرح ميکbbرد کbbه ايbbن فقbbط نظbbرات و خواسbbته ھbbای يbbک يbbا دو نفbbر اسbbت کbbه بbbاالی ھمbbه حbbزب تسbbلط دارد و سbbايرين
کورکورانه به تعقيب شان روان اند .او پيشنھاد مينمود که تا امين به حمايت تbره کbی بbه يbک کbار کbم اھميتbری گماشbته
شود و يا ھم اﺻالَ به تقاعد سوق داده شود.
نماينده گی “ ک.ج.ب“ .و ريزيدنسی ھردو بصورت روزافزون پيشنھادات زيادی را در اين مورد بدست ميآوردند .آنھbا
اکثراَ دربارۀ آن حوادث و رويداد ھای زنده گی امين معلومات بدست ميآوردند که به نامبرده ﺻدمه وارد ميکرد.
نماينbbbbbbbده گbbbbbbbی “ ک.ج.ب“ .و ريزيدنسbbbbbbbی تصbbbbbbbميم گرفتنbbbbbbbد بbbbbbbbه جمbbbbbbbع آوری اطالعbbbbbbbات ذيbbbbbbbل ادامbbbbbbbه دھنbbbbbbbد:
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 Piers.شاه محمد دوست معاون وزارت امور خارجه.

امين زمانيکه در امريکا زنده گی ميکرد روابbط دوسbتانۀ بbا يکbی از مخbالفين کمbونيزم .ن .پbژواک وزيbر سbابق تعلbيم و
تربيه که از جملۀ دوستان قديمی دوران محصلی اش بود ،داشت .آنھا محافل متعدد ميگساری با ھم داشتند.
امين در برگشت از امريکا در اروپا توقف نمود تا با علی احمد پوپل سفير افغانستان در ُبن و نماينده امپرياليزم مالقات
نمايد.
در کابل امين عادت د اشت با سرور ناشر رئيس شرکت سھامی سپين زر که با ظاھر شbاه در تمbاس بbود ،مالقbات نمايbد.
ناشر ھمان شخصی بود که به امين در مبارزۀ انتخاباتی اش مساعدت مالی نموده بود .بعد از کودتا ثور امين ناشر را از
حبس رھا نموده برای موﺻوف يک موتر با راننده تدارک نمود.
در يکی از اطاقھای مخصوص ھوتل سپين زر امين با جنرال جيالن طوطاخيل و يbک امريکbايی کbه ھbويتش فbاش نشbده
است مالقات نمود.
امين به پيشنھاد تره کی نامزد عضويت در کميتۀ مرکزی “ ح.د.خ.ا“ .گرديد که ايbن موﺿbوع مخالفbت ببbرک را در پbی
داشته ،باعث تبادل آتش بين طرفين شد .در ھمين ارتباط امين ببرک را با تفنگچه تھديد نمود.
امين در سال  ١٩٧٨در نيويارک با حسين پيوند که خانم امريکايی داشbت مالقbات نمbود .پيونbد دشbمن احbزاب کمونيسbت
ھند ،پاکستان ،اعراق ،حزب توده ٢و سازمان آزادی بخش فلسطين است.
درماه جون سال  ١٩٧٩ی .گ .بوالخ رھبر ھيbات تجbارتی شbوروی در افغانسbتان بbا .ی.پ .ميbديانيک ٣معbاون بخbش
استخبارات خارجی “ ک.ج.ب“ .مالقات نمود.موﺻوف نظرات افسران بلند پايۀ شوروی در کابل را مبنی بر ﺿرورت
وارد نمودن تغيرات اساسی در رھبری سياسی کشور ،بيان نمود .مرحله اول حرکت به اين جھت شامل برکناری امين
از قدرت و ايجاد فضا اعتماد و حسن نيت درتمام سطوح اقتصادی و حزبی ميشد.
از آنجاييکbه پرچميھbbا تجربbه دولتbbداری را دارنbد ميتواننbbد نقbش مھمbbی را در ايbن مرحلbbه اجbرا کننbbد " .پرچميھbا احتمbbا الَ
ميتواننbد بbbا مbردم از جملbbه بbا روحbbانيون کنbار بياينbbد .وظيفbۀ مھbbم شbھروندان اتحbbاد شbوروی در افغانسbbتان اينسbت کbbه تbbا
اطمينان حاﺻل کنند که افغانستان به عنوان يک ھمسايه خوب با حفظ دوستی عنعbوی و روابbط نيbک بbا شbوروی بbاقی
بماند".ايوانوف و اوسکادچی تيليگرامی را به مسکو فرستادند که در آن از مالقات ترون سرياور تره کی با ويسلکوف
آمرمشاورين شوروی در افغانستان ذکر بعمل آمده بbود .ايbن مالقbات بتbاريخ شbانزدھم جbون  ۱۹۷۹در منbزل ويسbلکوف
ﺻورت گرفته بود .ترون در اين مالقات از تشکيل يک گروپ که برعليه امbين ايجbاد شbده بbود ،اطbالع داد .ايbن گbروپ
توسbbط وطنجbbار وزيbbر دفbbاع ،گالبbbزوی وزيbbر مخbbابرات ،شbbيرجان مزدوريbbار وزيbbر امورداخلbbه و سbbروری ١رئbbيس اگسbbا
تشکيل شده بود .اين افراد دربارۀ اوﺿاع کشور به تره کی گزارش داده بودند که اين موﺿوع باعث انتقbاد امbين گشbته
بود زيرا امين توقع داشت تا وزرا فوق الذکر بايد به او که رئيس شورای وزيران بbود گbزارش ميدادنbد نbه بbه تbره کbی.
سbbbbbbbbbbbbbروری در مالقbbbbbbbbbbbbbاتش بbbbbbbbbbbbbbا .ل.پ .بودگbbbbbbbbbbbbbانوف امbbbbbbbbbbbbbين را مbbbbbbbbbbbbbورد انتقbbbbbbbbbbbbbاد قbbbbbbbbbbbbbرار داده بbbbbbbbbbbbbbود.
ايوانوف و اوسکادچی در تيليگرام شان اين نظر را مطرح کرده بودند که " برای ما در شbرايط فعلbی بھتbر ايbن خواھbد
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اسد ﷲ سروری عضو جناح خلق “ ح.د.خ.ا“ .در اکتوبر  ۱۹۷۹با اسد ﷲ امين برادرزاده امين تويض گرديد .موﺻوف در دسمبر  ۱۹۷۹بمقام
معاون رئيس جمھور و معاون ﺻدراعظم تعين گرديد ولی ديری نگذشته بود که بعنوان سفير به منگوليا فرستاده شد ۱۹۸۰) .ـ .( ۱۹۸۶

بود تا از تره کی حمايت کنيم .زيرا تره کی از دريافت نمودن مکتوبيکه توسط بيروی سياسی کميتbۀ مرکbزی ح.ک.ا.ش.
برايش فرستاده شده بود قدردانی نموده است .موﺻوف اين نامه را بمثابۀ کمک مستقيمی تلقی ميکرد کbه او را در امbر
سbbاختن رھبbbری مشbbترک و ھمگbbانی در ““ج.د.ا““ .يbbاری ميرسbbاند" .در نامbbۀ کbbه دقيقbbا يbbک مbbاه بعbbد توسbbط ايوانbbوف و
اوسکادچی در ارتباط به موﺿوع رھبری در افغانستان به مسکو فرستاده شده بود آمده بود " ھنوز از رھبری مشترک
خبری نيست .تره کی و امين به شکل مستقالنه و بbدون مشbوره بbا سbاير اعضbای کميتbۀ مرکbزی “ ح.د.خ.ا“ .بbه تصbميم
گيری ميپردازند .س.گالبزوی و علی شاه پيمان قومندان گارد علنا َ از امين اظھار ناراﺿايتی ميکنند" .آنھا ) ايوانbوف و
اوسکادچی ( به اين باور بودند که امين ميخواھد قدرت را غضbب کنbد .امbين ھمچنbان بbا طbرح مسbودۀ قbانون اساسbی و
ايجاد شورا ھای مردمی )انقالبی( مخالفت ميورزد .او نامۀ که کميتۀ مرکزی ح.ک.ا.ش .عنوانی رھبران افغان فرستاده
بود را تالشی ميداند که از جانب شوروی در جھت محدود ساختن ﺻالحيتھايش و آزادی عمل او در مبارزۀ بيرحمانه او
در مقابل دشمنان انقالب ﺻورت ميگيرد .امين ميخواھد تا افراد مورد اعتماد خود را در مسbکو داشbته باشbد .در بيbروی
سياسی کميتۀ مرکزی “ ح.د.خ.ا“ .امين از حمايت دو عضو از جمله پنج عضو ) به استثنا امين و تره کی ( شاه ولی و
م.سوما ٢برخوردار است .بbه ھمbين ترتيbب موﺻbوف در کميتbۀ مرکbزی از حمايbۀ چھbارده عضbو از جملbۀ سbی عضbو و
باالخره در دولت از حمايۀ يازده عضو از جملۀ سيزده عضو برخوردار است .بدين ترتيب اوسکادچی و ايوانوف چنين
نتيجه گيری نمودند که " بھبود بخشيدن شرايط درحلقۀ رھبری “ج.د.ا“ .بيشbتر بbه تbره کbی وابسbته اسbت .زمbانی ميتbوان
اﺻالحات را وارد حلقۀ رھبری نمود که شيوۀ رھبری مشترک پذيرفته شده و از اين آرزوی امين که به تنھايی کشور
را اداره کند ممانعت ﺻورت گيرد .نکته مھم ديگر اينکه امين از ايجاد روابط مثمر با سفير پوزانوف قاﺻر آمده است.
معلوم نيست چرا امين به پوزانوف اعتماد نمينمود.
در اول سپتمبر  “ ١٩٧٩ک.ج.ب“ .نظر اشرا در بارۀ غالب آمدن به اوﺿاع بحرانی در افغانستان بbه مقامbات بbااليی
ابراز نمود .در اين ياداشت آمده بود که دولت تره کی و امين عمالَ اعتبbار اشbرا نbزد مbردم ايbن کشbور از دسbت داده،
مردم بطور روزافزونی روحيۀ ﺿد شbوروی را اختيbار ميکننbد .نماينbده ھbای شbوروی در سbطوح مختلbف بbه تbره کbی و
امين پيشنھاد نمودند که جھت ايجاد يک دولت با قاعده وسيع اجتماعی بايد با توده ھا کار بيشتر ﺻورت گيرد ،ولbی آنھbا
اين پيشنھادات را کامال ناديده گرفتند .تره کی و امين در امر حل وفصل مشکالت داخلی ،کامالَ بbه قbوای مسbلح تکيbه
نموده اند .آنھا به مجازات ناحق مردم ،آنھم به شکل کتلوی ادامه ميدھند .در واقعيت طbراح اﺻbلی ايbن سياسbتھا شbخص
امbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbين اسbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbت.

در اين يادداشت پيشنھادات ذيل ارايه گرديده بود
اول  :از آنجاييکه امين دنباله رو سياست نادرست داخلی بوده است بايد راه ھای دريافت گردد تا بتوان او را از مقام
رھبری کشور کنار زد .او بايد شخصا َ در ارتباط به مجازات نمودن غير قانونی توده ھا و عدم شايستگی در سياست
داخلی مقصر شناخته شده محاکمه گردد.

٢

محمود سوما وزير تحصيالت عالی ومسلکی) .مولف(

دوم  :تره کی را بايد در امر ساختن يک دولت ائتالفی ترغيب نمود .در اين دولت بايد نماينده ھای روحانيون ،اقوام
ساکن در کشور ،اقليتھا و روشنفکران حضور داشته باشند و نقش رھبری را بايد “ ح.د.خ.ا“ .بشمول پرچميھا بعھده
داشته باشند.
سوم :زندانيان سياسی که بشکل غيرقانونی دستگير شده اند ـ بطور اخص پرچميھا ـ بايد از حبس آزاد و اعادۀ حيثيت
گردند.
چھارم  :بايد يک مالقات غيررسمی را با رھبbر جنbاح پbرچم ،ببbرک کارمbل کbه در جمھbوری سوسياليسbتی چکوسbلواکيا
پناھده شده است ،ترتيب داد .با او بايد روی چگونگی آوردن ثبات دراوﺿاع سياسی داخلی در جمھوری دموکراتيک
افغانستان تبادل نظر ﺻورت گيرد .١
پنجم  :بايد يک گروپ احتياط رھبری حزب تشکيل گردد تا بتوان در ﺻورت بحرانی شدن اوﺿاع از آن استفاده نمود.
از بعضی از اين پيشنھادات به حيث شالودۀ موﺿوع مورد بحث درمالقات بين تره کی و برژنف ) دھم سپتمبر( ١٩٧٩
استفاده گرديد.
به ھاوانا ] دولت کيوبا [ ھدايت داده شد تا با تره کی ديده برايش بگويند که بمنظور يک مالقات مھم بbا برژنbف در راه
برگشت اش به افغانستان ،در مسکو توقف نمايد .مالقات برژنف با تره کی در دھم سپتمبر ﺻورت گرفت .برژنbف در
جريان اين مالقات يادداشتيرا که “ ک.ج.ب“ .نوشته و توسط اندروپف ،اوستينوف ٢و گروميکو تصويب و تائيد گرديbده
بود به سمع تره کی رسانيد .در اين يادداشت از نگرانی رھبری شbوروی در ارتبbاط بbه اوﺿbاع در افغانسbتان ،حbزب و
رھبری آن ذکر بعمل آمده بود .نکته اﺻلی يادداشت مذکور اينبود " رفيق تره کی ! من تا زمانی مسوليت ام را در برابر
شما تکميل شده نخواھم دانست که از يک موﺿوع نھايت مھم ياد نکنم .اين موﺿوع نتنھا مايbۀ نگرانbی رفقbا شbوروی
شbbbbbbما شbbbbbbده اسbbbbbbت بلکbbbbbbه قbbbbbbرار معلومbbbbbbات مbbbbbbا ،باعbbbbbbث نگرانbbbbbbی اعضbbbbbbا “ ح.د.خ.ا“ .نيbbbbbbز گرديbbbbbbده اسbbbbbbت.
رفيق تره کی ! نقش خاﺻی را که شما در شرايط خاص انقالبی در افغانستان بعنbوان منشbی عمbومی کميتbۀ مرکbزی “
ح.د.خ.ا“ ،.د ر مقام رھبری حزب و رھبری دولت دارا ھستيد ،قابل درک است .اما تمرکز بيش از حد قدرت در دست
ديگران حتی نزديکترين ھمکاران تان ،تھديدی خواھد بود به سرنوشت انقbالب .بbرای يbک فbرد ،خيلbی دشbوار خواھbد
بود تا رھبری کشور ،قbوای مسbلح و ادارات اسbتخباراتی را بbه شbکل انحصbاری در دسbت خbود داشbته باشbد" .فورمbول
آزمايش شده ديکتاتورمابانۀ قدرت.

١

و .بيليbاک منشbی کميتbۀ مرکbزی حbزب کمونيسbت چکوسbلواکيا در ﺻbحبت بbا سbفير شbوروی در مbورد ببbرک کارمbل چنbين گفbت  :بbا او رفتbار
انساندوستانه ﺻورت گرفته ،برايش مکانی برای بود و باش مھيا نموده ايم ولی از او تعھد گرفته ايم که به ھيچ نوع عملی بر ﺿد دولت کنونی
افغانسbتان دسbت نزنbbد .مشbاھدات مbbا نيbز اينbرا تصbbديق ميکنbد کbbه او بbه وعbده اش پابنbbد بbوده اسbbت .او بbا موسسbات طبbbاعتی مbا قbbرار بسbته تbbا
) درسbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbھای از انکشbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbاف بحرانbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbات  ( .......را بbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbدری ترجمbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbه نمايbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbد.مولbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbف.
٢

وزير دفاع شوروی ).ويرايشگر( .

اين ھدايت واﺿح و روشنی بود که تره کی در مورد کنار زدن امين بدست ميآورد.در واقعيت تره کی سوژۀ يک درامbۀ
سياسی را بدست آورده ،راﺿی ساخته شد تا اين درامه در زنده گbی واقعbی اجbرا شbود .آنھbا تصbميم گرفتنbد تbا از امbين
استفاده نموده نامبرده را مقصر و مسبب ھمه اشتباھات ،کوتاھی ھا و جنايات سياسی و نظامی بدانند.
تbbره کbbی قبbbل از پbbرواز بکابbbل بbbا آ.و .پيتbbروف کbbه در گذشbbته فbbرد رابbbط بbbين او و “ ک.ج.ب“ .بbbود مالقbbات نمbbود.
زمانيکه تره کی بقدرت رسيد اعضای ريزيدنسbی بشbوخی اسbم جديbدی بbه او ) پيتbروف( گذاشbتند  :نيکbوالی ميخbايليويچ
ترکانوف ) .ترکانوف اسم روسی است بمعنی مادر ّکيک (.
ھنگام مواﺻلت تره کی به کابل ھمه رھبران افغان درميدان ھوايی جھت پذيرايی از او حضور بھم رسانيده بودند.
تره کی بزودی دست بکار شbد تbا دسbاتيری را کbه از برژنbف بدسbت آورده بbود ،عملbی نمايbد .بتbاريخ يbازدھم سbپتمبر
مجلس وزرا داير گرديد .تره کی با خوشنودی زيادی از مالقاتش با برژنف به مجلس گزارش داد ،امbا طبيعتbا َ از ذکbر
موﺿوعيکه محور مذاکره را تشکيل ميداد ]حذف امين از قدرت[ خوداری نمود .او دربارۀ کنفرانس کشور ھای عضو
سازمان عدم انسالک در ھاونا ،ديدار و مذاکره با سران کشور ھای عضو و ﺻحبتھای خودش در آنجا گزارش داد .در
طول ھمان روز تره کی با پوزانوف نيز مالقات نمود.
حوادث به تندی در حال شکل گرفتن بود .١
بتاريخ سيزده ام سپتمبر پوزانوف ،ايوانوف و گوريلوف از بbه وخامbت گراييbدن روابbط بbين تbره کbی و امbين بbه بيbروی
سياسی کميتbۀ مرکbزی ح.ک.ا.ش چنbين گbزارش دادنbد " بbه تعقيbب ورود تbره کbی بکابbل بتbاريخ دوازده ام سbپتمبر امbين
گزارشش را در رابطه به اوﺿاع در حزب و کشور به تره کی تقديم داشت .امين تاکيد نمود که در زمان غيابت تره کی
سوقصدی عليه او ﺻورت گرفته است .امين از گالبزوی وزير مخابرات  ،سروری رئbيس اگسbا ،وطنجbار وزيbر امbور
داخلbbه و شbbيرجان مزدوريbbار وزيbbر سbbرحدات بعنbbوان سbbازمان دھنbbده گbbان ايbbن سوقصbbد نbbامبرده ،تقاﺿbbای برکنbbاری و
مجازات آنھا را نمود .تره کی تbالش نمbود تbا امbين را قbانع سbازد کbه اشbخاص مbذکور را عفbو نمbوده قضbيه را خbتم شbده
بشمارد .اما امين به اين پيشنھاد تره کی مخالفت ورزيد".
تره کی موﺿع اشرا ]در برابر امين[ از قبل تعين نموده بود .او به گزارش مفصل سbروری گbوش داده بbود .در گbزارش
سروری آمده بود که منبع منازعات درون حزبی جز امين شخص ديگری نميباشد.
بتاريخ سيزده ام سپتمبر تره کی از امين دعوت نمود تا غرض نورمال ساختن اوﺿاع در حلقۀ رھبری ،نزدش رفته به
گفتگوھايشان ادامه بدھند .اما زمانيکه امين از موجوديت گالبزوی ،وطنجار و مزدوريار در نزد تره کی اطالع حاﺻbل
نمود بطور مطلق از اين دعوت تره کی سر باز زد .تره کی به امين از طريق تليفون وعده داد که اشخاص مورد انتقاد او
را برطرف نموده او را بمقام منشی عمومی کميتۀ مرکزی “ ح.د.خ.ا“ .برگزيده اند .اما امين با و جود ھمۀ اين حرفھا
حاﺿر نشد تا نزد تره کی برود.

١

برای معلومات بيشتر در ھمين ارتباط از آرشيف وزارت خارجۀ روسيه مراجعه شود به
Odd Arne Westad, “The Road to Kabul: Soviet Policy in Afghanistan, 1978-1979,” in Westad,ed., The Fall of
 ).ويرايشگر( Détente (Oslo: Scandinavian University Press, 1997), pp.127-130

امين بعد از ﺻحبتش با تره کی ،جانداد قومندان گارد و يعقوب لوی درستيز را نزدش طلبيده به آنھا ھbدايت داد تbا از
اجرای اوامر تره کی خوداری نمايند .او اعالم نمود که پُست ﺻدارت را ترک نموده ،به حيث وزير دفاع تعين گرديده و
بعد از اين قومندۀ ھمه قوای مسلح را به دست خواھد داشت.
اسد ﷲ امين يکbی از نزديکbان حفbيظ ﷲ امbين بbا معbين وزارت خارجbه و منشbی کميتbۀ حزبbی شbھرکابل “ ح.د.خ.ا“ .در
ساختمان کميتۀ شھر حزب اخذ موﺿع نموده بود .به تمام طرفداران امين دستور داده شد تا به وظايف شان ادامه داده با
حفيظ ﷲ امين و اسد ﷲ امين تماس شانرا برقرار داشته باشند.
ساعت  ٩و ٣٠بعد از ظھر سيزده ام سپتمبر اوﺿاع به وخامت گراييده بود واين امکان که امbين بbه نظاميbان وفbادار بbه
خbود دسbbتور بدھbbد کbbه برعليbbه تbbره کbی اقbbدام مسbbلحانه نماينbbد منتفbbی شbbمرده نميشbد .ھbbردو گbbروه سbbعی داشbbتند حمايbbت مbbا
]شورويھا[ را بدست آورند .اما ما در آن زمان روی اين نکته تاکيد ميورزيديم کbه اوﺿbاع در رھبbری “ ح.د.خ.ا“ .بايbد
از طريق تشريک مساعی به حالت عادی برگردانده شود .مbا در عbين زمbان تbالش مينمbوديم تbا افbراد ھbردو جنbاح را از
اجbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbرای حرکbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbات عجوالنbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbه و ناسbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbنجيده بbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbاز داريbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbم".

در تيليگراميکه به اندروپوف فرستاده شده بود چنين آمده بود " تره کی بار ديگر تالش نمود تا امين را وادار نمايد تا به
اقامتگاھش حاﺿر گردد ولی امين اين تقاﺿا او را رد نموده اظھار داشت که نخست بايد ھمه خواسته ھای او برآورده
شود در غير آنصورت او دست به يک سلسله اقدامات خواھد زد .تره کی در جواب گفت که اين ديگر يک توطئه است
و بدين ترتيب جريان ﺻحبت آنھا قطع گرديد.
سbاعت  ٧و ٣٠بعbد از ظھbر سbيزده ام سbپتمبر سbروری ،گالبbزوی ،وطنجbار و مزدوريbار بbه سbفارت شbوروی مراجعbه
نمودند .سروری به نماينده گی از تره کی تقاﺿا نمود تا يک گروپ از رفقbا شbوروی بbا مbا رفتbه در عمليbات دسbتگيری
امين با ما ھمکاری نمايد .پيشنھاد فوق به اين دليل مطرح گرديbده بbود کbه در قbوای گbارد ھواخواھbان امbين موجbود بbوده
قوای گارد زياد مورد اعتماد نميباشد .ساعت ٩و ٢٠شب ،ترون سرياور تره کی بbه سbفارت شbوروی تليفbونی اطbالع
داد که امين به اقامتگاۀ تره کی آمده و آندو سرگرم مذاکره اند .در جواب برای ترون گفتbه شbد کbه تbا يbک سbاعت ديگbر
سفيرشوروی پوزانوف ،ی.گ .پاولوفسکی ١و .ب.س .ايوانوف با تره کی و امين مالقات خواھند نمود".
تيليگbرام بعbدی عنbوانی برژنbف ،انbدروپف و ديگbbر اعضbای بيbروی سياسbی ح.ک.ا.ش بbه امضbbا گbروپ چھbار نفbری ـ
پوزانbوف ،پاولوفسbکی ،ايوانbوف و گوريلbوف ـ فرسbتاده شbده بbود .در ايbن تيليگbرام آمbده بbود " بنbابر درخواسbت بيbروی
سياسی ما بتاريخ سيزده ام سپتمبر سbاعت نbه ﺻbبح بbه وقbت مسbکو بbا تbره کbی در محbل اقbامتش در خانbه خلbق مالقbات
نموديم .بنابر درخواست ما او از حفيظ ﷲ امين که در اطاق مجاور حضور داشت نيز دعوت نمbود تbا بصbورت فbوری
نزد ما بيآيد .آنھا با دقت تمام به پيامھای رھبری شوروی ،بيروی سياسی و رفيق برژنف گوش دادند .تره کbی گفbت ايbن
١

 Gen. Ivan G. Pavlovskiyمعاون وز يردفاع و قومندان قوای زمي نی اتحاد شوروی .او در سال  ۱۹۶۸اندکی قبل از لشکرکشی شورويھا
به چکوسلواکيا ،در راس يک ھيات به آنکشور مسافرت نمود .او کbه در سbال  ۱۹۷۱ھفتbاد و يbک سbال عمbر داشbت مقbام رياسbت ھيbات نظbامی
شbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbوروی در افغانسbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbتان را عھbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbده دار بbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbود) .ويرايشbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbگر(

يک پيام خيلی جالبی است و فرستادن اين پيام از طرف رفقا و برادران شوروی مbا امريسbت کbامالَ طبيعbی .مbا خواھbان
وحدت و ھمبستگی استيم ولی بعضی اوقات مسايلی پيش ميآيد که طلب غور وبرسی بيشbتر را ميکنbد.در زمbان انقbالب،
بbروز ھمچbو حbوادث امريسbت عbادی و معbولی کbه حbل وفصbل آن نيbز سbاده اسbت .مbن از رھبbری شbوروی بخbاطر پيbام
مختصر ،اما پرمحتوی و ژرف شان که در يک زمان نھايت مناسbب بدسbت مbا رسbيده اسbت ،تشbکر ميکbنم .باوجوديکbه
حرفھا درباره موﺿوع حاﺿر زياد است اما جواب ما به آنھا ] رھبران شوروی[ نيز خيلی مختصر است".
در ادامۀ اين تيليگرام آمده بود " امين اعالم نمود که او با تمام حرفھbای کbه گفتbه شbد موافbق اسbت .حتbی در بھbار ١٩٧٨
زمانيکه او رفيق گروميکو وزيbر امورخارجbه شbوروی را مالقbات نمbوده بbود بbرايش گفتbه بbود کbه رفيbق تbره کbی رھبbر
قانونی حزب است و او ) امين ( افتخار دارد که شاگرد وفادار تره کی است .اگر او قبbل از تbره کbی بميbرد بbا درک ايbن
مطلب خواھد ُمرد که ماموريت اشرا تکميل کرده است ولی اگر تره کی قبل از او بميbرد در آنصbورت او ) امbين ( ھمbه
مساعی اشرا در تعقيب نمودن راۀ استادش بخرچ خواھد داد".
"ما در جريان گفتگو ھای بعدی اظھار نموديم که کليد مغلbوب سbاختن دشbمنان انقbالب و ايجbاد جامعbه نbوين در کشbور،
حفظ وحدت در حزب و رھبری کشور است .تره کی موافقه اشرا با اين موﺿوع ابراز نموده گفت در جريان مالقات با
رفيق ل.ا.برژنف درمسکو بتاريخ دھم سپتمبر ،نامبرده او را به ﺿرورت يکپارچگی در حزب و رھبری دولbت متقاعbد
ساخته است .بعداَ تره کی از رفيق پاولوفسکی تقاﺿا نمود تا از پيشرفت در عمليات نظامی برايش بگويد.
ما بعداَ اطالع حاﺻل نموديم که قبل از رسbيدن مbا نbزد تbره کbی ،حفbيظ ﷲ امbين بbه موافقbه خbودش آنجbا رفتbه بbود .آنھbا
آشکارا با ھم مذاکره نموده به موافقه رسيده بودند".
شب  ١٣بر ١٤سپتمبر در اقامتگاۀ تره کی براحتی گذشت .تbره کbی بbا امbين تbا سbاعت يbک شbب بbه وقbت محلbی مbورخ
چھارده سپتمبر در اطاق شخصی رئيس شورای انقالبی نشسته بود .نظر به گفتۀ جانداد ]قومندان گارد خلbق [ امbين بعbداَ
راھی منزل خودش گشته بود .ﺻبح روز چھارده ام سپتمبر گارد خلق که وظيفۀ حفاظت اقامتگاه تره کی را بھده داشت
از حالت آماده باش ،بيرون ساخته شد .اجازه رفتن به شھر برای اعضای گارد از سيزده ام سپتمبر داده نشده بود و تbره
کی و امين توسط واحد ھای تقويتی محافظين شخصی شان محافظت ميشدند.
وزرا ] سروری ،گالبزوی ،وطنجار و مزدوريbار[ از سbاعت ٧و ٣٠تbا ١١و  ٥٥شbام در سbفارت شbوروی بودنbد .آنھbا
برخالف توﺻيه تره کی شب را در منازل شخصی شان نگذشتانده ،بلکه در محالت مخفی شبرا سپری نمودند.
طوريکه حوادث شب ١٣بر ١٤سپتمبر نشان ميدھد نامه رھبbری شbوروی عنbوانی تbره کbی و امbين کbه توسbط پوزانbوف،
پاولوفسکی و ايوانوف به آنھا داده شده بود نقش مھمی را در ايجاد تفاھم و آشتی بين آنھا بازی نموده بود .شروط موافقت
نامه حاﺻله بين تره کی و امين تا اکنون واﺿح نشده است .اما ميشود چنين استدالل نمود که امين از دست زدن به اعمال
خصمانه خودداری ورزيده باشد زيرا او ميدانست که شوروی با ھر عمليکه برعليbۀ يکپbارچگی در “ ح.د.خ.ا“ .باشbد و
به وخامت اوﺿاع بانجامد ،مخالفت خواھد ورزيbد .قbرار گفتbه جانbداد" مالقbات تbره کbی و امbين بbا رفقbای شbوروی شbان
باعbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbث کbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbاھش تbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbنش بbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbين دو رھبbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbر گرديbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbد".

بساعت  ١٢و ٣٠مورخ  ١٤سپتمبر ب.س .ايوانوف و ل.پ .بودگانوف با امين بنابر درخواست خودش در وزارت دفاع
مالقات نمودند .امين در جريان اين مالقات گفت " ساعت  ١و ٣٠قبل از ظھر ١٣سپتمبر او با تره کی در باره اوﺿاع
در رھبbbری کشbbور ﺻbbحبت تليفbbونی داشbbته اسbbت .امbbين اﺻbbرار نمbbوده بbbود تbbا چھbbار تbbن از وزرا بbbدليل طbbرح توطئbbه و
فعاليتھای فرقه يی ﺿد حزبی بايد از وظايف شان سبکدوش گردند" .تره کی با اين پيشنھاد مخالفت ورزيده پيشنھاد نمود
تا وطنجار به حيث وزير دفاع و ومزدوريار به حيث وزير امورداخله تعين گردند .امين با اين پيشbنھاد تbره کbی مخالفbت
ورزيده و تقاﺿا داير شدن پلينوم کميتۀ مرکزی و يا يک جلسۀ اﺿطراری شورای انقالبی را نموده بود .
تره کی اظھار نموده بود که او قصد ندارد تbا چنbين جلسbاتی را دايbر نمايbد ،بلکbه او شخصbا َ ميخواھbد بbا ھمbان قbدرت و
اختياراتيکه برايش داده شده است عمل کند .تره کی امين را متھم به نافرمانی نموده تھديد کرد که او را ازھمه وظايفش
سبکدوش خواھد کرد.
امين شام روز سيزده ام سپتمبر به اقامتگاه تره کی رفت .او از پناه بردن چھار وزير به سفارت شوروی اطالع حاﺻل
نموده بود .تره کی از طريق ترون به وطنجار تليفون نموده چيزھای به او گفته بود .امين بعداَ به وطنجbار تليفbون نمbوده
گفت" چرا فرار نموده يی ؟ ميخواھی مخفی شوی ؟ و با اين حال شما خود را قھرمانان انقالب ھم ميناميد ؟" .
وطنجار در جواب گفته بود که ھر چھار آنھا ﺻحبت تره کی و امين که ساعت ١و ٣٠ﺻورت گرفته بود را به مثابۀ رد
تقاﺿا رئيس ]شورای انقالبی[ از طرف ﺻدراعظم ]امين[ پنداشته ،حيات شانرا در خطر ديدند.
در طول شام و حتی تا ساعت يک بعد از ظھbر روز ١٤سbپتمبر تbره کbی و امbين بbه مbذاکره پرداختbه ،خواسbتند بbه تفbاھم
برسند .تره کی باکنار زدن سروری و گالبbزوی موافقbه نمbود ولbی روی تعbين شbدن وطنجbار و مزدوريbار در مقامھbای
ديگر اﺻرار ورزيد .روی اين موﺿوع که چی کسی رئيس اگسا گردد نيز مشbاجره ﺻbورت گرفbت تbره کbی ميخواسbت
عزيز اکبری را به اين پست بگمارد ولی امين روی ترون پافشاری مينمود.
ﺻبح روز ١٤سپتمبر امين بارديگر روی برکنbاری چھbار وزيbر پافشbاری نمbود ولbی تbره کbی بbه تالشbش جھbت گماشbتن
وطنجار و مزدوريار به وظايف جديد اﺻرار ورزيد .او امين را به نافرمانی متھم نموده احضار شدن او را تقاﺿا نمود.
امين گفت تره کی از او تقاﺿا نمbوده بbود تbا بbدون محbافظينش و بbدون اسbلحه نbزدش بbرود .امbين از ايbن حرفھbا اينطbور
استنباط کرده بود که حياتش در معرض خطر قرار دارد .او به ايوانوف و بودگانوف مراجعbه نمbوده طالbب نظbر آنھbا در
اين مورد شد که چگونه عمل کند .او اين نظر را غرض برسی مطرح نمود که  :اگر او به اقامتگاه تره کی بbرود کشbته
خواھد شد .امين گفت حاﺿر است از ھمه وظايف اش استعفا بدھد ،کشور را ترک گويد و به اتحادشوروی برود و يا اگر
رفقا شوروی اش فکر ميکنند که نبود او به نفع انقالب است حاﺿر است انتحار نموده به حياتش خاتمه بخشد .ھر چند او
ميتواند تره کی را در منزلش تحت نظارت قرار داده ،با استفاده از آدرس تره کی دست به اجراتی بزند .او ميتوانست در
مشوره با رفقا شوروی خود دست به اقدامات بعدی در جھت نورمال ساختن اوﺿاع بزند.
امين تاکيد نمود که او خود را وقف اتحاد شوروی و حزب کمونيسbت آنکشbور نمbوده حاﺿbر اسbت و ھbر طوريکbه رفقbا
شوروی بخواھند عمل کند .او از پوزانوف ،ايوانbوف ،پاولوفسbکی ،گرويليbوف و بودگbانوف تقاﺿbا نمbود تbا دربbارۀ سbه
پيشنھاد فوق او غور نموده  ،روی آن با مسکو مشوره نموده و تbا سbاعت  ٥بعbد از ظھbر)  ٣و ٣٠بbه وقbت مسbکو( ١٤
سپتمبر برايش از نظر خود اطالع بدھند .امين خواست اينرا تفھيم کند که اوﺻرفا َ زمانی با تره کی آشتی خواھد کرد که
رئيس شورای انقالبی به شرايط او بدون کدام قيد و شرط گردن نھد.
آنھbا ) پوزانbوف ،پاولوفسbکی،گروليوف و بودگbانوف ( از طbbرف خbود پيشbنھاد نمودنbد تbا امbbين بايbد مطbابق نامbۀ شbbخص
ل.ا.برژنف رھبر شوروی کوشش نمايد تا وﺿع در رھبری را نورمال ساخته از وخيمتر شدن آن جلوگيری کند.

ساعت  ٥و ٢٠بعد از ظھر روز ١٤سپتمبر تيليگرام ذيل از طرف ريزيدنت از کابل به مسکو مواﺻbلت نمbود " نظbر بbه
معلوماتيکه به افراد ما توسط عزيز اکبری رئيس اگسا داده شده است ،حفيظ ﷲ امين ﺻدراعظم “ج.د.ا“ .ﺻبح روز ١٤
سپتمبر به عزيز اکبری دستور داده است تا به حيث رئيس اگسا ايفا وظيفه نمايد.بعداَ اکبری نظر به دستورحفيظ ﷲ امbين
با اسد ﷲ امين معاون وزارت خارجه جھت دريافbت ھbدايات بيشbتر مالقbات نمbود .در مbدخل وزارت خارجbه اکبbری را
خلع سالح نموده بطور کامل تالشی کرده بودند .اسد ﷲ امين يکی از اقارب نزديک حفيظ ﷲ امين به عزيbز ھbدايت داده
بود که به وظيفه اش ادامه داده و بدون اجازه از عمارت اگسا خارج نشود .در پاسخ به اين سوال اکبری که آيا او اجازه
دارد تا با رفقای شوروی مالقات کند يا خير؟ اسد ﷲ امين گفته بود که بلbی او بايbد اينکbار را کنbد .ھمچنbان او بbه اکبbری
گفته بود که يک توطئۀ توسط گروپ وطنجار ـ گالبزوی براه انداخته شده است و آنھbا بbه تbرور متوسbل شbده انbد کbه ايbن
عمbbbbbbbbbbل شbbbbbbbbbbbان اعضbbbbbbbbbbbای وفbbbbbbbbbbbادار “ ح.د.خ.ا“ .را وادار بbbbbbbbbbbbه اخbbbbbbbbbbذ تصbbbbbbbbbbbميم قbbbbbbbbbbbاطع نمbbbbbbbbbbbوده اسbbbbbbbbbbbت.
اسد ﷲ امين ،فقير معbاون وزيbر امbور داخلbه و سbاير افbراد نزديbک بbه ﺻbدراعظم ] حفbيظ ﷲ امbين[ در وزارت خارجbه
موﺿع گرفته تماس شانرا با واليات حفظ نموده ،مشغول دادن دساتير به واليان واليات بودند .عزيز اکبbری عbالوه نمbود
اگر اقدامات عاجل و قاطعی برای از بين بردن امين گرفته نشود در آنصورت ما شاھد کشتار تعدادی زيادی از اعضای
“ ح.د.خ.ا“ .و ھمچنbbbbbbbbbbbbان تعغيراتbbbbbbbbbbbbی در کbbbbbbbbbbbbدر رھبbbbbbbbbbbbbری ارگانھbbbbbbbbbbbbای اسbbbbbbbbbbbbتخباراتی خbbbbbbbbbbbbواھيم بbbbbbbbbbbbbود.
به دستور امين کارمندان سياسی و قومندانان قطعات مرکزدستگير شده افراد وفادار به امين جاگزين آنھا شدند".
بتاريخ  ١۵سپتمبر پوزانوف ،پاولوفسکی ،ايوانوف و گريلوف ،تيليگرامی را دربارۀ اوﺿاع در کابل بbه بيbروی سياسbی
فرستادند " .ما شام  ١۴سپتمبر ﺻbحبتی داشbتيم بbا امbين کbه دو نbيم سbاعت طbول کشbيد .ﺻbحبت مbا در مطابقbت کامbل بbا
ھدايات رھبری شوروی ،بيروی سياسی و ل.ا.برژنف ﺻورت گرفت.
امين به تندی دربارۀ تره کی حرف ميزد و او را متھم ميساخت که در زمانھای مختلف ،خصوﺻا َ ﺻبح ھمbان روزيکbه
امين به خانۀ خلق جھت ديدن تره کی و ما آمده بود تالش نموده اسbت تbا او ] امbين [ را از بbين ببbرد .زماينکbه امbين در
خانه خلق از زينه ھا باال شده و بطرف دفتر تbره کbی روان بbود ،يکbی از يbاوران تbره کbی بbااليی تbرون ،سbرياور رئbيس
شورای انقالبی و او آتش گشود .در اين جريان ترون و يکی از محافظين ﺻدراعظم ] امين[ به قتل رسيدند".
"امين در زمانيکه با ما سرگرم ﺻحبت بود کودتايش را اجرا نمود .شام ھمان روز مقرری ھای جديbد اعbالم شbد .امbين
اظھار داشت که تره کی بايد بنابر معاذير ﺻحی بشکل داوطلبانه طی پلينوم کميتۀ مرکزی از پُست منشی عمومی حزب
استعفا بدھد .در آنصورت او ميتواند در پُست رياست شورای انقالبی باقی بماند .ما با جديديت مخالفت خbود را بbا کنbار
رفتن تره کی ابراز نموديم .اما امين ھنوز ھم روی طرح خودش تاکيد نموده گفت حزب و قوای مسلح ھرگز خونھای که
توسط چھارتن از وزرا ريختانده شده است و توسل جويی ھای تره کی به ترور را ،فراموش نخواھد کرد".
امين گفت که فردا يعنbی  ١۵سbپتمبر يbک ھمbايش بbر عليbۀ تbره کbی ﺻbورت خواھbد گرفbت کbه در آن افسbران قbوای مسbلح
خواھان انتقام گيری ] از تره کی و ھواخواھانش[ خواھند شد .ما با وجود داليل منطقی و پافشاری زياد نتوانسbتيم تbا امbين
را تشويق کنيم که تره کی به پُستھای منشی عمومی کميتۀ مرکزی حزب و رياست شbورای انقالبbی ابقbا گbردد .امbين اعbالم
نمود که اگر تره کی بشکل داوطلبانه از پُست منشی عمومی حزب کنار برود ،در آنصورت او حاﺿر اسbت تbا مصbونيت،
عزت و مقام رياست شورای انقالبی را بbرای نbامبرده ﺿbمانت نمايbد .مbا تاکيbد نمbوديم کbه بايbد از راه پيمbايی و دسbتگيری

ھايکه که باعث وخامت اوﺿاع خواھد شد جلوگيری گردد .امين نيز به ايbن موﺿbو ع موافقbت نمbود کbه حbداقل در شbرايط
حاﺿر چنين يک راه پيمايی ﺻورت نگيرد.
ما به توافق رسيديم که ﺻبح فردا  ١۵سپتامبر با امين به ﺻحبت ھای ما ادامه دھيم".
ﺻبح روز  ١۵سپتامبر ساعت  ٩بbه وقbت محbل ،رئbيس جديbد التقbرر اگسbا عزيbز اکبbری ،بودگbانوف را بbه يbک مالقbات
عاجbbل در اگسbbا فراخوانbbد .نbbامبرده بbbا ﺻbbميميت اظھbbار داشbbت کbbه حفbbيظ ﷲ امbbين منشbbی کميتbbۀ مرکbbزی “ ح.د.خ.ا“ .و
ﺻدراعظم بتاريخ  ١٣و  ١۴سپتمبر کودتايی را اجرا نموده که طی آن موﺻوف توانسته اسbت بbاالخره قbدرت حزبbی،
دولتbbbbbbbbbbbی ،رھبbbbbbbbbbbbری قbbbbbbbbbbbوای مسbbbbbbbbbbbلح و ارگانھbbbbbbbbbbbای اسbbbbbbbbbbbتخباراتی در دسbbbbbbbbbbbت خbbbbbbbbbbbود متمرکbbbbbbbbbbbز سbbbbbbbbbbbازد.
در اين ميان تره کی منشی عمومی و رئيس شورای انقالبی در محل اقامت اش توسط افراد گارد خلق تحت رھبری جانداد
که معلوم گرديد از افراد وفادار به امين است ،تحت نظارت قرار دارد .ارتباط تره کی با بيرون در جريان شب  ١۴بر ١۵
سپتمبر قطع گرديد .تره کی به عزيزی گفته است " من در انزوا قرار گرفته ام و ھيچ نوع قدرتی نbدارم کbه اقbدامی نمbايم.
اين ﺻرف مداخله و شفاعت اتحاد شوروی است که ميتواند منرا نجات دھد ولی واﺿbحا َ کbه رفقbا شbوروی نيbز مbرا نجbات
نخواھنbbbbbbbbbbbbد داد .زيbbbbbbbbbbbbرا آنھbbbbbbbbbbbbا بbbbbbbbbbbbbه عکbbbbbbbbbbbbس العمbbbbbbbbbbbbل ايbbbbbbbbbbbbاالت متحbbbbbbbbbbbbده در اينبbbbbbbbbbbbbاره مbbbbbbbbbbbbی انديشbbbbbbbbbbbbند.
من به حزب و مردم ﺻادق بوده ام.
فرزندم اگر ما ديگر نتوانستيم يکديگر را ببينيم ،خداحافظ".
مسbbکو در اينمbbورد سbbريعا َ از خbbود واکbbنش نشbbان داده قbbرار مصbbوبۀ  ١۶٨ / ۶مbbورخ  ١۵سbbپتمبر  ١٩٧٩کميتbbۀ مرکbbزی
ح.ک.ا.ش ،پوزانbbوف ،پاولوفسbbکی ،ايوانbbوف و گوريلbbوف وظيفbbه گرفتنbbد تbbا بbbا امbbين مالقbbات نماينbbد .آنھbbا بايbbد نظbbر جانbbب
شوروی را به امين اظھار داشته خاطر نشان ميساختند کbه رھبbری شbوروی نميخواھbد تbا تbره کbی محکbوم گbردد .ھمچنbان
رھبری شوروی ميخواھد تا از ھر نوع اقدام سرکوب گرانه عليه تره کی ،اقارب اش و حاميbان موﺻbوف جلbوگيری بعمbل
آيد.
پلينوم کميتۀ مرکزی “ ح.د.خ.ا“ بتاريخ  ١۶سپتمبر داير گرديد .تره کی از مقbامش بعنbوان منشbی عمbومی حbزب کنbار زده
شده و امين بجايش انتخاب گرديد .اين پلينوم در عمارت وزارت دفاع در يک اطاق که در مجاورت دفتر مشاورين نظامی
شوروی قرار داشت ،داير گرديد .به مجرد ختم شدن پلينوم ،شاه ولی به دفتر پاولوفسکی و گوريلف رفته به آنھا اطالع داد
که تره کی از ھمه وظbايفش کنbار زده شbده و امbين بعنbوان منشbی عمbومی حbزب بbه جbای موﺻbوف انتخbاب گرديbده اسbت.
فيصله ھای پلينوم رای مثبت  ٢۶تن از جمله  ٣١تن حاﺿر را با خود داشت.
امين بعداَ با پاولوفسکی مالقات نموده اعالم داشت که او بعنوان منشی عمومی حزب انتخاب شده است .او ھمچنbان عbالوه
نمود که قرار است بساعت  ٣بعد از ظھر ،جلسۀ شورای انقالبی “ج.د.ا“ .داير شود و در آن شخص او به عاليترين مقbام
دولتی در کشور انتخاب گردد.
بتاريخ شانزده ام سپتمبر شاه ولی وزير امور خارجه ،سفير شوروی پوزانوف را به دفترش احضار نموده و مراتب آتی را
رسما َ به اطالع اش رساند  :براساس فيصلۀ پلينوم کميتۀ مرکزی “ ح.د.خ.ا“ .تره کی از پُسbت منشbی عمbومی حbزب کنbار
زده شده و از کميتۀ مرکزی و بيروی سياسی اخراج شده است .ھمچنان تbره کbی بنbابر داشbتن فعاليتھbای تروريسbتی ،قتbل
شش تن ] احتما الَ آنھايکه در خانۀ خلق توسط محافظين تره کی به قتل رسيدند[ و تالش برای از بين بردن حفيظ ﷲ امين و

ارتکbbاب جbbرايم ديگbbbر ،از حbbزب نيbbbز اخbbراج گرديbbbده اسbbت .حفbbيظ ﷲ امbbbين بمقbbام منشbbbی عمbbومی انتخbbbاب شbbده اسbbbت.
شرح جريانات فوق به عين شکل در ياداشتھای روز  ١٩سپتمبر پوزانوف نيز آمده است .جريانات داغ حوادث باعث گرديد
تا اين ياداشتھا در زمانش ثبت دفتbر نگرديbده بلکbه بعbداَ در مbاۀ اکتbوبر توسbط د.ب.رييوريکbوف ١سbکرتر اول سbفارت کbه
درعين زمان وظيفۀ ترجمانی را نيز به عھده داشت ،بنام پوزانوف نوشته شود.
" بنابر ھدايت مرکز بتاريخ  ١٣سپتمبر سال  ١٩٧٩سفير شوروی ی.گ.پاولوفسکی ،ب.س.ايوانوف و ل.س.گوريلbوف بbا
تره کی در محل اقامت اش مالقات نمودند .تره کی بنابر تقاﺿا ما از امين تقاﺿا نمود تا او نيز نbزد مbا بيايbد .از جانbب مbا
گفته شد که رھبری شوروی توقع دارد تا رھبران افغانی مسbوليت سbترگی را کbه در برابbر انقbالب دارنbد ،از خbود تبbارز
بدھند .ما اظھار نموديم که آنھا ] افغانھا[ بايد مانع انشعاب گرديده از يک موﺿع واحد وارد عمل گردند .تره کbی بbا ابbراز
امتنان گفت " اين يک پيام مختصbر امbا عميbق و جbامع ايسbت کbه در يbک زمbان مناسbب بدسbت مbا ميرسbد .مbا از وحbدت و
يکپارچگی حمايه ميکنيم ولی بعضی اوقات مسايلی پيش ميايد که بايد حل و فصل گردد".
امين گفت " تره کی رھبر شناخته شده حزب است و من افتخار دارم که شاگرد او ميباشم .اگر من قبل از تره کی بميرم ،به
اين آگbاه خbواھم بbود کbه وظيفbه و مسbوليت خbود را انجbام داده ام .امbا اگbر تbره کbی از خbدمت بکشbورش دسbت بbردارد ،در
آنصورت او ] امين [ بعنوان شاگرد وفادار تره کی ھمه تالشش را بخرچ خواھد داد که به راه استادش ادامه دھد".
"ما بار ديگر بتاريخ  ١۴سپتمبر با تره کی در اقامتگاھش در خانۀ خلق مالقات نموديم .از جانب ما گفته شد که اوﺿbاع
بbار ديگbbر بbbه وخامbbت گرائيbbده و ايجbbاب يکپbbارچگی را در داخbbل رھبbbری حbbزب و دولbbت مينمايbbد .تbbره کbbی از ل.ا .برژنbbف
وديگر رھبران شوروی برای توجۀ که آنھا به سرنوشت انقالب در افغانستان ابراز داشته اند ،ابراز سپاس و امتنان نموده
به مخالفت اش با امين اشاره نموده چنين لب به سخن گشود.
مbدتھا قبbل مbن مشbاھده نمbوده بbودم کbه امbين متمايbل اسbت تbا تمbام قbدرت را دردسbت خbود متمرکbز سbازد ولbی مbن بbه ايbbن
موﺿوع زياد توجه نه نمودم .اما در اين اواخر اين تمايل او شکلی خطرناکی را بخود گرفته است .″
امين در برابر انتقادات واکنش شديدی ازخود نشان داده مانع افرادی ميشود که ميخواھند از او انتقاد کنند .او حتی از ترور
افراديکه بخواھنbد از او انتقbاد کننbد نيbز ﺻbرفه نميکنbد .امbين در مbورد نقbش اش در بbراه انbداختن انقbالب و رھبbری آن از
اغراق کار گرفته در مورد شخصيت خود مبالغه ميکند .او در درون دولت چنان فضايرا ايجاد نموده است که وزرا جرات
اينرا ندارند تا برخالف او حرف بزنند و يا آزادانه اظھار نظر کنند .امين پُسbتھای زيbادی را بbه اقbارب و نزديکbان خbود در
حزب و دولت داده است .اسدﷲ امين برادرزادۀ نامبرده نه پُست را در عين زمان در ادارات مختلف دولتی و حزبی دارا
ميباشد  .آنطوريکه در زمان شاه و محمد داود معمول بود اکنون نيز اين فقط يک خانواده است که کشور را اداره ميکند .در
شرايط کنونی به يک رھبر واقعی ﺿرورت است تا حزب را رھبری کند نه به يک ديکتاتور.
تره کی گفت " قبل از اينکه من کشور را به قصد ھاوانا تbرک کbنم مشbکوک شbده بbودم .زيbرا امbين بbيش از حbد پافشbاری
مينمود تا من به آنجا بروم .او تاکيد مينمود تا شخص رھبر دولت بايد در اين کنفbرانس حضbور داشbته باشbد .بھرحbال مbن
شک و ترديد ھايمرا کنار گذاشته به ھاوانا رفتم .البته امين از رفتن با من خودداری نمود .زمانيکه من از ھاوانا برگشتم
توسط اسدﷲ سروری رئيس اگسا از سه دسيسۀ که توسط امين طرح شده بود اطالع يbافتم .ھرباريکbه سbروری بbا امbين در
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اين مورد ﺻحبت مينمود ،دسايس دفع ميگرديد .در واقعيت امين دانسته بود که پالنھايش افشا شده است بنbا بbه افbراد خbود
دستور ميداد تا از طرح اين دسايس دست بردارند.
ھرچند امين در جلسۀ شورای وزيران اوﺿاع در کشور را آرام خوانbد امbا در خbتم جلسbه نbزد مbن آمbده خواھbان آن شbد تbا
چھارتن از وزرا ،ھريک محمد اسلم وطنجار ،سيد محمد گالبزوی ،شيرجان مزدوريار و اسد ﷲ سbروری رئbيس اگسbا يbا
بايد دستگير گردند و يا ھم بايد بصورت عاجل تحت نbام سbفير بbه خbارج از کشbور فرسbتاده شbوند .مbن بصbورت قbاطع ايbن
حرفھbbbbbbbbbbbbbbbbbbای او را رد کbbbbbbbbbbbbbbbbbbرده تکbbbbbbbbbbbbbbbbbbراراً خواھbbbbbbbbbbbbbbbbbbان مصbbbbbbbbbbbbbbbbbbالحه بbbbbbbbbbbbbbbbbbbين طbbbbbbbbbbbbbbbbbbرفين گرديbbbbbbbbbbbbbbbbbbدم".
امين فردای آنروز يعنی سيزده ام سپتمبر بار ديگر ھمان خواستۀ قبلی اشرا مطرح کرد .اينبbار گفتگbو مbا لحbن تنbدتری را
بخود گرفت .به امين گفتم که من اجازه نخواھم داد تا رفقا من تحbت فشbار قbرار بگيرنbد.ﺿbمنا ً او بايbد بدانbد کbه ايbن چھbار
وزير را او مجبور ميسازد تا مخفی شوند .زيرا آنھا توسط افراد وفادار به او ] امين [ مورد آزار و اذيت قرار ميگيرند.
از قضايا چنين برميآمد که امين در فکر طرح يک دسيسه است .نامبرده در برابر اين گفتۀ من که او بايد از اوامر من کbه
سرقومندان اعلی قوای مسلح و رئيس شورای انقالبی استم پيروی کند ،لبخند زنbان گفbت کbه مbن اشbتباه ميکbنم زيbرا قbوای
مسلح تحت قومنده و امر او قرار دارد .در واقعيت ھم امين قومندۀ قوای مسلح را بدست خودش ميگيرد .او به کمک افراد
وفادار به خود در کميتۀ حزبی شھرکابل ،تدابير اﺿافی را در جھت کنترول شھر اتخاذ ميکند که البته در چنين اوﺿاع و
احوال امکان يک درگيری را نميتوان بعيد شمرد .خوب بھر حال من مانند گذشته حاﺿرم بbا امbين ھمکbاری کbنم مشbروط
براينکه او به سياستھای سرکوبگرانه اش خاتمه بخشد.
از جانب ما ] شورويھا [ به تره کی گفته شد که معقول اين خواھد بود تا او از امين دعوت کنbد کbه در جلسbۀ امbروزی مbا،
مانند ديروز شرکت نمايد .تره کی فوراً اين پيشنھاد ما را پذيرفته به امين تلفون نموده و او را دعوت نمود .امين در جواب
گفت حاﺿر است با خوشی کامل به اين مالقات بيايد.
در جريانکه ما انتظار امين را ميکشيديم ب.س .ايوانوف گفbت شbايعاتی وجbود دارد کbه دسbتور داده شbده اسbت تbا بbه مجbرد
داخل شدن امين به خانه خلق بااليش آتش گشوده شده به قتل رسانيده شود .اما تره کی اين موﺿوع را رد نمود.
دقايق بعد آواز شليک ماشيندارھا از آنطرف دروازۀ دفتر تره کی بلند شد .رفيق ل.ن .گوريلف به نزديک کلکين رفbت .او
امين را مشاھده نمود که در حال دويدن در کنار ديوار کاخ بود.
در اين ھنگام ياور تره کی به اطاق داخل شده اينطور گزارش داد  :امين با محافظين خود از زينه ھا به باال آمده بود در
جلو آنھا سيد داود ترون سرياور تره کی ]يکی از ھواخواھان امين [ و يکی از محافظين امين بنام وزير قرار داشbت.
ترون گفت ديگر به محافظين احتياجی نيست و آنھا ميتوانند بروند و اما محافظين امين ايbن حbرف را نپذيرفتنbد .در ايbن
ھنگام ترون باالی يکی از آنھا آتش گشود ولی خودش به قتل رسيده وزير ،محافظ ديگر امين مجروح گرديد.
با استماع اين گزارش تره کی به امين تلفون نمود و آنچه را که واقع شده بود نتيجه سوتفاھم بين محافظين خواند .تره کی
زمانيکه گوشی تلفون را گذاشت اين حادثه را يک عمل تحريک آميز خواند.
بادرنظرداشت حالت پيش آمده فيصله شد تا ما بصورت عاجل با امين مالقات نماييم که اين تصميم ما مورد تائيد تره کی
نيز قرار گرفت .ما از دفتر تره کی با امين تلفونی تماس گرفتيم و برايش گفتيم که ما چھارتن ميخواھيم با او بطور عاجل
مالقات کنيم .امين در جواب گفت که او با خوشی تمام انتظار ديدن ما را ميکشد.

در بيرون از دفتر تره کی در دھليز يک ماشيندار در مقابل زينه ھbا روی زمbين افتbاده بbود و از محbافظين ديگbر خبbری
نبود .زمانيکه ما از زينه ھا به پايين رسيديم چشم ما به جسد ترون افتاد که نقش زمين شده بود .قسمتھای سر و سbينه او
مورد اﺻابت چندين گلوله قرار گرفته بود.
رانندۀ موترسفير شوروی که در کنار موتر انتظار ما را ميکشيد بما گفت که ترون قبل از رسيدن امين ،نزدش رفته و با
او احوال پرسی نموده بود .با مواﺻلت امين ،ترون نزد او رفته بعداً ھر دو يکجا در حاليکه از طرف چھار و يا ھم پنج
تن محافظت ميشدند بطرف دفتر تره کbی روان شbدند .راننbدۀ سbفير شbوروی افbزود :دقbايق بعbد آواز شbليک گلولbه ھbا بbه
گوش آمد ،امين را ديدم که با محافظينش در حاليکه يکی از آنھا مجروح شده بود ،با شتاب بطرف موترھا ميدويد .آنھا با
سرعت اينجا را ترک گفتند .در اين حادثه آنعده از محافظين که در بيرون انتطار امين را ميکشbيدند دخيbل نشbده بودنbد".
صورت مذاکرہ با امين صدراعظم “ج.د.خ.ا“ .مورخ چھاردہ ام سپتمبر ١٩٧٩
به تعقيب مالقات با تره کی و آتشباريکه در مجاورت دفتر وی ﺻورت گرفت ،بدون ﺿياع وقت بbا امbين در وزارت دفbاع
مالقbbbات نمbbbوديم .مbbbا مراتbbbب تاسbbbف عميbbbق خbbbود را از مbbbرگ تbbbرون ،شخصbbbيکه مbbbا ميدانسbbbتيم از جملbbbه دوسbbbتان ﺻbbbديق
اتحادشوروی بود و حادثۀ المناکی که در خانۀ خلق ﺻورت گرفته بود ابراز نموديم .در اين ھنگام آواز شليک يک گلولۀ
تانک که در فاﺻلۀ نه چندان دوری شليک شد به گوش رسيد .امين با وجود پريشانی و سراسيمه گbی کbه داشbت از مbا بbا
گرمی استقبال نمود.
چون تليفونھا بصورت متواتر بصدا درميآمدند و مانع ﺻحبت ما ميشدند ،تصميم گرفتيم تا دونbيم سbاعت بعbد يعنbی سbاعت
ھفت و سی شام با ھم ببينيم .
سرساعت موعود به مالقات امين رفتيم .او از حادثۀ که در خانه خلق به وقوع پيو سbته بbود چنbين حکايbت نمbود " تbره کbی
ﺻبح از من خواست تا نزدش بروم البته بدون محافظانم ،که من نپbذيرفتم .متعاقبbا ً بعbدازظھر وی دوبbاره زنbگ زده از مbن
خواست تا جھت ﺻحبت با او نزدش بروم اينبار او به من از موجوديت رفقا شوروی در نزدش اطمينان داد .مbن ھمbراه بbا
شش تن از محافظانم در دو موتربصوب خانه خلق راون شbديم .دو تbن از محافظbانم در کنbار در دخbولی اقامتگbاۀ تbره کbی
باقی ماندند و متباقی با من رفتند .ما به دھليزيکه در آن يک حوض ھم وجود دارد ،داخل شديم و سپس به جانب زينbه ھbا
روان گشتيم .ترون در جلو بود و به تعقيب آن وزير ،ياور خودم روان بود .زمانيکه ترون بbه آخbرين پلbۀ زينbه رسbيده بbود
آوازی شليک گلوله ھا بلند شد .من در حاليکه در کنار ديوار خميده بbودم ،بbا شbتاب ،نخسbت خbود را بbه دھليbز و سbپس بbه
بيرون رساندم .بعداً من برگشتم تا ياورم وزير را که جراحت برداشته بود به بيرون ببرم .از آنجايکه موتر من از کار افتاده
بود به يک موتر ديگر سوار شده به وزارت دفاع آمديم .من مطمين ام که آنان قصد از بين بردن مرا داشbتند زيbرا قبbل از
اين نيز اﺿافه از ﺻد گلوله باالی من شbليک شbده اسbت .حbاال شbما خbود شbاھد اسbتيد و مشbاھده مينماييbد کbه تbره کbی چbی
ميخواھد انجام بدھد .من از قبل ميدانستم که سوقصدی برعليه من برنامه ريزی شده است .من زمانيکbه بbرای پbذيرايی تbره
کی که از ھاوانا برميگشت به ميدان ھوايی رفته بbودم ،خbود را بbرای آن ] قربbانی نمbودن[ آمbاده سbاخته بbودم .تbره کbی
امروز ميخواست منرا به قتل برساند .واﺿحا ً او نميخواست مرا در حضور رفقا شbوروی بbه قتbل برسbاند ولbی او فرامbوش
کرده بود تا دستور قتل من که قبالً به افرادش داده بود را ،باطل اعالم کند .به ھمين دليل افراد او باالی من آتش گشودند".
ما ] شورويھا [ مکراراً از آنچه اتفاق افتاده بود ابراز تاسف نمbوده ،اظھbار داشbتيم کbه شbرايط فعلbی ايجbاب خونسbردی و
يکپارچگی را ميکند و در چنين شbرايط نبايbد اجbازه داد تbا کشمکشbھا و ناسbازگاريھا شbکل بگيbرد .رھبbران شbوروی از مbا

تقاﺿا نموده اند تا بطور خاص به اطالع تره کی و امين برسانيم که در شرايط کنونی وحدت و يکپارچگی حزبی بيش از
ھر زمان ديگر ﺿرور بوده ،ايجاد شگاف در درون حزب و يا دولت به زيان انقالب خواھد بود.
امين گفت واﺿbحا ً انقbالب بbدون موجوديbت نbامبرده ھbم توسbعه ميافbت ولbی ﺻbرفا ً تbا زمانيکbه از حمايbت رفقbا شbوروی
برخوردار ميبود .نکته مھم اينست که قوای مسلح حاﺿر نيست تا اوامر تره کی را اجرا نمايد در حاليکه اوامر او]امين [
را پيروی مينمايد.
" من سرقومندان قوای مسلح استم .تره کی ديروز ميخواست وطنجbار ،يکbی از وفادارانشbرا بbه وزارت دفbاع بفرسbتد ولbی
اينکار ﺻورت گرفته نتوانست .بعداً وطنجار توسط تلفون با قطعات اردو تماس گرفته به قومندانھا ھدايت داد تا برای دفاع
از تره کی و انقالب خود را آماده سازند .در مقابل من جھت تامين امنيت و دفع حمالت احتمالی قوای تانک ] بر عليه من
[ قومندانان فرقه ھای چھار و پانزده زرھدار را مرخص نمودم.
زمانيکه تره کی از اين موﺿوع اطالع حاﺻل نمود برايم تلفون نموده گفت که من چنين ﺻالحيتی را ندارم که اوامری از
اين قماش را ﺻادر کنم .من برايش گفتم که تعينی و برکناری افسران تا رتبه جگرن از ﺻالحيت وزير دفاع است.
تره کی برايم گفت به حيث سرقومندان قوای مسلح برايت دستور ميدھم تا در خانه خلق حاﺿر شbوی ! .مbن حرفھbايرا کbه
ديروز برايش گفته بودم دوباره يادآورشده گفتم که من قومندان قوای مسلح استم و نه او ،ثانيا ً در اردو از اوامر مbن پيbروی
ميکنند و نه او".
امين ھمچنان اظھار داشت که پلينوم کميتۀ مرکزی “ ح.د.خ.ا“ .بزودی دايرخواھد شد و ]اعضای پلينوم [ با وجود مخالفت
او ،تره کی را از تمام وظايف اش سبکدوش خواھد کرد .ما ]شورويھا [ از جانب خود اظھار نموديم که مbا از پيچيbده گbی
فعلی اوﺿاع کامالَ آگاه استيم ولی در شرايط کنونی ﺿرور است تا برای حفظ منافع اعليا حزب و دولت و فروکش نمودن
احساسات ،بايد برای مدتی از تامل کار گرفت .اتحاد شوروی معتقد است تا تره کی در راس حزب و دولت و امين ھمچنان
به مقام خودش باقی بماند .وحدت در رھبری حزب برای امين اين ﺻالحيت و امکانات را ميدھد که تا برای منافع انقالب
کار نمايد .حل مسايل حاﺿر را ميشود بشکل خوبی بکمbک حbزب و دولbت دريافbت نمbود .تbره کbی و امbين بbه سbوتفاھمات
موجود ميتوانند فايق آيند و مانند گذشته براساس اﺻل تفاھم با ھم ھمکاری نمايند .اما اگرامين بخواھد تره کی را برکنار
سازد اين عمل او غير قابل فھم خواھد بود.
امين گفت که بنظر او رفقا شوروی در افغانستان افراد خيلی معتبر و محترمی اند و او حاﺿر است تا تمام مشوره ھای
رفقbbا شbbوروی را ،ولbbو کbbه بbbا آن موافbbق ھbbم نباشbbد بپbbذيرد .ولbbی اگbbر او اينکbbار را نمايbbد ] حرفھbbای شbbوريھا در ارتبbbاط بbbه
سرنوشت تره کی را بپذيرد[ در آنصورت او ]امين[ مسوليتی را در قبال پيامد ھای اين اعمال به عھده نخواھد داشت.
امين ميتوانست آنچه قرار بود اتفاق بيافتد را پيشبينی کند .او گفت " حزب ميداند که باالی من ﺻد ھا بار شليک شده است.
حزب اينرا ھم ميداند که ترون به قتل رسيده است .ھمه کس از قربانيان دھشت افگنيھای تره کی آگاھی دارند .در ظرف دو
روز گذشbته چھbارتن بشbمول رفقbbا نزديbک مbن در قbوای مسbbلح ،نbواب ١و سbلطان گbل از اگسbbا بقتbل رسbيدند و سbور گbbل از
وزارت ﺻحت عامه ناپديد گشته است .اين چند روز اخير حزب را بلرزه درآورده است .رفقا من در قوای مسbلح بbه خشbم
آمده خواھان انتقامگيری از اين خونھای ريخته شده اند .بنا َ به استناد به حرفھای گفته شده داير شدن پلينوم کميتۀ مرکزی “
ح.د.خ.ا“ .طی چند روز آينbده ،امريسbت خيلbی ﺿbروری .در ايbن پلينbوم بايbد تbره کbی بنbابر معbاذير ﺻbحی از مقbام منشbی
عمومی کميتۀ مرکزی “ ح.د.خ.ا“ .استعفا بدھد .در اينصورت او ميتواند پُست رياست دولbت را حفbظ کنbد .ھمچنbان از او
١
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بعنوان رھبر بزرگ و موسس حزب آنطوريکه در گذشته ياد ميشد در آينده نيbز يbاد گرديbده ،بbا ھلھلbه و ھbورا گفتنھbا بدرقbه
بعمل خواھد آمد .اما تره کی يک شخص قدرت طلبی است او بمن اين اجازه را نداده است تا جلسات دولتی رياست کنم .او
دربارۀ شخصيت اش از اغراق و زياده روی کار گرفته و اخيراَ به ترور متوسل شده است .اما اردو بشکل خيلی واﺿbح
و روشن در مخالفت با تره کی قرار گرفته ،ميخواھد مخالفت خود را در مورد ابقا موﺻوف به پُست منشی عمومی کميتۀ
مرکbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbزی “ ح.د.خ.ا“ .اظھbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbار کنbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbد.
از جانب ما ] شورويھا [ اکيداً روی ﺿروری بودن اتحاد در رھبری حزب خصوﺻا ً ميان امbين و تbره کbی تاکيbد ﺻbورت
گرفت .امين گفت او تالش ميکند تا تره کی بتواند در پٌست منشی عمومی حزب باقی بماند ولbی ايbن موﺿbوع باعbث ايجbاد
نارﺿايتيھا خواھbد گرديbد .او بbارديگر بbه انتقbاد نمbودن از تbره کbی پرداختbه او را فbردی خودخbواه ،مسbتبد و مطلbق العنbان
خوانده گفت تره کی از حزب بخاطر مقاﺻد شخصی اش استفاده ميکند .تره کی فضا ترس و وحشت را در رھبری حزب
و دولت ايجاد نموده است " من خدماتی زيادی را برای او انجام داده ام ولی او در عوض سوقصدی را عليه من انجام داد"
ما به موﺿوع تغيرات در دولت يعنی برکناری وطنجار ،مزدوريار ،گالبزوی و سروری و تعين شدن افراد ديگر بbه جbای
آنان اشاره نموديم .ما مالحظه نموده بوديم که در اعالن مقرری ھای جديد آمده بود که اين موﺿوع براساس موافقت
تره کی ﺻورت گرفته است .امين گفت تره کی با برکناری اشخاص فوق موافق نبود ولی بھرﺻورت تصميم گرفته شbد تbا
مانند گذشته خبر برکناری و تعينی اشخاص جديد از آدرس تره کی اعالم گردد.
ما در اخيربار ديگر روی موﺿوع ﺿرورت يکپارچگی در حزب تاکيد نموديم .امين وعده نمود تا اين نظbر رفقbا شbوروی
را در حافظه داشته و با رفقايش روی اين موﺿوع حرف بزند .اما او مطمين نبود که در اين قسمت بتواند کاری را انجام
دھد .امين ﺿمنا ً از تظاھراتيکه قرار بود بتاريخ پانزده ام سپتمبر در شھر کابل برعليۀ تره کی راه اندازی شود خبر داد .از
جانب ما گفته شد که اين ديگر يک عمل کامالً نابجاست و بايد از آن جلوگيری گردد .امين نيز وعده نمود تا مانع برگزاری
اين ھمايش شود.
] پايان مذاکره[
ساعت يازده قبل از ظھر پانزده ام سپتمبر بارديگر با امين وارد ﺻحبت شديم .مbا برعليbه تصbميم برکنbاری تbره کbی از
پُست منشی عمومی حزب ﺻحبت نموديم زيرا اين موﺿوع پيامدھای بدی را برای انقالب بدنبال خواھد داشت.
امين گفت او از تشويش دوستان شوروی اش در مورد سرنوشت انقالب کbامالً آگbاھی داشbته و ميدانbد کbه ايbن يbک تشbويش
دوستانه و به مفاد مردم افغانستان است .او مشوره ھا و پيشنھادات بيروی سياسی کميتۀ مرکزی ح.ک.ا.ش ،شخص رفيق
برژنbbف ،رفيbbق پونومbbاريف ،سbbفير اتحادشbbوروی و سbbاير رفقbbا شbbوروی را بbbرای حbbزب و مbbردم اففانسbbتان مھbbم و سbbودمند
خوانده گفت  :تره کی از مشورتھای شورويھا چشم پوشی نموده آنرا جامۀ عمل نميپوشاند .ولی من به محض نورمال شدن
اوﺿbbاع آمbbاده ام تbbا در جھbbت عملbbی سbbاختن پيشbbنھادات و نظbbرات رھبbbران شbbوروی ھbbر کbbاری را انجbbام  .زيbbرا اينکbbاراز
يکطرف اتحادشوروی را قادر خواھد ساخت تbا بbه حمايbت سياسbی اش از “ج.د.خ.ا“ ادامbه دھbد و از طbرف ديگbر باعbث
تقويۀ ھمکاری بين قوای مسلح ھردو کشور خواھbد شbد .امbين گفbت کنbار زدن تbره کbی باعbث تقويbت يکپbارچگی در حbزب
ميشود نه تضعيف آن .اما اگر تره کی در مقام خود ابقا گردد باز ھbم ھمbان دوگbانگی ]در سياسbت بbا شbورويھا [ بbه جbايش
بbbbbbbbbbbbbbbاقی مانbbbbbbbbbbbbbbده و ايbbbbbbbbbbbbbbن موﺿbbbbbbbbbbbbbbوع در آينbbbbbbbbbbbbbbده باعbbbbbbbbbbbbbbث ايجbbbbbbbbbbbbbbاد کشمکشbbbbbbbbbbbbbbھا خواھbbbbbbbbbbbbbbد گرديbbbbbbbbbbbbbbد.

زمانيکه از امين پرسيده شد تا در اين باره به کميتۀ مرکزی ح.ک .اش چی گزارشی بايد داده شود نbامبرده گفbت در شbرايط
کنونی قوای مسلح تقاﺿا ميکند تا تره کی از ھمه وظايف اش کنار برود .ﺿمنا ً پلينوم کميتۀ مرکزی “ ح.د.خ.ا“ که انbدکی
قبل داير گرديده بود درخواست نموده است تا نبايbد دو نيbرو مخbالف در درون رھبbری حbزب وجbود داشbته باشbد .از امbين
پرسيده شد که چرا او اکنون از کنbار رفbتن کلbی تbره کbی حbرف ميزنbد در حاليکbه شbب گذشbته او از ابقbا تbره کbی در مقbام
رياست شورای انقالبی حرف ميزند .او در جواب گفت اين خواستۀ تعدادی زيادی از رفقbا در داخbل حbزب و قbوای مسbلح
است.
ما بار ديگر تاکيد کرديم که اينگونه تغيرات سريع و عجوالنه در شbرايط فعلbی زيbاد منطقbی بbه نظbر نميرسbد .از آنجايکbه
ھمه کشور تره کی را بعنوان بانی و رھبbر حbزب و انقbالب ميدانbد ،نبايbد از نتbايج سياسbی کنbار زدن تbره کbی چشbم پوشbيد.
اينکار باعث ايجاد عدم اعتماد مردم به حزب و دولت ميگردد .حزب نيز تا اکنون توانايی برداشت چنين ﺿربۀ را ندارد و
از طرف ديگر ايجاد دودستگی در حزب باعث ايجاد شک و ترديد ھا گشته ،ميتواند به نفغ دشمن تمام شود .پامال سbاختن
عقايد و آرزو ھا ،موﺿوع ايست خيلی جدی و بغرنج که پيامدھای غير قابل پيشبينی و نامطلوبی را در پی خواھد داشت.
امين بارديگر وعده سپرد تا در اين مورد با اعضای بيروی سياسی و ساير رفقايش گفتگو کنbد .قbرار بbود فbردای ھمbانروز
يعنی شانزده ام سپتمبر پلينوم کميتۀ مرکزی “ ح.د.خ.ا“ جھت بررسی ھمين مسايل داير شود .اما امين ھنوز ھم به اين باور
بود که کنار رفتن کلی تره کی از تمام عھده ھايش بھترين راه حل بوده ،اميدوار بود تا رفقا شوروی نيز ايbن موﺿbوع را
بدرستی درک نمايند.
قرار اظھارات امين منزل تره کی تحت محافظت شديد قرار داشته ھيچکس اجازه نداشت بديدن موﺻوف برود .ما ھمچنان
اطالع گرفتيم که ارتباطات تلفونی نيزبا اقامتگاۀ تره کی قطع گرديده و ھيچ راھی مالقات با موﺻوف وجود ندارد.
بتاريخ ھفده ام سپتمبر سفير شوروی پاولوفسکی ،ايوانوف و گريلوف با امين مالقات نموده و تبريکات رھبران شوروی را
دال برتعين شbدن موﺻbوف بعنbوان منشbی عمbومی حbزب و رئbيس شbورای انقالبbی ابbراز داشbتند .امbين بbا اظھbار سbپاس و
امتنان ،احترامات گرم و تمنيات زياد خود را به رھبbران شbوروی تقbديم نمbود .از طbرف آنھbا ] رھبbران شbوروی[ بbه امbين
مشوره جدی داد شد تا از ھر نوع اقدام خشن در برابر تره کی ،اقارب و حاميان موﺻbوف خbودداری نمbوده و از محکbوم
کردن تره کی ﺻرف نظر شود .امين در جواب به اين تقاﺿا ھا گفت " ما خواھيم ديد اين موﺿوع تا چه حدی مقدور است
" .از امين خواسته شد تا توﺿيح بدھد که منظور او از اين گفته اش چه بوده است .امين در جواب گفت او به مشوره ھا و
پيشنھادات رھبران شوروی احترام دارد اما ايکاش رفقا شوروی ميتوانستند در پلينbوم کميتbۀ مرکbزی “ ح.د.خ.ا“ .و جلسbۀ
شورای انقالبی که در روز گذشته دايbر شbده بbود حضbور داشbته باشbند ،تbا خbود بbا چشbم سbر مشbاھده نماينbد کbه بازداشbتن
اعضای کميتۀ مرکزی و بيروی سياسی حزب در مورد تقاﺿا آنھا برای محاکمه نمودن تره کی چقدر مشکل بوده اسbت" .
فقط زمانيکه من ] امين[ برای آنھا گفتم که رفقا شوروی از اين طرح ] پذيرفتن استعفا تره کی بنابر معاذير ﺻحی توسط
اعضای کميتۀ مرکزی حزب [ حمايت ميکنند ،توانستم رﺿايت سرد اعضای کميتۀ مرکزی و بيروی سياسی را کسب کنم.
)طبيعتا َ ما ھرگز چنين طرحی را مطرح نکرده بوديم ،بلکه برعکس ما شbديداَ خواھbان ابقbای تbره کbی در مقامھbای منشbی
عمومی حزب و رياست بيروی سياسی بوديم(".
امين ادامه داده گفت " امروز تره کی با فاميلش تحت تدابير شديد امنيتی به منزلش منتقل ميگردد .و بدليل تنفر زياديکه در
مقابل تره کی وجود دارد بيم آن ميرود که موﺻوف ھدف سوقصدی قرار بگيرد .بنا َ بخاطر دفع ھرنوع سوقصد احتمbالی
عليه او ،منزلش نيز تحت مراقبت شديد امنيتی قرار خواھد داشت .ولی نبايد چنين پنداشت که او زندانيست.

امين افزود او با رفقا شوروی اش در ھمکاری تنگاتنگ کار کرده ،اقداماتی را در جھت از بbين بbردن اشbتباھات مشbھودی
که ﺻورت گرفته برداشته ،شيوه و ميتود کارش را نيز بھبود خواھد بخشيد .او ابراز اميدواری نمود تا رفقای شوروی اش
از طريق آموزش روح مارکسيزم ـ لينينيزم به اعضای حزب ،به او کمک نمايند تا اعضای حزب بتوانند گامھای برگشbت
ناپذيری ]در راۀ پيروزی انقالب [ بردارند .امين اميد وار بود تا اففانستان بتواند کمکھای اقتصادی شوروی را بدست آورد.
او آرزومند بود تا رفقا شوروی قوای مسلح افغانستان را ياری رساند تا باشد بدين وسيله باالی دشمن غلبه حاﺻل گbردد.
او ھمچنان اميدوار بود تbا شbوروی تعbداد مشbاورين و کارمنbدان سياسbی اش را در افغانسbتان ازديbاد بخشbيده ،امنيbت را در
افغانستان تحکيم بخشد".
افغانھا يا واﺿحتر گفته شود شخص امين تصويرديگری از جريان حوادث که در خانه خلق اتفاق افتاده بود ،ارايه ميداشت.
اين موﺿوع را قسما َ ميتوان در خالل ﺻحبتھای شاه ولی معاون شورای وزيران و وزير خارجه ،خطاب به سbفرا کشbور
ھای سوسياليستی مشاھده نمود.
بتاريخ ششم اکتوبر شاه ولی عضو بيروی سياسی ،سفرا کشور ھای سوسياليسbتی را بbه وزارت خارجbه دعbوت نمbوده از
توطئه که توسط تره کی سازماندھی شده بود پbرده برداشbت .او گفbت " بتbاريخ چھbارده ام سbپتمبر تbره کbی از امbين تقاﺿbا
نمود تا نزد او برود .اما از آنجايکه رفيق امين ميدانست که اگر آنجا برود بقتل ميرسbد ،از رفbتن نbزد تbره کbی سbر بbاز زد.
ساعت پنج بعد از ظھر ھمانروز زمانيکه سفير شوروی نزد تره کی حضور داشت تره کی بار ديگر به امين تلفbون نمbوده
خواھان رفتن او به خانه خلق شد .سفير شوروی ذريعۀ تلفون به امين اطيمنان داد کbه در ﺻbورت رفbتن وی نbزد تbره کbی
ھيچ خطری متوجه او نخواھbد بbود .تbره کbی ميخواسbت امbين بbدون محbافظين اش نbزد او بbرود ولbی امbين ايbن موﺿbوع را
نپذيرفت .باالخره تره کی موافقه نمود که امين با يک محافظ نزدش برود .دقايق بعد امين با يک محافظ و سه ياور به خانه
خلق مواﺻلت نمود.
ترون در مقابل و سه تbن از محbافظين امbين در عقbب او قbرار داشbت .زمانيکbه آنھbا بbه نزديbک دفتbر تbره کbی رسbيده بودنbد
محافظين تره کی بسوی آنھا آتش گشودند .ترون جراحbت شbديدی برداشbت .بbاالی امbين نيbز شbليک گرديbد امbا او توانسbت
ﺻرفا َ با ازخودگذری و مھارت محافظينش که توانستند از ديوار به حيث سپھر استفاده نمايند ،جان بسbالمت ببbرد.الزم بbه
يادآوريست که در جريان ھمۀ اين حوادث سفير شوروی نزد تره کی موجود بود".
مسکو بصورت فوری در جريان گفته ھای شاه ولی قbرار داده شbد .از مسbکو دسbتور داده شbد تbا بصbورت فbوری بbا امbين
مالقات ﺻورت گرفته در مورد حرفھای شاه ولی احتجاح ﺻورت گرفته تقاﺿا بعمل آيد تا اين حرفھا تکذيب گردد.
بتاريخ نھم اکتوبر ساعت شش بعد ازظھر پوزانوف سفير ،جنرال پاولوفسbکی معbاون وزارت دفbاع ،گوريلbف سbر مشbاور
نظامی و بودگانوف رئيس ريزيدنسی “ “ ک.ج.ب““ با امين مالقات نمودند .نمايندۀ “ “ ک.ج.ب““ .در گزارش خود به
کريچکوف رئيس بخش استخبارات خارجی آن اداره ،در مورد اين مالقات چنbين نوشbت :امbين در جbواب بbه سbواالت مbا
پيرامون اظھارات تحريک آميز شاه ولی در مالقات وی با سفرا کشور ھای سوسياليستی ،گفbت نميخواھbد از تشbريفات و
ديپلوماسی کار بگيرد بلکه ميخواھد تا منحيث يک رفيق حزبی و يک برادر بbا مbا حbرف بزنbد .او گفbت از رفقbا شbوروی
نيbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbز توقbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbع دارد تbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbا آنھbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbا نيbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbز بbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbه عbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbين شbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbکل پbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbيش آينbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbد".
امين گفت " شما امروز ابراز تشويش نموده شاکی استيد ولی اينکار را ميتوانستيد درگذشته نيز انجام دھيد .ما بار ھا با ھbم
مالقاتھای داشته ايم اما شما ھيچگاھی به اين مسايل اشbاره ننمbوده ايbد .آنچbه توسbط شbاه ولbی در مالقbات وی بbا سbفيران
کشور ھای سوسياليستی بيان شده است ،به اين دليل گفته شده است که دقيقbا ُ ھمbان مطالbب بbه شbکل روشbن و واﺿbح بbه

اعضای بيروی سياسی و کميتۀ مرکزی “ ح.د.خ.ا“ گزارش داده شده بود .اما در آنزمان رفقbا مbا ] شbورويھا [ بbه مbا ھbيچ
حرفی در اينباره نگفتند ولی امروز که از حرفھای شاه ولی مدتی سه يا چھار روز ميگذرد شما نزد من آمده ايد .فکر کbنم
بھتbbbbbbbbر بbbbbbbbbود اگbbbbbbbbر رفقbbbbbbbbا شbbbbbbbbوروی بbbbbbbbbرای مbbbbbbbbا ميگفتنbbbbbbbbد کbbbbbbbbه چگونbbbbbbbbه عمbbbbbbbbل نمbbbbbbbbاييم و چbbbbbbbbه بگbbbbbbbbbويم".
"زمانيکه جريان واقعی حوادث اتفاق افتاده در خانه خلق از طرف شوريھا به امين گفته شد او گفت  :من مطمينم که جريا
ن به اين شbکل نبbوده اسbت .تbره کbی بbه مbن تلفbون نمbوده بbود و سbفير شbوروی بbه واسbطۀ يbک ترجمbان بbرايم گفbت کbه در
ﺻورت رفتن من نزد تره کی مصعون خواھم بود .امين گفت کامالَ مطمين است که ھمين حرفھا گفتbه شbده بbود .از طbرف
ديگر آنعھده از رفقا افغان که در اطاق موجود بودند نيز حرفھای من را شنيده اند .اما اکنون طبيعتا َ ميتوان اين حرفھا را
انکار کرد .من ھم آماده ام تا تسbليم ]نظbرات و گفتbه ھbای[ رفقbا شbوروی شbوم .مbا ھميشbه آمbاده ايbم تbا نظbرات شbما را در
ساحات ديپلوماسی و روابط بين الملی تعقيب کنيم".
امين در ادامه گفت " ﺻبح روز چھارده ام سپتمبر من به رفقا ب.س .ايوانوف و ل.پ .بودگانوف وﺿbع را توﺿbيح نمbوده
گفتم که آنھا ]گروپ تره کی[ ميخواھند مرا بکشند.
از آنجايکbbه مbbن از خطريکbbه متوجbbه ام بbbود آگbbاھی داشbbتم ،روی موﺿbbوع موجوديbbت محbbافظين ام پافشbbاری نمbbودم .مbbن
ھمانروز با محافظين ام نزد تره کی رفتم ،و شما خbود بbا چشbم سbر ديديbد کbه ايbن پافشbاری مbن غيbر موجbه نبbود .امbا در
ارتباط به موﺿوع جريان ﺻحبت تلفونی ] امين با سفير شوروی[ اگر رفقا شما که نزد تره کی حضورداشتند جريان آنرا
به خاطر ندارند در آنصورت شخص مترجم که من با او قبل از اين حادثه ﺻحبت کرده ام بايد آنرا بخاطر داشته باشد .اگر
مترجم نيزاکنون حرفھای منرا تائيد نميکند پس اطمينان داشته باشيد که ھنگام رسيدن شما به سفارت شbوروی او جريbان
اين موﺿوع بخاطر آورده به شما يادآور خواھد شد که آنروز چه واقع شده بود.
بھرﺻورت من در گفته ھايم ثابت استم .آيا فکر ميکنيد من اشتباه کرده ام؟ آيا ايbن اشbتباۀ مbن بbه جنbبش جھbانی کمbونيزم
لطمه خواھد زد؟ و اگر جواب بيروی سياسی کميتۀ مرکزی ح.ک.ا.ش به سوال فوق مثبت است در آنصورت من حاﺿرم
مشوره ھای شما را بپذيرم و ھر آنچه را رفقا شوروی ميخواھند انجام دھم .شاه ولی ھيچ تقصيری ندارد .اگر گزارش من
پيرامون اوﺿاع کشور به بيروی سياسی کميتۀ مرکزی “ ح.د.خ.ا“ .و پلينوم کميتۀ مرکزی حزب يک اشتباه بود است ،در
آنصورت من مقصرم .زيرا من اين گزارش را مطابق به برداشت خودم از جريا ن حوادث آماده نموده بودم.
اگر برای من مرگ مقرر شده است در آنصورت من با ﺿمير آرام خواھم ُمرد ،زيرا ھر آنچه را من انجام داده ام بر اساس
برداشت و عقيدۀ خودم بوده است .اگر رفقا شوروی چنين آرزو داشته باشند که مbن کنbار بbروم در آنصbورت مbن حاﺿbرم
پلينوم کميتۀ مرکزی حbزب را دايbر نمbوده از ِسbمت منشbی عمbومی اسbتعفا داده ،بگbذارم تbا شbخص ديگbری را بbه ايbن مقbام
انتخاب نمايند".
امين در ادامه گفت  " :باوجوديکه من به بيروی سياسی و کميتۀ مرکزی واقعيت را درباره ھرآنچه واقع شده بود گفتbه ام،
ولی فکر کنم بھتر بود اﺻالَ به آنھا چيزی گفتbه نميشbد .رفقbا شbوروی مbن برداشbت و نظbر ديگbری دربbارۀ جريbان حbوادث
دارند و من به برداشت و نظر آنھا احترام دارم .ما حاﺿريم تا در بخش روابط بين المللی و سياست خارجی مشوره ھای
شما را در اين مورد که چه بايد به جھانيان بگوييم و چه نبايد بگbوييم ،بپbذيريم .امbا در بbارۀ موﺿbوع پbيش آمbده مbن کbدام
خطايی را مرتکب نشده ام .آنچه را من گفته ام ﺻرفا َ باور و احساس من بوده است .تکراراَ ميخواھم بگويم که شاه ولی در
اين ميان ھيچ تقصيری نداشته است".

زمانيکه نماينده ھای شوروی خواھان اين شbدند کbه بايbد امbين تصbويری روشbنتر و واﺿbحتری از آنچbه واقbع شbده اسbت را
ارايه نمايد امين در جواب گفت " پس در اينصورت بايد من تمام رفقا را فراخوانده برايشان بگويم ھرآنچه را که تbا اکنbون
برای شان گفته ايم نادرست بوده است ؟ طبيعتا َ من احترام عميقی به رفقbا شbوروی دارم و حتbی حاﺿbرم چنbين کbاريرا نيbز

انجام بدھم ولی آيا اين يک عمل درست خواھد بود ؟ .آيا اين بجا خواھد بود که رسالۀ سوقص ِد تره کی بجان حفيظ ﷲ امين
و شکست آن را که به حزب و قوای مسلح توﺿيح شده است ،دوباره جمع آوری کنيم؟ در اين رساله نيز جريان وقايع به
ھمين شکل که من گفتم بيان شده است .جمع آوری آن نه تنھا به حيثيت من بعنوان منشی عمومی حزب بلکه به تمام حزب
لطمه خواھد زد".
امين در ادامه گفت " اما اگر شما ميخواھيbد کbه چنbين کbاری ﺻbورت گيbرد در آنصbورت مbا ديگbر حرفbی نخbواھيم زد .مbا
نگرانی رھبران شوروی را احساس ميکنيم .باوجود اھميت خاﺻی که جريان اين حوادث برای ما دارد بازھم ما در حbل
اين موﺿوع کدام مشکلی را نميبينيم .شايد اشتباھات و سوتفاھماتی بين مbا ] شbورويھا و امbين [ موجbود باشbد .مbن بbاوجود
آنکbbbbه بbbbbbه درسbbbbbت بbbbbbودن بbbbbbاور خbbbbbودم اطمينbbbbbان دارم بbbbbbه بbbbbاور و عقيbbbbbدۀ رفقbbbbbا شbbbbbوروی نيbbbbbز احتbbbbbرام قايbbbbbل اسbbbbbتم.
اگر شما چنين خواسته باشيد در آنصورت من به شما پيشنھاد ميکنم تا نظرات تانرا بصورت واﺿح وروشن بيbان نمbوده،
ادعا ما را مبنی بر پناه دادن سفارت شوروی به چھار وزير وطنجار ،مزدوريbار ،گالبbزوی و سbروری را رد کنيbد" .امbين
ھمچنان از اينکه شاه ولی در مورد ارائbه تbاريخ ] سbيزده ام بbه عbوض چھbارده ام [ اشbتباه نمbوده بbود گفbت حاﺿbر اسbت
معذرت خواھی نمايد.
امين در پاسخ به اين ادعا که حرفھای شاه ولی ميتواند توسط دشمنان دوستی افغان ـ شوروی به بھره بbرداری گرفتbه شbود
گفت  " :تشويش نکنيد ،بگذار افراد و اشخاﺻی از واشنگتن به اينجا بيايند و به چشم خود ببينند که آنھا قادر به خدشه وارد
کردن در دوستی ما نيستند .از آنجايکه دشمنان ما اميد شانرا از دست داده اند مايوس گشته اند .من به شما قول ميدھم که ما
بطرف کمونيزم به پيش ميرويم  .درمورد دوستی و برادری بين مردم افغانستان و شوروی و احزاب کمونيست ايندو کشور
نبايد شکی داشت".
امين افزود :گفته ھای شاه ولی ارزش اينرا ندارد که در اينزمان در موردش اعتراﺿی ﺻورت گرفته ھياھوی برپا شود
و باعث وسعت يافتن مباحثات گردد ويا ھم ارزش اينرا داشته باشد که دولت افغانستان حرفش را پس بگيرد .واپس گرفتن
اين حرف توسط دولت افغانستان باعث خواھد شد تا مردم و کميتۀ مرکزی “ ح.د.خ.ا“ .از آن استقبال بد کرده چنين تصور
شود که دولت افغانستان تحت فشار شوروی دست به چنين اقدامی زده است .بھتر است تا آنھا ]جانب شوروی [ برداشت
خbbbbbود را از حادثbbbbbه بbbbbbه سbbbbbفيران کشbbbbbورھای سوسياليسbbbbbتی ارايbbbbbه کننbbbbbد .در ايbbbbbن مbbbbbورد مbbbbbا کbbbbbدام مخbbbbbالفتی نbbbbbداريم.
اگر شما با کدام موردی برميخوريد ميتوانيد به ھمه بگوئيد که برويد و از امين بپرسيد ،او در اينمورد ميتواند برای تان ھمه
چيز را بگويد !.
امين افزود " ما دراينمورد به بيانات خود در مطبوعات اتکا خواھيم کرد .امbا اگbر مbا بخbواھيم گفتbه ھbای شbاه ولbی را پbس
بگيريم اينجاست که موﺿوع به ھمه جا پخbش خواھbد شbد .ﺿbمنا َ در حbزب نيbز از مbن سbوال خواھbد شbد کbه مbن چbی نbوع
رھبری استم که ميخbواھم آنھbا را فريbب بbدھم .بايbد عbالوه کbنم کbه مbن نميخbواھم از نظbرات و عقايbد خbود عbدول نمbايم در
حاليکه دوستان شوروی شديداَ مشتاق چنين کاری اند که البته اينکbار بbا اﺻbول کمbونيزم برابbر نيسbت .ولbی اگbر ﺿbرورت
باشد من حاﺿرم تا تسليم شده بbرخالف عقيbدۀ خbود عمbل کbنم کbه اينکbار بbرخالف ﺿbمير و وجbدانم خواھbد بbود .مbن بbرای
رھايی از عقايد خودم حاﺿرم خود ُکشی نموده محو شوم".

بطور خالﺻه ميتوان گفت که امين آماده بود تا مطابق خواسته ھای رھبران شوروی عمbل کنbد ولbو اگbر ايbن موﺿbوع در
مخالفت با خواسته ھای او قرار ميداشت .بھرحال بھتر بود برای رھبران شbوروی در مbورد نظbرات امbين اطbالع بbدھيم تbا
آنھا نيز از آن آگاھی يافته ،بتوانند در آينده تصاميم شانرا برمبنای آن اتخاذ نمايند.
قابل يادآوريست که امين در جريان مالقاتش با شورويھا از قتbل تbره کbی ھbيچ حرفbی نbزد در حاليکbه خبbر مbرگ او ذريعbۀ
اعالميۀ رسمی دولت ،از قبل به آژانس باختر با اين نbوت کbه " قبbل از سbاعت ھشbت شbام نھbم اکتbوبر امسbال نشbر نشbود "
فرستاده شده بود.
امين در جريان مالقات ،شتابزده وعصبانی بنظر ميرسيد .بعضی اوقات او بمشکل خشم و ھيجانزده گی خود را ميپوشاند.
او حرفھای جانب شوروی را قطع نموده به آنھا موقع اظھار نظر نيمداد .ولی بعضا َ او حواسشرا جمع نموده اينطور وانمود
ميسbاخت کbه نميخواھbbد روابطbش را بطbور کلbbی ] بbا شbbورويھا [ قطbع کنbد .مالقbbات بbا امbين دو سbbاعت را دربbر گرفbbت".
بتاريخ سيزده ام اکتوبر گزارشی مفصلی از واقعۀ چھارده ام سپتمبر توسط يکی از نزديکان امين افشا گرديد.
امين بارديگر به بازگويی از بدبختی ھايش در آن روز فراموش ناشدنی پرداخت .او با خشم دربارۀ پوزانف ﺻحبت نمbوده
در مورد او الفاظ رکيکی را بکار برد.
امين گفت " من ميدانستم که برمال ساختن تفصbيالت در مbورد سوقصbد سbازمان يافتbه برعليbۀ مbن ،بbدون آنکbه بbه پرسbتيژ
اتحاد شوروی ﺻدمه وارد کند ،امری بود ممکن و ﺿروری .البته دوستی ما با اتحاد شوروی که مرام ماسbت نيbز ايجbاب
مينمود تا اين گزارش لطمۀ به پرستيژ اتحادشوروی وارد نکند .امbا زمانيکbه سbفير پوزانbف بbه مbن آشbکارا دروغ گفتbه و
ازدعbbوت نمbbودن مbbن نbbزد خbbود کbbه بواسbbطۀ ترجمbbان و از دفتbbر تbbره کbbی ﺻbbورت گرفتbbه بbbود آنھbbم زمانيکbbه او بbbا جنbbرال
پاولوفسکی ،گوريلف و ايوانف يکجا بود انکار نمود ،من ھم اين حق را دارم تا ھرآنچه دربارۀ او فکر ميکbنم را بگbويم.
ديگر نميخواھم با او ببينم و يا با او حرف بزنم .برايم مشکل است درک کbنم کbه چطbور يbک آدم دروغگbو ،بbی ادب و بbی
نزاکت برای مدت درازی در اينجا بعنوان سفير کار نموده است.
اين موﺿوع که سفير شوروی ) در اين ھنگام امين با آواز بلنbد فحbش داد( ميخواھbد حbوادث چھbارده سbپتمبر افغانسbتان را
بشکل ديگری ترسيم کند و از من ميخواھد تا آنرا تائيد کنم ،برايم خيلی ناخوشايند تمام شد .من ھرگز دست به چنbين کbاری
نخواھم زد و روی ھمين دليل ھم بود که من از دوکتور شاه ولی که از تفصيالت سوقصد عليه من آگاھی ندارد ،خواستم تا
سفرا کشورھای سوسياليستی را دعوت نموده برای شان تفصيالت اندکی دراينباره بدھد.
رفيق برژنف يگانه کسيست که من به او تفصيل داليل مخالفت خود را با تره کی ،شرح مفصل توطئه سازمان داده شده
و باالخره سوقصد عليه خود را ميتوانم بگويم .رفتار و سلوک پوزانف در اين حادثه واقعاَ منbرا برآشbفته سbاخته اسbت".
ممکbbن امbbين چنbbين پنداشbbته باشbbد کbbه او بbbا انتقbbادات شbbديد و اظھbbار ناخوشbbنودی اش از پوزانbbوف ميتوانbbد توجbbه “ “
ک.ج.ب““ .را به اين موﺿوع مبذول بدارد و آنھا بنوبۀ خود اين موﺿوع را به مسکو اطالع بدھند تbا بالخbره در آنجbا
تصbbbbbbbbbbميم درسbbbbbbbbbbتی اتخbbbbbbbbbbاذ شbbbbbbbbbbود و ايbbbbbbbbbbن دقيق bbbbbbbbbbا َ ھمbbbbbbbbbbان چيbbbbbbbbbbزی بbbbbbbbbbbود کbbbbbbbbbbه اتفbbbbbbbbbbاق نيbbbbbbbbbbز افتbbbbbbbbbbاد.
پوزانوف جايشرا به تابييف ١منشی اول کميتۀ محلی حزبی جھوريت خودمختار تاتار شوروی سوسياليستی داد.
در اينجا نظری می اندازيم به بخشی از يادداشتھای پوزانوف که به ھمين موﺿوع ارتباط ميگيرد .اين يادداشتھا از دفتر
خاطرات پوزانوف گرفته شده که بتاريخ ھفده ام اکتوبر توسط د.ب .روريکوف ٢مترجم نوشته شده است.
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فکرت تابييف عضو کميتۀ مرکزی ح.ک.ا.ش که بعد از دسمبر  ١۹۷۹بعنوان سفير وظيفه اجرا نمود) .ويرايشگر(

" بتاريخ نھbم اکتbوبر سbال  ١٩٧٩بنbابر ھbدايت مسbکو سbفير شbوروی ،پاولوفسbکی،گوريلف و بودگbانف بbا امbين مالقbات
نمودند .ھويدا بود که مسکو از بيانات شاه ولی وزير امور خارجه و عضbو بيbروی سياسbی کميتbۀ مرکbزی “ ح.د.خ.ا“.
شديداَ رنجيده است .اين بيانات شاه ولی در مالقات وی با سفرا کشور ھای سوسياليستی در کابل ﺻورت گرفته بود.
در اين نشست سفيران کشور ھای يوگوساليا و جمھوری خلق چين نيز حضور داشتند که اين موﺿوع باعث گرديده بود
تا حضور نماينده گان شوروی در کابل ،در اين مجلس تحت شعاع قرار گيرد .در اين نشست گفته شد که بتاريخ چھارده
ام سپتمبر سفير شوروی پوزانوف که يکجا با نماينده ھای شوروی نزد تره کی حضور داشت ،ذريعۀ تلفون به امين گفت
که در ﺻورت حاﺿر شدن موﺻوف نزد تره کی ،متضمن مصونيت او ميباشد.
اما اين نکته واﺿح است که شخص سفير شوروی از دفتر تره کی با امين تلفونی حرف نزده بود.
شاه ولی ھمچنان تاريخ پناه آوردن چھار وزير فراری به سفارت شوروی را،غلط ارايه نموده بود .اين چھار تن بتbاريخ
سيزده ام سپتمبر زمانيکه ھنوز نزاع در حلقۀ رھبری “ ح.د.خ.ا“ ھويbدا نگشbته بbود ،بbه سbفارت شbوروی آمbده بودنbد نbه
چھارده ام.
امين بايbد بدانbد کbه اظھbارات شbاه ولbی نتنھbا از واقعيbت فاﺻbله دارد بلکbه درتضbاد بbا روابbط دوسbتانه و رفيقانbۀ احbزاب
وکشورھای ما قرار دارد .اين موﺿوع حتما َ توسbط دشbمنان مbا در جھbت ﺻbدمه واردن نمbودن بbه اھbداف انقbالب مbورد
استفاده قرار خواھد گرفت .حتی بيم آن ميرود کbه دشbمنان مbا در جھbت بbدنام سbاختن روابbط افغانسbتان و شbوروی از آن
استفاده کنند .ما اﺻرار داشتيم تا يbک تعbداد از نماينbده گbان باﺻbالحيت افغbان بbدون ﺿbياع وقbت بbه سُbفرا کشbور ھbای
سوسياليستی ،جريان واقعی حوادث را بيان نمايند .تا باشد بدين وسيله آثار اظھارات بی اساس شاه ولی را از بين برد.
امين بعد از شنيدن اين حرفھا گفت او ميخواھد بدون تشريفات و بشکل دوستانه و رفيقانه حرف بزند و از ما خواست که
ما نيز چنين کنيم .او گفت دوستان شbوروی مbا شbاکی انbد و آمbده انbد تbا نگرانbی شbانرا بbرای مbا اظھbار نماينbد ،ولbی شbما
ميتوانستيد اينکار را زودتر انجام دھيد .ما چند بار با ھbم ديbده ايbم و حرفھbای بbا ھbم داشbته ايbم ولbی شbما ھbيچ حرفbی در
اينباره به من نگفتيد .حرفھای شاه ولی به سفرا کشورھای سوسياليستی بر مبنای گزارش من ] امين [ به کميتۀ مرکزی
و بيروی سياسی “ ح.د.خ.ا“ .تھيه شده بود .در آنزمان رفقا شوروی در اينمورد ھيچ حرفی بزبان نياوردند .ولی اکنbون
که از بيانات شاه ولی سه يا چھار روز ميگذرد شما نزد من آمده ايد .من از آنچه اتفاق افتbاده اسbت واقعbا َ متاسbف اسbتم.
ايbbbbن امکbbbbان وجbbbbود دارد کbbbbه رفقbbbbا شbbbbوروی مbbbbا بbbbbه مbbbbا بگوينbbbbد کbbbbه چbbbbی بايbbbbد بگbbbbويم و چگونbbbbه بايbbbbد عمbbbbل کنbbbbيم.
ما روی اين نکته تاکيد نموديم که ما ] شورويھا[ قبل از حادثۀ که در محل بود و بbاش تbره کbی رخ داد بbا کسbی تلفbونی
ﺻحبت نکرده بوديم .اما بعد از برخورديکه در اقامتگاۀ تره کی ﺻورت گرفت جھت رفع سوتفاھمات تصميم گرفته شد
با امين مالقات ﺻورت گيرد .به ھمين دليل سفير شوروی با امين از طريق ترجمان تلفونی ﺻحبت نمود.
امين گفت" من اطمينان دارم که قضيه به اين شکل نبوده اسbت .بگمbان مbن جريbان واقعbه چنbين بbود  :بتbاريخ چھbارده ام
سپتمبر قبل از اين حادثه تره کی برايم تلفون نمود .سفير شوروی از طريق ترجمان برايم گفت که من ميتوانم نbزد تbره
کی با خاطر آرام بروم و ھيچ خطری مرا در آنجا تھديد نخواھد کرد .من کامالَ اطمينان دارم که حرفھای گفتbه شbده بbه
ھمين شکل بوده است .نزد من تعدادی از رفقا افغان نيbز حضbور داشbتند کbه حرفھbای منbرا شbنيده انbد .خbوب البتbه حbاال
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انکار از اين موﺿوع ناممکن نيست .بھرﺻورت من به رفقا شوروی احترام دارم و ما ھميشه حاﺿريم تbا مشbوره ھbای
شان در بخشھای ديپلوماتيک و روابط بين الملی بپذيريم".
پاولوفسکی گفت تمام کسانيکه در روز چھارده سbپتمبر نbزد تbره کbی موجbود بودنbد بجbز از ب.س.ايوانbوف اکنbون اينجbا
حضور دارند  .ما ھمه يکبار ديگر تاکيد ميکنيم که در روز مذکور قبل از حادثه از جانب سفير شوروی از دفتر تره کی
با ھيچکسی ﺻحبت تلفونی ﺻورت نگرفته است.
امين چنين ادامه داد " ﺻبح روز چھارده سپتمبر من به رفقا ايوانbوف و بودگbانوف اوﺿbاع را تشbريح نمbوده بbرای شbان
گفتم که آنھا ميخواھند مرا بکشند .من نزد تره کی با محافظينم رفتم .زيرا که من خطر را احساس کرده بودم .شما خود با
چشم تان مشاھده نموديد که اين احتياط من چيزی اﺿافی نبود.
در مورد ﺻحبت تلفونی ،من کامالَ مطمين استم که به ھمان شکليکه گفتم ﺻورت گرفته بود .و ھرگاه رفقايکbه نbزد تbره
کی بودند اين گفته مرا به خاطر ندارند ،شخص مترجم حتما َ اينرا بخاطر دارد زيرا من با او ﺻحبت نموده بودم .اما اگر
شخص مترجم اکنbون ايbن حbرف را بخbاطر نbدارد مطمينbا َ زمانيکbه بbه سbفارت بbرود آنbرا بخbاطر خواھbد آورد و برايتbان
خواھد گفت که چه واقع شده بود .بھرحال اين باور راسخ من است ولی شايد من به خطا رفته باشم .اگbر بيbروی سياسbی
کميتۀ مرکزی ح.ک.ا.ش بدين بbاور اسbت کbه ايbن اشbتباه مbن بbه جنbبش جھbانی کمbونيزم ﺻbدمه ميزنbد در آنصbورت مbن
حاﺿرم تا به مشوره ھای آنان گوش داده و ھر آنچه را آنھا از من ميخواھند انجام دھم".
جريانات روز ھای گذشته بار ديگر مورد بحث قرار گرفت .از جانب ما ] شورويھا [ گفته شد که اين کامالَ طبيعيست که
سير حوادث برای بعضی افراد بمانند شوک عصبی پيامد ھای را درقبال ميداشته باشد .ولbی تحريفاتيکbه از جانbب شbاه
ولی ﺻورت گرفته است را بايد اﺻالح نمود.
امين گفت شاه ولی نبايد مقصر دانسته شود زيرا او ﺻرف آنچه را به سbفرا کشbورھای سوسياليسbتی بيbان نمbوده بbود کbه
آنرا بيروی سياسی و کميتۀ مرکزی حزب شنيده بود و آنچه را بيروی سياسی و کميتbۀ مرکbزی شbنيده بbود ،حرفھbای مbن
بود.
اگر گزارش من به بيروی سياسbی و کميتbۀ مرکbزی نادرسbت بbوده در آنصbورت تقصbير از مbن اسbت زيbرا مbن آنگونbه کbه
حوادث را فکر ميکردم بايد بوده باشد بيان نموده بودم .امbا اگbر مbن محکbوم بمbرگ شbوم در آنصbورت مbن بbا وجbدان آرام
خواھم ُمرد زيرا ھر آنچه را که من انجام داده ام برمبنای عقايد خودم بوده است .اگر رفقا شوروی آرزو دارند که من کنار
بروم در آنصورت حاﺿرم پلينوم کميتۀ مرکزی را داير نموده از مقام منشی عمومی استعفا بbدھم تbا بعbداَ کسbی ديگbری بbه
اين مقام انتخاب گردد".
از جانب شورويھا بارديگر تاکيد گرديد که شاه ولی دست به تحريف حقايق زده و اين عمل او بايد اﺻالح گردد.
امين گفت " اشتباه شايد از من بوده باشد که به بيروی سياسی و کميتۀ مرکزی در اين باره گزارش دادم .با وجوديکه من به
آنھا ﺻرفا َ واقعيت را گفتم ولی شايد بھتر بود که من اﺻالَ اينکار را نميکردم .
در بارۀ جريان حوادث دوستان شوروی برداشت ديگری دارند و من به برداشت و نظرات آنھا احترام قايل استم .ما عميقا َ
به دوستان شوروی خود احترام داريم و آماده ايم تا مشوره ھای آنان را در امورات بين الملی و سياست خارجی بپذيريم که
چه بايد بگوييم و چه نبايد بگوييم .اما در ارتباط به موﺿوع حاﺿر من فکرنميکنم گناھی از من سرزده باشد .من ﺻرف به
بيان آنچه باالی من گذشته بود و آنچه عقيده من بود پرداختم و تکراراَ ميگويم که شاه ولی در آن تقصيری ندارد" .در پاسخ
به اﺻرار ما که بايد او تصوير روشنتر و دقيقتری از آنچه واقع شده بbود را بدھbد امbين گفbت " :آيbا ميخواھيbد تbا تمbام رفقbا

خويش را دعوت نموده برايشان بگويم که ھر آنچه را شنيده اند واقعيت نداشbته اسbت ؟ مbن عميقbا َ بbه رفقbا شbوروی احتbرام
دارم و آماده ام ھر چه را بگويند ھمانطور کنم ،ولی فکر ميکنيد اينکار من درست باشد؟".
شوروی ھا باز ھم به گفته ھای شاه ولی کbه واقعيتھbا را مسbخ نمbوده بbود اشbاره نمbوده خواھbان تbرميم آن شbده گفتنbد کbه در
حلقbbات ديپلوماتيbbک ھمbbين اکنbbون حرفھbbای گفتbbه ميشbbود .معلومbbات نامطلوبيکbbه بbbا واقعيتھbbا مطابقbbت نbbدارد ،ميتوانbbد بدسbbت
ژورناليستان غربی بيافتد که در آنصورت آنھا به ھيچ ﺻورت اين فرﺻت را از دست نداده از آن بخاطرمقاﺻد شخصbی
خود استفاده خواھند کرد.
امين گفت "رفقا شوروی ھيچ دليلی ندارند تا نگرانی را بخود راه بدھند .بگذار کسانی از واشنگتن به اينجا آمده خود ببيننbد
که آنھا نميتوانند دوستی ما را خدشه دار سازند .دشمنان ما سراسيمه گشته اند زيرا ديگر اميدی برای شان باقی نمانده است.
من به شما وعده ميدھم که ما قدم بقدم بطرف کمونيزم به پيش ميbرويم .مbا نبايbد تشويشbی را دربbاره دوسbتی و بbرادری بbين
کشورھای ما ،مردم شوروی و افغانستان و احزاب کمونيست اين دو کشور بخود راه دھيم".
امين بار ديگر پيشنھاد نمود تا جانب شوروی ميتواند به تکذيب گفته ھای جانب افغانی ]شbاه ولbی[ بپbردازد و در اينمbورد
جانب افغانی اعتراﺿی نخواھد کرد .و اما از جانب ما ] شوروی [ بbاز ھbم تاکيbد شbد تbا حرفھbای شbاه ولbی اﺻbالح گbردد.
امbbين گفbbت او ايbbن موﺿbbوع را در نشسbbت بيbbروی سياسbbی کميتbbۀ مرکbbزی مطbbرح نمbbوده از نتbbايج آن گbbزارش خواھbbد داد.
امين در جريان مذاکرۀ ما با او که بخاطر رسانيدن پيام مرکز به او ﺻورت گرفته بود ،سراسيمه بنظر رسيده با آواز بلنbد
ﺻحبت مينمود .او در زمان خداحافظی گفت" شايد من با شما به آواز بلند و اندکی سريع ﺻحبت کرده باشم ولی شما خbود
ميدانيد که ] حوادث اخير[ مرا بکوھھا باال نموده بود و من نيز مانند کوه نشينان حرف ميزدم".
بتاريخ بيست و نھم اکتوبر ريزيدنسی گزارش داد کbه امbين در مbورد واکbنش رھبbری شbوروی در قبbال اظھbارات شbاه ولbی
وزير خارجه که در اجالس سران دول سوسياليستی درکابل ﺻورت گرفته بود ،نگرانی قابbل مالحظbۀ از خbود نشbان داده
است .درجريان مالقاتيکه نامبرده با نماينده گان “ “ ک.ج.ب““ .بتاريخ پانزده ام اکتوبر داشت گفت " از اين موﺿوع که
رھبران شوروی بbدليل مالقbات مbن بbا سbفير شbوروی پوزانbوف ،پاولوفسbکی ،گوريلbف و بودگbانف کbه بتbاريخ نھbم اکتbوبر
ﺻورت گرفت و در طی آن من از شاه ولی دفاع نموده و تمام مسوليت را بعھده خود گرفتم با من مقاطعه نموده اند ،شديداَ
متاثر شده ام" .در پاسخ به امين گفته شد که رھبری اتحاد شوروی نميتوانست حقايق مھمی چون تالشيکه درگفتار شاه ولی
بمنظور متاثر ساختن نقش اتحاد شوروی ] در افغانستان [ و دخيل ساختن آن بشکلی از اشکال در حوادثيکه در خانه خلbق
در چھارده ام سپتمبر اتفاق افتاد را ،ناديده بگيرد .در اين ميان در يک گزارش ويژه برای بيروی سياسی کميتۀ مرکزی “
ح.د.خ.ا“ نقش نماينده ھای شوروی در کابل در قبال اوﺿاع تحريف شده بود.
ريزيدنسی به نقل از منابع افغان مالحظه نموده بود که امين در زمان حاﺿر به برخوردش با حزب کمونيست و کشور
شوروی به ھمbين شbکل فعلbی ادامbه ميدھbد ولbی او در عbين زمbان بشbکل واﺿbحی تيbوری خbود مبنbی بbر سbھم مسbاوی
افسbbbbbbbbbbbbbbbbران افغbbbbbbbbbbbbbbbbان و مشbbbbbbbbbbbbbbbbاورين شbbbbbbbbbbbbbbbbوروی در اوﺿbbbbbbbbbbbbbbbbاع کشbbbbbbbbbbbbbbbbور را مطbbbbbbbbbbbbbbbbرح ميسbbbbbbbbbbbbbbbbازد.

و اما چھار وزير به چی سرنوشت سردچار شدند ؟
ساعت ھشت ﺻبح روز چھارده ام سپتمبر کارمند اوپراتيفی ] واليری .ی[ ساميونين ) اسم رمزی :ماکلوی( ١که به حيث
سکرتر سوم در سفارت شوروی کار ميکرد به يک جلسه اﺿطراری فراخوانده شد.

٢

گالبزوی ،وطنجار و سروری اظھار نموده بودند که امين قصد داشته است تا آنھا را بقتل برساند .آنھا تقاﺿا داشتند تbا ايbن
موﺿوع به اطالع سفير شوروی و شخص ب.س .ايوانف ) اسم رمزی :زورين( رسانيده شود.
بساعت يازده قبل از ظھر وطنجار با تره کی ﺻحبت تلفونی مختصری نمود.
ساعت  ٢و  ٣٠بعد از ظھر وزرا مذکور توسbط مbوتر بشbکل مخفbی بbه اقامتگbاه رسbمی سbاميونين کbه از سbفارت شbوروی
ھفتصد متر فاﺻله داشت منتقل گرديدند .آنھا موتر را در داخل گاراج مخفی نمودند .گالبزوی ) اسم رمزی :محمد ( با اين
خانه آشنا بود زيرا او بين ساليان  ١٩٧٣و ١٩٧٥جھت اشتراک در جلسات به اين خانه ميآمد.
بنابر ھدايت ايوانوف و موافقت شخص سفير ،وزرا مذکور بشکل مخفی به مقرر واحد خاص " زينbت " ٣انتقbال داده شbدند.
چھره ھای آنھا تعغير داده شد بروتھای شان تراشيده شده  ،ينفورم سربازان واحد زينت به تن شان شده ،برای اقامت شان
يک اطاق جداگانه در طبقۀ بااليی ويال تعين گرديد.
در ايbن ميbان امbbين مbدعی بbbود کbه پوزانbbف ،پاولوفسbکی ،ايوانbbوف و گوريلbف تbbالش داشbته انbbد تbا او را اغفbbال نمbوده بbbدام
بياندازنbbد .بنظbbر امbbين سوقصbbدی کbbه برعليbbه او ﺻbbورت گرفتbbه بbbود يbbک عمbbل تروريسbbتی بbbوده کbbه توسbbط تbbره کbbی و در
مشارکت با اين باند چھارنفری ] وزرا [ که اکنون توسط شورويھا مخفی گرديده بودند ،طرح شده بود.
به نماينده گی “ “ ک.ج.ب““ در کابل ھدايت داده شد که در مورد محل بود و باش وزرا فراری اظھار بی اطالعی نمايد.
ھمچنان اقدامات دقيقی اتخاذ گرديد تا اين واقعيت که آنھا در ويالی مذکور زنده گی ميکنند مخفی نگھداشته شود .ريزيدنسی
١
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جلسه يا مالقات اﺿطراری بين يک افسر استخبارات و يک اجنت به درخواست يکی از طرفين ﺻورت ميگيرد .اين مالقات با يک شفر مbورد
توافق ھر دو طرف ،برای حل عاجل مسايل که دفعتا َ پيش آمده است برگزار ميشود .ريزيدنت برجسته به شخصی گفته ميشود که در يک کشور
مورد نظر به ﺻفت ريزيدنت بواسطۀ سازمان جاسوسی اجير گرفته ميشود .مصارف موﺻوف از بودجbه اوپراتيفbی تمويbل ميشbود و وظيفbۀ او
کمک به يک عضو يک ريزيدنسی قانونی ميباشد .فرد اجير با درنظرداشت موقف پوشيده اعضای ريزيدنسی انتخاب ميگردد که بايد شخصی
مناسbbبی باشbbد .او بbbا خbbانوادۀ عضbbو ريزيدنسbbی يکجbbا زنbbده گbbی ميکنbbد .بbbا احتيbbاط الزم از او بbbرای مقاﺻbbد اوپراتيفbbی نيbbز اسbbتفاده ميشbbود.
استفاده از پوشش جھت مخفی نگھداشتن ھويت شخص وظيفۀ رسمی يک افسر سازمان جاسوسی و يا يک اجنت غيرقانونی ميباشbد .چيزيکbه
بايد مخفی نگھداشته شود عبارت است از موقف ،موسسه ،سازمان و يا ھم شرکت که او در آنجا ،در خارج از کشور کار ميکند .بدين وسbيله او
ايbbbbbbbbن واقعيbbbbbbbbت را کbbbbbbbbه بbbbbbbbbا سbbbbbbbbازمان جاسوسbbbbbbbbی ارتبbbbbbbbbاط دارد و سbbbbbbbbرگرم جاسوسbbbbbbbbی اسbbbbbbbbت ،مخفbbbbbbbbی نگھميbbbbbbbbدارد ) .مولbbbbbbbbف(.
٣
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در اينباره چنين نوشت " آمدن وطنجار ،گالبزوی ،سروری و مزدوريbار بتbاريخ سbيزده ام سbپتمبر بbه سbفارت شbوروی و
بعbbbbbbbbbbbbbbداَ ناپديbbbbbbbbbbbbbbد شbbbbbbbbbbbbbbدن سbbbbbbbbbbbbbbه تbbbbbbbbbbbbbbن از آنھbbbbbbbbbbbbbbا ،امbbbbbbbbbbbbbbين را سbbbbbbbbbbbbbbخت نگbbbbbbbbbbbbbbران سbbbbbbbbbbbbbbاخته اسbbbbbbbbbbbbbbت".
بتاريخ چھارده ام سپتمبر امين در جريان ﺻحبت با پوزانوف ،پاولوفسکی ،ايوانوف و گوريلف گفت که تصميم گرفته شbده
است اين چھار تن بجرم دسيسه سازی برکنار شوند .او ھمچنان افزود که مزدوريار در منزلش بوده اسbت در حاليکbه سbه
تن ديگر شايد به سفارت شوروی مخفی شده باشند .پوزانوف البته که از اين موﺿوع با قاطعيت انکار نمود.
) در اينجا  ۹سطر حذف گرديده است(.
يک لست مکمل اعضای نظامی “ ح.د.خ.ا“ که ﺻرفا َ تره کی و امين از آن اطالع داشتند در دفتر محمد داود در ميان
ساير اسناد بدست آمده بود .بنابر مالحظات سروری تعداد زيادی اعضای مخفی نظامی حزب که آماده سھم گيری در
انقالب بودند و به ھمين دليل به امين معرفی شده بودند ،يا توسط رژيم داود برکنار گرديدند و يا ھم سرکوب شدند .بعداَ
سروری براينکه امين را آزمايش نموده باشد يک تعداد از انقالبيون و کمونيستھای نظامی شاخه پرچم را به او معرفی
نمbbbود کbbbه بbbbزودی ھمbbbه آنھbbbا دسbbbتگير گرديدنbbbد .سbbbروری بعbbbداَ ايbbbن موﺿbbbوع را کتبbbbا َ بbbbه اطbbbالع تbbbره کbbbی رسbbbاند.
) در اينجا يک سطر حذف گرديده است (.
در تابستان سال  ١٩٧٩امين با سروری در مورد طرح يک عمل تروريستی برعليۀ پنجشيری و کريم ميثاق دو تن از
اعضای بيروی سياسی و کميتۀ مرکزی “ ح.د.خ.ا“ .ﺻحبت نمود .سروری به امين توﺿيح داده بود که قتل ايbن دو
تن که از فعاالن حزب ميباشند منجر به پيامدھای نامطلوبی برای حزب خواھد شد .لھذا ] به عوض قتل اين دو تن [
بھتر خواھد بود اگر آنھا به داشتن ارتباطات مخفی با طاھر بدخشی ١رھبbر حbزب مليbت گbرای سbتم ملbی مbتھم شbوند.
بدخشbbی در ايbbن ھنگbbام در زنbbدان بbbود و ايbbن امکbbان وجbbود داشbbت کbbه وی تحbbت شbbکنجه بbbه ايbbن موﺿbbوع کbbه دسbbتگير
پنجشيری و کريم ميثاق با سازمان او ارتباطات مخفی داشته اند ،اسbناد و مbدارک ارايbه کنbد .بbه ايbن ترتيbب سbروری
توانست از قتل پنجشيری و ميثاق جلو گيری نمايد.
بتاريخ چھارم سپتمبر اگسا از توطئه که توسط چھار تن برعليه تره کی برنامه ريزی شده بود پرده برداشbت .زمانيکbه
سروری از اين موﺿوع به امين اطالع داد نامبرده دستور داد تا ايbن چھbار تbن دسbتگير گردنbد .امbا ھيچکbدام از اينھbا
يافت شده نتوانست .از اين موﺿوع که بايد ايbن چھbارتن دسbتگير گردنbد ﺻbرف سbه نفbر يعنbی سbروری ،امbين و يbک
عضو اگسا اطالع داشتند وبس .سروری اطمينان داشت که اين گروپ تروريستی توسط امين ايجاد گرديbده بbود و ايbن
امين بود که بعد اَ آنھا را مطلع ساخته از دستگيری شان جلوگيری نمود.
قبل از مواﺻلت تره کی بکابل از سفر ھاوانا ،امين با قومندان تخنيکbی رادار مدافعbۀ ھbوايی بbه توافbق رسbيده بbود کbه
طيارۀ حامل تره کی توسط راکت ھای ﺿد ھواپيما سقوط داده شود .از اين موﺿوع يک اجنت اطالع حاﺻل نمود و
بدين وسيله از يک عمل تروريستی جلوگيری بعمل آمد.
مبلغ ششصد و پنجاه دالر امريکايی از جيب نbواب ،شخصbيکه در جريbان يbک سوقصbد برعليbه سbروری بقتbل رسbيد،
بدست آمد.
١

از جملۀ موسسين “ ح.د.خ.ا“ که در سال  ۱۹۶۸حزب را بدليل نفوذ مشھود پشتونھا ترک نمود و بعداَ در  ١۷سپتمبر سال  ١۹۷۹اعدام گرديد.
)ويرايشگر(

دارايی افراديکه خودشان و يا خويشاوندان شان دستگير ميشدند ،توسط اگسbا ﺿbبط شbده بفbروش رسbانيده ميشbد .امbين
سروری را وادار ساخته بود تا بخشی از اين پولھا را برای او و بbرادرزاده اش اسbد ﷲ امbين بپbردازد .جھbت فbروش
اين اموال ،يک دکان در کابل گشوده شده بود که مفاد آن به جيب امين سbرازير ميگرديbد .ھمچنbان مبلbغ چھbارميليون
افغbانی ،ھشتصbد سbbکۀ طاليbی نيکواليbوف روسbbی و دوازده بکbس زيbوارت زنانbbه کbه از نbزد اعضbbای فاميbل روحbbانی
سرشناس ،مجددی ،٢بدست آمده بود نيز به امين سپرده شد . .سروری جمعا َ مبلbغ سيصbد ميليbون افغbانی بbه امbين داده
بود .امين از اين پولھا برای دادن رشوه به قومندانھای قوای مسلح ،پوليس و ديگر کارمندان عاليرتبه استفاده نمbوده
بود .بطور مثال امين مبلغ چھارﺻد ھزار افغانی برای محمد نظر قومنbدان قbوای ھbوايی و بيسbت و پbنج ھbزار افغbانی
برای قومندان حمزه.
اشيا و اجناس قيمتی مربوط خانواده ھای محمد ظاھرشاه و محمد داود نيز به دست امين و نزديکانش افتاد .در جون سال
 ١٩٧٩پسر امين با يکصد و بيست و ھشت کيلو گرام اموال مربوط به خانواده شاه و محمد داود بشکل مخفی به جاپbان
سفر نموده در آنجا با مقامات بلند پايۀ جاپانی و امريکايی مال قات نمود .ھمچنان از جملۀ پنجbاه و پbنج ميليbون و ھشتصbد
ھزار افغانيکه از طرف شوروی برای ارگانھای استخباراتی افغانستان پرداخته شده بود ﺻرفا َ مبلغ بيست و پنج ميليون
و ھشتصد ھزار افغانی بمصرف رسيده بود و متباقی سی ميليون افغbانی بbه حسbاب بbانکی شخصbی امbين ريختانbده شbده
بود .امين زمانيکه در جمع دوستان نزديکش ميبود با گسbتاخی و بشbکل طعنbه آميbزی در بbارۀ اتحbاد شbوروی و رھبbران
آنکشور ﺻحبت مينمود .او از فرھنگ و تبليغات امريکايی استفاده مينمود .ھرزمانيکه درخواست تره کی مبنی بر اعزام
عساکر شوروی به افغانستان توسط دولت شوروی رد ميگرديد امين خوشی اشرا از دوستان نزديکش پنھbان نمينمbود .او
ميدانست که موجوديت عساکر شوروی در افغانستان مانع عملی شدن پالنھای او بخاطر غضب قدرت ميگردد.
ھرسه وزير ] گالبزوی ،وطنجار و سروری[ امين را جاسbوس امريکbا و يbک شbخص محbرک ،تروريسbت ،مbاجراجو و
چپاولگر معرفی نمودند.
معلومات بدست آمده از وزرا مذکور به مسکو به سران کريملين برژنف ،اندروپف ،گروميکو ،سوسلوف ،اوسbتينوف و
چرنينکو ١فرستاده شد .ريزيدنسی و نماينده “ ک.ج.ب“ در کابل اظھار داشتند که " معلومات بدسbت آمbده از گفتbه ھbای
سروری ،وطنجار و گالبزوی کامالَ جديد است .اين اولين باری بود کbه چنbين معلومbاتی بدسbت ميآمbد و ﺿbرورت آنbرا
ايجاب مينمود تا با دقت در مورد ﺻحت و سقم آن تالش ﺻورت گيرد .البته اثبات اين حرفھا امری بود دشوار زيرا اين
افراد کدام سند و مدرک معتبری را ارايه نتوانستند ) .در اينجا تقريبا َ دو سbطر حbذف گرديbده اسbت( ايbن سbه تbن ھمbه بbر
آشفته بوده باالی امين قھر بودند".
٢

به منظور بيرون کشيدن سه وزير فوق الذکر به شکل غير قانونی از افغانستان به اتحاد شوروی عمليات ) کمان رستم (

سازماندادھی گرديد .جھت پوشش اين عمليات از يک داستان ديگر اسbتفاده شbد و آن جابجbايی افbراد مربbوط بbه واحbد
خbbاص " زينbbت " بbbود .وظيفbbه واحbbد " زينbbت " را محافظbbت از تاسيسbbات شbbوروی تشbbکيل ميbbداد .توﺿbbيحات مفصbbلی

٢

ﺻبغت ﷲ مجددی روحانی برجستۀ مسلمان و موسس يکی از گروپھای مجاھدين بنام جبھه نجات ملی افغانستان) .ويرايشگر(
١

کنستانتين اوستينيويچ چرنينکو ،از سال ١۹۷١عضو اﺻلی کميتۀ مرکزی ح.ک.اش ،و از سال  ١۹۷١عضو بيروی سياسی و باالخره از سال
 ۱۹۸۴الی زمان مرگش  ۱۹۸۵منشی عمومی ح.ک.ا.ش) .ويرايشگر(
٢

Raduga

دربbbbbارۀ وزرا پناھنbbbbده از قبbbbbل بbbbbه مسbbbbکو فرسbbbbتاده شbbbbده بbbbbود تbbbbا باشbbbbد " علbbbbم و خبbbbbر" ٣را از قبbbbbل آمbbbbاده نماينbbbbد.
بتاريخ ھشتده ام سپتمبر ده عضو واحد " زينت " مسکو را به قصد بگرام در يک طيارۀ ايليوشين  ٧۶ترک گفتند .اين
طياره حامل دو الری پوشيده شده بود و يکی از اين الريھا کانتينرھای مخصوﺻی را حمل ميکرد.
بخشی از مواديکه توسط اين طياره انتقال داده ميشد بشکل پُست دپيلوماتيک گسيل شbده بbود .ھمچنbان در طيbارۀ مbذکور
گروپ عملياتی از شعبۀ )س( بخش استخبارات خارجی “ ک.ج.ب“ .برياست م .طاليبوف  ،ن.س .زورين مترجم ،يک
متخصص اسناد بنام و.ی .ادريانف از رياست ھفتم “ ک.ج.ب“ و يک آريشگر با وسايل ﺿروری اش از قبيbل سbه عbدد
مو ساختگی ،مواد که برای گذاشتن مو ساختگی بکار ميرود و ھمچنان مواديکه برای رنگ نمودن موھا از سياه به سرخ
مايل بزرد و خرمايی روشن بکار ميرود ،از برلين آورده شده بود.
يک طيارۀ انتونوف ازفرغانه پروا ز نموده با اين طياره يکجا به بگرام آمد.
نماينده گی “ ک.ج.ب“ و ريزيدنسی يک گروپ اوپراتيفی را تشکيل نموده بود که در آن س.گ.بختورين و ب.ن.
کبنوف حضور داشتند .آنھا از طرز اجرای عمليات " کمان رستم " آگاھی داشتند .ھمراه با آنھا ی.د.ايوانوف و آ.ی.
داديکين ١که از نحوۀ عمليات آگاھی نداشتند نيز شامل اين گروپ بودند .آنھا وظيفه داشتند تا امنيت راه را از بگرام الی
کابل در جريان عمليات "کمان رستم " تامين کنند .اين گروپ توسط چھار عضو " زينت" که تحت فرمان ن.س.
سورکوف ٢قومندان آن بخش قرارداشتند حمايه ميشدند .مسووليت مستقيم اين عمليات را شخص ل.پ .بودگانف بعھده
داشت و در ﺻورت ﺿرورت بايد ب.س .ايوانوف نيز در امر رھبری عمليات دخيل ساخته ميشد.
برنامۀ عمليات " کمان رستم " بشکل ذيل طرح شده بود
اول :
قبل از رسيدن طياره به بگرام بايد گروپ اوپراتيفی از کابل بطرف بگرام حرکت ميکرد .ھمچنان در بگرام بايbد يbک
موتر و يک عراده بس مربوط سbفارت کbه راننbده آن عضbو ريزيدنسbی بbود ھمbراه بbا يbک الری و جيbپ گbاز  ۶٩نيbز
موجود ميبود .بعد از اينکه مسbافرين و الريھbا از طيbاره خbارج شbده بودنbد بايbد الريھbا بصbوب کابbل تحbت نظbر کبbانوف

٣

written portrait
ِعلم و خبر عبارت است از معلومات مفصل دربارۀ چگونگی ظاھر شخص ،مثل جنسيت ،تابعيت ،نژاد ،سن ،قد ،ساختمان وجود ھمراه با
تفصيالت اناتوميک از قبيل شکل سر ،چھره و چشمھا ،عادات و ﺻفات ويژه ،طرز راه رفتن ،اشاره نمودن و تکان دادن سر و دست ،ﺻدا،
قيافۀ معمولی و عادی شخص ،طرز پوشيدن لباس ،کاله و بوت .برعالوه اينھا معلومات دربارۀ لباس شخص ،نوعيت ،شکل و رنگ آن ،اثاثۀ که
شخص عادت دارد با خود حمل نمايد مثل چتری ،بکس دستی و عصا .ھمچنان عاليم فارقه از قبيل آثار زخم در وجود ،داشتن خال و ساير نشانھا
نيز شامل ميباشدِ .علم و خبرمدرکی مھمی است برای مراقبت ،جستجو و شناخت افراد .در واقعيت اين يک مجموعه از مواد و مدارکی تخنيکی
است که برای تعغير قيافه دادن يک اجنت يا يک کارمند اداره استخباراتی در زمان اجرا عمليات اوپراتيفی ،بکار ميرود .توسط علم و خبر
ميتوان ظاھر اشخاص را با لباسھای مختلف ،پاپوشھای مختلف ،اثاثه منزل و لوازم ورزشی تعغير داد .کارمندان استخبارات ميتوانند به وسيله
ابزار مختلف که در اختيار شان قرار داده شده است در نقشھای مختلف مانند مامور در يک اداره و شرکت و يا يک موسسه ﺻنعتی ظاھر شود.
ادارۀ استخبارات تجيھزات خاص برای کارمندان زن و مرد در اختيار داشت ) .بقيه در پاورقی ﺻفحۀ بعدی(.
) بقيۀ پاورقی ﺻفحۀ قبل ( کاله ھا و بکسھا ھمه در خارج توليد شده و برای تجھيز اجنتھا که بصورت غير قbانونی بbرای اجbرای وظbايف بbه
خbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbارج فرسbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbتاده ميشbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbدند ،مbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbورد اسbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbتفاده قbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbرار ميگرفbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbت ) .مولbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbف(
١

S.G. Bskhturin, B.N. Kabanov, Yu. D.Ivanov, A.I. Dadykin.

٢

N.A. Surkov.

حرکت داده ميشدند .ايوانوف و داديکين مسوليت داشتند تا مواظب باشند که الريھا از پُسته ھای امنيتی بشکل سالم عبور
نمايند.
دوم :
محمولbۀ موترھbا در کابbل در ويbالی مربbوط " زينbت" تخليbه شbده در مقابbل " کمbان رسbتم " ] سbه وزيbر [ بايbد بbbارگيری
ميشد .اما مقدم بر اينھا بايد شخص آرايشگر دست بکار شده و چھbره ھbای گالبbزوی ،وطنجbار و سbروری را آنطوريکbه
تقاﺿا شده بود تعغير ميداد.
قبل از اينکه وزرا به الری انتقال داده شوند سbورکوف يکبbار ديگbر جريbان عمليbات را بbا يbک سbرباز " زينbت " تمbرين
مينمود .بعداَ وزرا با قيافه ھای بدل به داخل موتر انتقال داده شده َ کاروان جانب بگbرام بbراه ميافتbاد .در آغbاز کbاروان
موتر کابانوف و به تعقيب آن الری حامل " کمان رستم " بعداَ بس حامل سربازان " زينت " که دوران خدمتشان بپايbان
رسيده بود و در اخير گاز  ۶٩که قسما َ پوشانيده شده بود قرار ميداشت .از آنجايکه کابل شديداَ تحت مراقبت قرار داشت
برای عبور کاروان مسيری ديگری انتخاب شده بود.
در فاﺻbbله بbbين کابbbل و اولbbين پُسbbته امنيتbbی يbbک مbbوتر ديگbbر بbbا ايbbن کbbاروان اﺿbbافه ميگرديbbد و آن موترمشbbاور نظbbامی
شوروی در پايگاۀ بگرام بود .منظور از اينکار اينبود که تا اطمينان حاﺻل گردد که کاروان بدون مانع از پُسته امنيتی
عبور نمايد.
بعد از عبور کاروان از پُسته امنيتی بگرام ،الی رسيدن آن بطياره مسووليت امينت کاروان به عھدۀ بختورين و داديکين
گذاشته شده بود .سفارت شوروی قبالَ ذريعۀ مشاورين نظامی از قومندانان پايگاۀ ھوايی بگرام درخواست نمbوده بbود کbه
با سربازانيکه دوران خدمت شان در افغانسbتان بپايbان رسbيده اسbت و روانbه شbوروی ھسbتند ھمکbاری نمbوده آنbانرا در
ميدان ھوايی اجازه ورود داده و در قسمت انتقال کاالھای شان نيز کمک نمايند.
سوم  :در قدم اول موتر حامل " کمان رستم " ]موتر حامل وطنجbار ،سbروری و گالبbزوی[ بايbد بbه داخbل طيbاره انتقbال
داده ميشد آنھم بدون اينکه تخليه شود .به تعقيب آن سربازان مربوط واحد" زينت" به طياره سوار ميشدند.
چھارم  :سربازان واحد "زينت" بايد با خود پاسپورتھای شانرا مزين با ويزۀ خروجی افغانستان داشته باشند.
به کارمندان اوپراتيفی پاسپورتھای ديپلوماتيbک و اعتبارنامbه ھbای ويbژه توسbط ﺻbدراعظم “ج.د.خ.ا“ .ﺻbادر شbده بbود.
بbbbbbbbbbرای اجbbbbbbbbbرای ايbbbbbbbbbن عمليbbbbbbbbbات يbbbbbbbbbک برنامbbbbbbbbbۀ دقيbbbbbbbbbق از ابتbbbbbbbbbدا الbbbbbbbbbی پايbbbbbbbbbان آن آمbbbbbbbbbاده شbbbbbbbbbده بbbbbbbbbbود.
ريزيدنسی برای سروری يک کانتينر مخصوص مجھز با ھمه وسايل ﺿروری را تدارک ديده بود .اين کانتينر توسط “
ک.ج.ب“ طوری ساخته شده بbود کbه دسترسbی بbه تمbام حصbص آن نbاممکن بbود .چھbار تbانکر اکسbيجن کbه بbرای شbش
سbbbbbbbbbbbbbbbbbbbاعت کفايbbbbbbbbbbbbbbbbbbbت ميکbbbbbbbbbbbbbbbbbbbرد نيbbbbbbbbbbbbbbbbbbbز در ايbbbbbbbbbbbbbbbbbbbن کbbbbbbbbbbbbbbbbbbbانتينر جاسbbbbbbbbbbbbbbbbbbbازی شbbbbbbbbbbbbbbbbbbbده بbbbbbbbbbbbbbbbbbbbود.
برای گالبزوی و وطنجار پاسپورتھای شوروی داده شده آنھا در جمع سربازان " زينت" شمرده شده بودند.
عمليات " کمان رستم" باالخره بعد از تدابير شديد و آماده گيھای زياد در جھت منحرف ساختن توجbه دولbت افغانسbتان،
بتاريخ نزده ام سپتمبر اجرا گرديده وزرا مذکور به تاشکند انتقال داده شدند .تعدادی زيادی از بابت سھمگيری شbان در

اين عمليات مورد نوازش رئيس “ ک.ج.ب“ قرار گرفته مکافات بدست آوردند و موفقيت عمليات برايشbان تبريbک گفتbه
١

شد

مھمانbان ]وزرای فbراری[ در يbک خانbbه جbدا دو طبقbه يbی ،احاطbbه شbده بbا ديوارھbای بلنbbد کbه مربbوط حbزب کمونيسbbت
ازبکستان بود در کوچۀ لوناچارسbکی ٢مسbکن گbزين گرديدنbد .ايbن خانbه بbا وسbايل اسbتراق سbمع مجھbز بbود کbه از نbزده
سپتمبر الی چھارده اکتوبر مورد استفاده قرار داشت .جمعا َ بتعداد نود و دو کست توسط دستگاه استراق سمع ثبت گرديده
بود.
بتاريخ نزده ام سپتمبر معاون رياست ھشتم بخش استخبارات خارجی “ ک.ج.ب“ .ی.ی .ايرشوف و يک افسر از شعبۀ
سوم مديريت )ک( ی .ل .کوختا ٣که دردوران مدت ماموريت شان در کابل با وزرا مذکور کار نمbوده بbود ،بbه تاشbکند
پرواز نمودند .ھدف از آمدن آنھا گقتگو با مھمانھا ]گالبزوی ،وطنجار و سروری[ بود.
٤

در بيست و پنجم سپتمبر معاون رئيس بخش استخبارات خارجی “ ک.ج.ب“ .ی.پ .ميديانيک به سوفيا سفر نمود تا با
مقامات کشور بلغاريا در مورد دادن پناھنده گی مخفی به وزرا افغان گفتگو نمايد .درﺻورتيکه بلغارياييھا اين پرسش را
که چرا شوروی به افراد مذکور در خاک خود پناھنده گی نميدھbد مطbرح ميکردنbد بايbد نbامبرده اظھbار مينمbود کbه بنbابر
روابط ويژۀ که بين شوروی وافغانستان موجود است کشورش قادر به اينکار نيست .و درﺻورت مطرح شدن موﺿوع
ھزينۀ نگھداری آنھا بايد به بلغاريايی ھا گفته ميشد که شوروی حاﺿر است تا تمام مخارج بود و باش آنھا را بعھدۀ خود
بگيرد.
١

در بيست و ھفتم سپتمبر ميديانيک با نماينده “ ک.ج.ب“ در سbوفيا پ.ت .سbاوچينکو و معbاون او  .ل.ی.پسbتوخوف بbا
مقامات بلغاريايی مالقات نمودند] .اسمھا و چھار سطر حذف شده است[.
٢

به افغانھا يک ويال مجھز با وسايل مخصوص که در فاﺻbلۀ ﺻbد کيلbومتری ) ورنbا ( در محلbۀ ) شbومن( قbرار داشbت
اختصاص داده شد .در اين مالقات موﺿوع ھزينه اقامت افغانھا و ديگر مسايل مطرح نگرديد .وزرا افغان در مشايعت
با يرشوف و کوختا بتbاريخ چھbارده ام اکتbوبر ذريعbۀ طيbارۀ ) توپولbوف ـ تbو  (١٣۴از تاشbکند بbه ﺻbوب سbوفيا پbرواز
نمودند.
ميخواھم اين بخش را با ذکر اين مطلب بپايان برسانم که وزرا فوق الذکر توسط موتر سbروری بbه ريزيدنسbی مخفbی “
ک.ج.ب“ .در کابل آمده بودند .زمانيکه موتر مذکور تالشی گرديد از آن مبلغ چھار ميليون و دوﺻدوبيست ھزار افغانی
و پنجاه وسه ھزار و نbه ﺻbد و پنجbاه دالbر امريکbايی بدسbت آمbد .ھbر سbه وزيbر از موجوديbت پbول در مbوتر اظھbار بbی
١

اعضای ک.ج.ب که در اين عمليات سھم داشتند عبارت بودند از :
V.A.Chuchukin, B.N. Bakhtirin, A.N. Surkov, Dadykin, Ivanov, Chepurony.
اشخاﺻيکه در دور دوم اين عمليات سھيم بودند عبارت بودند از
Osadchy, Samudin, Karpov, Tikhonov
مسوليت اين عمليات را بودگانف بعده داشت .به ھمه اينھا از طرف رئيس ک.ج.ب تحايف توزيع شده موفقيت شان تبريک گفته شد) .مولف(.
٢

Lunacharsky

٣

I. I. Ersov & Y.L. Kukhta

٤

Y.P. Medyanik

١

P.T.Savchenko , L.I.Pastukhov

٢

Varna in the area of Shumen

اطالعی کردند و گفتند که پولھا از آنھا نميباشد .به اين ترتيب اين پولھا بی ﺻاحب باقی ماند .ريزيدنسی به اين باور بود
کbbbbbbbbbbbbbbbه پولھbbbbbbbbbbbbbbbای مbbbbbbbbbbbbbbbذکور توسbbbbbbbbbbbbbbbط سbbbbbbbbbbbbbbbروری از بودجbbbbbbbbbbbbbbbۀ اگسbbbbbbbbbbbbbbbا گرفتbbbbbbbbbbbbbbbه شbbbbbbbbbbbbbbbده بbbbbbbbbbbbbbbbود.
قول معروف است که ميگويد ھيچکس خود را مقصر نميداند و اين خود شخص دزد است که بbا آواز بلنbد داد ميزنbد دزد
را بگيريد .بھرحال دالر ھا به مسکو فرستاده شد و پول افغانی شامل بودجۀ مصرفی سال  ١٩٧٩ريزيدنسی ساخته شbد.
مصارف ريزيدنسی در کابل ) بbه حسbاب روبbل( در سbال  ١٩٧٨مبلbغ  ، ١١١٫٦٠٠درسbال ١٩٧٩مبلbغ  ١١٥٫٦٠٠و
باالخره در سال  ١٩٨٠مبلغ  ١٢٦٫٠٠٠بود .البته اين مصارف بbدون مخbارج نماينbده گbی “ ک.ج.ب“،.الينھbای ان و
ان.تی.
آر و مصارف شعبات شانزده ام و نزده ام و بدون پول خريد موتر ھای جديد ميباشد.

کودتا دسمبر
درمانده گی در کنار زدن امين ﺿربه شديدی بود بbه غbرور سbران کbريملين و “ ک.ج.ب“ .آنھbا نگbران چbرخش غيbر
منتظره اوﺿاع بودند .به عقيده آنھا امين فاقد ويbژه گbی ھbای معمbولی بbود کbه شايسbتۀ رھبbر يbک کشbور دوسbت ميباشbد.
بنابر مالحظات ريزيدنسی اکثريت اعضای بيروی سياسی ،شورای انقالبی ،دولت و منشی ھای کميتۀ مرکزی از حاميان
سرسbخت امbbين بودنbbد .البتbه يbbک تعbbداد از ايbن افbbراد بbbر اسbاس عقيbbده ،تعbbدادی براسbاس ﺿbbرورت و ايجابbbات زمbbان و
باالخره تعدادی ھم در حالت تردد بحمايت از امbين برخاسbته بودنbد .امbين در شbورای انقالبbی از حمايbت بيسbت ودو تbن
برخوردار بود .شش تن از اعضای شورای انقالبی در حالت تردد يعنی فاقد موﺿع ثابت  ،ھفت تن در مخالفت بbا او و
شش تن در مخاﺻمت با او قرار داشتند .موقف شش تن باقی مانده معلوم نبود .اما نارﺿايتی از امين در رده ھای بااليی
وميانه رژيم تبارز نموده بود .مردم اظھار نارﺿايتی نموده ميگفتند که از سھمگيری فعbال آنھbا در حbوادث سbيزده ام و
شانزده ام سپتمبر بقدر الزم قدردانی نشده است .جگرن علی شاه پيمان قومندان يکی از واحد ھای وزارت داخله يکی از
اين ناراﺿيان بود .معاون سازمان اگسا که از وظيفه اش برکنار گرديده بود از اينکه چرا برای عضويت در پلينوم کميتۀ
مرکزی انتخاب نشده بود ،شديداَ شاکی بود.

١

امين به رسانه ھای گروھی ھدايت داده بود تا از لحن تند شان بر عليه امپرياليزم و دولت پاکستان در نشbرات و تبليغbات
خويش بکاھند .اطرافيان و نزديکان امين او را تشويق ميکردند تا در برابbر امريکbا و کشbور ھbای غربbی يbک سياسbت
معقولتری را اتخاذ نمايد.

در ماۀ اکتbوبر خبbر مواﺻbلت طيbارۀ ) دی سbی  (١٠بکابbل کbه توسbط شbرکت امريکbايی آريانbا خريbداری شbده بbود ،بbا
وسعت و شور و ھلھله زيادی پخش گرديد.
در جريbان حوادثيکbه در مbbاۀ سbپتمبر رخ داد امbين از وﺿbbع موجbود اسbتفاده نمbbوده بbا سbرعت و بbbه شbکل خيلbی ماھرانbbه
مخالفين اشرا محو نموده تره کی را از ميان برداشت .او پُستھای کليدی را به افراد وفادار به خود سپرده و تالش نمود تا
تbbbbbbbbbbره کbbbbbbbbbbی و ھواخواھbbbbbbbbbbانش را بنbbbbbbbbbbام دشbbbbbbbbbbمنان انقbbbbbbbbbbالب و ھمدسbbbbbbbbbbتان امپريbbbbbbbbbbاليزم معرفbbbbbbbbbbی نمايbbbbbbbbbbد.
عزيز احمد اکبری برادرزادۀ اسد ﷲ سروری در حلقات مخالفين مخفی وعلنی امين شامل گشته بود .اما طوريکه بعد ھا
معلوم گرديد او در واقعيت جاسوس امين بود و برای نامبرده ھر آنچه را شنيده بود بازگو ميکرد.
امين تالش مينمود تا مالقاتھايش با نماينده ھای شوروی در يک فضای کامالَ باز و دوستانه ﺻورت گيرد .او آمbاده گbی
اشرا برای پذيرش ھمه پيشنھادات و درخواستھای طرف شوروی اعالم مينمود .اين موﺿوع برای او کمک نموده بود تا
وقت کمايی نمbوده بbه شbکل مرمbوزی بbه تقويbه مواﺿbع اش و حbذف مخbالفينش بپbردازد .ھمچنbان امbين بbا درنظرداشbت
موﺿع شوروی در برابر تره کی و ھوادارانش ،خواست تره کی را بزودی ممکbن از بbين ببbرد تbا بbدين وسbيله بتوانbد از
بروز اقدامات ناخوشآيند حاميان تره کی جلوگيری نمايد.
امين دست به اقدامات مختلفی زد تbا باشbد موقbف واقعbی شbوروی را دربرابbراش تعbين کنbد .ريزيدنسbی و نماينbده ھbای “
ک.ج.ب“ .مدعی بودند که امين در پلينوم خbاص کميتbۀ مرکbزی “ ح.د.خ.ا“ .و جلسbۀ اﺿbطراری شbورای انقالبbی کbه
بتاريخ شانزده ام سپتمبر داير شده بود تصوير نادرستی از موﺿع گيری اتحادشوروی ارايه کرده بbود.او طbوری وانمbود
کbbbرده بbbbود کbbbه گويbbbا اتحbbbاد شbbbوروی بbbbا برکنbbbاری تbbbره کbbbی " بbbbر اسbbbاس معbbbاذير ﺻbbbحی " اعتراﺿbbbی نخواھbbbد داشbbbت.
ک.ج.ب“ .و ريزيدنسی به اين نظر بودند که ميزان اعتماد و ﺻداقت که در گذشته در ميان افسران اردو در مقابل ”
مشbbاورين نطbbامی وجbbود داشbbت ،امbbروز بطbbور قابbbل مالحظbbۀ کbbاھش يافتbbه اسbbت .عاليbbم ﺿbbديت بbbا شbbوروی و حضbbور
روزافزون امريکا محسوس است.
اسد ﷲ امين رئيس کام ناراﺿايتی اشرا از مقدار کمکھای جنسی و نظامی اتحاد شوروی به افغانستان اعالم کرد .بنظر
او باوجود اينکه افغانستان ھمسايه شوروی بوده و ھردو کشbور دارای سbرحد مشbترک انbد مقbدار کمکھbای شbوروی بbه
افغانستان در مقايسه به کمکھای آنکشور به کيوبا و ويتنbام کbم بbوده اسbت  .ھمچنbان او ايbن عمbل اتحbاد شbوروی را کbه
بشکل متداوم ولی تدريجی در مسايل جھانی مواﺿع اشرا به نفع امپرياليزم ترک ميگويbد ،تقبbيح نمbود .بنظbر او مbالکين
اﺻلی قدرت در شوروی سالخورده و ﺿعيف گشته ،فھم درست و دقيقی درباره مسايل سياسی جھان ندارند.
اوﺿاع اوپراتيفی در افغانستان بعد از بقدرت رسيدن امين را ميتوان چنين ميتوان خالﺻه نمود:
اول :روحيۀ ھمگانی ﺿد شوروی در ميان مردم رشد نموده ،افغانھا بصورت آشکارا اين مطلب را اظھار ميداشتند کbه
آنھا " بعbد از پيbروزی انقbالب ثbور ايbن توانbايی را دارنbد کbه بbه يbک شbکل شايسbته و بbدون تفنگھbا ،تانکھbا و راکتھbای
روسی کشور شان را اداره کنند .افغانھا به سياست ھا و سوسياليزم گدامنش شوروی ﺿرورت ندارند".
دوم  :بنابر ھدايت مستقيم امين اتباع شوروی مورد ھدف قرار گرفته ،متخصصين شbوروی بbه تbدريج تحbت فشbار قbرار
ميگيرند .اينکار با اين ھدف ﺻورت ميگيرد تا از متخصصين و اتبbاع شbوروی بعنbوان کانالھbای غيررسbمی در جھbت
فرستادن معلومات نادرست به مسکو ،البته با عبور از سفارت شوروی ونظارت روسای ساير ادارات ،اسbتفاده ﺻbورت
گيرد.

سوم :جمع آوری ،تحليل و تکثير معلومات دربارۀ اتباع شوروی .اين وظيفه به عھدۀ وزارت داخله و رياست کام گذاشته
شده بود.
چھارم :نظارت و بازرسی مخفی اتباع شوروی توام با تھديد نمودن آنھا.
گزارش فوق توسط ريزيدنسی در ماه اکتوبر تھيه گرديده بود] .در اينجا تقريباَ يک سطر حذف گرديده است [.
در ھمbbين ھنگbbام بbbه مرکbbز گزارشbbی مبنbbی بbbر مالقاتيکbbه بbbين امbbين و افbbراد وابسbbته بbbه قbbومش کbbه در پغمbbان ١در مbbاه
اکتوبرﺻورت گرفته بود ،مواﺻلت نمود .در اين مالقات به امين گفته شده بود که بايد بصورت جدی در فکر مواظبت،
سالمتی ،مصونيت و آيندۀ قوم خود باشد .امين بايد ديگbر بbازی بbا حbزب را کنbار گذاشbته ،در آينbده بايbد ﺻbرفا َ اقbارب و
آشنايانش را در مناﺻب بلند دولتی بگمbارد .امbين بايbد بدانbد کbه او جاويbدانی نيسbت و در آينbده زمانيکbه او نباشbد قbوم او
مورد انتقام گيری توسط دشمن قرار خواھد گرفت .براساس اين گزارش امين در جواب به اين اظھارات گفته بود " من
در حزب از اﺻل رھبری مشترک حمايت ميکنم در حاليکه شاھان افغان قرنھا کشbور را بbدون کbدام حbزب اداره کbرده
انbbbbbbد .مbbbbbbن ميتوانسbbbbbbتم کشbbbbbbور را خbbbbbbودم بbbbbbbا حمايbbbbbbت دوسbbbbbbتان نزديbbbbbbک بbbbbbbه خbbbbbbود و حاميbbbbbbانم اداره نمbbbbbbايم".
ريزيدنسی چنين نتيجه گيری نمود که ھمbه چيbز گbواۀ بbر اينسbت کbه امbين خbواه بشbکل عمbدی و يbا غيرعمbدی در جھbت
اﺿمحالل و شکست انقالب کار نموده و در خدمت امپرياليزم و ارتجاع قرار گرفته است.
در ايbbن ھنگbbام اظھbbارات چنbbدين تbbن از سياسbbتمداران افغbbان از طريbbق منbbابع مختلbbف بدسbbت آمbbد .م.عبbbدالرحمان ابھbbت
شارژدافير موقت افغانستان در يوگوسالويا در جمعی از ديپلوماتھا در بلگراد بشکل تندی سوسbياليزم شbوروی و اشbکال
مختلف آنرا در اروپا شرق ،مورد سوال قbرار داده چنbين گفbت " ايbن اشbکال سوسbياليزم در افغانسbتان غيbر قابbل قبbول
است .وابسته گی افغانستان به اتحادشوروی تکتيکی و مbوقتی بbوده ،ايbن موﺿbوع زادۀ اوﺿbاع داخلbی کشbور اسbت .بbا
ثبات يافتن اوﺿاع در کشور ،افغانستان به حمايت موثر کشbور ھbای مسbلمان تکيbه نمbوده مثbال مصbر را تعقيbب خواھbد
نمbbbbود و بشbbbbbکل آشbbbbbکارا مخالفbbbbbت اش را پيرامbbbbbون حضbbbbbور مشbbbbbاورين شbbbbbوروی در کشbbbbbور بيbbbbbان خواھbbbbbد کbbbbbرد".
نويسندۀ شناخته شدۀ افغان و مدير مسول مجلۀ ) ھنر خلق ( ا.ر .زرياب دسbتگير گرديbده بزنbدان افگنbده شbد .موﺻbوف
بعد از رھايی ،دوران زندانی بودن و شکنجه شدن اشرا بخاطر ميآورد .زرياب مدعی بود که مشاورين شوروی نيز در
بازپرسی و شکنجه نمودن زندانيان حصه ميگرفتند.
به باور اکثريت افغانھbا افسbران افغbان و مشbاورين شbوروی ھbردو دارای مسbوليت مسbاويانۀ در قبbال اوﺿbاع افغانسbتان
بودند .شورويھا در اعمال شکنجه ھا دخيل بوده و در سbرکوبی بbا افغانھbا ھمکbار بودنbد .بنbابر گفتbه ھbای زريbاب امbين
بھترين روشنفکران افغان را از بين برده ،بقول موﺻوف بتعداد ھفده ھزارتن توسط امين بقتل رسيده بود.
نفرت از شوروی در بين مردم افغانستان روز به روز ازديbاد ميافbت  .افغانھbا بbه شورشbيان " ملbت " خطbاب ميکردنbد.
زرياب گفت  ":در حقيقت اردو افغانستان در مقابل ملت ميجنگد .طياره ھا و تانکھا قريه ھايرا که کارگران عادی در آن
١

امين از قوم پشتون بود .پشتونھا غرور شانرا نسل به نسل انتقال داده اند .پشتونھا از اوالدۀ عبدالرشbيد کbه اوالده سbاوئل يکbی از شbاھان کتbاب
تورات است ،ميباشند .شاه عبدالرشيد توسط حضرت محمد "ص" به دين اسالم مشرف شbد .ھمbه چھbار ﺻbد و پbنج قbوم پشbتون از دودمbان شbاه
عبدالرشbbbbbbbbbbbbbbbbbbيد و يbbbbbbbbbbbbbbbbbbا اوالدۀ او ميباشbbbbbbbbbbbbbbbbbbند .پشbbbbbbbbbbbbbbbbbbتونھا بbbbbbbbbbbbbbbbbbbه چھbbbbbbbbbbbbbbbbbbار قbbbbbbbbbbbbbbbbbbوم بbbbbbbbbbbbbbbbbbbزرگ ذيbbbbbbbbbbbbbbbbbbل ميباشbbbbbbbbbbbbbbbbbbند :
) Sarbaniys, Gurgusht, Kerlarniy and Gilzaiبجز از قوم غلزايی ديگران شناسايی شده نتوانست  .مترجم (

زنده گی ميکنند تخريب کرده است و ھنوز ھم تخريب ميکند .آيا شوروی ھا مقصر اند و يا نه ؟ مردم افغانستان متقاعbد
اند که ھرگاه کمکھای شورويھا نميبود امين ھرگز قادر نميبود که فرمان بدھد تا مردم را تيرباران کنند و يا قريه ھا را از
سکنه خالی سازند ويا ھم مردم بيگناه دھاتی را زير زنجير تانکھا خورد و خمير کنند.
قيام بر عليه امين يک امريست حتمی که در آيندۀ دور و يا نزديک اتفاق می افتد .در آن زمان مردم عادی افغانستان به
حساب شورويھا خواھند رسيد .البته اگر تا آنزمان امين خود شوروی ھا را از کشور اخراج نکرده باشد.
اکنون از قراين برميآيد که اوﺿاع به ھمين مسير انکشاف نمايد.
در افغانستان سوسياليزم و اتحاد شوروی از گذشته ھای دور مفاھيم خيلی به ھم درآميختۀ بوده اند.
اکنون از حلقات روشنفکران شنيده ميشود کbه شbورويھا روشbنفکران افغbانرا از بbين بbرد تbا بbدين وسbيله بتوانbد کنتbرول
افغانستان را برای خود ساده ساخته باشد .در حاليکه اکثريت مردم افغانستان مشاھده ميکنند که سياست رسbمی شbوروی
حمايت از دولت امين است دفع چنين اظھارات برای دوستان واقعی و فداکار شوروی کار نھايت مشکلی خواھد بود".
با پيوستن طرفداران تره کbی بbه ﺻbف مخbالفين شbوروی تعbداد ايbن افbراد ازديbاد يافتbه اسbت .طرفbداران تbره کbی بbه ايbن
باورانbbد کbbه اتحbbاد شbbوروی و مشbbاورين آنکشbbور در کودتbbا امbbين و برکنbbاری تbbره کbbی کمbbک نمbbوده و در تغيراتيکbbه وارد
دستگاه دولتی و حزبی شده است مسbتقيما َ دخيbل بbوده انbد .موجوديbت مشbاورين شbوروی در اردو و اسbتخبارات بbه مثابbه
اقbbدام مbbوثری از جانbbب اتحbbاد شbbوروی در جھbbت اسbbتحکام رژيbbم امbbين تلقbbی ميشbbود .روحيbbه ﺿbbديت بbbا شbbوروی در بbbين
روشbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbنفکران روبbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbه افbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbزايش اسbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbت.
در اين ھنگام پرچميھا به اتباع شوروی چنين اظھار نظر مينمودند که " رھبری فعلbی افغانسbتان از ھbر امکbان اسbتفاده
ميکند تا اعتماد و باور افغانھا را در باره دوستی افغان ـ شوروی ،به تحليل ببرد .اما باور پرچميھا به اتحاد شوروی ثابت
بوده ،پرچميھا بدين باور اند که شوروی مانند گذشته در آينده نيز دوسbت ﺻbديق افغانھbا بbاقی خواھbد بbود .امbا بbرای مbا
نھايت مشکل است تا برای افراد عادی تفھيم کنيم که چرا اتحاد شوروی به دولت امbين کbه دشbمن ھمbه مbردم افغانسbتان
است کمک ميکند".
در ماۀ اکتوبر درفرقۀ ھفت پياده که در نزديکی کابل مسbتقر اسbت شورشbی بوقbوع پيوسbت کbه بbه يbک يbورش مسbلحانه
مبدل گشت .رھبری اين قيام را افسران وفادار به تره کی بعھده داشتند .آنھا شعار ميدادنbد " زنbده بbاد تbره کbی ،زنbده بbاد
مارکسيزم ـ لينينيزم".
داستان ذيل موﺿع مردم افغانستان را در اين ھنگام به نمايش ميگذارد:
در بيست و ھشتم نوامبر کار فلمبرداری يbک فلbم در خانbۀ خلbق جريbان داشbت  .در جريbان فلمبbرداری بيbرق نظbام داود
برفراز خانۀ خلق برافراشته شد .کسانيکه در نزديکی خانۀ خلق زنده گی ميکردند و اين جريان را ديده بودند فکر کردند
که دولت امين سقوط نموده است .آنھا با ﺻداھای بلند اظھار شادی نموده ،سرنگونی امين را به يکديگر تبريک ميگفتند.
در اين ھنگام ريزيدنسی دربارۀ تماسھای که گفته ميشد بين دولت افغانستان و مسلمانان افراطی مخbالف دولbت ﺻbورت
گرفته است ،گزارش ميداد .اين گزارشھا توجه خاص رھبران شوروی را در مسکو به خود مبذول داشته بود .گفته ميشد
که اين مالقات در اواخر سپتمبر در واليت لbوگر ١ﺻbورت گرفتbه باشbد .بbر مبنbای ايbن گbزارش نماينbده گbان گbروه ھbای
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واليت لوگر که اھالی آن عمدتا َ پرچمی اند و در شمال )؟( کابل موقعيت دارد .مولف

مسلمان جھت سھم گيری در اين مالقات از پاکستان به افغانستان آمده بودند .در اين مالقات بحbث در مbورد يbافتن راۀ
حلی برای پايان بخشيدن به مبارزه مسلحانه ﺻورت گرفته بود.
امين درتالش بود تا با رھبران ﺿد انقالب در مواردی چون اخراج مشاورين شوروی از افغانستان ،تبديلی رنگ بيرق و
آزادی مخالفين مسلمان از زندانھا به توافق برسد .وفد امين در چندين مورد به نماينده گان گروه ھای مخالف گفتند " ھمه
چيز قابل پذيرش است ولی به وقت نياز دارد".
برادر بزرگ حفيط ﷲ امين ،عبدﷲ ب ه افراد وفادار بخود گفته بود " برای ما کbامالَ معقbول خواھbد بbود اگbر مbا از ُمbدل
مصر پيروی کرده با شورويھا مانند رئيس جمھور انور سادات رفتار کنيم".
ک.ج.ب“ .عاليم ايجاد ھرنوع روابط حسنه بين ايران و افغانستان را بررسی مينمود زيرا بيم تbاثير انقbالب آيbت ﷲ ”
ھbbbbbbbbbbbbbای ايرانbbbbbbbbbbbbbی بbbbbbbbbbbbbbر افغانسbbbbbbbbbbbbbتان و ايجbbbbbbbbbbbbbاد يbbbbbbbbbbbbbک دولbbbbbbbbbbbbbت اسbbbbbbbbbbbbbالمی در آنکشbbbbbbbbbbbbbور ميرفbbbbbbbbbbbbbت.
امين خود را با استالين مقايسه نموده در مورد نقش استالين در ايجاد و تقويه سيستم سوسياليستی در اتحادشوروی تبصره
ھا مينمود .ريزيدنسی نيز باالی امين خشمگين بود زيرا او در جريان ﺻحبت ھايش بbا ب.س.ايوانbوف در مbورد نتbايج
پلينوم ح.ک.ا.ش که در ماه دسbمبر دايbر شbده بbود و ھمچنbان ﺻbحبتھای برژنbف ،از خbود بbی عالقbه گbی نشbان داده بbود.
ھمچنان مسايل فوق الذکر در مطبوعات ]افغانی[ نيز پوشش خبری ناچيزی يافته بودند.
بنا َ ﺻاحبان قدرت در مسکو تصميم گرفتند تا دست به يک اقدام قاطع بزنند .در اواخر نوامبر جلساتی در شعبات بخش
استخبارات خارجی “ ک.ج.ب“ .برگزار ميگرديد .بbه افسbران گفتbه ميشbد کbه اوﺿbاع در افغانسbتان قابbل قبbول نيسbت و
پيامدھای آن ايجاد دخالت مستقيم يک تعداد زياد افسران را خواھد کرد .به اين دليbل بايbد ھمbه کbس در حالbت آمbاده بbاش
قرار ميداشت .گروپھای اوپراتيفی ايجاد شده ،يک شbورا متشbکل از رھبbران بخbش اسbتخبارات خbارجی “ ک.ج.ب“.
تشbbbbbbbbbbbbbbbکيل گرديbbbbbbbbbbbbbbbد .ھمbbbbbbbbbbbbbbbه چيbbbbbbbbbbbbbbbز بطbbbbbbbbbbbbbbbرف يbbbbbbbbbbbbbbbک ھجbbbbbbbbbbbbbbbوم نظbbbbbbbbbbbbbbbامی اشbbbbbbbbbbbbbbbاره ميکbbbbbbbbbbbbbbbرد.
بتاريخ بيست و پنجم اکتوبر يکی از معاونين بلند رتبۀ رياست ھشت بخش استخبارات خارجی “ ک.ج.ب“ دگرمن ا.و.
پيتروف به پراگ فرستاده شد تا با ببرک کار نمايد .در اين ھنگام اسم رمزی ببرک به مارتوف ١تبديل گشته به ھمين اسم
مشھور گشت .ببرک تالش زيادی بخرچ داد تا از طريق چکھا موقف شورويھا را ]در قبال افغانسbتان[ متbاثر سbازد .او
در جريان يک مالقات با يکی از اعضای شعبۀ روابط بين الملی کميتۀ مرکزی ح.ک.ا.ش گفتbه بbود کbه بbا درنظرداشbت
اوﺿاع در “ج.د.ا“ .ديگر نميتوان از ﺻبر کار گرفت .در ﺻbورتيکه ميبيbنم دسbتاورد ھbای انقbالب در خطbر قbرار دارد
نبايbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbد از ﺻbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbبر کbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbار گرفbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbت.
در ماه نوامبر رھبران آينده افغانستان به مسکو منتقل شدند .دو تن از چکوسلواکيا ،سه تن از بلغاريا و دوتن بطور مخفی
از يوگوسbbbbbbbbbbbbbbbbbbالويا .آنھbbbbbbbbbbbbbbbbbbا بايbbbbbbbbbbbbbbbbbbد مشbbbbbbbbbbbbbbbbbbترکاَ دسbbbbbbbbbbbbbbbbbbتاير “ ک.ج.ب“ .را بدسbbbbbbbbbbbbbbbbbbت ميآوردنbbbbbbbbbbbbbbbbbbد.
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جھت اجرای امور مقدماتی ،پيشنھاد گرديد تا گالبزوی بطور مخفيانه به کابل انتقال داده شود.اين پيشنھاد توسط ببbرک،
سروری و يbک افسbر اوپراتيفbی بنbام ايرشbوف بbه گالبbزوی ارايbه گرديbد ولbی نbامبرده بbه ايbن دليbل کbه وی از وزنbۀ کbم
سياسbی در مقايسbه بbbا ديگbران برخbbوردار ميباشbد ،از پbbذيرفتن ايbن پيشbbنھاد ابbا ورزيbbد .گالبbزوی گفbbت بنظbر او وطنجbbار
کانديدی مناسبی برای اين ماموريت خواھد بود .البته اين روحيۀ گالبزوی بزدالنه تلقی گرديد.
بر اساس بند  ٩ماده  ] ٧مشخص نيست منظور نويسنده از کدام قانون است .مترجم[ مبلغ  ٢٫٧٧١روبل در زمان اقامت
اشخاص فوق در مسکو از  ٢نوامبر الی  ١٢دسامبر بمصرف رسيد.آنھا بعداَ از مسکو به نزديکbی سbرحد بbا افغانسbتان
منتقل گرديدند.
نظر رسمی “ ک.ج.ب“ .پيرامون مسايل فوق در يک يادداشت رسمی تحت عنوان " نھايت مھم " که در ماه نوامبر
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عنوانی برژنف فرستاده شده بود ،بيان گرديده بود .در اينجا بخشھای از اين ياداشت را از نظر ميگزارانيم".

" در افغانستان بعد از تغيراتيکه در رھبری حbزب و دولbت بوقbوع پيوسbت ،اوﺿbاع بشbدت بشbکلی کbه بbه زيbان منbافع
اتحاد شوروی است ،به وخامت گراييد .گزارشات زيادی مبنی بر يک تغير عمدی در سياست خارجی “ج.د.ا“ .بطرف
راست ،بطور مسلسل بدست ميرسد .افراد وفادار به امين با نماينده ھای مخالفين مسbلمان در تbالش بbرای يbافتن يbک راه
حل برای معضلۀ افغانستان ميباشند .حفيظ ﷲ امين شخصا َ با شارژدافير سفارت امريکا در کابل چندين بار مالقات نموده
در حالکيه نامبرده در ديدارھايش با نماينده ھای شوروی از اين مالقاتھا ھيچ حرفی به زبان نياورده است.
بنابر ھدايت مستقيم حفيظ ﷲ امين شايعاتی در جھت بدنام ساختن اتحاد شوروی پخش گرديده است که اين موﺿوع باالی
فعاليتھای مامورين شوروی در افغانستان سايه ھای شک و ترديد را افگنbده اسbت .ھمچنbان در ايbن اواخbر تبصbره ھbای
خصمانۀ در بارۀ اتحاد شوروی در اسناد رسمی و ﺻحبتھای اعضای بلند رتبۀ افغان در محافل محرمانه حزبی و دولتی
مشاھده شده است".
" بتاريخ  ١٨اکتوبر  ١٩٧٩گروپی از رھبران جناح خلق  :گالبزوی ،وطنجار و سروری نامۀ را عنوانی کميتۀ مرکbزی
ح.ک.ا.ش نوشتند .آنھا در اين نامه از اشتباھات تره کی که باعث به بقدرت رسيدن امين گرديده بود ،يادآور شده بودند.
آنھا طرحی را برای بازسازی شخصيتھای واقعی انقالبbی در “ج.د.ا“ .و برکنbاری حتمbی حفbيظ ﷲ امbين پيشbنھاد نمbوده
بودند.
در ٣٠اکتوبر ھمان سال ببرک کارمbل رھبbر جنbاح پbرچم نامbۀ شخصbی را عنbوانی برژنbف نوشbته و تصbوير واقعbی از
مخنو افغان" ١ياد نموده بود .درنامه چنين آمده بود :
اوﺿاع در افغانستان را ارايه نمود .او از امين بنام يک "
ِ
"  ........بنام ھمه اعضای حزب .ميخواھم با جديت تمام اعالم نمايم که حزب ما به مثابۀ يک حزب پيرو اﺻول ،انديشه
ھا ،شيوه ھا و سياستھای لينينزم کامالَ آماده است تا وظيفه اشرا در جھت حل معقbول مشbکالتيکه انقbالب ثbور ،حbزب و
دولت با آن روبروست ،انجام دھد .رھبری حزب در جھت بسيج و سازماندھی کمونيستھا ،وطنپرستان و ساير نيرويھbا
ی دموکراتيک و مترقی در افغانستان آماده است .دستيابی به اين اھداف توسط کمکھای برادرانه ،مشوره ھا ،نظرات و
پيشنھادات دوستان شوروی ما ممکن خواھد بود".
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ممکن منظور از نامه شخصی اندرپوف عنوانی برژنف باشد .برای معلومات بيشتر به ﺻفحۀ  ١۵۹بوليتن شماره  ۹/۸پروژۀ جھانی تاريخ
جنگ سرد رجوع شود) .ويرايشگر(.
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 Nestor Ivanoich Makhnoيک انارشيست فعال اوکراينی در جريان جنگ داخلی روسيه) .ويرايشگر(.

در اوايل نوامبر ھمان سال رھبران بلند پايه مھاجر افغان  :ببرک ،گالبزوی ،وطنجbار ،سbروری ،نوراحمbد نbور ،اناھيتbا
راتب زاد و عبدالوکيل به کمک کميتۀ امنيت دولتی با ھم در ماسکو مالقات نمودند .آنھا روی يک برنامه سياسی عمومی
و طbرح سbرنگونی حفbيظ ﷲ امbين و قبيلbbه وی از قbدرت ،کbار نمودنbد .ھمbه اينکbbار ھbا براسbاس سفارشbات مسbتقيم کميتbbۀ
مرکزی ح.ک.ا.ش ﺻورت گرفته بbود کbه در جريbان مالقbات رھبbران شbوروی بbا افغانھbا بbه آنھbا رسbانيده ميشbد .ببbرک
کارمل و رفقا او در قوای مسلح درک خوبی از اﺻbول سياسbت خbارجی اتحادشbوروی و ﺿbروری بbودن اتکbا بbه نيbرو
ھای افغان ،داشتند .ھمه رفقا افغان به اتفاق آرا پذيرفتند که ببرک کارمل بايد رھبری جريان متحbد سbازی “ ح.د.خ.ا“ و
جلوگيری از روند انحرافی بازسازی “ ح.د.خ.ا“ را بعھده داشته باشد .سروری که يکی از پيbروان و ھمدسbتان تbره کbی
بشمارميرفت بعنوان معاون وی تعين گرديد.
نکات اﺻbلی برنامbه را برکنbاری فbوری حفbيظ ﷲ امbين از ميbدان سياسbت ،پايbان دادن ھميشbگی انشbعابات در ﺻbفوف
کمونيستھا و بسيج مجدد شان در يک حزب جديد ،دوستی با اتحاد شوروی و مبارزه بر عليه امپرياليزم تشکيل ميداد.
" نيروھای سالم “ ح.د.خ.ا“ .در راه عملی شدن برنامه سياسی شان برآن بودند تا بوسيله براندازی رژيم ،بايbد قbدرت را
در دست گيرند .جھت برکناری حفيظ ﷲ امين از قدرت يک کميتۀ نظامی ايجاد گرديد که وظيفه آن طرح پالنھای دقيق
نظامی ـ سياسی بود.
رفقا افغان تصميم گرفتند تا عبدالوکيل عضو سابق کميتۀ مرکزی “ ح.د.خ.ا“ .را برای ايجاد تماس با اعضای حزب که
در خفا بسر ميبردند ،به افغانستان بفرسbتند .متعاقبbا َ بايbد گالبbزوی وزيbر اسbبق مخbابرات “ج.د.خ.ا“ .بbرای سbازماندھی
جريان برکناری امين نيbز بbداخل فرسbتاده ميشbد .ھمbه اعضbای ھسbتۀ مرکbزی حbزب تحbت رھبbری ببbرک کbه در مسbکو
اقامت داشتند بايد بزودی به نزديکی سرحد افغانستان منتقbل ميشbدند تbا بتواننbد در آنجbا کbار ھbای مbوثرتری را در خفbا
اجرا کنند.
ھستۀ مرکزی حزب در آنزمان برنامۀ را برای اجرای عمليات سريع نظامی در پايتخت در جھbت حbذف فزيکbی حفbيظ
ﷲ امbbbbbbbbbbbbbbين ،بbbbbbbbbbbbbbbرادرش عبbbbbbbbbbbbbbbدﷲ امbbbbbbbbbbbbbbين و سbbbbbbbbbbbbbbاير افbbbbbbbbbbbbbbراد خطرنbbbbbbbbbbbbbbاک را در دسbbbbbbbbbbbbbbت داشbbbbbbbbbbbbbbتند.

ک.ج.ب“ .از انکشافات اوﺿاع در “ج.د.ا“ .ديده بانی نموده و در مطابقت با دساتير کميتۀ مرکزی ح.ک.ا.ش .به رفقا ”
افغان مساعدت ھای تخنيکی و مالی ھمراه با مشوره ھbا و پيشbنھاداتی انbدرباب مسbايل کbه درجريbان کbار مشbترک پديbد
ميآيbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbد ،را ارايbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbه مينمbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbود.
با درنظرداشت موﺿوعات فوق به نفع اتحاد شوروی خواھد بود تا با حفظ احتياط الزم به نيرو ھای سالم و ھوشbمند “
ح.د.خ.ا“ .کمکھای اساسی نموده ،از برنامbه آنھbا حمايbت نمbوده و در جھbت اجbرا آن تسbھيالت الزم را فbراھم گbردد".
ديگرچرخھای پرواز به حرکت درآمده بود.
واحد ھای نظامی بشکل گروپھای کوچک ھمراه با کارمندان “ ک.ج.ب“ .تحت پوشش ھای مختلف به داخل افغانستان
فرستاده شدند .در ماه مارچ  ١٩٧٩پوزانbف و ايوانbوف تقاﺿbا فرسbتادن بيسbت تbن ديگbر از محbافظين سbرحدی بbا لبbاس
شخصی ولی با اسلحه الزم ) از قبيل ماشيندارھا ،بم ھای دستی و تفنگچه ( را در جھت تقويه محافظت سفارت آنکشور
در کابل ،نموده بودند .آنھا ھمچنان تقاﺿا فرستادن يک گروپ عملياتی بيست نفری مربوط به رياست ھفت “ ک.ج.ب“.

برای محافظت از تاسيسات شوروی در “ج.د.ا“ ،.ھمراه با دو تbن از بخbش ارتباطbات دولتbی تحbت پوشbش قونسbلگری
وزارت امورخارجه را نموده بودند .ﺿمنا َ آنھا تقاﺿا نمودند تا به ارزش پنج ھزار روبل مواد غذاييکه برای دراز مدت
قابل نگھداری باشد برايشان فرستاده شود.
در ماه نوامبر عمليات خاﺻی جھت تعويض عساکر واحد خاص " زينت " با محافظين سbرحدی کbه تعليمbات ويbژه ديbده
بودند ﺻورت گرفت .ﺿمنا َ يک گروپ موتوريزه قوای سرحدی مشتمل بر ٢٠٨سرباز مسلح ،ھليکوپتر ھای جنگی٢٥،
تانک  ١۵ ،زرھپوش ١٠ ،عدد راکت انداز دستی و  ٤عدد راکت انداز نصب شده ھمه بطور مخفی به داخbل افغانسbتان
فرستاده شدند .بتاريخ ھفتم دسمبر دو تن از متخصصين قوای سرحدی جھت مطالعۀ سيستم مخابراتی اقامتگاه جديد امين
بکابل آمدند .در ھشتم دسمبر به ريزيدنسی ھدايت داده شد تbا بbا احتيbاط کامbل نشbرات " بbوران " را کbه از شbھر دوشbنبه
پخش ميشد ،در کابل و ساير واليات تحت نظbارت داشbته باشbد .در ايbن ھدايتنامbه ھمچنbان آمbده بbود " شbما نظbر تbان را
درباره استفاده احتمالی از اين کانال ] احتماالَ کانال راديويی .مترجم [ را در شرايط که برای شما معلوم است بدھيد".
آماده گی برای عمليات " کمان رستم" با سرعت ادامه داشت .مسbوليت امbور آمbاده گbی بbرای اجbرای عمليbات بbه عھbدۀ
شعبه ھشت مديريت " س " ١بخش استخبارات خbارجی “ ک.ج.ب“ .گذاشbته شbده بbود .دگbروال لزرينکbو معbاون شbعبه
١

رياست "س" بخش غير قانونی ک.ج.ب .ويکی از مھمترين بخشھای اين سازمان بود .اين بخش شامل سيزده شعبه بود:
اول :کار با کارآموزان يا شاگردان البته به شکل غير قانونی ،کار در ارتباط با کشور ھای سوسياليستی تحت رمز " پيشرفت"  ،ماموريت يکباره
در خارج از کشور ،انتخاب و آموزش افراد در سايه و حمايت بخش استخبارات خارجی ک.ج.ب ،.بخش استخبارات داخلی ک.ج.ب ،.رياست
سوم ک.ج.ب .و ک.ج.ب .در کشور ھای مستقل ] کشور ھای سوسياليستی[ ،ﺻورت ميگرفت.
دوم  :ارايه اسناد و مدارک غيرقانونی
سوم  :آموزش واحد ھای خاص احتياط )(Osobyy Rezerv. OR
چھارم  :فعاليت از طروق غيرقانونی در قارۀ امريکا.
پنجم  :کشور ھای اروپايی ،استراليا و زيالند جديد.
ششم  :جمھوريت خلق چين ،جاپان و آسيا.
ھفتم  :کشور ھای افريقايی و کشور ھای شرق ميانه و شرق دور.
ھشتم  :ادارۀ عملياتھای ويژه.
نھم  :بخش استخبارات.
دھم  :آموزش و جابجايی اجنت ھای خاص از طريق سازمانھای مھاجرتی جرمنی ،يھودی و امريکايی.
يازدھم  :ارتباطات استراتيژيک.
دوازدھم  :شعبۀ ) آر( که تحت پوشش وزارت اطاقھای تجارت اتحاد شوروی کار ميکرد .برعالوه بر اين شعبۀ ) آر( سرگرم کارھای تحليلی
برای مقامات رھبری بود.
بخش اول  :آموزش زبان.
بخش دوم  :اين بخش با عکاسی ،نشرات راديويی موج کوتاه و ھمچنان توليد اسناد و مھرھا سروکار داشت.
بخش سوم  :تدارک محالت بود و باش ،ويال ھا و آدرس ھای پَستی مخفی در داخل اتحاد شوروی.
در سال  ١٩٧۶مديريت ھشت در چوکات مديريت "س" مدغم گرديد .اما قبل از آن مديريت مذکور خود مختاری بود که در چوکات رياست
سيزدھم که بنام رياست )و( نيز ياد ميشد ،وجود داشت .بعد از فرار نمودن يک افسر اين رياست بنام ليالين به غرب و اخراج  ١٠۵تن از
افسران و کارمندان ک.ج.ب .توسط دولت انگلستان در سپتامبر سال  ١٩٧١اين رياست و ريزيدنسی به موقعيت دشواری قرار گرفتند .به ھمين
دليل ريزيدنسی لندن وادار گرديد که کامالَ تعغير شکل داده از طروق قانونی کارش را به پيش ببرد .پروسۀ اعادۀ شبکۀ جاسوسی الی ختم سال
 ١٩٧۵ادامه نمود.
رياست "س" سرگرم فعاليت در بخشھای جنايی از قبيل قتل ،سبوتاژ ،ايجاد حريق عمدی ،انفجارات ،مسموم ساختن ،فلج ساختن تخنيکی و
تروريزم بود .دفتر مرکزی اين رياست در محلۀ باالشيخا در عمارت قبلی مدرسۀ عالی جاسوسی در شھر ماسکو قرار داشت .ساحات تطبيقات
اين رياست به سراسر کشور پراگنده بود .تمرينات انداخت پراشوت از طياره در ميدان تطبيقات که در نزديکی کوناس قرار داشت ،ﺻورت
ميگرفت.
رياست مذکور در بخشھای سبوتاژ و استخبارات سرگرم آموزش دادن بود .جوانھای جسور و بيباک برای اجرای مقاﺻد انتخاب ميشدند و
تعليمات ابتدايی سبوتاژ را فرا ميگرفتد .براساس برنامه ،آنھا جھت اجرای تمرينات برای مدت چھل و پنج روز فراخوانده ميشدند .آنھا به
گروپھای کوچک تقسيم ميشدند .زمانيکه در جواب به يک عالمت تعين شده اعضای يک گروپ با ھم يکجا با غذايشان در يک محل از قبل تعين
شده قرار داشتند گاه گاھی فراخوانی اظطراری نيز ﺻورت ميگرفت.
گروپھای تخريبکار )سبوتاژ کننده( برای اجرای عمليات در مناطقی خاص يک کشور آموزش ميديدند .رياست "س" تاسيات نھايت مھم ھمچو
بند ھای برق ،تاسيسات ھستوی ،تونلھا ،انبارگاه ھای اسلحه ،پلھا ،کيبلھا و پايپ الين ھای انتقال مواد سوخت را تحت مراقبت شديد داشتند.
برعالوه اينھا بررسی فرود گاه ھای مناسب ،سواحل ،محالت مسکونی ھمجوار ،اوﺿاع جوی در فصول مختلف سال ،سمت وزش باد در

فصول مختلف سال ،مشخصات اراﺿی ،راۀ ھای ارتباطی بين محالت فرود آمدن محالتيکه بايد مورد تخريب قرار بگيرند و نقشه برداری از
محالت نيز شامل کار اين اداره ميشد .از راه ھای که بايد گروپ ھای تخريبکار و استخباراتی می پيمودند و اھدافيکه بايد مورد سبوتاژ قرار
ميگرفت عکسبرداری گرد يده در روی نقشه نشان گذاری ميگرديد.
برای ستر و اخفا گروپھای تخريبکار و استخباراتی و برای اينکه آنھا از مردم محل تفکيک نشوند اسباب الزم سفر ،نمونه يونفورم نظامی،
عالمات درجه افسران  :نظامی ،مسولين خطوط آھن ،افسران جنگلبان و افسران پوليس و برعالوه اينھا لباس مردم مسکون در محل خريداری
ميگرديد.
زبانھا و ويژه گی ھای زبانی محالت مورد نظر ھمراه با نوع دولت ،تنظيمات زمانی ،اعياد مذھبی و روز ھای ملی ھمه مورد مطالعه قرار
ميگرفتند .قبل از آغاز عمليات انبارگاه ھا انتخاب شده آماده ميگرديدند .در آنجا ھا اسلحه و دستگاه ھای گيرندۀ راديو ترانسميتر جابجا ميگرديد.
در جريان سفر اسلحه از طرق مختلف بدست آورده ميشد و انبار شده در ﺻورت ﺿرورت به تدريج مورد استفاده قرار ميگرفت.
در بعضی موارد ک.ج.ب .با متوسل شدن به حيله و نيرنگ ميخواست دولت يک کشور ديگر را فريب بدھد .مثالَ در آستانه اشغال چکوسلواکيا
توسط قوای شوروی در سال  ١٩۶٨گروپ اوپراتيفی ) و( ک.ج.ب .که در آلمان دموکراتيک يک ادارۀ مطلق االختياری بود و مشتمل بود بر
گ.ت.پاناسيوک ،آ.بوتيان .و و.پ.ريابوف دست به ساختن يک انبارگاه مخفی اسلحه در خاک چکوسلواکيا زد و در آنجا اسلحه توليد شده در
امريکا و آلمان غرب را جاسازی نمود .بعداَ آنھا استخبارات چکوسلواکيا را بدانجا رھنمايی نمودند .ک.ج.ب .اينطور وانمود کرد که گويا سی
آی ای و بی .ان .دی ) .سازمان استخباراتی آلمان فدرال( ميخواھند افراد شانرا برای يک قيام مسلحانه در برابر دستاورد ھای مردم
چکوسلواکيا آماده سازند .ک.ج.ب .در ھمين ارتباط يک اطالعيه را نيز به رسانه ھای جمعی فرستاد .بعداَ وزير امور داخله چکوسلواکيا ) اسم
.
رمزی :پاول ( در مورد ﺻحت اين موﺿوع اظھار شک و ترديد نمود
اين نظر که در افغانستان نيز در مجاورت سرحد آنکشور با ايران اسلحه امريکايی جاسازی شده و بعدا َ کشف گردد ،در حلقات استخباراتی
موجود بود .بدين وسيله ميخواستند آنھا امريکا را به جرم مداخله در امور داخلی يک کشور مستقل متھم گردانند.
در سال  " ١٩٨٢مرکز آموزش برای افغانستان" در محلۀ باالشيخا ايجاد گرديد .رياست اين اداره به عھدۀ يک افسر بنام کيکوت که از رياست
ھشتم و از ھاوانا احضار گرديده بود ،گذاشته شده بود .شعبه مذکور شديدا َ سرگرم ارايه شيوه ھای تخريبکاری و تروريستی در خاک افغانستان
بود .از تجارب اسرايل که در مقابل کمپھای فلسطينھا در لبنان و ھمچنان از شيوه ھای که فلسطينی ھا بر عليه اسرايلی ھا کار ميگرفتند ،در
کمپھای مھاجرين افغان در پاکستان و ساحات مزدحم در پاکستان استفاده ميگرديد.
در " مرکز آموزش برای افغانستان" ھمچنان يک کورس برای محافظين سرحدی با يک برنامه ﺻد ساعته برای مھارتھای رزمی افسران جوان
ک.ج.ب  .گنجانيده شده بود .اين شعبه ساختار تشکيالتی گروپھای مقاومت ،رشد جنبش مقاومت و تکيکھا و منابع درآمد گروه مقاومت را در
خارج از کشور را با دقت تحت نظر داشت.
به مقصد آموزش خارجيھا يک کورس ويژه برای افسران در محلۀ ) سولنيچينيگورسک ( در نزديکی مسکو درباره " رھبری پرسونل نظامی"
ايجاد گرديده بود .آنھايکه در اين کورس حصه ميگرفتند در راس گروه ھای نظامی که در مقابل دولت ھای خود شان ميرزميدند ،قرار
ميگرفتند.
گروپھای اجنتوری خارجی ھا مشتمل بودند بر :يک اجنت خاص ،يک اجنت کمکی ،يک اجنت که مامور پُست و ارتباطات بود و باالخره
اجنتھای ديگر که عملياتھای مورد نظر را پيش ميبردند .ھدف از استخدام اجنت کمکی اينبود که تا او از موثريت عمليات ،قابليت واحد ھای
استخباراتی و تخريبکار در قلمرو کشور ھای ديگر مراقبت نمايد .اجنت که بصفت مامور پُست و ارتباطات کار ميکرد وظيفه داشت تا ارتباط
بين گروپھای تخريبکار و استخباراتی را تامين نمايد.
تمام دوسيه ھای اجنتھای اتباع شوروی و يا خارجی زمانيکه به آرشيف سپرده ميشد از نظر رياست ھشت ميگذشت .تا آنھا بدين وسيله بتوانند
اشخاص مطلوب شانرا انتخاب کنند.
ساالنه حداقل چھار تا شش ھدف توسط اين رياست سبوتاژ ميگرديد.
جابجايی گروپھای تخريبکار ) سبوتاژ( و گروپھای استخباراتی از طرف شب ﺻورت ميگرفت .اگر قرار بود اينکار از طرف روز ﺻورت
گيرد در آنصورت اينکار در ھوايی غبارآلود و يا طوفانی ﺻورت ميگرفت .معموالَ ھر گروپ از پانزده تا بيست تن تشکيل ميشدند ولی شبکۀ
سبوتاژ ميتوانست در ترکيب خود افسران و اجنتھای استخباراتی منحصربفرد را ھم داشته باشد .فعاليتھای گروه ھای استخباراتی و تخريبکار
شباھت زياد به فعاليت گروه ھای شورشی داشت اما تفاوت ميان اين دو در اين بود که گروه ھای شورشی باالی تماس شان با مردم تکيه نموده
) بقيۀ پاورقی ﺻفحۀ قبلی (سرگرم مبارزه دوامدار بودند .در مقابل گروه ھای تخريبکار از بيرون فرستاده شده بودند و يا ھم اينکه از محل برای
شان سربازگيری نموده سرگرم پيشبرد عمليات مشخص تخريبکارانه بودند.
کوتسوف جنگ چريکی را در برنامه استراتيژيک اش برای يک عمليات نظامی شامل ساخته بود .مردم افغانستان مثال نادری را از جنگ
چريکی در يک مقياس بزرگ ،ارايه نموده اند .مردم افغانستان به تنھايی ،بدون آنکه يک اردو منظم داشته باشند ،بدون داشتن اسلحه مدرن و
تقريبا َ بدون آنکه حمايت شوند با شيوه ھای چريکی از يکطرف در مقابل اردو يک ابرقدرت که با شيوه ھای جنگی غيرانسانی ميجنگند ،و از
طرف ديگر در مقابل اردو کشور خود شان موفقانه ميجنگند .نومين کالتورای شوروی ھفت سال تمام در برابر ھمه جھان سرگرم از بين بردن
يک ملت بود .در اين شرايط سازمان ملل متحد با عجز و ناتوانی در فيصله نامه ھای ساالنه خود بدون اينکه از بانديت ھا حتی نام ببرد ،ﺻرفا َ
خواھان اخراج قوای خارجی از افغاانستان ميشد .اما جامعۀ ملل ) بعد از معاھدۀ ﺻلح پاريس در سال  ١۹١۹تشکيل شده بود .مترجم( نسبت به
سازمان ملل متحد قاطعيت داشت .زيرا در آن سالھا شوروی بخاطر تجاوز باالی فينلند از اين سازمان منفصل ساخته شده به عنوان متجاوز
معرفی گرديد.
اﺻطالح " منحرف ساختن" ] در عرﺻه نظامی[ برای بار اول در زمان پيطر اول در روسيه بکار برده شد .نظامنامۀ شماره  ١۷۱۶بطور
خاص دربارۀ واحد ھای نظامی چابک و سيار تصريح ميدارد که بايد در عقب جبھۀ دشمن و يا در داخل ساحۀ نفوذ دشمن رخنه نمود و بدين
وسيله دشمن را منحرف ساخت .بعد ھا مفھوم و معنا اين اﺻطالح وسعت يافت .زمانی اين اﺻطالح برای مانور ھای نظامی در امر رخنه
نمودن در ميان دشمن و يا عقب جبھه دشمن برای منحرف ساختن توجه دشمن از عمليات نظامی اﺻلی بکار ميرفت .اما بعدھا اين اﺻطالح در
مورد فعاليتھای گروپھای کوچک استخباراتی که منظور منحرف ساختن توجه دشمن از عمليات اﺻلی تشکيل ميشدند ،بکار ميرفت .بعدا َ اين
اﺻطالح به فعاليتھای گروه ھای کوچک استخباراتی که برای ﺿربه زدن به دشمن ساخته شده بود بکار ميرفت .اين گروه ھا برای اين ايجاد
شده بودند تا در ھرجا ممکن به دشمن ﺿربه وارد نموده باعث تضعيف دشمن گردند تا به اين وسيله زمينه را برای حمله اﺻلی که در مکان

ھشت مديريت "س" مستقيماَ مسوليت آماده گی را عھده دار بbود .تbورن جنbرال کرپيچينکbو رئbيس شbعبۀ ھشbت و معbاون
وی ،تورن جنرال کراسوفسکی رئيس شعبه ھشت مديريت "س" بbرای کمbک نمbودن ايوانbوف بbه کابbل فرسbتاده شbدند.
١

بتاريخ دوازده ام دسمبر ) ا.و.پيتروف ( معاون اول شعبه ھشت بخش استخبارات خارجی “ ک.ج.ب“ ،ب.گ .چيچيرين

افسر بلند رتبه اوپراتيفbی بbا تعbدادی از اعضbای شbعبات ديگbر “ ک.ج.ب“ .از مرکbز و حومbه آن بکابbل پbرواز کردنbد.
اعضbbbbbbbای يbbbbbbbک گbbbbbbbروپ ديگbbbbbbbر از مbbbbbbbديريت ھفbbbbbbbت “ ک.ج.ب“ نيbbbbbbbز ھمbbbbbbbانروز بکابbbbbbbbل مواﺻbbbbbbbلت نمودنbbbbbbbد.
در بيست و سوم دسمبر سه گروپ ديگر مديريت ھفتم و بعداَ ھمه گروپ تحت رھبری دگرجنرال ا.د. .بيسچاستنوف ٢به
آنھا پيوستند.
در جريbان مbاه دسbbمبر اعضbای “ ک.ج.ب“ .و اجنتھbbای آن کbه اتبbbاع شbوروی بودنbbد براوﺿbاع نظbbارت بيسbت و چھbbار
ساعته داشتند .بيشتر از  ١٦٠٠مشاور نظامی و متخصص ٦١،عضbو نماينbده گbی “ ک.ج.ب“ ٢١ ،.عضbو ريزيدنسbی
ديگر واقع ميشد ،مساعد سازند.
در آستانۀ جنگ دوم جھانی در مورد فعاليتھای تخريبکارانه و توطئه گرانه بکار رفت که بمنظور ﺿربه زدن به توانايی ھای اقتصادی و
نظامی دشمن بکار ميرفت " .منحرف ساختن" يکی از فعاليتھای خرابکارانه ترين نوع فعاليت يک سازمان استخباراتی است که بنمظور خساره
مند ساختن و از بين بردن تشکيالت اقتصادی ،تاسيسات ترانسپورتی و ارتباطی و يا ساير اھداف مھم از طريق انفجارات ،آتشزدن ،مسموم
ساختن مردم و پخش امراض ھمه گير بمنظور از بين بردن يک دولت و يا ايجاد فضا ترس در يک کشور بکار ميرود .اين شيوه باعث ايجاد
خسارات و پائين آمدن روحيه مردم ميگردد.
چيکا از شيوه ھای " منحرف ساختن " در مقابل گارھای سفيد ] بخشی از اردو سفيد کشور فينلند در سال  ١۹١۸در جريان جنگ داخلی
آنکشور .مترجم[ مھاجرين شوروی و سازمان ھای خارجی ،استفاده ماھرانۀ نمود .در سال  ١۹۲۵آماده گی برای استفاده وسيع از اين سياست
در بخش نظامی آغاز شد .ھزاران متخصص در اين بخش آموزش ديدند و شيوه ھای جديد در اين عرﺻه ايجاد گرديد .در سال  ۱۹۲۹يک
آزمايشگاه مشترک در شھر کئيف بمنظور آزمايش شيوه ھای سياست " منحرف ساختن " ايجاد گرديد .در اينجا اشکال جديد مواد منفجره ھمراه
ماين ھا و مواد کيماوی ترکيبی زھری اختراع گرديد.در اينجا ھمچنان آزمايشات اسلحه مواد غذايی و ادويه که ھم قابليت نگھداری در خشکه و
ھم در بحر را داشتند ،ﺻورت ميگرفت .ماينھای که برای منھدم ساختن خطوط راه آھن توليد گرديده بود ھمراه با ماين ھای که شبيه اشيای
کارآمد روزمره از قبيل ذغال ،مايعات ،باطلۀ مواد آھنی ،کندۀ درخت ،نمک ،ذغال سنگ سوخته ،بم ھای متشکل از  ۷۵فيصد پوتاشيئم کلورايد
و  ۲۰تا  ۲۵فيصد مادۀ قندی ،ساخته شده بود.
ھمۀ اينھا در شرايط جنگ در جريان جنگ داخلی ھسپانيا مورد استفاده قرار گرفته بود .در کشتی ھای بخاری در کشور ھای امريکای التين و
اروپايی ماينھا بشکل ذغال مخفی گرديده ،جاسازی شده بود .دو تالش نافرجام جھت آتش زدن به کشتی مسافربری " استيفان باتوری " پوليندی
نيز ﺻورت گرفت.
فرقه ھای " منحرف کننده" در چوکات اردو جمھوريت فعاليت مينمودند .در اواخر سال ۱۹۳۷تعدادی از بريگاردھای اين فرقه در چوکات فرقه
چھارده ام پارتيزان تحت امر د.انگری .درآورده شدند .ح.د .مامسوروف نيز بعنوان متخصص در امور " منحرف سازی" تعين گرديد .چيکا
در سال  ۱۹۳۸به مقداری باالتر از دو ھزار تُن مواد منفجره ،اسلحه و گلوله را که در خارج توليد شده بودند و يا در ترکيب شان مواد خارجی
وجود داشت را در مخفی گاه جابجا نمود.
اﺻطالح " منحرف سازی ايدولوژيک " امروز بشکل و سيعی در مورد تبليغات راديويی ،تلويزيونی و مطبوعاتی بکار ميرود .چيکا اطالعات
بيطرفانه رسانه ھای کشور ھای غربی را نھايت خطرناک تلقی مينمود .زيرا بنظر چيکا اين اطالعات به مثابۀ ابزار سياسی ھمه جامعۀ
شوروی را متاثر ميساخت .رسانه ھای غربی نومين کالتورا را از حق انحصاری که در رابطه به تفسير و تحليل وقايع و جريانات داشت بی
بھره ميساخت ،باعث درگيری نبرد در داخل قلمرو شوروی ميگرديد ،باعث ايجاد اين خيال باطل نزد اتباع شوروی ميگشت که گويا تفاھم بين
اتحاد شوروی و جھان غرب در حالت رشد قرار دارد و نھايتا َ اين اطالعات تحريک آميز و مخالفتزا ميباشد.
بنابر داليل فوق نومين کالتورا تحمل تبادلۀ آزادانه افکار ،اطالعات و مردم عادی را نداشت .نومين کالتورا از جانب خود دست به ايجاد گروه
ھای خرابکار و توطئه گر ميزد و احزاب کمونيست به مثابۀ ستون پنجم نقش خرابکارا نه و توطئه گرانۀ را در دموکراسی ھا جھان بازی
ميکند.
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و ١٠تbbن افسbbر عمليbbاتی از واحbbد" زينbbت" مشbbغول جمbbع آوری معلومbbات از طريbbق کانالھbbای " مسbbتملکات شbbوروی "
بودند ١٠٣.اجنت و ١١٥از اعضای در تماس با ريزيدنسی بودند .لين ھای تيليگراف کابل ـ مسکو ـ کابل بشکل متداوم
مbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbورد اسbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbتفاده قbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbرار داشbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbت.
اين حالت باعث نگرانی قوای مسلح “ج.د.خ.ا“ .گرديده و آنھا ميخواستند بدانند که چرا مشاورين شوروی در واحد ھای
نظامی شان برخالف معمول ،شبھا تا دير وقت باقی ميمانند .قومندانھای لوای  ٣٧و لوای  ٢۶دافع ھوا بيان داشتند که
آنھا به مشاورين شوروی اعتمادی ندارند.در بعضی واحد ھای قوای مسلح افغانستان رخصتی گرفتن و ترخيص دادن
معطل قرار داده شده بود.
در شھر افواھاتی مبنی بر کودتا قريب الوقع پرچمی ھا پخش گرديده بود .گفته ميشد ببرک در مسکو آمbده و روز ھbای
امين ديگر شمرده شده است .امين توسط اتحاد شوروی کنار زده ميشود و ببرک با ھواخواھان اش در قوای مسلح ،به
افغانستان برگردانده ميشوند تا قدرت را در دست بگيرند .گروپ مخفی پرچم به اين باور بود که مbرگ تbره کbی رويbداد
مھمی بوده و اين موﺿوع اعضای راستين جناح خلق را وادار خواھbد سbاخت تbا بbا جbديت بbه موﺿbوع وحbدت حزبbی
بيانديشند.
پرچمی ھا اينطور تلقی مينمودند که ببرک کارمل بعد از مرگ تره کی بشکل طبيعی مقام منشی عمومی “ ح.د.خ.ا“ .را
بدسbت آورده اسbت .ببbرک قbبالَ در يbک پلينbوم مشbترک کميتbۀ مرکbزی حbزب کbه در جbوالی  ١٩٧٧دايbر شbده بbود بbbه
موافقت تره کی و ساير رھبران جناح خلق به حيث معاون تره کی تعين گرديده بود.
امين براساس پلينوم فbوق العbاده کميتbۀ مرکbزی “ ح.د.خ.ا“ .منعقbدۀ شbانزده ام سbپتمبر  ١٩٧٧بbه مقbام منشbی عمbومی
حزب رسيده بود .آنعده از خلقيھا که با فيصله ھای اين پلينوم مخالف بودند چbانس اينbرا داشbتند کbه بbه حbزب بازگشbته و
وارد ﺻbbbbbbbbbbbbbbbbbbbف مبbbbbbbbbbbbbbbbbbbbارزه عليbbbbbbbbbbbbbbbbbbbه ديکتbbbbbbbbbbbbbbbbbbbاتوری بانbbbbbbbbbbbbbbbbbbbد خونخbbbbbbbbbbbbbbbbbbbوار امbbbbbbbbbbbbbbbbbbbين گردنbbbbbbbbbbbbbbbbbbbد.
در ماۀ نوامبر سفير کيوبا در افغانسbتان بbه معbاون شbعبۀ روابbط بbين الملbی کميتbۀ مرکbزی حbزب کمونيسbت چکوسbلواکيا
استيفانيک ٣اظھار نمود که امين سياست مستقل و مجزا از سياستھای شوروی را تعقيب ميکند .بناَ " حذف فيزيکی امbين
را نبايد منتفی شمرد " .بنظر سفير کيوبا در ﺻورت وقوع يک کودتا ،بھترين کانديد برای مقام رھبری ،ببرک است.
" در افغانسbbbbbbbbbتان بbbbbbbbbbه انbbbbbbbbbدازه ببbbbbbbbbbرک ھيچکسbbbbbbbbbی اعتبbbbbbbbbbار و شايسbbbbbbbbbته گbbbbbbbbbی ] ايbbbbbbbbbن مقbbbbbbbbbام را [ نbbbbbbbbbدارد".
ببرک در آنزمان در اتحاد شوروی بسر ميبرد.
سbbفير مbbذکور تبليغbbات کشbbور ھbbای غربbbی کbbه برعليbbه انقbbالب افغانسbbتان ﺻbbورت ميگرفbbت را خيلbbی مbbوثرتر از تبليغbbات
“ج.د.خ.ا“ .و کشور ھای سوسياليستی خوانده گفت “ج.د.خ.ا“ .و کشور ھای سوسياليستی تا اکنون نتوانسته اند تصوير
مثبتی از انقالب را به يک شکل مثبت ارائه کنند.
امين چندين بار به سفير ] شbوروی[ گفتbه بbود کbه او مايbل اسbت تbا بعنbوان منشbی عمbومی “ ح.د.خ.ا“ .جھbت مbذاکره بbا
شخص برژنف به اتحاد شوروی در ھر زمانيکه برای مسکو مناسب باشد سفر کند .آخرين باريکه نامبرده ايbن سbوال را
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بbbا سbbفير تbbابييف ١مطbbرح کbbرد در ششbbم دسbbمبر بbbود .ايbbن خbbواھش ھميشbbگی او ھميشbbه بbbا احتbbرام کنbbار گذاشbbته ميشbbد.
در حاليکه جانب شوروی ھمه تالشھايش را بخرچ داده بود تا امين دربارۀ نيbت واقعbی رھبbران شbوروی مشbکوک نشbود
تقاﺿا موﺻوف مبنی بر دريافت کمکھای نظامی را پذيرفته ،دستگاه ھای راديويی به افغانستان گسيل داشته شد .ھمچنان
در مورد استقرار مجدد دو فرقۀ نظامی دولت افغانستان از شمال به ساير نقاط کشور موافقت ﺻورت گرفت.
محمد يعقوب لوی درستيز افغانستان به سفارت شوروی نامۀ فرستاده در آن از رويارويی مشکل و خطير اردو افغانستان
با دشمنان دولت تذکر بعمل آورد .يعقوب نوشت  :نبbرد بbا دشbمن در نقbاط کوھسbتانی ،ﺻbعب العبbور و در سbرما شbديد
ﺻورت گرفته قوای مسbلح بbه ينفbورم زمسbتانی ،مشbتمل بbر کرتbی ھbای گbرم ،پطلbون ،زيرپوشbی ،کbاله ھbای زمسbتانی،
موزه ،جوراب ھای زمستانی ،گيتيس و دستکش برای ده ھزار سرباز ﺿرورت دارد.
در حاليکه بسته اول کمکی برای يک الbی دو ھbزار سbرباز قbرار بbود در آينbده نزديbک توسbط طيbاره بکابbل ارسbال شbود
سفارت شوروی و سرمشاور نظامی دگر جنرال س.ک .مگوميتوف ٢با دادن جواب مطلbوب بbه يعقbوب از ارايbه تbاريخ
دقيق فرستادن اشيا فوق الذکر خودداری نمود.
در اين ھنگام به تعداد مشاورين و متخصصين شوروی در افغانستان افزودی بعمل آمbده ولbی از طbرف ديگbر آنعbده از
مشاورين که از نگاه سياسی بی تجربه و نابالغ شمرده ميشدند دوباره به شوروی فرستاده شbدند .يکbی از ايbن بازفرسbتاده
شده ھا تورنجنرال و.پ .زپالتين ٣بود .او به ﺻفت سرمشاور نظامی اقبال رئيس امور سياسی اردو ايفbا وظيفbه مينمbود.
نbbامبرده مbbورد اعتمbbاد و توجbbه امbbين قbbرار داشbbت امbbا ريزيدنسbbی بbbه ايbbن بbbاور بbbود کbbه او حوادثيکbbه در مbbاه سbbپتمبر در
افغانستان رخ داد بود را بقدر کافی نکوھش نکرده ،فاقد موﺿعگيری بيطرفانه در قبال فيصله ھای رھبران افغان بوده
و باالخره به اقبال خيلی نزديک بوده است .بنابر داليل فوق او به مسکو برای " مشوره" فرا خوانده شد کbه بbرای يbک
مbbbbbbbbدت نbbbbbbbbامعلوم دوام نمbbbbbbbbود .امbbbbbbbbين و اقبbbbbbbbbال ھbbbbbbbbر دو ھميشbbbbbbbbه از برگشbbbbbbbbت جنbbbbbbbbرال مbbbbbbbbذکور ميپرسbbbbbbbbيدند.
ھمچنان ريزيدنسی سرمشاور نظامی شعبۀ امور سياسی )در اينجا چند کلمه حذف شده است( قول اردوی مرکز دگروال
.ن .کپوستين را نيز بديbدۀ خbوبی نميديbد .جbرم او خودنمbايی و تظbاھر ،مبالغbه نمbودن در کارنامbه ھbايش ،لجاجbت ،انتقbاد
نپذيری و عوام فريبی بود.
" کپوستين ١کامالَ تحت تاثير زپالتين قرار گرفته ،تالش مينمود تا ھمه ارگانھای ديگرنظامی تحت فرمان امور سياسی
قرار بگيرد .او حوادث سپتمبر را عميقاَ مطالعه و بررسی نکرده ،پروپاگند ھای امين و اقبال را بازگويی نموده در عين
زمان تاکيد بر آن داشت که موقف حزبی اش چنbين کbاری را ايجbاب ميکنbد .مالقاتھbای او بbا سbلطان رئbيس شbعبۀ امbور
سياسی رياست کام درماه دسمبر ھمچنان ادامه داشت اما بعداَ او به اين سلسله خاتمه داد .نامبرده بعد از برکنbاری امbين
چنين وانمود ساخت که گويا تعغير عقيده داده است اما ساکت ساخته شده برکنار گرديد".
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بريدمن ی.پ .زبرايوف) ٢اسم اجنتbوری " زدروف "( ٣کbه بحيbث ترجمbان مشbاورين نظbامی در قbول اردو مرکbز اردو
افغانستان کار ميکرد يکی از منابع خبری بود که به مشاورين نظامی شوروی گزارش ميداد .او اقبbال و عليشbاه پيمbان
را تحت نظر داشت .نامبرده با "يو.ل.کوختا ،ی.ی.کتکوف ،و.گ.اوسbادچی ،و ل.پ.کوسbترومين " ٤در مواقbع مختلbف
در تماس بود .پدر او نيز به حيث کميسار نظامی درشھرک .م.آ .شولوخوف ٤در وشينسکايا ٥خدمت نموده بود.
به ھمين ترتيب اجنت ديگری که راجع به مشاورين نظامی گزارش ميداد ترجمان باال رتبۀ بنام " د .ی .ايفدوکيموف اسم
اجنتوری :نيکروسوف " ٦بود .او در مالقات زپالتين با امين وظيفۀ ترجمانی را به عھده داشت .ريزيدنسbی از مترجمbان
مذکور ھيچ شکايتی نداشت زيرا آنھا وظايف شانرا بدرستی انجام داده بودند.
در سيزده ام دسمبر زبرالوف کابل را به قصد مسکو ترک گفت زيرا او قرار بود پُست ديگری را در ايتوپيا اشغال کنbد.
کپوستين از او تقاﺿا نمود تا با زپالتين در تماس شده برايش نکات ذيل را يbادآور شbود :ب.س .ايوانbوف سbرگرم بbازی
ھای خطرناکی است که به باور کپوستين و ديگر مشاورين اين اقدامات او احمقانه و عجوالنه است .در حلقۀ مشاورين
شbbbbbbbbbbايعاتی وجbbbbbbbbbbود دارد مبنbbbbbbbbbbی بbbbbbbbbbbر تغيراتbbbbbbbbbbی قريbbbbbbbbbbب الوقbbbbbbbbbbوع کbbbbbbbbbbه در سbbbbbbbbbbطح رھبbbbbbbbbbbری “ج.د.ا“.
چيbbزی خطرنbbاکی برنامbbbه ريbbزی شbbbده اسbbت و امbbين نيbbbز واﺿbbحا َ از وقbbbوع يbbک حملbbه بbbbر جbbان خbbbود واقbbف اسbbbت.

زبرالوف بايد مستقيما َ از ميدان ھوايی به منزل زپالتين ميرفت و اين گزارش استثنايی خود را به او تقديم مينمود تا او به
نوبه خود آنرا به سمع رھبران بلند رتبه ميرساند .برعالوۀ او يک متbرجم ديگbر کbه در عbين پbرواز بbا زبرالbوف يکجbا
کابbل را تbرک ميکbbرد نيbز حامbل ھمbbين پيbام بbbود کbه بايbد بbbه زپالتbين گbbزارش ميbداد .کريچکbوف بصbbورت فbوری از ايbbن
موﺿوع آگاه ساخته شد .اما از آنجايکه امکان کاپی برداشتن از اين گزارش ممکن بود بنا َ به زبرالوف اجازه داده شد تا
با زپالتين مالقات نموده و گزارش اشرا برای نامبرده برساند .اين حرکت زبرالوف مانع افشbا شbدن ھويbت او نbزد قbوای
مسbbbلح گرديbbbد .قابbbbل يادآوريسbbbت کbbbه او در روز آمbbbدنش دسbbbتور کپوسbbbتين را اجbbbرا نمbbbوده بbbbه ديbbbدار زپالتbbbين رفbbbت.
روز بعد زپالتين از مالقاتش با زبرالوف به يک افسbر اپراتيفbی گbزارش داد .افسbر مbذکور بbا خونسbردی و بbدون اينکbه
کوچکترين عالقّۀ از خود نسبت به افغانستان نشان بدھد به اين گزارش گوش داد .او در عوض از کار ھای خbودش و
خرده گيريھا و بينظميھای موجود به زپالتين شکايت نموده گفت " در ھيچ جا کسی بمن توجۀ نميکنbد فقbط منbرا از يbک
دفتر بدفتر ديگر سرگردان ساخته اند".
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در ھفده ام دسمبر يک دسbته از "محbافظين " شbوروی در اقامتگbاۀ جديbد امbين واقbع در دارالمbان مسbتقرر گرديدنbد .در
بيستم دسمبر ساعت سه بعد از ظھر امين تحت تدابير شديد امنيتی به دارالمان منتقل گرديد.غbرض محافظbت از شbخص
رئيس دولت و رھبر حزب يک گروپ گارد خلق با يازده عراده تانک نيز بدآنجا منتقل گرديدند.
در بيسbbت ودوم دسbbمبر پوسbbتر ھbbای در شbbھر کابbbل نصbbب گرديbbده بbbود کbbه در آنھbbا شbbعار ھbbای " مbbرگ بbbر کمونيسbbتھا و
امپرياليستھا .مرگ بر حفيظ ﷲ امين خاين و سگھای محافظ روسی اش " بچشم ميخورد.
در بيست و سوم دسمبر امين عالقه زيادی نسبت به اوﺿاع در پايگاه ھوايی بگرام از خود نشان ميداد .اجنتھای مربوط
"کام" وارد عمل شده  ،جريان حرکت کbاروان ھbای نظbامی را تحbت نظbارت قbرار داده بودنbد .حکbيم قومنbدان پايگbاۀ
ھوايی بگرام به امين از مواﺻلت واحد ھای نظامی شوروی به آنجا اطالع داد .اسد ﷲ رحمان از سازمان اسbتخباراتی
"کام" به دفاتر کام در ميدان ھوايی کابل و بگرام ھbدايت داد تbا در مbورد تعbداد طيbاره ھbای روسbی و نbوع آنھbا ،زمbان
نشت آنھا ،محموله ھای آنھا و ھمچنان محل که اين طياره ھا از آنجا پرواز نموده اند بbه شbخص او اطbالع بدھنbد .بbرای
نخستين بار پيلوتھای افغان با ھليکوپتر ھای ميگ ـ  ٢٥در ارتفbاع  ٦٠٫٧٠متbری بbر فbراز اردوگbاۀ کbه در آن قbوای
پراشوت شوروی جابجا گرديده بود ،پرواز کردند .محمد سلطان رئيس امور سياسی ) کام ( توجه امين را به گزارشات
راديو ھای کشورھای غربی مبنی بر مواﺻلت قوای شوروی به افغانستان جلب نمود.
اما در مورد ورود قوای شوروی نظرات مختلفی در بين افغانھا وجود داشت .تعbدادی ايbن حرکbت شbوروی را بbه مثابbۀ
حمايت آنکشور از رژيم امين ميپنداشتند و تعدادی ھم به اين باور بودند که شوروی روابط اش را با امbين ميخواھbد قطbع
نموده او را کنار بزند.
بتbbاريخ بيسbت و چھbbارم دسbbمبر تbbابيف سbbفير شbbوروی در کابbbل بbbه بيbbروی سياسbbی اطbbالع داد کbbه " در ايbbن اواخbbر در
افغانستان فعاليتھای امريکايی ھا مورد انتقاد قرار گرفته است .در بيسbت و دوم دسbمبر امbين در بيانيbه اش خطbاب بbه
منسوبين وزارت ﺻحت عامه به مداخله امريکا در نقاط مختلbف جھbان اشbاره نمbود .او از اسbتقرار کشbتی ھbای نظbامی
امريکbbbايی در خلbbbيج فbbbارس کbbbه زنbbbده گbbbی بbbbرادران کbbbارگر ايرانbbbی را مbbbورد تھديbbbد قbbbرار ميدھbbbد يbbbاد آوری نمbbbود".
در بيست و پنج ام دسمبر جلسۀ بيروی سياسی تحت رياست امين در خانه خلق دايbر گرديbد و در آن بحbث روی اوﺿbا ع
جاری در کشور و آماده گی برای عمليات بھاری ﺻورت گرفت.
امين در آسbتانۀ ھجbوم نظbامی قbوای شbوروی بbه افغانسbتان بbه سbلطان احمbد ،احساسbات خbود را چنbين بيbان نمbود" تمbام
تالشھای من در جھت بھبود روابط افغانستان با امريکا و کشور ھای غربی بی ثمر بوده است .امکانات ما ديگر خاتمbه
يافتbbbbbbbbbbbه و مbbbbbbbbbbbن خbbbbbbbbbbbود را در برابbbbbbbbbbbbر کشbbbbbbbbbbbbورھای غربbbbbbbbbbbbی فbbbbbbbbbbbارغ از ھرگونbbbbbbbbbbbه التbbbbbbbbbbbزام ميبيbbbbbbbbbbbbنم".

واحد ھای اﺻلی قوای نظامی شوروی در شbب  ٢٦/٢٥دسbمبر دسbت بکbار شbدند .فرقbۀ چھbل تحbت فرمbان دگbر جنbرال
ب.ی .تکچ ١به اشغال افغانسbتان آغbاز نمbود .افغانھbا معلومbات دقيقbی در مbورد اينکbه در کشbور شbان چbه ميگذشbت را
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نداشتند.اما افراد مربوط به ستردرستيز قوای مسbلح افغانسbتان ،آنھايکbه معلومbات دقيbق از اوﺿbاع داشbتند بbه ايbن بbاور
بودند که ھدف از عمليات نظامی شوروی ھا حمايت از امين نه بلکه کنار زدن نامبرده بوده ،شوروی ھا مخالفين امين
را در رسيدن بقدرت کمک خواھنbد نمbود .در ايbن ميbان از ببbرک کارمbل رھبbر جنbاح پbرچم نbامبرده ميشbد .يعقbوب لbوی
درستيز چنين توﺿيح نمود " اگر قوای شوروی را در فصل تابستان به افغانستان ميآوردند در آنصورت من ميتوانستم با
ھمbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbه دشbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbمن مقابلbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbه نمbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbايم".
تھbاجم بbه افغانسbbتان اولbين قربbانی از خbbود را زمbانی بجbا گذاشbbت کbه يbک طيbbارۀ ايليوشbن  ٧۶در ناحيbۀ سbbالنگ بbا کbbوه
تصbbbbbادف نمbbbbbوده و باعbbbbbث قتbbbbbل چھbbbbbار تbbbbbن از کارکنbbbbbان طيbbbbbاره و سbbbbbی و ھفbbbbbت تbbbbbن پرسbbbbbونل نظbbbbbامی گرديbbbbbد.
بتاريخ بيست وششم دسمبر گزارشی از کابل به ماسکو فرستاده شد که در آن به مقالۀ اشاره شده بود که بتاريخ بيست و
پنجم دسمبر تحت عنوان " ارادۀ مردم عامل تصميم گيرنده خواھد بود " در روزنامۀ کابل تbايمز نشbر شbده بbود .در ايbن
مقاله مبھم آمده بود " تجارب تاريخی گواھست که در ھر کشور اين مردم است که دارای نيرو قاطع در امر تحقق حقوق
شان و بطور خاص در امر مبارزه در را ۀ آزادی ميباشد .آنچه را اراده مردم ميتواند بدست آورد نميتوان آنرا با قوای
نظbامی ،تجھيbزات نظbامی و حتbی بbا سbالح اتbومی بدسbbت آورد" .در ايbن مقالbه در کنbار اسbم کشbور ھbای چbون ويتنbbام،
کمپوچيا و ايران ،اسم خلق افغانستان نيز ذکر گرديbده بbود .مقالbۀ مbذکور بbا شbعار " مbرگ بbر مداخلbه گbران " بbه پايbان
رسيده بود  " .از آنجايکه مطبوعات افغان شديداَ تحت سانسور قرار دارد ،نشر اين مضمون بدون تاييدی حفيظ ﷲ امbين
ناممکن بنظر ميرسد .زمان چاپ اين مقاله حسب تصادف نبوده ،اين مقاله در روزنامه انگليسbی زبbان ،کbه انbدک مbردم
افغانستان بدان آشنايی دارند به چاپ رسيده است .واﺿحا َ ھدف از نشر اين مقاله تحريک گbروه ھbای طرفbدار غbرب بbر
عليه نيرو ھای شوروی و فراھم آوری منابع تبليغاتی برای کشور ھای غربی بوده اسbت تbا باشbد آنھbا بصbورت فbوری
ھياھيوی را در رابطه به اشغال افغانستان توسط شوروی براه اندازند .اما در واقعيت اين مقاله برخورد و رفتbار مbبھم و
محتاطانه امين و اطرافيان او را در رابطه به حضور نظامی اتحاد شوروی در افغانستان منعکس ميساخت ".
در اين ھنگام کابل در محاﺻرۀ واحد ھای نظامی شوروی قرار داشت .ھدف اينبود تا جلو ھر نوع تالش اردو افغانستان
را در جھت آزادی آنشھر گرفته شود .فرقه يکصد و سه مدافعۀ ھوايی ھمراه با لوای ھای  ٣١٧و  ٣٥٧پراشوت در
نقاط حاکم شھرکابل از آنشھر مدافعbه مينمbود .لbوای ٣٥٠پيbاده پراشbوت وظيفbه حفاظbت از ميbدان ھbوايی کابbل را بعھbده
داشت .محل قومندۀ فرقه درفاﺻله يک ونيم کيلومتری غرب ميدان ھوايی قرار داشت .يک کندک مربوط گ .آر  .يو در
حومۀ شھر،در جنوب غرب کابل در محلۀ دارالمان مستقر گرديده بود .لوای  ٣٤٥خاص پياده پراشوت از ميدان ھوايی
بگرام محافظت مينمود .به ھمين ترتيب فرقۀ  ١٨٠موتوريزه در  ١٠کيلومتری کابل مستقرر گرديbده بbود .لbوای ١٠٨
موتوريزه با يک کندک توپچی در ساحات قرغه ،فاﺿل بيک ،دارالمbان و قلعbه خواجbه جابجbا شbده بbود تbا بتوانbد مbانع
حرکت فرقه ھای  ٨و  ٧پياده و غند  ٣٧کماندو اردو افغانستان از جناح غرب و شرق بصوب کابل شوند .لbوای ١٨١
موتوريزه با يک فرقۀ توپچی در ساحه پلچرخی در شھر" گاريبگار" ٢موﺿع گرفته بودند تا مانع حرکت لواھای  ٤و
 ١٥تانک از شرق بطرف کابل شوند .لوای  ٢٣٤تانک با واحد ھای خاص آن در  ٥کيلومتری شbمال کابbل بbه منظbور
محافظت سرک کابل ـ چاريکار موﺿع گرفته بودند .به اين ترتيب لوای  ٥به فاﺻله  ١٠کيلومتر در غرب ،لوای ٣٧١

٢

 Garibgarاين اسم شناسايی شده نتوانست ).مترجم(

موتbوريزه در سbbاحه دوغ آبbbاد ،لbbوای  ٣٧٣موتbbوريزه در ٥کيلbومتری شbbرق درۀ )ارسbbناب( ،١لbbوای  ١موتbbوريزه در١٥
جنوب غرب ھرات  ،لوای  ٢٤تانک در ٢٥کيلومتری جنوب شرق شيندند ،يک غند تbوپچی ،و واحbد ھbای کمکbی در٥
٤

کيلومتری شمال ) ارگيچت( ٢موقعيت داشتند .محل قومنده در کيلومتری شيندند در ساحۀ )چخرھچbوش( ٣قbرار داشbت.

در اين زمان ھدف عمدۀ واحد ھای نظامی شوروی را خلع سالح نمودن آنعده از قوای نظامی افغانستان که در دفاع از
امين برميخاستند و يا اوامر ببرک را نميپذيرفتنbد ،تشbکيل ميbداد .امbا اکثريbت افسbران قbوای مسbلح افغانسbتان تحbت تbاثير
مشاورين شوروی رفته ،بيعت نمودند .افسران افغان برعالوۀ اينکه کدام تالشی برای دفاع از دولت ]امين [ ننمودند آماده
گی شان را نسبت به خدمتگذاری به رژيم جديد نيز اعالم داشتند.
يک تعداد مقاومتھای محbدود و ﺿbعيفی کbه ﺻbورت گرفbت بbا قاطعيbت سbرکوب گرديbد .وزيbر سbرحدات و والbی واليbت
قندھار س.د .سخرام به کبير قومندان قول اردوی نمبر دو ھدايت داد تا به کابل حمله نموده محاﺻرۀ شھر را بشکناند .اما
کبير از اين ھدايت او سرپيچی نموده اظھار داشت که او از ببرک فرمbانبرداری ميکنbد .قومنbدان قbول اردوی نمبbر اول
تورنجنرال م .دوست در جواب به اين درخواست نظاميان شوروی که از مقاومت دست بردارد گفت ،اگر حيات نbامبرده
تضمين گردد حاﺿر است اسلحه اش را بbزمين بگbذارد و از دولbت جديbد فرمbانبرداری نمايbد کbه البتbه در آن موقbع ايbن
تضمين برايش داده شد.
ک.ج.ب“ در بيست و ھفتم دسمبر به عمليات ) عقيق ( ٥آغاز نمود که مشتمل بود بر يورش بر اقامتگاۀ حفيظ ﷲ امين ”
رئيس جمھور جمھوری دموکراتيک خلق افغانستان و منشی عمومی کميتۀ مرکزی حزب دموکراتيbک خلbق افغانسbتان،
از بين بردن نامبرده و افراد نزديک به او و باالخره دستگيری ھمراھان و اعضای بلند پايه دولت او .برای سھم گرفتن
در عمليات " عقيق" بيشتر از ھفتصد تن از اعضای “ ک.ج.ب“ .از مرکز و حومۀ آن بشھر کابل گردآورده شده بودند.
اينھا ھمه ينفورم نظامی افغانی بتن داشتند .رمز آغاز عمليات انفجاری بود که بايد در زير يک درخت در يک چھاراھی
در مرکbbbbز کابbbbbل ﺻbbbbورت ميگرفbbbbت .بbbbbرای انجbbbbام اينکbbbbار از قبbbbbل مbbbbواد منفجbbbbره در آنجbbbbا جاسbbbbازی شbbbbده بbbbbود.

تعدادی اعضای “ ک.ج.ب“ .که در جريان اين عمليات بقتل رسيدند از مرز ﺻbد تbن گذشbته بbود .تصbاوير افbراد کbه در
جريbbbان اجbbbرای وظيفbbbۀ انترناسيوناليسbbbتی شbbbان ]نbbbابودی حفbbbيظ ﷲ امbbbين [ بقتbbbل رسbbbيده بودنbbbد در ھليزھbbbا و اطاقھbbbا ]“
ک.ج.ب“ [.نصب گرديد .اندروپوف وادار گرديد تا نصب ايbن ھمbه تصbاوير را مbورد غbور و بررسbی قbرار دھbد زيbرا
نصbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbب اينھbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbا موجbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbب جلbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbب توجbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbه بbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbيش از حbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbد ميگرديbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbد.

١

Harsanb

٢

Hargech

٣

Chakharchosh

٤

مقامات رھبری رياست )س( ک.ج.ب .از افسران جوان مربوط اين رياست ميخواست تا بشکل داوطلبانه به افغانستان برای حداقل مدت شش ماه
رفته و جريان عمليات نظامی را با چشمان خود مشاھده نمايند .مولف
٥

Agate

آخرين بقايای مقاومت ساعت ده و سی دقيقه قبل از ظھر روز ٢٨دسمبر مھار گرديد .منزل جانداد قومندان گbارد خلbق
که در نزديکی اقامتگاه امbين قbرار داشbت اشbغال گرديbده شbخص او دسbتگير شbده بbه عمbارت کbه در آن قbوای خbاص ]“
ک.ج.ب“ [.اقامت داشت انتقال داده شد .عبدﷲ امين برادر بزرگ حفيظ ﷲ امين در يک قريه در مزار شريف دسbتگير
گرديده در يک اطاق مخصوص منفرد زندانی گرديد .اعضای دولbت و شbورای انقالبbی نيbز دسbتگير شbدند .از اعضbای
فاميل حفيظ ﷲ امين دو تن از پسران نامبرده در جريان جنگ بقتل رسيده بودند .يک پسر ،سه دختر ،عروس اش ) خانم
عبدالرحمان پسر بزرگ امين ( ،و خانم ھای عبدﷲ امين بزندان پلچرخی افگنده شدند .آنعده از اعضای دولت و شورای
انقالبی که دستگير گرديده بودند نخست در عمارت راديو و بعداَ به زندان پلچرخی منتقل گرديدند.
ببرک ميخواست تا ھمه اعضای اسبق رھبری “ج.د.ا“ .به شديد ترين مجازات محکوم شbوند .او ميخواسbت تbا آنھايکbه
مسول قتل سربازان متجاوز شوروی بودند بشمول جانداد قومندان سابق گارد خلق و پيمان قومندان مليشا خلق تيرباران
شوند .ببرک ھمچنان از نماينده ھای “ ک.ج.ب“ درخواست نمود تا به اندروپوف اطمينbان بدھنbد کbه او ھمbه نظريbات و
پيشنھادات اندروپوف را اجرا نموده از آن عدول نخواھد ورزيد .ببرک تاکيد نمود که او بطور راسخ متقاعد اسbت کbه "
چکيست ھا" و نظاميان شوروی در ھنگام يورش بر اقامتگاه امين از خود قھرمانی و شbجاعت نشbان داده انbد .نbامبرده
گفت " ما ميخواھيم که بزودترين فرﺻتی که ما از خود دارای انتظام گرديديم از ھمbه قbوای شbوروی و" چکيسbتھا " کbه
در ايbbن مبbbارزه سbbھم گرفتbbه انbbد قbbدردانی کنbbيم .اميbbد اسbbت دولbbت اتحbbاد شbbوروی از ھمbbه ايbbن رفقbbا قbbدردانی نمايbbbد".
ببرک ھمچنان درخواست نمود تا ارتباط تليفونی دايمی بين او ،برژنف ،اندروپوف ،اوستينوف ،گروميکbو ،پونومbاريف
و کريچکوف برقرار گردد.
اعضای “ ک.ج.ب“ .بدليل سھم گيری شان در عمليات " عقيق" ترفيع نموده و مورد تقدير قرار گرفتند .الزرينکbو ١بbه
رتبه جنرالی نايbل گرديbد البتbه بbا وجbود عbدم موجوديbت گنجbايش در تشbکيالت .کرپيچينکbو ٢بbه رتبbه دگرجنرالbی رسbيده
متعاقبا َ بعنوان معاون اول بخbش اسbتخبارات خbارجی “ ک.ج.ب“ .تعbين گرديbد و کوزلbوف ٣عضbو رياسbت " س" لقbب
٭

قھرمbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbان اتحbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbاد شbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbوروی را بدسbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbت آورد.

مقامات دولتی افغان در شب  ٢٧بر  ٢٨دسمبر ھbيچ آگbاھی از اينکbه چbی اتفbاق افتbاده اسbت ،نداشbتند .در آنشbب محمbد
ظريف وزيbر مخbابرات ،م .سbوما وزيbر تحصbيالت عbالی و مسbلکی ،منصbور ھاشbمی وزيbر آب و بbرق ،خومbا )ممکbن
منظور از سوما باشد .مترجم( منشی سکرتريت کميتۀ مرکزی “ ح.د.خ.ا“ .و عبدالواحد قونسل افغانستان در کويته ھمه
با ھم در منزل شماره  ١٠٤در ناحيۀ سوم شھر کابل گردھم آمده بودند .تعدادی از آنھا به اين باور بودند که آنچbه اتفbاق

١

Lazarenko

٢

Kirpichenko

٣

Kozlov

٭

ﺻرفاَ دگرجنرال ب.س.ايوانوف شخصيکه عمليات " عقيق" را رھبری نموده به پيش برده بود و در سال  ۱۹۶۸اندوخته ھای از مسايل "حساس
و ظريفی" داشت از وظيفه اش بعنوان معاون اول بخش استخبارات خارجی ک.ج.ب .سbبکدوش گرديbد .او بbه شbغلی در دفتbر رئbيس ک.ج.ب.
گماشbbbته شbbbbد .مقامbbbbات رھبbbbbری طbbbرح نادرسbbbbت او مبنbbbbی بbbbbر کمbbbbک نمbbbودن بbbbbه تbbbbره کbbbbی و کنbbbارزدن امbbbbين را ھرگbbbbز فرامbbbbوش نکردنbbbbد.

افتbاده اسbbت بbbه تحريbbک امريکbا ﺻbbورت گرفتbbه وتعbbدادی ھbbم بbه ايbbن بbbاور بودنbbد کbbه در عقbب ايbbن حملbbه "جنbbبش اخbbوان
المسلمين" قرار دارد  .در جواب به اين نظر که ممکن اينکار پرچمی ھا بوده باشد ،ظريف با اطمينان کامل گفت " آنھbا
ھيچ کاری کرده نميتوانند .شوروی ھا به آنھا اين اجازه را نميدھد" .آنھا ھمه مشوش وﺿعيت و سرنوشbت امbين و اقبbال
بودند .بعد از شنيدن بيانيه راديويی ببرک ،آنھا در حالت عجز و نگرانی قرار گرفتنbد .خومbا گفbت شbايد نشbر ايbن بيانيbه
کار پرچمی ھا بوده باشد وشايد اين بيانيه اﺻالَ از راديو کابbل پخbش نشbده باشbد .آنھbا بعbداَ درک نمودنbد کbه شbوروی در
جريانات اخير دخيل بوده است.
واحد گفت " اين بايد کار رھبران بلند رتبه باشد".
درھنگام پخش بيانيه ببرک تانکھای روسی در سرکھای شھر کابل گردش ميکرد".
خوما ) احتماالَ محمود سوما .مترجم ( گفت " من فکر ميکنم که اين جنگ ادامه خواھد يافت ،واقعا َ ادامه خواھد يافت ".

بازجويی از دستگير شده گان آغاز گرديد .دستگير پنجشيری از زندان به نزد ببرک برده شد .ببرک با خشbم او را مbورد
سرزنش قرار داده گفت " ما و رفقا شوروی تو را يک کمونيسbت واقعbی تلقbی ميکbرديم .امbا تbو بbه اعتمbاد و بbاور رفقbا
شوروی که در مسکو با تو ﺻحبت کرده بودند خيانت کردی" .پنچشيری اظھار داشت که او با امين ھم عقيده نبوده و از
آنجايکه مخالفت علنی با امين برای او ناممکن بود بنا َ او ]پنچشيری[ ترجيع داده بود تا بعنوان مخالف مخفی امين بbاقی
بماند .پنجشيری در ادامه افزود " اما در ارتباط به ﺻحبت ھای من با رفقا شوروی ،من فکر ميکردم کbه آنھbا ]شbوروی
ھا[ ميخواھند موقف من را در مقابل امين معلوم کرده بعداَ در اين باره به امين گزارش بدھند .اما اگر من از نيت واقعی
شوروی ھا ] درباره امين [ اطالع ميداشتم ،بدون ترديد موقف ديگری را اتخاذ ميکردم ".
اقبال در جريان تحقيقات ابتدايی اش گفت که او در زنده گی اش حتی يک مگس را نيز اذيbت نکbرده اسbت و ھرآنچbه را
که انجام داده است ﺻرفا َ اجرای دساتير رھبری حزب بوده است .او گفت نميداند که آيا امين جنايتکار بوده است و يا نه
مگر "ھرگاه رفقا شوروی وارد آوردن تعغيرات را در سطح رھبری “ج.د.ا“.ﺿروری ميپندارند ،من نيbز کbامالَ بbا آنھbا
موافق ام ".
خانم اقبال نزد کپوستين مراجعه نموده از او تقاﺿا نمود تا در قسمت رھايی شوھرش و يافتن يک شغل و محل بودوباش
برای خودش او را کمک نمايد .او به کپوستين يادآور شد که زمانی او و شوھرش دوستانی خوب بوده اند.
]علی شاه [ پيمان شديداَ افسرده بود او حاﺿر بbود تbا برعليbۀ امbين از طريbق راديbو ﺻbحبت کنbد .او نامbۀ عنbوانی رفيbق
خود ،کپوستين نوشت .در نامۀ او چنين آمده بbود " مbن بارھbا آوازم را بbر عليbه قتلھbا ،دسbتگيری ھbا و شbکنجه ھbا ،بلنbد
نموده ،مخالف سياستھای امين بوده ام .من به ﺻداقت کار نموده و اکنون نيز حاﺿرم برای مbردم فقيbر کشbورم ﺻbادقانه
کار کنم .من ھيچگاھی خbاين نخbواھم بbود" .نbامبرده از کپوسbتين و زپالتbين تقاﺿbا نمbود تbا در قسbمت رھbايی اش او را
کمک کنند.
فقير يکی از وزيران امين نيز حاﺿر بود تا بر عليه امين ﺻحبت کند .

ببرک از دولت شوروی تقاﺿا استرداد اسد ﷲ امين ،برادرزاده و داماد حفيظ ﷲ امين که در شbوروی تحbت مbدوا قbرار
داشbbت را نمbbود .اسbbد ﷲ امbbين انbbدکی قبbbل از ايbbن حbbوادث بbbدليل " مسbbمويت غbbذايی " بbbه شbbوروی منتقbbل گرديbbده بbbود.
تحقيقbbات از افراديکbbه در دوران امbbين زنbbدانی بودنbbد نشbbانداد کbbه  ١٢٩تbbن زنbbدانی بقتbbل رسbbيده بودنbbد  ٩ :پرچمbbی ١٠ ،
١

ماوئست١٢ ،تن از پيروان خمينی ٢٨ ،تن شورشی  ٢١ ،توطئه گر و  ٤٩اخوانی.

برعالوه  ٤٠تن پرچمی١٣ ،تن پيرو خمينی ١٢،توطئه گر ٣٢ ،شورشی ٩ ،ماوئست ١٢،اخوانی محبوس گرديده بودند.
٢راديو کابل شام  ٢٨دسمبر اطالعيۀ دولت جديد جمھوری دموکراتيک افغانستان را پخش نمود .در اين اطالعيه آمده بود
" دولت اتحاد شوروی در جواب به تقاﺿا ھای مکرر دولت “ج.د.خ.ا“ .مبنی بر دريافت کمکھای عاجل سياسی ،اخالقی
و اقتصbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbادی ،موافقbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbت نمbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbوده اسbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbت ".
سفارت شوروی مالحظه نموده بود که در اﺻل متن اين اطالعيۀ که شب  ٢٧بر  ٢٨مواﺻلت نموده بود جملۀ " تقاﺿا
ھbbbbbای مکbbbbbرر “ج.د.خ.ا“ .از دولbbbbbت اتحbbbbbاد شbbbbbوروی " وجbbbbbود نداشbbbbbت .ايbbbbbن جملbbbbbه بعbbbbbداَ اﺿbbbbbافه گرديbbbbbده بbbbbbود.
بعد از قتل حفيظ ﷲ امين ،ايوانوف ،کرپيچينکو ،بودگانوف و اوسکادچی ھدايت ذيل را از اندروپوف بدست آوردند.
"درجھت تحت کنترول درآوردن اوﺿاع در کشور و در امر توسعه يافتن پايه ھای اجتماعی دولت جديد ،بايد بbزودی
ممکن بعد از تکميل مرحله اول عمليات ،به نيروھای سالم “ ح.د.خ.ا“ .کمک نموده آنھا را مورد دسbتياری قbرار دھbيم.
ھمچنان تدابير الزمی بايد در جھت شامل ساختن آنعده افراديکه وفاداری شانرا به آرمانھای انقbالب اپريbل و دوسbتی بbا
اتحاد شوروی و رھبری جديد ارگانھای ] دولتی[ ثابت ساخته اند ،برداشته شود .بbرای مھيbا سbاختن فضbا مطلbوب بbرای
واحد ھای نظامی شbوروی ،تاسيسbات شbوروی و اتبbاع شbوروی مقbيم در “ج.د.ا“ .بايbد از ھbر امکbان اسbتفاده شbود .بايbد
معلومات درباره احساسات گروه ھای مختلف جامعه افغانی در امر بررسی اوﺿbاع و اينکbه در زمbان مناسbب بايbد چbی
اقدامات اتخاذ شود ،فراھم گردد .بايد تدابير عاجbل در راسbتا نورمbال سbاختن و تقويbه کbار ارگانھbای اسbتخباراتی طبbق
اﺻول که توسط ببرک تدوين گرديده ،اتخاذ گردد .رھبری څارندوی ٣بايد تقويه گردد زيرا اين ارگان دارای نقش مھbم و
اساسی در بخش پاسداری و بھبود نظم عامه است .ھمه اعضای نماينده گی “ ک.ج.ب“ و ريزيدنسی بايد موقف خود را
در جھت بدست آوردن اطالعات مھم ومعتبر توسعه و استحکام بخشند زيرا بدين وسيله ميتوان روی جريان حوادث تاثير
گذاری نموده و آنرا بشکل که ما خواھان آن اسbتيم شbکل دھbيم .توجbه خbاص بايbد بbه سbازماندھی فعاليتھbای اسbتخباراتی
نظbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbامی در “ج.د.ا“ .مبbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbذول داشbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbته شbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbود".
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بعضی از زندانيان ] بعد از شش جدی [ از زندان رھا گرديدند اما ک.ج.ب .خواست از اين موﺿوع برای تبليغات استفاده نمايد .در يک نمايش
تلويزبونی اين نظريه مطرح گرديد که اگر نظاميان شوروی بموقع به سراغ زندانيان نميرفتند و ماموريت انساندوستانه شان را انجام نميدادند،
ھمbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbه ايbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbن زنbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbدانيان از بbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbين بbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbرده ميشbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbدند .مولbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbف
٣

قوای ژندارم که در زمان داود بتعداد بيست ھزار تن ايجاد شده بود و بعداَ در زمان خلقی ھا نيز بکbارش ادامbه داد .بعbداَ توسbط کارمbل در سbال
 ١٩٨١تجديد سازماندھی شده به شش فرقه تقسيم گرديد

ريزيدنسی و نماينده گی “ ک.ج.ب“ .افراد خودشانرا به مقامات مھم دولتی و و حزبی نصب نمودند .اسد ﷲ سروری به
حيbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbث معbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbاون ريbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbس شbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbورای انقالبbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbی “ج.د.ا“ .تعbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbين گرديbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbد.
بتاريخ  ٣٠دسمبر به ادارات امنيتی “ج.د.ا“ .ھدايت داده شد تا سازمانھا و احزاب مخفی و طرفداران امين را شناسايی
نمايند “ .ک.ج.ب“ .گزارشاتی را درباره رھبری جديد در افغانستان و جريان حوادث در آنکشور جمع آوری نموده بود.
ياداشbbت شbbماره ) الbbف  (٢٥١٩مbbورخ  ٣١دسbbمبر بbbرای کميتbbۀ مرکbbزی ح.ک.ا.ش توسbbط “ ک.ج.ب“ .تحbbت عنbbوان "
دربbاره جريbbان حbbوادث  ٢٧و  ٢٨دسbمبر در افغانسbbتان" تھيbbه شbbده بbود کbbه بbbا امضbا انbbدرپوف ،اوسbbتينوف ،گروميکbbو و
پونوماريف مزين گرديده بود .در اين ياداشت آمbده بbود " بعbد از کودتbای امbين و قتbل نورمحمbد تbره کbی رئbيس شbورای
انقالبی و منشی عمومی کميتۀ مرکزی “ ح.د.خ.ا“ .توسط نامبرده در ماه سپتمبر سال جاری ،اوﺿاع در افغانستان بدتر
شده به وخامbت گراييbد .حفbيظ ﷲ امbين بbا ايجbاد يbک نظbام ديکتbاتوری در کشbور موقعيbت کميتbۀ مرکbزی “ج.د.خ.ا“ .و
شورای انقالبی را به پايينترين سطح تنزيل داد .مقامات بلند در حزب و دولت ﺻرف در اختيbار وابسbتگان و طرفbداران
سرسخت امين قرار داشت .تعداد زيادی از اعضای کميتۀ مرکزی “ ح.د.خ.ا“ ،.شورای انقالبی و دولت افغانسbتان از
حزب اخراج و دستگير گرديدند .اکثريت افراديکه مورد شکنجه قرار گرفتند و يا ھbم سbرکوب گرديدنbد آنھbايی بودنbد کbه
در انقالب اپريل سھم داشته ،از ھمفکری شان با اتحاد شوروی پرده پوشی نميکردند و از اﺻول لينينيستی در زنده گی
حزبی شان حمايت ميکردند .امين مردم و حزب را در اينمورد که گويا بر کناری تbره کbی از حbزب و دولbت بbه موافقbه
اتحادشbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbوروی ﺻbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbورت گرفتbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbه اسbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbت ،فريbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbب داد.

بنbbابر ھbbدايت مسbbتقيم حفbbيظ ﷲ امbbين شbbايعاتی در “ج.د.ا“ .پخbbش گرديbbده بbbود تbbا اتحbbاد شbbوروی را بbbی اعتبbbار نمbbوده و
فعاليتھbbای افسbbران شbbوروی را در افغانسbbتان متbbاثر سbbازد .در عbbين زمbbان محbbدويت ھbbای در تمbbاس گbbرفتن شbbورويھا بbbا
اجنتھای افغان وﺿع شده بود .ھمچنان تالشھای در راستا ايجاد تماس با امريکا بر اساس " سياست متوازن خارجی " که
از طرف امين تصويب شده بود ،ﺻورت گرفت .امين تماسھای مخفيانۀ را با ژرادفير امريکا در کابل برقرار نموده بود.
دولت “ج.د.ا“ .فضای مساعدی را برای فعاليت ادارۀ کلتوری امريکا ايجbاد نمbوده و بنbابر دسbتور شbخص امbين دسbتگاۀ
اسbbbbbbbbbbbbbbتخبارات افغانسbbbbbbbbbbbbbbتان کbbbbbbbbbbbbbbار ديbbbbbbbbbbbbbbده بbbbbbbbbbbbbbbانی از سbbbbbbbbbbbbbbفارت امريکbbbbbbbbbbbbbbا را متوقbbbbbbbbbbbbbbف سbbbbbbbbbbbbbbاخت.

حفيظ ﷲ امين خواست از طريق ايجاد تفاھم با رھبران داخلی ﺿد انقالب موقف اشرا تقويت نمايد .او از طريق ميbانجی
ھا با رھبران گروه ھای مخالف دست راستی تمbاس برقرارنمbوده بbود .ميbزان سbرکوب نمbودن مخالفbان سياسbی بbه حbد
خيلی زيادی باال رفته بود .به تعقيب حوادث ماه سپتمبر باالتر از ششصد تbن از اعضbای “ ح.د.خ.ا“ ، .منسbوبين قbوای
مسلح و ھمه افراديکه ظن آن ميرفت تا در ﺿديت با امين قرار داشته باشند بدون محاکمه از بين برده شدند .که البته اين
ﺿربه به مثابه نابودی حزب بوده است.
ھمه مسايل فوق و بطور خاص ايجاد شرايط دشوار در کشور ،روند پيشbرفت انقbالب را بbا مشbکالت خيلbی زيbاد روبbرو
ساخته برعکس به عناﺻر ﺿد انقالب ،که واقعا َ در بسياری از واليت تحت کنترول قرار داشتند اين توانايی را بخشيد که
فعbالتر گردنbbد.در دوران حکمروايbbی امbbين عناﺻbbر ﺿbbد انقbbالب تحbbت حمايbbه خارجيھbbا توانسbbتند تغيbbرات بنيbbاديی را در

اوﺿاع داخلی سياسی کشور وارد نموده دستاوردھای انقالب را نابود سازند .شيوه ھای ديکتاتورمابانه رژيم ،شbکنجه
ھا ،اعدامھای دسته جمعی و بی توجه يی به قانون ھمه و ھمه باعث نارﺿbايتی وسbيع مbردم در کشbور گرديbد .در کابbل
پوستر ھای زيادی به چشم ميخورد که در آن چھره غير دموکرات رژيم امين را به تصوير کشانيده شده تقاﺿا ميگرديد
تا مردم در برابر" دار و دستۀ حفيظ ﷲ امين " متحد و يکپارچه شوند.
در اينھنگام موج ناآراميھا به اردو نيbز رخنbه نمbوده تعbداد قابbل مالحظbۀ از افسbران اردو ﺿbديت شbانرا در مقابbل سbلطۀ
حاميان بی کفايت امين تبارز ميدادند که اين نآراميھا در نھايت موجب شکل گيری جبھۀ وسيعی بر عليه امbين در کشbور
گرديد.
ببرک کارمل و اسد ﷲ سروری که در اين زمان در مھاجرت بسرميبردند از سرنوشت انقالب و استقالل کشور شان در
ھراس بودند .آنھا در يک واکنش ھوشمندانه در برابر وﺿbيعت موجbود در کشbور کbه در آن روزبbروز ﺿbديت بbا امbين
ازياد ميافت ،و برای نجbات کشbور و انقbالب تصbيم گرفتنbد تbا ھمbه نيروھbای موجbود در داخbل و خbارج از کشbور کbه در
ﺿديت با امين قرار داشتند را متحbد سbازند .مخالفتھbا کنbار گذاشbته شbد و انشbعاب کbه قbبالَ در حbزب رخ داده بbود تbرميم
گرديد .سروری به نماينده گی از جناح خلق و ببرک به نماينده گی از جناح پرچم اعالم داشتند که باالخره وحدت حزبbی
تامين گرديده است .ببرک بعنوان رھبر حزب و سروری ھم به ﺻفت معاون وی انتخاب گرديد .بنابر موجوديت شرايط
نھايت دشوار در کشور که دستاورد ھای انقالب ثور و امنيت کشور را تھديد ميکرد ﺿروری پنداشته شد تا ارسال کمک
ھbbbbای اﺿbbbbافی نظbbbbامی بbbbbه افغانسbbbbتان تمديbbbbد گbbbbردد ،چيزيکbbbbه دولbbbbت قبلbbbbی “ج.د.ا“ نيbbbbز آنbbbbرا تقاﺿbbbbا نمbbbbوده بbbbbود.

تصميم فرستادن نيروھای شوروی به افغانستان مطابق به موافقتنامه سال  ١٩٧٨افغان ـ شbوروی اخbذ گرديbده اسbت .بbه
تعقيب فرستادن نيروھbای نظbامی شbوروی بbه افغانسbتان کbه در مطابقbت کامbل بbا موافقتنامbۀ افغbان شbوروی منعقbدۀ سbال
 ١٩٧٨ﺻورت گرفته بود موج احساسات وطنپرستانۀ که بشکل وسيعی در ميان اقشار مردم افغانستان ظھور نموده بود
باعث گرديد تا نيرو ھای مخالف حفيظ ﷲ امين در شب  ٢٧بر  ٢٨دسمبر متوسل به يک قيام مسلحانه برعليه موﺻوف
شوند که در نتيجه رژيم امين کنار زده شد .اين قيام از حمايت وسيع کارگران ،روشنفکران ،بخش اعظم اردو و دولت
افغانستان برخوردار بوده ،آنھا از ايجاد رھبری جديد حزبbی و دولتbی اسbتقبال نمودنbد .دولbت و شbورای انقالبbی جديbد بbا
پايه ھای وسيع که از ھمۀ مردم نماينده گی ميکند ايجاد گرديbده اسbت کbه در آن نماينbده گbان گbروپ ھbای سbابق خلbق و
پرچم ،نماينده ھای منسوبين اردو و غير حزبی ھا شرکت دارند.
" در بيانيه رسمی دولت جديbد آمbده بbود کbه رژيbم جديbد بbرای پيbروزی کامbل انقbالب نيروھbای دموکراتيbک ملbی و ﺿbد
فيودالی و ﺿد امپرياليستی و ھمچنان برای حفظ استقالل و حاکميت ملی کشور مبارزه خواھد کرد.ھمچنbان دولbت جديbد
التشکيل در بخش سياست خارجی در جھت تقويت دوستی و ھمکاری با اتحbاد شbوروی کbار خواھbد نمbود .در ارتبbاط بbه
اشتباھات رژيم قبلbی ،رھبbری جديbد قصbد دارد تbا بصbورت عاجbل اقbداماتی را در راسbتای دمbوکراتيزه کbردن زنbده گbی
مردم ،تامين عدالت ،تقويت قاعدۀ اجتماعی و اعتبار دولت ،عملی نمايد .ھمچنان دولت جديد در نظر دارد تا در برابbر
دين اسالم ،اقوام و اقليتھا ساکن در کشور يک سياست انعطاف پذيری را در پيش گيرد.

يکی از اقدامات نخستين دولت جديد که توجه اکثريت مردم افغانستان را بخود جلب کرد ،رھايی تعbداد زيbاد از زنbدانيان
سياسی بود که در ميان آنھا شخصيت ھای برجسbتۀ سياسbی ونظbامی موجbود بودنbد .تعbدادی زيbادی از آنھbا ماننbد قbادر،
رفيع ،کشتمند و ديگران در دولت و شورای انقالبی جديد نقش ھای مھم و فعال را دار استند.
برخورد مردم در برابر نظاميان و متخصصين شوروی بطور کل به ھمان شکل خوب باقی مانده و اوﺿاع در کشور
١

بطرف نورمال شدن به پيش ميرود." ......

ببرک را بشbکل تيوريbک ميتbوان بbه عنbوان يکbی از بھتbرين رھبbران “ ح.د.خ.ا“ .ناميbد .او ايbن توانbايی را دارد کbه از
اوﺿاع کشور يک تحليل واقعی و بيطرفانه انجام دھbد .او بbدليل حسbن نيbت مخلصbانه کbه در برابbر اتحbاد شbوروی دارد
ھميشه مورد توجه قرار گرفته است .نامبرده از احترام زيادی در داخل حزب و کشور برخوردار است .با درنظر داشت
مطالب فوق ميتوان ايbن اميbد را داشbت کbه بگbوئيم کbه رھبbری جديbد “ج.د.ا“ .حتمbاَ ايbن توانbايی را دارد کbه بتوانbد راۀ
مbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbوثری را بbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbرای آوردن ثبbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbات کامbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbل در کشbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbور دريابbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbد".

ياداشت فوق براساس معلومات نادرستی نوشته شده بود .حقايق تحريف و بازآراسته شده تصbويری نادرسbتی از اوﺿbاع
ارايه گرديده بود .اندروپوف شخص که پای سند ] فرستادن نيرو به افغانستان[ امضا نمbوده بbود يگانbه شخصbی بbود کbه
ھمه واقعيتھا را دربارۀ اين حوادث ميدانست .او با آماده گی از قبل ،ديگران را تحت تاثير قرار داده تصويرنادرستی از
اوﺿاع در افغانستان را برای شان ارايbه نمbوده بbود .ديگbران معلومbات انbدکی از واقعيتھbا داشbتند و در واقbع نقbش آنھbا
بيشتر کمک کننده و تصديق کننده ]حرفھbای انbدروپوف[ بbود .بbه اوسbتينوف وظيفbه داده شbده بbود تbا کشbور را مصbروف
نگھدارد ،گروميکbو بايbد بbه نگرانbی جھانيbان از بابbت ايbن اقbدام اتحbاد شbوروی پاسbخ ميbداد و پونومbاريف بايbد احbزاب
کمونيستی ،سوسياليستی و کارگری کشور ھای ديگر را به يک شکل مناسب تحت تاثير قرار ميداد.
در افغانسbbتان مbbردم بbbزودی بbbه اشbbغال کشbbور شbbان پbbی بردنbbد .مbbردم اينکشbbور بbbه زودی در دفbbاع از اسbbالم در مقابbbل
اشغالگران قد اعلم کردند " روسھای کافر ميخواھند تا کفر را جاگزين دين مقدس اسالم سازند".
در اينکشbbور ﷲ يگانbbbه مرجbbع قbbbدرت شbbbمرده ميشbbود .ببbbbرک کارمbbل در جنbbbوری سbbbال  ١٩٨٠بbbه تbbbابئيف ،ايوانbbbوف و
ماگوميتف ١اعتراف نمود که " اکنون مردم در کشور فکر ميکننbد کbه ايbن اتحbاد شbوروی بbود کbه ببbرک کارمbل و دولbت
جديد را بقدرت رسانيد .به ھمين دليل ﺿرور است تا شرح واقعی اوﺿاع برای مردم داده شود".
به تعقيب اشغال افغانستان توسط قوای شوروی در ٢٥دسمبر در شbھر کابbل پوسbترھای ظbاھر گشbت کbه در آنھbا نوشbته
شbbده بbbود " شbbوروی ھbbا را از کشbbور اخbbراج کنيbbد و بbbرای شbbان ھمbbان درسbbی را بدھيbbد کbbه بbbرای انگليسbbھا داده ايbbم ".
١

مطابق اﺻل متن که بزبان روسی بود.
١

General Magometov
بعد از دسمبر سال  ١۹۷۹جاگزين جنرال گوريلف گرديد

بنظراکثريت افغانھا آنھا اين توانايی را داشتند که کشور شانرا بbدون تانکھbای شbوروی اداره کننbد .بbه بbاور افغانھbا آنھbا
ميتوانسbbتند بbbر اوﺿbbاع کنتbbرول داشbbته باشbbند و نيروھbbای شbbوروی ھbbا فقbbط موجbbب بربbbادی و ويرانگbbری در افغانسbbتان
ميشوند.
بنيbادی ٢سbbفيرجمھوری سوسياليسbbتی چکوسbbلواکيا در افغانسbتان در ارتبbbاط بbbه برکنbbاری امbين چنbbين اظھbbار نظbbر نمbbود "
اوﺿاع سياسی حاﺿر نتيجه کار اتحادشوروی در ھمکاری با چکوسلواکيا کشوريکه به ببرک پناھنbده گbی سياسbی داده
٣

بود ،است و اين موﺿوع واﺿحا َ مداخله در امور داخلی افغانستان است".

فاروق از اعضای سابق کميتۀ شھر “ ح.د.خ.ا“ .و رئيس يکی از ادارات وزارت معارف شکوه کنان گفت " افغانستان
به چکوسلواکيا ثانی مبدل گشته است" .نامبرده افزود " پرچمی ھbا بbدون کbدام ﺻbالحيت خلقيھbا را خلbع سbالح مينماينbد.
اينکbbbbار بايbbbbد توسbbbbط سbbbbفارت شbbbbوروی متوقbbbbف گbbbbردد در غيbbbbر آن پرچميھbbbbا مbbbbورد حملbbbbه قbbbbرار خواھنbbbbد گرفbbbbت".

ا.ر .زرياب مbدير مسbول مجلbۀ فرھنbگ خلbق در ارتبbاط بbه وقbايع  ٢٧و  ٢٨دسbمبر چنbين گفbت " ھيچکسbی نميتوانbد آن
خوشبينی که بعد از حوادث اپريل  ١٩٧٨نزد تعداد زيادی از روشنفکران پديد آمده بود را حس کند .مردم از امين متنفر
بودنbbد ولbbی مbbردم افغانسbbتان از آمbbدن قbbوای شbbوروی در کابbbل و ديگbbر شbbھر ھbbای افغانسbbتان کbbدام خوشbbی را احسbbاس
نميکنند" .نامبرده به يک عضو “ ک.ج.ب“ .گفت " مردم افغانستان به اين باور اند که برای شوروی ھا بھتر اين خواھد
بود که قبل از اينکه حضور قوای نظامی شان در افغانستان مردم اينکشور را به خشم آورد ،وظيفه شانرا انجام داده به
کشور شان برگردند .شورويھا کارمل را بقدرت رسانيدند .مردم در کابل ميگويند خوب شد ببرک کارمل بکشور برگشت
ولی اينکه او چگونه به کشور برگشت نيز از اھميت خاﺻی برخوردار اسbت  .پرچميھbا عمومbا َ افbراد ﺻbادق و نجيbب
خوانده ميشوند ولی در طول سالھای قبل در افغانسbتان مbا مثالھbای را داريbم کbه چطbور انسbانھای نجيbب بbه افbراد پسbت،
فرومايه و ساديست مبدل گشته اند".
ک.ج.ب“ .بمنظور آرام ساختن انظار جھانی دربارۀ اشغال افغانستان تدابير مختلفی را اتخاذ نموده ،آنbرا اجbرا نمbود” .
سفير شوروی در رومانيا و .دروزدينکو ١با اندری ٢وزير خارجه آنکشور مالقات نموده خواسbت داليbل فرسbتادن قbوای
نظامی کشورش به افغانستان را به موﺻوف توﺿيح بدھد .سفير شbوروی توقbع داشbت تbا کشbور رومانيbا موقbف مثبbت و
قابل درکی را دراينباره اتخاذ کند .اندری اظھار نمود که فرستادن نيرو به افغانستان به نفع اتحbاد شbوروی نخواھbد بbود.
در ٢٩دسمبر جلسه خاص اعضbای دايمbی ھيbات رئيسbه کميتbۀ سياسbی کميتbۀ مرکbزی حbزب کمونيسbت رومانيbا برگbزار

٢

Boniadi

٣

بنيادی از کار برکنار گرديده و برنامه ھايش مبنی بر باقی ماندن در غرب خنثی ساخته شده ،جبراَ بکابل انتقال داده شده بود .ببرک از کميتۀ
مرکزی حزب کمونيست چکوسلواکيا و وزارت امور خارجه آن کشور در ارتباط به اين موﺿوع تشکری نموده گفت " او اکنون ميتواند با
١

V.Drozdenko

٢

 Stefan Andreiوزير خارجه رومانيا بين سالھای ١۹۷۸ـ  ١۹۸۴که بعداَ در سال  ۱۹۹۲به  ١۴سال زندان محکوم گرديد .ويرايشگر.

گرديد تا روی موﺿوع افغانستان بحث کند .ل.ی.ا .رادوليسکو ٣منشی بخش تبليغ و ترويج کميتۀ مرکزی اظھار داشت
" اتحاد شوروی معلومات تھيه شده را در ارتباط بbه حbوادث افغانسbتان در اختيbار مbا قbرار داده اسbت .شbوروی ھbا بھbر
شکل که اوﺿاع در افغانسbتان را ترسbيم کننbد ،فرسbتادن قbوای نظbامی بbه افغانسbتان نشbانۀ از سياسbتھای تسbلط طلبانbه ]
شوروی[ است .با وجود که شوروی در پی تعقيب مقاﺻد جھbانی خbود اسbت از کشbور ھbای سوسياليسbتی تقاﺿbا دارد تbا
موقbbف آنکشbbور را درک و حمايbbت نماينbbد" .دوميتbbرو پوپيسbbکو ٤از اعضbbای دايمbbی ھيbbات رئيسbbه کميتbbۀ سياسbbی کميتbbۀ
مرکزی حزب کمونيست رومانيا در نطق خود چنين اظھbار نمbود " رومانيbا نبايbد بbا سياسbت ھbای اتحbاد شbوروی موافقbه
نمbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbوده آنbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbرا کورکورانbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbه تعقيbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbب کنbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbد ".

بتاريخ  ٢٨دسمبر وينوگرادوف ١سفير شوروی ] در ايران [ با خمينی در شھر قُم مالقات نمود تا داليل اشغال افغانستان
توسط کشورش را به نامبرده بيان کند .سفير بbا رازداری خbاص بbرای او معلومbات داد کbه امريکاييھbا و رئbيس جھمbور
امريکا ] جيمی [ کارتر شخصاَ از دولت شوروی چندين بار خواسته است تbا اتحbاد شbوروی در معضbلۀ امريکbا ـ ايbران
موقف امريکا را درک کند .اما رھبری شوروی ادعا ھای بی اساس امريکاييھا را که ميخواھند نقش شانرا در ] معضلۀ
[ ايران مخفی نگھدارند ،رد نموده است .رھبری شوروی الزم دانسته است تا به رھبری کشور ايران و شbخص آيbت ﷲ
خمينی در اين مورد ] اعزام نيرو به افغانستان [ معلومات بدھد .شوروی اميدوار است تا کشور ايbران مجبوريbت را کbه
شوروی را وادار به اعزام نيرو به افغانستان ساخته است درک نمايد .خمينی در جواب گفت " بbين يbک ملbت مسbلمان و
يک دولت غير مس لمان ھيچ نوع تفاھم متقابل نميتواند وجود داشته باشد".
در ٨جنوری  ١٩٨٠ريزيدنت در بيجينگ ھدايات ذيل را بدست آورد تا از آن در ﺻحبتھايش با ھيات ھای ديپلوماتيbک
کشور ھای اسالمی و ھمچنان در مطبوعات استفاد ه کند.
" وخيم شدن اوﺿاع در افغانستان بايد بعنوان نتيجه مستقيم اوﺿاع در ايران ارزيابی شود ] .در اينجا ھشت سطر حذف
شده است [ .اوﺿاع در افغانستان که بنفع شورشيان در اينکشور تمام شد ھمه نتيجه سياست ھای امين بود که قدرت را
غضب نموده ،يک رژيم دھشت افگن خون آشامی را ايجاد نموده بود که منافع مردم و اقليتھای ساکن در کشور را ناديده
ميگرفت .ناديده گرفتن شعار ھا و دساتير انقالب اپريل توسط امين نه تنھا او را از حمايت حلقات با نفوذ علما دين در
افغانستان محروم ساخت بلکه به شورشيان که از خارج حمايbت ميشbوند ايbن توانbايی را بخشbيد تbا يbک قيbام را بbر عليbه
انقالب سازماندھی کنند .اما ھنوز ھم نيروھای سالمی در درون “ ح.د.خ.ا“ .وجود داشتند و آنھا توانستند زمينۀ بقدرت
رسيدن دولت وفاق ملی تحت رھبری ببرک کارمل را مھيا سازند .نخستين وظيفه دولت جديد را نورمال ساختن اوﺿاع
د ر کشور و طرد گروه ھای مسلح که از خارج فرستاد شده انbد ،تشbکيل ميدھbد .سياسbتھای امbين بbه ﺿbرر منbافع مbردم
افغانستان تمام شده و به شورشيان که عمدتا َ از خارج فرستاده شده اند اين امکان را داد که تا بتوانند حمايت يک تعداد
از مسلمانان نجيب را که فريب تبليغات پروپاگندچی ھbا را خbورده بودنbد ،بدسbت آورنbد .در جھbت خاتمbه بخشbيدن بbه
مداخله خارجيھا و استقرار ثبات در کشور ،دولت ببbرک کارمbل ناچbار گرديbده بbود تbا بbه دولbت شbوروی مراجعbه نمbوده
٣

L.I.A. Radulescu

٤

Dumitru Popescu

١

Vinogradov

مطابق به معاھده سال  ١٩٧٨تقاﺿا کمک ،بشمول کمکھای نظامی را نمايد .تنھا دليل حضور نيروھای نظامی شوروی
در افغانستان آوردن ثبات دراينکشور و جلوگيری از جنگ و برادرکشی بوده است .قbوای شbوروی در افغانسbتان ،ماننbد
قوای ملل متحد تابع ھمانگونه قوانين و مقررات استند .آنھا بجز در حاالتيکه مورد حمله قرار بگيرند ،حق اسbتفاده از
سالح را ندارند .حضور قوای شوروی در افغانستان ﺻرفا َ ميتواند نظم و امنيت را در اينکشbور اسbقرار ببخشbد .بمجbرد
نايل شدن به اين ھدف آنھا افغانستان را ترک خواھند گفت".
شوروی برای توجيه فرستادن نيرو به افغانستان در جريان نشست جبھۀ جھانی ھمبستگی با اعراب در تيريپولی پايتخت
کشور ليبيا وارد عمل گرديد .شوروی به اعضای حاﺿر در اين مجلس اطمينان داد که تعغيراتيکه در سطح رھبری در
افغانستان در ماۀ دسمبر رخ داده است ،توسط خbود افغانھbا ﺻbورت گرفتbه و بbه نفbع مbردم آنکشbور ميباشbد .دولbت جديbد
افغانستان ميخواھد مشکالت کشور را نه به آن بشکل خشونت آميزيکه در دوران امين معمول بود بلکه بشbکل ﺻbلح
آميز حل وفصل نمايد .دولت جديد فضای مناسبی را برای حل منازعات ملی و بين الملی بشمول بھبود روابط با پاکستان
و ايران مساعد ساخته است .ھدف ازتحرکات ﺿد شوروی که در سازمان ملل متحد ﺻورت گرفته است ﺻرف منحرف
ساختن توجه جامعه جھانی از مشکالت حاد جھان عرب مثل پيمان کمپ ـ ديويد و تسbليم شbدن ] انbور[ سbادات ميباشbد.
امريکا ميخواھد تا از مباحثه روی موﺿوع افغانستان در سازمان ملل متحbد در آينbده بbه حيbث يbک مثbال يbا ُمbدل جھbت
مداخله در امور داخلی ساير کشورھا استفاده کند.
مbbردم اتحادشbbوروی نيbbز از اقbbدامات تحريbbک آميbbز کشbbور شbbان خوشbbنود نبودنbbد .دولbbت شbbوروی بbbرای تبرئbbه اقbbدامات
اشغالگرانه اش در ساير کشور ھا داسbتانھا و توﺿbيحات فريبنbدۀ را بbه مbردم شbوروی ارايbه ميکbرد .ولbی مbردم توانbايی
ھضم و درک اين داستانھا و توﺿيحات را نداشتند .بطور مثال گزارشات اوپراتيفی واﺻله از اوکbراين حbاکی از موقbف
منفی روشنفکران در قبال فرستادن نيرو به افغانستان بود ".ما خود دست به مداخله زده ايم و حbاال از دول غربbی توقbع
داريم تا اين عمل ما را تاييد نمايند" " .اتحاد شوروی در تالش گسترش سلطه اش بر ھمه جھان است ولی چرا افغانستان
؟ " .حتی تعدادی از کارمندان “ ک.ج.ب“ .نيز بر ھراس شان فايق آمده ،در حلقه دوستان شان لشکر کشی به افغانستان
را تقبيح نمود و بی اعتمادی شانرا نسبت اعمال رھبران کريملين بيان مينمودند " .من از روسی بودنم احساس شرمنده
گbbbbbbbbی ميکbbbbbbbbنم .مbbbbbbbbا خbbbbbbbbود فقيbbbbbbbbر و گbbbbbbbbدايم ولbbbbbbbbی ميخbbbbbbbbواھيم ديگbbbbbbbbران را اسbbbbbbbbير نمbbbbbbbbوده بيچbbbbbbbbاره سbbbbbbbbازيم".
اما “ ک.ج.ب“ به ھمانطوريکه سفارت امريکا در مسکو را با حاالت استراق سمع پوشانيده بود ،جھانرا نيز تحت بارش
معلومات نادرست درباره اوﺿاع افغانستان قرار داده بود.
در  ٢٤فبروری  ١٩٨٠تابئيف و ايوانوف يک تيليگرام مشترک را به وزارت امورخارجه و بخش استخبارات خارجی “
ک.ج.ب“ .فرستادند .آنھا در تيليگرام شان درخواست نموده بودند تا دربارۀ فرستادن نيروھای شوروی به افغانستان بايد
توﺿيحات يکسانی از طرف دولت ھای شوروی و افغانستان به جھانيان داده شود .قرار پيشنھاد آنھا بايد مطالب ذيل به
جھانيان گفته ميشد  :دولت افغانستان ھميشه از شووری تقاﺿا اعزام واحد ھای محدود نظامی را به افغانستان مينمود .از
آنجايکه نيروھای ﺿد انقالب توسط اياالت متحده ،چين ،پاکستان و رژيمھای مرتجع اسالمی حمايه ميشbوند ،امbين نيbز
شخص bا َ بطbbور رسbbمی تقاﺿbbانامۀ اعbbزام نيbbرو بbbه افغانسbbتان را ،بbbه سbbفير شbbوروی تسbbليم نمbbود .نيbbرو ھbbای مرتجbbع و
امپرياليستی در نظر داشتند تا يک رژيم دستنشاندۀ خود را تحت رھبری امbين در افغانسbتان ايجbاد نماينbد .ايbن رژيbم بايbد
بعداَ از امريکا ،چين و پاکستان تقاﺿا مينمود تا به افغانستان نيرو بفرستند .در واقعيت آنھا بbا ايbن اقbدام شbان ميخواسbتند

نقطه پايانی به حاکميت ملی ،استقالل و تمايت ارﺿی افغانستان بگذارند ،ولو اگر اين اقدام شان منجر به جنگ و کشيده
گی در منطقه ھم ميگرديد .اين دسيسۀ شيطانی توسbط نيروھbای سbالميکه در داخbل رھبbری “ج.د.خ.ا“ .موجbود بودنbد و
توانسbbbbbته بودنbbbbbد در حلقbbbbbه وفbbbbbاداران امbbbbbين نفbbbbbوذ کننbbbbbد کشbbbbbف گرديbbbbbد .مbbbbbا از ايbbbbbن رفقbbbbbا اظھbbbbbار سbbbbbپاس ميکنbbbbbيم.

امين ناچار بود که به آمدن نيروھای شوروی بکشورش تن در دھد زيرا از يکطرف او نميتوانست تا با اکثريت اعضbای
رھبbbری افغانسbbتان ] کbbه خواھbbان ورود نيروھbbای شbbوروی بbbه کشbbور شbbان بودنbbد [ مخالفbbت نمايbbد و از طbbرف ديگbbر او
ميخواسbbbbbت تbbbbbا سbbbbbھم خbbbbbود را در برنامbbbbbه ھbbbbbای ﺿbbbbbد انقالبbbbbbی نيbbbbbرو ھbbbbbای داخلbbbbbی و خbbbbbارجی مخفbbbbbی نگھbbbbbدارد.
اتحاد شوروی به اين درخواست که از طرف يک کشور دوست مطرح شbده بbود ،توافbق نمbود .اتحادشbوروی در حbوداث
 ٢٧دسمبر ١٩٧٩که منجر به برکنbاری حفbيظ ﷲ امbين شbد ،ھيچگونbه نقشbی نداشbته اسbت .در واقعيbت اعbزام نيروھbای
نظbbbbbbbbbامی شbbbbbbbbbوروی بbbbbbbbbbه افغانسbbbbbbbbbتان در نيمbbbbbbbbbه دوم مbbbbbbbbbاه دسbbbbbbbbbمبر سbbbbbbbbbال  ١٩٧٩آغbbbbbbbbbاز گرديbbbbbbbbbده بbbbbbbbbbbود.

امين پالن داشت تا در ٢٩دسمبر  ١٩٧٩کودتbای را بکمbک سbی آی ای و گbروه ھbای اسbالمی بbراه بيانbدازد .امbا کميتbۀ
مرکزی “ ح.د.خ.ا“ .حتی قبل از ٢٧دسمبر اعمال امين را محکوم نموده خواھان برکناری و اعدام او گرديده ببرک را
بعنوان منشی عمومی “ ح.د.خ.ا“ .انتخاب نمود .قوای شوروی از بيطرفی کامل در جريان حوادث ماه دسمبر کار گرفته
است .تا زمانيکه مداخلۀ خارجی در امbور داخلbی افغانسbتان کbه تھديbدی اسbت بbرای دسbتاورد ھbای انقbالب ثbور و منbافع
اتحادشوروی ،قطع نگردد ،افغانھا قادر نخواھند بود تbا بbدون کمکھbای نظbامی اتحادشbوروی کشbور شbان را اداره کننbد.
اندروپوف رئيس “ ک.ج.ب“ .در مالقاتيکه بbا پbام ھونbگ ١وزيbر امbور داخلbه جمھbوری سوسياليسbتی ويتنbام بتbاريخ ١٤
اکتbbbbbوبر  ١٩٨٠در مسbbbbbکو داشbbbbbbت بbbbbbرای نbbbbbامبرده گbbbbbbزارش ذيلbbbbbرا در بbbbbbارۀ اوﺿbbbbbbاع افغانسbbbbbتان ارايbbbbbه نمbbbbbbود.

" در سbbال  ١٩٧٨گbbروه ھbbای خلbbق و پbbرچم انقbbالب نمودنbbد .خلbbق ،جنbbاح نظاميسbbت در حاليکbbه پbbرچم يbbک جنbbاح طبقbbۀ
روشbنفکر اسbت .ايbن دو جنbاح پbانزده سbال در مخاﺻbمت بbا ھbم قbرار داشbتند .اﺻbوالَ ايbن ھbردو ،احbزاب کمونيسbت ـ
لينينيست اند و تفاوت شان در شيوۀ عملکرد شان است .بعد از انقbالب ثbور ) کbه عمbدتا َ توسbط اعضbای وابسbته بbه جنbاح
خلق ﺻورت گرفته بود ( تره کی به اريکه قدرت تکيه نموده و ببرک بعنوان معاون منشbی عمbومی حbزب تعbين گرديbد.
اما کشمکش بين پرچميھا و خلقيھا ھمچنان ادامه داشت .در ايbن جريbان اکثريbت پرچميھbا از وظbايف عمbده شbان برکنbار
شدند .آنھا يا بنام سفرا از کشور بيرون رانده شدند و يا ھم بازداشت گرديدند .امbين بعbد از فرسbتادن ببbرک بنbام سbفير بbه
جمھوريت سوسيالسيتی چکوسلواکيا رسما َ در مقام شخص شماره دوم در کشbور قbرار گرفbت .او دارای شخصbيت خيلbی
مرموز و پيچيدۀ بود .از آنجايکه امين عضويت گروه ھای شورشی را داشت بbا ھيچکbدام نbه بbا اتحbاد شbوروی و نbه بbا
تره کی و ببرک ارتباط داشت ).در اين قسمت يک سطر حذف گرديده است (.
امين با تعين شدن در مقامھای معاون منشی عمومی حزب ،معاون رئيس جمھور ،معاون شورای وزيران ،وزير دفاع،
وزير خارجه و رئيس امنيت دولتی توانست قدرت بسيار زيادی را بدست خود متمرکز سازد .تره کی که مرد سbالخوردۀ
١
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بود در آغاز متوجه اين مطلب که چگونه امين قدرت را در دست خود متمرکز ميسازد نشد .البته که نامبرده اين موﺿوع
را ميدانست ولی بدان توجه ننموده بود .زمانيکه تره کی خطر را درک نمود ديگbر خيلbی ديbر شbده بbود زيbرا امbين ھمbه
قدرت را دست خود گرفته بود .به ابتکار شخص امين پلينوم ] کميتۀ مرکزی حزب [ داير شده در جريان آن تره کی از
ھمه وظايف اش سکبدوش گرديد .آنھا تره کی را دستگير نموده به زندان افگندند و باالخره در آنجا گلويش را فشbرده او
را بقتل رسانيدند.
امريکا و ايران بطور آشکار روی امين حساب مينمودند .در اين ميان يکی از روزنامه ھای امريکbايی نوشbت بbود " تbا
ماه مارچ  ١٩٨٠نظم و امنيت به افغانستان اعاده ميگردد" .اسناد و مدارکی که بعداَ بدست آمد تائيد مينمود کbه تالشbھای
در راستا از بين بردن دستاوردھای انقالب ثور و ايجاد يbک نظbام اسbالمی تحbت رھبbری ايbران ]در افغانسbتان[ وجbود
داشته است".
امbا چbbه کسbbی امbين را سbbرنگون نمbbود ؟ سbرنگونی امbbين ھمزمbbان بbود بbbا اعbbزام واحbد ھbbای محbbدود نظbامی شbbوروی بbbه
افغانستان .گروه ھای مخالف دولت برای غضب قدرت از ورود قوای شوروی به کشور شان بھره برداری نمودند .امين
با روحانيون مناسبات خوبی نداشت ) در افغانستان حدود چھل ھزار مسجد وجود دارد ( .او سياست نا موفق اﺻbالحات
اراﺿی را اجرا نموده بود .امين ھدايت داده بود که ھرگاه بتعداد  ١٠تن و يا بيشتر از اھالی يک قريه به ﺻفوف مخالفين
بپيوندند بايد آن قريه بمبارد گردد .اين موﺿوعات باعث شد تا ھمه مردم افغانستان در مخالفت با او قرار گيرند.
فرستادن نيرو به افغانستان اساسا َ روی دو دليل ﺻورت گرفته بود  :دفاع از انقالب و حفظ امنيت اتحاد شوروی .ھرگbاه
امريکbbا بbbه افغانسbbتان وارد ميشbbد در آنصbbورت مbbا مجبbbور بbbوديم تعbbدادی زيbbادی قbbوای نظbbامی را در سbbرحد شbbوروی ـ
افغانستان جابجا سازيم.
مالحظات استراتيژيک را نبايد ناديده گرفت .انترناسيوناليزم شوروی اکثراَ ساحات وسيع جغرافيايی را تحت نام مبbارزه
عليه امپرياليزم تحت پوشش قرار ميدھد .کشور ھندوستان از زمانه ھای قديم مانند مقناطيس توجه کشور گشايان را بخود
جلب نموده است در حاليکه فاﺻله ميان افغانستان و آبھا در جنوب ﺻرفا َ حدود پنجصد کيلومتر است ١.تره کی و امين به
مانند گاو سواران پارچۀ سرخی را به گاو نشbان دادنbد بbه ايbن معنbی کbه آنھbا باعbث تحريbک سياسbتمداران شbوروی شbده
خواستند به آنھا اين انديشه را بدھند که آنھا ]روسھا[ ميتوانند خود را به تنگۀ ھرمز و سواحل بحر ھند برسانند .تره کی
در مالقات با برژنف موﺿوع وسعت يافتن خاک افغانستان تا آبھا ]بحرھند[ و آموزش يbک اردوی کbه بتوانbد در سbطح
منطقbbه و خصوﺻ bا َ در مقابbbل پاکسbbتان عمbbل نمايbbد و بتوانbbد يbbک راه حbbل اساسbbی را بbbرای معضbbله پشbbتو و پلbbوچی ] ٢
پشتونستان و پلوچستان [ بيابد که به نفع افغانستان باشد را مطرح نمود.
پاکستان بعنوان يکطرف نامناسب در اين منطقه تلقی ميشد .تره کی گفت " ما نبايد بلوچھbا و پشbتونھای پاکسbتانی را در
چنگال امپرياليزم رھا کنيم .حتی ھمين اکنون نيز اين امکان موجود اسbت تbا يbک جنbبش آزاديخbواھی ملbی را در ميbان
١

vertواحد اندازه گيری در زبان روسی .معادل يک اعشاريه ﺻفر شصت و ھفت کيلومتر ).مترجم(.
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پلوچھا يکی از اقليتھای ساکن در افغانستان که اکثراَ در واليت نيمروز سکونت دارند ) .ويرايشگر(
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عشbbbbbbbbbbbاير بbbbbbbbbbbbراه انداختbbbbbbbbbbbه و منbbbbbbbbbbbاطق پشbbbbbbbbbbbتونھا و پلوچھbbbbbbbbbbbا را بbbbbbbbbbbbه افغانسbbbbbbbbbbbتان ملحbbbbbbbbbbbق سbbbbbbbbbbbازيم".

در اگست  ١٩٧٨امين با خوشونت به پوزانوف و گرويلوف گفت " با وجود آنکه موﺿوع پشتونستان و بلوچستان ھنوز
در دستور کار ما قرار دارد ،نميخواھيم که اين موﺿوع به مطبوعات کشانده شود .قلمرو افغانستان بايد از يکطرف تا
سواحل خليج درعمان و از طرف ديگر تا بحر ھند برسد .ما ميخواھيم که بحر را با چشمان خود ببينيم".
او در ماۀ اکتوبر يکبار ديگر اين موﺿوع را مطرح نموده گفbت " از آنجايکbه مbا ايbن خbط ] خbط ديورنbد [ را برسbميت
نميشناسيم وظيفه ما اينست که نخست سربازان و افسران افغان را و بعداَ ھمه افغانھا را بطرف خط ديورند و بعداَ جانب
دريا سند ،که بايد سرحد ما کشور ما باشد ،سوق نمائيم .اما اگر ما نتوانيم اين وظيفه تاريخی خود را انجام دھيم آينده گان
ما خواھند گفت که ما وقت خود را عبث گذشتانده ايم .ما بايد يک راه خروجی به بحر ھند داشته باشيم".
ببرک نيز آرزو يک افغانستان بزرگ را گرامی ميداشت .او نيز خط ديورند ١را بصورت قطع بعنوان سرحد کشورش به
رسميت نميشناخت اما او اين موﺿوع را در اجتماع مطرح نکرد .رئيس قوای سرحدی “ ک.ج.ب“ .ماتروسbوف  ٢ايbن
حرکت ببرک را تائيد نموده اظھار داشت " اکنون زمان مناسب برای طرح نمودن مسايل سbرحدی بbا ھمسbايگان نيسbت.
طرح ھر موﺿوع زمان مناسب خودش را دارد".
٣

دولت افغانستان بين ساليان  ١٩٧٣و  ١٩٧۶تشکيالت قبايلی را به تعداد  ٣٠٠٠تن برای مقابله با دولت بوتو ايجاد و تسليح نمود.ظاھرا َ اين اقدام
در جھت نگھداری و حفاظت از منافع و اھداف کمونيستھای ﺻورت گرفته بود که از " وﺻيت " پيتر کبير سرچشمه ميپگرفت.
فرانسه در زمان ناپليون عزم لشکرکشی جانب روسيه را داشت و توانسته بود در اين باره موافقت محاکم اروپايی را نيز بدست آورد که البته اين
موﺿوع از کتاب " توسعه جماھير شوروی از زمان تاسيس الی اويل قرن نزده " اثر ليسوير ،مورخ فرانسوی برميآيد .در اين کتاب نامۀ "
محرمی " وجود دارد که احتماالَ نوشته پيتر است عنوانی اخالف اش ،آنھايکه ميخواھند اروپا را تسخير نموده جھان را به مستعمره روسيه تبديل
نمايند .پاول تزار نيز فريفيه اين طرح بود .مستبدان تصميم گرفتند تا مرواريد گرانقيمت انگل يسھا " ھند " را از انگليسھا بدست آورند .تصميم
گرفتند تا قوای قزاق تحت فرمان اتمانس اورلوف و پالتوف را به ھند بفرستند .اما قبل بدست آمدن اھداف پالن شده اين لشکر کشی در وﺿيعت
خيلی بدی پايان يافت.
نومين کالتورا ناچار بود تا تقاﺿا روزافزون بدست آوردن مس را که توسط ﺻنعت کاران ﺻورت ميگرفت ،آنھم در شرايط که منابع مس در
حال تمام شدن بود ،جدی بگيرد .در ميان افغانستان دارای منابع سرشار مس ،گاز و ساير منرالھا بود.
زمان سرنگونی امين و ورود قوای شوروی به افغانستان خيلی دقيق انتخاب شده بود .تدابير مدافعوی امين توسط ک.ج.ب .سفارت
شوروی و مشاروين آنکشور تخريب گرديد .در اينھنگام اياالت متحدۀ امريکا در باتالق مشکالت با ايران غرق گرديده بود .ھمچنان ساير کشور
ھای مترقی و دموکرات جھان در اينھنگام سرگرم تجليل از کرسمس بودند .شوروی موﺿع گيری ھای مختلف امريکا و ھم پيمانان اروپايی اش
]در قبال لشکر کشی به افغانستان[ را در نظر گرفته بود .مثالَ فرانسه در اينمورد زياد گزافه گويی ننمود زيرا به نظر فرانسه از گذشته ھا
ھميشه تحت تاثير اتحاد شووری قرار داشته است .ادارۀ کارتر نيز وادار گرديد تا از بُھت زده گی اش برآمده و اين حقيقت را بپذيرد که اتحاد
شوروی نميخواھد تا افغانستان از ساحۀ نفوذش بيرون باشد .ھمچنان فرانسه و آلمان با اين پيشنھاد امريکا که بايد از تعذيرات سياسی استفاده شود
مخالفت نمودند .امريکا ارسال گندم را به شوروی تقليل بخشيد اما ک.ج.ب .وارد عمل شد تا با يک سلسله اقدامات پيچيده ولی فعال اين تحريم
امريکا را برطرف نمايد .بخشھای داخلی و خارجی ک.ج.ب ، .وزارت تجارت خارجی ،وزارت خارجه و وزارت زراعت با ساير سازمانھا
ھمه در قسمت مرفوع ساختن اين اقدام امريکا وارد عمل شده بودند.
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خط ديورند در سال  ١۸۹۳در ھندوکش ايجاد گرديد که از ميان قبايل ساکن در افغانستان و ھند بريتانوی گذشته ساحۀ نفوذ ھرکدام را مشbخص
ساخت .در زمان حاﺿر اين خط سرحد بين کشور ھای افغانستان و پاکستان را تشکيل ميدھد .پذيرش اين خط که به اسم سر مور تيمbار ديورنbد
مسمی شده است توسط امير عبدالرحمان خان ﺻورت گرفت و احتماالَ باعث خاتمه بخشيدن به مشکالت سرحدی بين افغانستان و ھند بريتانوی
تا ختم دوران حاکميت انگليسھا در ھندوستان ،گرديد .در اواسط قرن بيستم در ھر دو طرف ايbن خbط جنbبش پشbتونھا ايجbاد گرديbد کbه خواھbان
ايجbاد يbک کشbbور مسbتقل بنbbام پشتونسbتان بbود .تعbbدادی پشbتونھای سbbاکن در جbوار ايbن خbbط در سbال  ١۹۸۰بbbه ھفbت و نbيم ميليbbون تbن ميرسbbيد.
) ويرايشbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbگر(
٢

Matrosov

نومين کالتورا به رفقا افغان شان تفھيم کردند که از جھان تخيالت بيرون آمده و برای ديدن بحر با چشbمان خbود ،انbدکی
انتظار بکشند زيرا طرح مواردی از اين قبيل مانع رسيدن دولت جوان افغانستان به اھداف و اجرای برنامه ھايش شده
و در نھايت مانع تقويbت موقbف ايbن دولbت جbوان در داخbل کشbور ميشbود .آنھbا ]رھبbران افغbان [ بايbد اميbد ھbای خbود را
محدود بسازند به امکانات گروه ھای استخباراتی ]افغانستان[ در پاکستان و بلوچسbتان .در واقعيbت ھنbوز ميbوه نرسbيده
بbbbود .نbbbومين کالتbbbورا بbbbه رفقbbbا افغbbbان شbbbان تفھbbbيم نمbbbود کbbbه " در قbbbدم اول بايbbbد بbbbاالی افغانسbbbتان تسbbbلط يافbbbت!!! ".

در ايbbbbbbbن ھنگbbbbbbbام آزمايشbbbbbbbات ،بbbbbbbbزرگ ،احتمbbbbbbbال خطbbbbbbbر ،انbbbbbbbدک و مقاومbbbbbbbت جbbbbbbbدی ،بعيbbbbbbbد بنظbbbbbbbر ميرسbbbbbbbيد.
جنگ اعالم ناشده برعليۀ مردم افغانستان ديگر آغاز شده بود.

جنگ
در آن قسمتھای از اتحاد شوروی که با ايران و افغانستان ھمسرحد بود حالbت اﺿbطرار اعbالم گرديbده سbربازان احتيbاط
فراخوانده شده وسايط نقليه نيز مصادره گرديده ،وارد خدمت به اردو گرديدند .واحد ھای نظامی کامالَ مسbلح گرديbده بbه
حالت آماده باش درآورده شدند و ترخيص و مرخصی سربازان نيز به تاخير افتاد .تعداد نظاميان و اعراده جات به شدت
افزونی گرفت.ذکر موﺿوع مداخله پالن شده نظامی در گفتگوھا کامال َ ممنوع اعالم گرديده بود.

١

١

برای عساکريکه از احتياط فراخوانده شده بودند سازگاری با کمقضيات محيط امر مشکلی بود .مواردی بی انظباطی و غير حاﺿری بدون
اجازه در بين قوا در حال افزايش بود .در شب سوم جنوری سال  ١٩٨٠چھل و نه سرباز که ملبس به لباس ملکی بودند در ميدان ھوايی عشق
آباد توقيف گرديدند .از نزد آنھا ھفت ماشيندار با دو تفنگچه اخذ گرديد.
در روز ھای بسيج نيرو ھای آوازه ھا و شايعات بی اساسی مبنی بر موﺿعيت در اتحاد شوروی و اوﺿاع در ايران و افغانستان پخش گرديده
بود““ .ک.ج.ب““ .اين شايعات را برعليۀ شوروی تلقی مينمود .مردم ]محل[ غذا و مواد مورد ﺿرورت شانرا خريداری نموده آماده بودند تا به
خارج از شھر بروند .راديو گورگان که بزبان ترکی به نفع اسالم تبليغ مينمود از يکطرف و ايجاد دولت اسالمی در ايران و زنده گی اسالمی در
آنکشور تاثيرا ژرفی باالی مردم گذاشته بود .مال ھای شوروی از مردم ميخواستند تا از خمينی مانند يک پيامبر جديد پيروی نمايند .آثار مذھبی
اسالمی و عيسوی در ميان مردم در شھرھا و دھات توزيع گرديده بود.
تاتارا ھای کريميا ) جزيره نمای اوکراينی که در ميان بحريۀ سياه و بحيرۀ آزوف موقعيت دارد .مترجم( در ﺻدد يافتن خارجيھای بودند که تا
بتوانند از به آنھا اوراقی را بدھند که بر مبنای آن اوراق آنھا موﺿوع کريميا را در سازمان ملل متحد مطرح نمايند .در ميان مردم جوانان دارای
شور و شعف بيشتری بودند آنھا جزوه ھای را پخش ميکردند که در آنھا از گروه ھا و تشکيالت مخفی خواسته بودند که با ھم متحد شوند.
در اين ميان بعضا َ از تظاھرات کتلويی به شيوه چيچنھا حرف زده ميشد .گفته ميشد تعدادی ميخواھند مسلح شده به کوه ھا بروند تا از آنجا دست
به قيام بر عليۀ دولت بزنند.
جرمنھا دارای نظرات و عقايد ثابت خود بودند و در اينھگام يک موج بزرگ مھاجرت نيز بدان ﺻوب موجود بود .ترکھايکه از گرجستان
اخراج شده بودند خواھان اين بودند تا برای شان اجازۀ دوباره برگشتن به اين محل داده شود .در ميان ازبکھا نيز احساسات قوی ناسيوناليستی و
ﺿد روسی موجود بود .تالشھای ﺻورت ميگرفت تا گروه ھای کوچکی از ازبکھا برای آزادی ازبکھا از چنگال روسھا ساخته شود.
اينھا مواردی غير قابل تحملی بودند برای روسھا .آنھا روسھا را تھديد به خشم و حذف کردن اسمھای شان از ليستھای کانديدان شورا ھا،
نمودند““ .ک.ج.ب““ .گزارشاتی را دربارۀ انتقادات ناقص سياسی از رھبری حزبی و دولتی و ھمچنان تصميم فرستادن نيرو به افغانستان،
بدست آورد .در جنوری سال  ١٩٨٠يک انجنير بلند رتبۀ در يک البراتوار زراعتی ـ کمياوی در شھر بيرام ـ علی کنوف دستگير گرديد .او
قصد "سرنگونی" دولت شوروی را داشت .نامبرده يک مقاله را تحت عنوان " گزارشدھی با دھن بسته" نوشته بود که ميخواست آنرا در
اختيار امريکايی ھا قرار دھد.
ميتکاليف که يک معلم موزيک بود نيز يک کتاب نوشته بود در ارتباط به زنده گی شوروی و آموزش مارکسيزم ـ لينينيزم ،بشکل واقعی آن
نوشت .مانند اين دو تن چندين ﺻد تن ديگر نيز تحت مراقبت ““ک.ج.ب““ .قرار داشتند.

ک.ج.ب“ .وظيفه انتقال قوای نظامی و وسايط نقليه را عھده دار بود .حرکت قطار واحد ھای خاص نظامی بدون کدام ”
توقف ھمچنان ادامه داشت .راه ھا به بخشھای کوچکی تقسيم گرديده بودند و در طول راه ھbا پُسbته ھbای بازرسbی مخفbی
ايجاد گرديده بود .نظارت از کار ھای اجنتوری در تمbام سbاحات شbدت کسbب نمbوده جريbان ارتباطbات رسbمی و دسbتگاه
ھای مخابراتی تحت نظارت قرار داشتند .ھمچنان نظارت از شھروندان خارجی شدت يافته بود .شعبات ويژۀ ﺿم واحد
ھای نظامی گرديدند .در اين شعبات افسرانی گنجانيده شده بودند که قبالَ در بخش انتقاالت يا ترانسپورت مشاغلی داشتند
و يا ھم افسران احتياط بودند که باز خوانده شده بودند .ھمچنان افراديکه بزبان فارسی بلbديت داشbتند اسbتخدام گرديدنbد.
يک واحد خاص مربوط شعبه ) آر ( “ ک.ج.ب“ .بbه ناحيbۀ کوشbکه ١فرسbتاده شbد .درمbورد اينکbه آيbا امريکbا فعاليتھbای
نامشbbروع اشbbرا ] در افغانسbbتان [ آغbbاز نمbbوده بbbود و يbbا نbbه ،مطالعbbات زيbbاد ﺻbbورت گرفتbbه بbbود .محافظbbت از موسسbbات
اقتصادی شدت کسب نموده مکاتبات و مکالمات تليفونی تحت کنترول شديد قرار گرفته بود .مکاتيب که در آن از حالbت
آمbاده بbbاش قbbوای نظbbامی ذکbbری بعمbbل آمbده بbbود و نامbbه ھbbای مشbbکوک ھمbbه و ھمbه مصbbادره گرديbbده نويسbbنده گbbان مbbورد
بازپرس قرار ميگرفتند.
در اين موقع احتمال ميرفت تا خارجيھا ،افغانھا و ايرانيھbا از افغانسbتان و ايbران بbه اتحbاد شbوروی فbرار نماينbد بbه ايbن
منظور آماده گی ھbا در مراحbل نھbايی خbود قbرار داشbت .بbه منظbور پbذيرايی احتمbالی از گروپھbای فbوق الbذکر محbالت
بررسی و گروپھای اوپراتيفی اطالعاتی ايجاد گرديد .ھمچنان از تالش اتباع شوروی برای فرار نمودن به جانب ايران
جلوگيری بعمل آمد.
٢

بتاريخ  ٤جنوری سال  ١٩٨٠مارشال سوکولوف با يک قاطعيت خاص وارد کابل شد .جنراالن شوروی نيز ذوق زده
بودند و نميتوانستند انتظار مقابله با دشمن ﺿعيف شان را بکشند.
قbbbbbbbbوای ھbbbbbbbbوايی شورشbbbbbbbbيان را مbbbbbbbbورد بمباردمbbbbbbbbان شbbbbbbbbديد قbbbbbbbbرار داده و اردو نيbbbbbbbbز وارد محرکbbbbbbbbه گرديbbbbbbbbد.
بتاريخ  ١٦فبروری سکولوف ،س.ک .مگوميتوف و س.ف .اوخريموف ٣با ببرک مالقbات نمbوده خواسbتند بbه موﺻbوف
تصويری از اوﺿاع را ارايه نمايند .آنھا به ببbرک راجbع بbه فعاليتھbای قbوای شbوروی در افغانسbتان معلومbات دادنbد .در
جريان اين مالقات سکولوف از فعاليتھای قوای ھوايی به ببرک يادآور شده گفت " قوای ھوايی ما  ٢٤٠پرواز رزمی را
اجرا نموده است در حاليکه قوای افغانی  ٥٦پرواز را اجرا نموده است ".
اولين حملۀ قوای شوروی نتوانست باعث ايجاد ترس و رعب در وجود مردم افغانسbتان گbردد حتbی ميتbوان گفbت تbاثيری
معکوسی داشت .بين روزھای  ٢٠و  ٢٣فبروری شھر کابل شاھد تظاھراتی بود که برعليه حضور قbوای شbوروی بbراه

مواردی از قاچاق که توسط افغانھا و شورويھا ﺻورت ميگرفت نيز افشا گرديد .آنھا سکه ھای طال ،مس ،عينک آفتابی ،سگرت اليتر و دستمال
را بطور قاچاق به اتحاد شوروی وارد ميکردند .در قاچاق مواد فوق الذکر اشخاﺻی چون کارمندان رستورانت ،آمرين مغازه ھا ،فروشنده ھا،
مفتشين ،مالزمين ريل و فروشنده ھای تکت از شھر ھای چون کوشکه ،ماره ،عشق آباد و از ديگر شھر ھا و محالت ،دخيل بودند .قربانوف که
يک محتکر بزرگ بود  ١۵۵٠٠عدد سکه طال خريداری نموده بود او برای خريداری اين سکه ھا مبلغ باالتر از يک ميليون روبل پرداخته بود.
ايدوارد گونچاروف عضو بخش استخبارات خارجی “ک.ج.ب“ در کابل که قبالَ به ﺻفت ريزيدنت در يک ريزيدنسی در يک کشور افريقايی
کار کرده بود ،در احتکار اسعار سھيم بود.
“ک.ج.ب“ بدون کدام مشکل باالی اوﺿاع داخلی کشور مسلط بود .اوﺿاع در کشور تحت کنترول بوده اجنتھای زيادی در دفاتر ،تفريحگاه
ھا ،ترنھا ،در خانه ھا و حتی در بستر ،گماشته شده بود) .مولف(
١

Kushka

٢

مارشال سيرگی .ل .سوکولوف معاون وزير دفاع شوروی بين ساليان  ۱۹۶۷و ) .۱۹۸۷ويرايشگر(
٣

جنرال سيرگی ف .اوخريموف معاون اول لوی درستيز شوروی) .ويرايشگر(

انداخته شده بود .قوای مسلح از اجرای دساتير سرپيچی نموده و شھر در حالت محاﺻره قرار داشت .پلھا مسدود گرديده
بودند و سد ھا و کمين ھای مخفی در مسير تمام راه ھای که بشbھر وﺻbل ميشbد افbراز شbده بbود .در ايbن ھنگbام جنbرال
قادر بصفت قومندان شھر تعين گرديد.
در اين عمليات ] خاموش ساختن تظاھرات مردم شھر کابل [ از جانب شورويھا  ٢٤دسته ) اﺿافه تر از  ٢٠٠٠سرباز
شوروی (  ٣٠تانک و زره پوش و  ٢٠٠زره پوش زنجيردار ،و از جانب افغانی  ١١دسته ) اﺿافه تر از  ١٠٠٠سرباز
( با  ٤٣تانک ٤٠ ،زره پوش زنجيردار و راکت انداز ھای سيار اشتراک کرده بودند .پرواز ھای زيادی به ارتفاع کم بر
فراز ھا شھر و حومه آن برای ترسbانيدن اھbالی ﺻbورت گرفbت  .طيbارات شbوروی  ١٥٨پbرواز و طيbارات افغbانی ٤٩
پرواز را اجرا نمودند .در اين راستا بتعداد  ٩٠٠تن که در اين تظاھرات حصه گرفته بودنbد دسbتگير شbدند .بbرای اعbادۀ
نظم و امنيت شھر يک کميتۀ خاص ايجاد گرديد که در راس آن سروری قرار داشت .ساير اعضای اين کميتۀ را جنرال
قادر قوامندان شھر و ب .س .ايوانوف تشکيل ميدادند که البته اخيرالذکر بنابر پيشنھاد ببرک بbه ايbن کميتbه شbامل سbاخته
شد .اين کميته ﺻالحيت داشت تا فعاليتھای وزارتخانه ھbای داخلbه ،دفbاع و رياسbت امنيbت را ھماھنbگ سbاخته و اداره
کنند.

در اين ھنگام کنترول اکثريت محالت در اطراف شھر را شورشيان بدست داشتند.
١

در تابستان  ١٩٨٠در شھر قندھار شورشی ﺻورت گرفت .اين شورش را منشی کميتۀ شھر آ .کايوت که از حاميان
جناح خلق بود بر عليه ارستوکراسی پرچميھا براه انداخته بود .در ٣٠اگست شھر کامالَ در محاﺻرۀ قوای شوروی قرار
داشت  .در آغbاز عمليbات ،محbالت محاﺻbره و تالشbی گرديbده متعاقبbا َ از قbوای ھbوايی و آتbش از ھbوا بbه پيمانbه وسbيعی
استفاده ﺻورت گرفت و در نھايت حمله آغاز گرديد.
در شھر ھرات نيز اوﺿاع به ھمين شکل بbود .در آنجbا نيbز يbک گروپbی از خلقيھbا تشbکيل گرديbده بbود تbا برعليbه دولbت
ببرک دست به قيام بزند .در اين گbروپ سbگين ،٢عبbدالظاھر چوپbان منشbی کميتbۀ واليتbی ھbرات ،پيکbارجو مسbول شbعبۀ
تشکيالت ،يک عضو کميتۀ واليتی و مسbول يکbی از ادارات در آن واليbت ،معbاون منشbی کميتbۀ واليتbی واليbت ھbرات،
معاون سياسی فرقه ھفده زرھدار ،دو تن از منشی ھای کميتۀ ھای محلی واليت ،نه تن از اعضای کميتۀ شھری و محلی
و دو تن از اعضای بلند پايۀ څارندوی شامل بودند .اين در واقعيت نخستين مشکلی نبود که در فرقۀ ھفدۀ زرھدار بوقوع
ميپيوست .در مارچ سال ١٩٧٩نيز تالش برای يک قيام برعليه دولت ﺻورت گرفته بود .در آن زمان دگرمن س.ل.
کاتيچوف ٣بعنوان مشاور نظامی در اين فرقه ايفا وظيفه مينمود.
يک گروپ اوپراتيفی مختلط از وزارت دفاع شbوروی و نماينbده گbی “ ک.ج.ب“ طbرح يbک برنامbه را بbرای فعاليتھbای
اوپراتيفی ،نظامی و سياسی برای مقابله با شورشھا و توسعۀ قدرت دولت کابل در شھر و واليت ھرات تھيه نموده بود.

١
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شھر ھرات دراين ھنگام در محاﺻرۀ قوای شوروی قرار داشت .در ماۀ سپتمبر يک سلسله عمليbات نظbامی اوپراتيفbی
در شھر ھرات و حومۀ آنشھر ﺻورت گرفت.
در اين زمان نقش ايران بعنوان يک کشور ھمسايه و امکان استفاده از اين کشور منحيث پايگاۀ پخش افکار بنياد گرايی
در نواحی غربی افغانستان مورد توجه قرار گرفbت .قسbمتھای زيbادی از سbرحد بbين افغانسbتان و ايbران کbه آسbيب پbذير
پنداشته ميشد مسدود گرديده و ماين گذاری گرديد.
اعضای محلی ]افغان[ استخبارات در طرح عمليات سھيم ساخته نشدند زيرا بيم آن ميرفت که از طريق آنھا معلومات به
دست دشمن بيافتد .برای اجرای اين عمليbات ١٧عضbو خbاد ٤٤ ،تbن از فعbالين حزبbی و  ١٥٢تbن از څارنbدوی از کابbل
فرستاده شدند و  ٣۵تن داوطلب از محل انتخاب گرديدند .نبرد برای تسخير شھر يک ھفته بطbول انجاميbد .در ايbن نبbرد
محاﺻره شده گان با آنکه سالح فرسوده در دست داشتند از خود مقاومت شديد ،قھرمانی و دالوری نشان دادند .آنھا سbه
بار تالش نمودند تا حلقه محاﺻره را بشکنانند .اما باالخره ھرات در يازده ام سپتمبر سقوط نمود .در اين ميان  ٥٥١تbن
از شورشيان با  ٣تن از رھبران شان بقتل رسيده  ١٠٣٦تن به اسارت درآمدند .برنده گان اين نبرد توانستند ١٣واسطۀ
نقليbbbbbbbbbه ١٩ ،موتورسbbbbbbbbbايکل ٧٣ ،قبضbbbbbbbbbه تفنbbbbbbbbbگ و  ٤٠کيلbbbbbbbbbو گbbbbbbbbbرام مbbbbbbbbbواد منفجbbbbbbbbbره را بدسbbbbbbbbbت آورنbbbbbbbbbد.
چھار پُسته امنيتی در دروازه ھای شھر افراز گرديده و ھمه افراديکه از شھر داخل و يا خارج ميشدند مورد کنترول و
بازرسی قرار ميگرفتند و اگر شخصی مشکوک بنظر ميرسيد دسbتگير ميگرديbد .شbھر توسbط  ٤٣عbراده مbوتر نظbامی
جستجو ميگرديد.
تعداد افراديکه در جريان اين عمليات دستگير گرديده بودند از  ٢٥٠٠تن تجbاوز مينمbود .در ميbان دستگيرشbده ھbا  ٤تbن
ايرانی نيز موجود بود .در استديوم شھر جايکه در آنجا باالتر از  ٢٢٢٥تن از اسرا نگھداری ميشد يک اردوگbاه بbرای
رسbbيده گbbی بbbه امbbور دستگيرشbbده ھbbا ايجbbاد گرديbbده بbbود .تعbbداد افراديکbbه بbbه زنbbدان افگنbbده شbbدند بbbه  ٦٥١تbbن ميرسbbيد.
در نتيجه اين نبرد که يک ماه را در بر گرفت از جمله بيست و دو عالقه داری که در اختيار شورشيان قرار داشbت پbنج
عالقه داری از کنترول آنھا خارج ساخته شد .بعbداَ در مbاۀ اکتbوبر ُنbه عالقbه داری ديگbر نيbز بbه ھمbين ترتيbب از وجbود
شورشيان پاک گرديد .در اين عمليات نظامی دو لوای پياده  ،دو کندک پراشوت و يک گروپ خاص کشفی حصه گرفته
بودند .بصورت کل در اين عمليات اﺿافه تر از  ٤٥٠٠تن با مقدار زياد سالح و مھمات شامل بودند.
نا گفته نبايد گذاشت که در اين عمليات گروپ " آبشار" “ ک.ج.ب“ .مشتمل بر  ١٤٥تن و گروپھای شورشی قالبbی )
گروه ھايکه توسbط “ ک.ج.ب“ .تشbکيل ميگرديbد و مخفيانbه بنفbع “ ک.ج.ب“ .فعاليbت مينمbود .متbرجم( کbه بbه منظbور
شناسايی شورشيان واقعی و از بين بردن آنھا ايجاد شده بودند نقش بسزای را بازی نمودند .واحد ھای رزمی شوروی در
حاليکه توسط نيرو ھای افغانی ھمرايی ميشدند بbه جسbتجو منbازل پرداختنbد .آنھbا منbاطقی کbه دوبbاره بدسbت آمbده بbود را
محاﺻره نموده به جستجو در ميان اھالی اين محالت پرداختند .در جريان اين کشمکشھا  ١٢١تن به قتل رسيده و ٣٥٧
تن ديگر دستگير گرديدند .در جريان اين عمليات بتعbداد  ١٣مرکbز اسbالمی در قbرا و قصbبات تخريbب گرديbده ،کتابھbای
ناپسbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbند ،اسbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbلحه و مbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbواد منفجbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbره ﺿbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbبط گرديbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbد.

از تجارب موفقانۀ عمليات " آبشار " بعداَ در ساير واليات نيز استفاده بعمل آمد.

در اول اکتوبر مارشال سکولوف ،کريچکوف رئيس بخش استخبارات خbارجی “ ک.ج.ب“ .ھمbراه بbا .و.ن.سbپولينکوف
وارد ھرات شده موافقۀ شانرا از عملکرد “ ک.ج.ب“ .و قوای شوروی اعالم نمودنbد .آنھbا بbا افسbران بلنbد رتبbه مالقbات
نموده و در جريان اين مالقات اعالم نمودند که قوای نظامی شوروی اجازۀ دارد بدون موافقۀ قبلی دولت کابل ،تا ساحات
پنجاه کيلومتری از محل استقرار شان دست به عمليات نظامی بزنند .ماموريت اﺻلی قوای شوروی را در اين زمbان از
١
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شورشيان در طbی سbالھای  ١٩٧٨و  ١٩٧٩بbا يbک اردو  ١٣٢ ٠٠٠نفbری کbه بbا قbوای ھbوايی  ١٥٠٠٠نفbری حمايbه
ميشد ،روبرو بودند .اردو افغانستان با اسلحه ﺿروری کbه توسbط شbوروی در اختيbارش گذاشbته شbده بbود مجھbز گرديbده
بود .در اين ميان قوای ھوايی بشدت سرگرم نبرد بود ولی اردو ]افغانستان[ غير قابل اعتماد و اتکbا بbوده مbوارد گريbز
از خدمت در آن به پيمانۀ زيادی وجود داشت.
مرحلۀ دوم جنگ بر عليه مردم افغانستان توسط قوای شوروی آغاز گرديد .جديد ترين اسbلحه و تخنيbک بbه شbمول زھbر
ھای کيمياوی به شکل بم ھای گازی با بُرد کوتاه مورد استفاده قرار گرفت .جنگھا براساس راپور ھbای اسbتخباراتی کbه
دربbbارۀ شورشbbيان از پاکسbbتان و ايbbران بدسbbت ميآمbbد ،برنامbbه ريbbزی ميگرديbbد .شورشbbيان قبbbل از ورود بbbه افغانسbbتان در
پاکستان و ايران بbه اسbتراحت پرداختbه ،تجديbد گروپمbان ميگرديدنbد .قbرار گbزارش اوسbتينوف بbه برژنbف ايbن نيروھbای
نظbbbbbامی شbbbbbوروی و قbbbbbوای ک.ج..ب .بودنbbbbbد کbbbbbه در نبbbbbbرد بbbbbbا ﺿbbbbbد انقbbbbbالب نقbbbbbش اﺻbbbbbلی را بbbbbbازی ميکردنbbbbbد.
رھبران چکيست اﺻرار ميورزيدند تا سرحدات افغانستان با پاکستان ،ايران و چين بايد کامالَ مسدود گردند .امbا افغانھbا
نه توانايی اجرای اين امر را داشتند و نه ھم اين آرزو را .به ھمين دليل موﺿوع حراست از سرحدات را قوای شوروی
به عھده گرفت .سرحد افغانستان با شوروی تحت کنترول کامل قbوای سbرحدی قbرار داشbت ١.بتعbداد  ٥٠٠٠تbن از ايbن
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باند به يک گروپ مسلح مشتمل بر دو تن يا زياده از آن گفته ميشود .باند ھا برای حمله به اشخاص و افراد ،تاسيسات دولتی و موسسات
اقتصادی تشکيل ميشوند .در اينجا منظور چيکا از باند ،ھمان باند ھای کذابی است که ھمانند باند ھای واقعی عمل م يکنند .باند ھای کذابی به
داخل جنبش آزاديخواه نفوذ نموده بواسطۀ اقدامات پست دست به محو نمودن وطنپرستان ميزنند و يا ھم آنھا را شکار واحد ھای مسلح
“ک.ج.ب“ .و قوای مسلح ميسازد .به اين وسيله در زمان کوتاه و با خسارات ناچيز گروه ھای مقاومت از بين رفته ،راه ھای مواﺻالتی بين اين
گروه ھا تحت کنترول قرار گرفته  ،ھمکاری بين آنھا و مردم آسيب ديده وفضا شک و ترديد ايجاد ميشود.
گروه ھای رزمی اجنتوری به مانند گروه ھای ريزرفی ““ک.ج.ب““ .خدمت مينمايند اما از آنھا ندرتا َ بشکل مستقل برای ماموريتھای رزمی
استفاده ميشود .اجنتھای رزمی که به عضويت اين گروه ھا درميآيند بايد آماده اخذ تصاميم قاطع که ميتواند حيات شانرا با خطر مواجه سازد،
باشند .کوماندو ھايکه برای اين گروپھا انتخاب ميشدند افرادی نھايت شجاع و ھيجان پسندی بودند و يا ھم اعضای گروه ھای مقاومت بودند که
دستگير شده دوباره استخدام شده بودند.
قوای سرحدی از ھمان آغاز تالش مينمود تا مردم را راﺿی و خوشنود نگھدارد .مقادير کمی از آرد ،برنج ،نمک ،شکر ،چای و لباس برای سی
ھزار تن ،پاپوش ،ﺻابون و تيل از جمھوريت تاجکستان به واليت بدخشان انتقال داده شد .به وزارت تجارت وظيفه داده شده بود که از اھالی
اين واليت توليدات زراعتی و ﺻنعت دستی شانرا در بدل مواد توليدی خريداری نمايند .فيصله نامۀ خاص بيروی سياسی و شورای وزيران
اتحاد شوروی خواھان برقراری تماسھای مستقيم حزبی ،دولتی و اقتصادی فی مابين ) متباقی در پاورقی ﺻفحۀ بعدی(
)ادامۀ پاورقی ﺻفحۀ قبلی( جمھوريتھای تاجکستان ،ازبکستان و ترکمنستان با واليات ج.د.ا بود .به ھمين اساس جمھوريت ازبکستان اتحاد
شوروی با واليات بلخ ،سمنگان ،جوزجان ،پروان ،ننگرھار ،شھر و واليت کابل ارتباط قايم نمود .بدخشان ،قندوز و باميان تحت قيموميت
جمھوريت تاجکستان شوروی و ھرات ،بادغيس و فارياب تحت قيمويت جمھوريت ترکمنستان شوروی قرار گرفتند .اين تقسيم بندی براساس
عوامل نژادی ،جغرافيايی و اقتصادی ﺻورت گرفته بود اما بايد اينطور نمايان ميشد که اين واليات افغانستان مشتاق پيوستن با جموريتھای
شوروی بوده و اقوام ساکن در اين واليت خواھان يکجا شدن با برادران شوروی شان بوده اند .اما زمانيکه ببرک در مالقات اش با متروسوف و
چوچوکين از آنھا بی تکلفانه خواست در بخش کنترول سرحدات سھولت ايجاد گردد تا شھروندان ھر دو کشور بتوانند به راحتی اختالط يابند،
رئيس قوای سرحدی “ک.ج.ب“ .گفت که او اينکار را نميتواند انجام دھد .زيرا امکان دارد اين عمل پيامد ھای غيرمطلوب را در قبال داشته
باشد .او اين مطلب را در حالی اظھار نمود که ماموريت اﺻلی چکيستھا برخالف اين موﺿوع بود .به اين عباره که چکيستھا مخالف اختالط
آزاد و بدون نظارت مردم اين دو کشور بود .مولف

سbرحد پاسbداری مينمودنbد .آنھbا در اطbراف راه ھbای اﺻbلی مواﺻbالتی از ترمbز و کوشbکه و سbاير محbالت کbه بکابbل
منتھی ميگرديد کمينھای زيادی را افراز کرده بودند.
در ماه مbی سbال  ١٩٨٠قbوای سbرحدی شbوروی ناحيbه پbامير در داخbل خbاک افغانسbتان را اشbغال نمودنbد .آنھbا سbرحد
مشترک افغانستان با پاکستان و چين را از ناحيۀ اتصال اين سرحدات تا ) درۀ دورو ( که  ٤٠٠کيلو متر طول داشت را
مسدود ساختند .برعالوه آنھا شانزده دره و سرک را درپامير ،نيز مسدود نمودند .اين اقدام بbر ايbن دليbل ﺻbورت گرفتbه
بود که از اين راه ھا به حيث راه ھای ارتباطی و تدارکاتی با چين استفاده ﺻورت ميگرفت.
در جنوری سال  ١٩٨١بنابر دستور اندروپوف تعداد قابل مالحظۀ از نيbرو ھbای “ ک.ج.ب“ .بbه شbکل اﺿbافی در خbط
دوم دفاعی سرحدی در سرحدات افغانستان با پاکستان و ايران جابجا گرديدند .پنج فرقۀ سرحدی و قوای رزمی تازه نفس
در آن ساحات اخذ موﺿع نموده ،سه کمر بند امنيتی در اين نواحی ايجاد شده و گذرگاه ھا و راه ھا ھمه تخريب گرديده
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قوای سرحدی “ک.ج.ب“ از اعتماد و اعتباری بيشتری برخوردار اند .آنھا مانند يک حلقه ھمه کشور را در محاﺻره داشته ھمه راه ھای فرار
را مسدود ميسازند .در جريان پروسۀ انتخاب افراد به ﺻفوف اين گروپ خود آنھا ،اقارب شان ،ھمکاران شان ،منازل و محالت کار شان با دقت
مورد بررسی قرار ميگيرد .شعبۀ خاﺻی در داخل “ک.ج.ب“ .اين معلومات را جمع آوری نموده و بعد از بررسی ھای خاص تصميم ميگيرند
که کدام اشخاص به سرحدات فرستاده شوند .در جريان پروسۀ انتخاب افراد به اين گروپ تعداد زيادی از آنھا به داليلی چون :ھيپی بودن،
نوگرا بودن ،مد پسند بودن و گوش دادن به راديو ھای غربی  ،رد ميشدند.
در امر محافظت از سرحدات قوای سرحدی با نيروھای اردو تشريک مساعی مينمايند .ساحات تحت کنترول آنھا شامل درياھا ،درياچه ھا ،راه
ھای دريايی داخلی و ساحات خشکه ميشود .ھر ناحيه از خود دارای يک شورای نظامی ،لوی درستز ،شعبات و ادارات مختلف از جمله ادارۀ
استخبارات استند .برای افراديکه در اين ساحات زنده گی و يا کار مينمايند و ھمچنان برای مالکين کشتيھا و طياره ھا مقررات خاﺻی وجود
دارد .اشخاﺻيکه وارد اين محالت ميشوند بايد از بخش کنترول پاسپورت عبور نمايند و پاسپورتھای شان با مھر ھای خاﺻی مزين گردد.
آنھايکه دارای سوابق جرمی اند حق کار و يا زنده گی کردن را در اين محالت ندارند.
آمرين و ﺻاحبان قدرت در اين محالت خارج از حيطۀ قانون عمل مينمايند .جنرال کوواليفسکی فرماندۀ بخش سرحدی “ک.ج.ب“ در ناحيۀ
ترکستان در يک قصر که شش اطاق داشت و يک ساحۀ  ١۲٣متر مربع را احتوا ميکرد ،زنده گی مينمود در حاليکه فاميل او ﺻرفا َ مشتمل بر
سه تن بود .او مبلغ بيست ھزار ربل از دارايی عامه را ﺻرف بھترسازی منزلش نمود .جنرال گوريانوف رئيس ادارۀ خاص “ک.ج.ب“ .در
حوزۀ نظامی کارپاتين با خانمش در يک ويالی دو طبقه يی در محلۀ لفوف زنده گی ميکرد .او يک اپارتمان سه اطاقه در لينينگراد داشت و سه
عراده موتر را با يک موتورسايکل برای اقارب اش بدست آورده بود .ھر ناحيه ] قوای سرحدی [ به چندين واحد سرحدی تقسيم ميشود که ھر
کدام مسوليت نگھبانی و پاسداری بخشی از سرحد را عھده دار ميباشند .ھر واحد سرحدی از خود دارای محل قومنده ،پايگاه مرزی و پّسته ھای
امنيتی است .محل قومنده متشکل از چندين پايگاه مرزی است که ھر پايگاه مرزی مسوليت بخش خاﺻی از سرحد را دارا ميباشد .ھرکدام از
خود دارای حداقل سه گروه زرھدار ،سگھا و متخصصين تخنيکی استند .مقررات شديدی در نوار ارﺿی که در مجاورت با سرحد قرار داشت
تطبيق گرديد .عمق اين نوار ارﺿی در کنار سرحدات با کشور ھای سوسياليستی  ١٠٠متر ،در کنار سرحد با چين ،ناروی و فينلند  ٢کيلو متر
و در مجاورات سرحد با ترکيه ،ايران و افغانستان بين  ۵٠٠تا  ٢٠٠٠متر ،البته وابسته به شرايط ارﺿی ،ميباشد .در امتداد ھمه سرحدات يک
نوار ارﺿی به پھنايی  ٨تا  ١٠متر وجود دارد که مجھز است با موانع ،آالرم و سيمھای خاردار .مسوليت نظارت از سرحدات به عھدۀ
واحدھای سرحدی و ارگانھای محلی “ک.ج.ب“ .و وزارت امور داخله ميباشد) .بقيه در پاورقی ﺻفحۀ بعدی(
)ادامۀ پاورقی ﺻفحۀ قبلی( کار اوپراتيفی اجنتوری در ميان ھمه مردم محل اجرا شده است.کار يک مامور اوپراتيفی بر اساس مقداری سرباز
گيری که نموده و گزارشاتی که او بواسطه اجنتھا بدست آورده ،تعداد گزارشاتيکه توسط افرادی ارتباطی اش بدست آورده و باالخره تعدادی
ميتينگھا و سخنرانی ھايرا که او اجرا نموده است ،مورد ارزيابی قرار ميگرفت.
ھمه افسران شامل در قوای سرحدی ،چه افسران استخباراتی و يا غير استخباراتی ،ھمه مانند افسران شامل در ارگانھای استخباراتی ،مسوليت
پيشبرد کار اجنتوری را دارند .فعاليتھای استخباراتی در ھرجايکه انسانھا زنده گی ميکنند به پيش برده ميشود .چھار و يا پنچ گروه “ک.ج.ب“: .
ادارۀ “ک.ج.ب“ .ساحويی ،شعبۀ دوم قومندانی واحد سرحدی ،شعبۀ خاص واحد سرحدی و يک شعبۀ ويژۀ واحد ھای رزمی و پوليس ،سرگرم
فعاليت ] در نواحی سرحدی [ اند .و اما اگر در منطقۀ خط آھن وجود دارد ،شعبۀ ترانسپورت “ک.ج.ب“ .نيز شامل ساخته ميشود .بعضا َ تعداد
افسران اوپراتيفی در يک قريه کاھش ميابد باوجويکه آنھا در مجالس مالقات با اجنتھا حضور ميابند .در واقعيت ھمۀ بزرگ ساالن در اين
محالت يا ] به “ک.ج.ب“[ استخدام شده و يا ھم قبال از اينکار باز نشته شده اند.
زمانيکه گزارشاتی مبنی بر تالش احتمالی افراديکه تحت تعقيب قرار دارند برای گذشتن از سرحد بدست ميرسد ،ھمه افسران اوپراتيفی به حالت
آماده باش در ميايند .در واقعيت اين افراد درسراسر اتحادشوروی تحت تعقيب قرار دارند .به ھمه ارگانھای “ک.ج.ب“ .تصاوير افراد مذکور با
معلومات راجع به آنھا ،راه ھای احتمالی رفت و آمد شان و شيوۀ کار شان ،فرستاده شده است .شناسنامه ھای آنھا که ثبت دفتر بوده است به
شعبات “ک.ج.ب“ .و دفاتر خاص وزارت امور داخله فرستاه شده است .در محالتيکه بيم ميرود اين افراد سرحد را عبور نمايند به تعداد
متخصصين و وسايل در آن محالت افزود ميشود .در سال  ۱۹۶۰تنھا در ناحيۀ سرحدی ترکستان  ١۴۰ھشدار مواﺻلت نموده بود ] .در اينجا
 ۱۷سطر حذف گرديده است [) .مولف(

و مbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbاين گbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbذاری شbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbدند.

ببرک در ٢٤جنوری سال  ١٩٨٠به سفير شوروی و گريکوف گفت " اکنون زمانيکه اتحاد شوروی وظيفۀ خطير دفbاع
از انقbالب مbbا را بbbه عھbده گرفتbbه اسbbت ديگbر سرنوشbbت کشbbور ھbای مbbا کbbامالَ بھbم گbbره خbbورده اسbت " .بbbا درنظرداشbbت
موﺿوعات که در سطور باال ذکر گرديد ،او واقعا َ در اين گفتارش حق بجانب بود.
در تابستان  ١٩٨٠بر اساس پيشنھاد جانب شوروی قلمرو افغانستان به ھشت زون تقسيم گرديد .در راس ھر يک از اين
زونھا يک نمايندۀ کميتۀ مرکزی “ ح.د.خ.ا“ .و عضو شورای انقالبی تعين گرديده بود .وظيفه آنھا را ھماھنگ ساختن
امورات کاری واحد ھای دولتی و حزبی ،واحد ھای قوای مسلح ،خاد و څارندوی در اين محالت تشکيل ميداد .در ايbن
ميان بارق شفيعی به حيث نماينده در زون جنbوبغرب .م.دخنbيش ٢در شbمال ،ن.محمbد در زون جنوبشbرق ،ن.تھbذيب در
زون شمالشرق و وطنجار در زون مرکزی تعين گرديد .آنھا ھمچنان وظيفه داشتند تا از اجرای دساتير مقامات بلند رتبه
حزبی و دولتی در بخشھای نظامی ،اجتماعی ،اقتصادی و تبليغاتی در زونھbای مربوطbه شbان نظbارت بعمbل آورنbد .در
ايbن ميbان واليbbت کابbل توسbbط کمربنbد ھbای امينتbbی محاﺻbره گرديbbده بbود و واحbد ھbbای خbاص کمانbbدو در اطbراف آنشbbھر
استقرار يافته بودند .ھمچنان برای جلوگيری از ورود شورشيان بbه کابbل کمينھbا و دامھbای مختلفbی در اطbراف راه ھbای
مواﺻbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbالتی بکابbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbل چيbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbده شbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbده بbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbود.
قوای نظامی شوروی در ﺻورت وقوع شورش بايد در محالتی مانند کلوپ نظامی ،سفارت شbوروی ،مراکbز مخbابراتی
قوای شوروی و بارکھای تپۀ تاج بيک ،خود را مخفی ميکردند.
بنابرمالحظات فرماندھی قوای شوروی و نماينده گbی “ ک.ج.ب“ .مbردم افغانسbتان از دولbت آنکشbور حمايbه نکbرده بbه
کشbور ھbای پاکسbbتان و ايbران فbbرار مينمودنbد .بنظbر آنھbbا دولbت کابbbل بbه تنھbbايی قbادر بbه پيbbروزی بbر دشbbمن نبbود .بنظbbر
فرماندھی قوای شوروی و نماينده گی “ ک.ج.ب“ .دولت افغانستان فاقد توانايی بود کbه بتوانbد بbا فعاليتھbای دشbمن بbا آن
پيمانه و شدت که جريان داشت ،مقابله نمايد .به ھمين دليل مشارکت کامل قوای شوروی ] در عمليbات نظbامی [ تقاﺿbا
ميگرديد .مسکو به قوای مسلح شوروی وظيفۀ سپرد تا در سال  ١٩٨١به جنبش مقاومت در افغانستان بشکل کلی خاتمه
بخشbbbbbbbbيده ،شورشbbbbbbbbbيان را محbbbbbbbbbو نمbbbbbbbbbوده و حاکميbbbbbbbbbت دولتbbbbbbbbbی را در سراسbbbbbbbbbر افغانسbbbbbbbbbتان توسbbbbbbbbbعه بخشbbbbbbbbbد.

در اين ھنگام حدود ﺻالحيت نماينده ھای شوروی که در زونھا وظيفه اجرا ميکردند وسعت يافته آنھا ﺻالحيت يافتند تا
در امر مبارزه با شورشيان ،تصاميم اوپراتيفی بگيرند .ھمچنان مشاورين نظامی که در مراکز نظامی زونھا ايفا وظيف
مينمودند ﺻالحيت يافتند تا سطح کندک مداخله نمايند ) .در اينجا چند کلمه حذف گرديده است (.

٢

M. Dekhnesh

در بعضی نقاط که از نظر امنيتی ﺿعيف بنظر ميرسيد قbوای شbوروی جbاگزين قbوای افغbانی گرديbد .ھمچنbان از طbرف
وزارت دفاع شوروی برای ھماھنbگ سbاختن فعاليتھbای قbوای نظbامی يbک گbروپ اوپراتيفbی ايجbاد گرديbد .اعضbای ايbن
گروپ را سکولوف ،اخروميف ،ی.ک .الکسييوف ،ا.و .رومنستوف و و.ن .سپولينکوف ١تشکيل ميدادند.
متروسوف ) در اينجا تقريبا َ ٣⁄٤حصۀ يک سطر حذف گرديده است ( ،سکولوف و اخروميف ٢وظيفه داشتند تا فعاليتھا
٣

اردو و قbbوای سbbرحدی را ھماھنbbگ سbbازند .ھمچنbbان آنھbbا ميبايسbbت در مشbbارکت بbbا و.ن .چوچbbوکين و ن.ی .مکbbروف

فعاليتھbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbای شbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbانرا بbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbا “ ک.ج.ب“ .نيbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbز ھمنbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbوا و ھماھنbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbگ سbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbازند.
به اشخاص فوق ھدايت داده شد تا بbا اسbتفاده از قbوای نظbامی ناحيbه ترکسbتان ،فرقbه چھbل و امکانbات مشbاورين نظbامی و
نماينده گی “ ک.ج.ب“ .با رھبری و ستردرستيز قوای نظامی ترکستان ) که تحت فرمان جنرال ی.پ .ماکسيموف قbرار
داشت ( ،فرقه چھل ،وزارت دفاع “ج.د.ا“ .و کميتۀ مرکزی “ ح.د.خ.ا“ ،.مساعدتھای عملی و سياسی را در جھت بھبود
بخشيدن فعاليتھای مشترک قوای شوروی و افغان ،مساعد گردانند.
مالقاتھbbای مفصbbلی فرمانbbدھان واحbbدھای نظbbامی " آبشbbار " و مشbbاروين بلنbbد رتبbbه حزبbbی و نظbbامی از وزارت داخلbbه و “
ک.ج.ب“ .کbbه در زونھbbای اداری ايفbbا وظيفbbه مينمودنbbد بشbbکل مbbنظم در سbbفارت شbbوروی دايbbر ميگرديbbد .در ايbbن جلسbbات
ھمچنbان از کشbتمند ،نbbور ،زيbری ،رفيbbع ،گالبbزوی و نجيbب ﷲ  ٤کbbه توسbط زونھbbای اداری کميتbۀ مرکbbزی “ ح.د.خ.ا“ .و
شورای انقالبی تعين گرديده بودند نيز دعوت به عمل ميآمد .اجندای اين جلسات توسط شورويھا انتخاب ميگرديد .مسايل که
دراين جلسات روی آن بحث ﺻbورت ميگرفbت را مbواردی ھمچbون ھمکbاری بbين قbوای شbوروی و افغbانی در عملياتھbای
نظامی ،کار سياسی در بين مردم ،محا فظت اھداف اقتصادی و جريانات حقوقی تشbکيل ميbداد .سbکولوف ھمچنbان جلسbات
مشترکی را بين قومندانان قوای مسلح “ج.د.خ.ا“ ،.اعضbای بيbروی سياسbی و کميتbۀ مرکbزی “ ح.د.خ.ا“ .و ھيbات رئيسbه
شورای انقالبی تشکيل ميداد .نتيجه اين اقbدامات بھبbود در شbيوه کbار و آرايbش قbوای مسbلح ،تخيbک و سbالح آنھbا بbود .در
بخش ارتباطات و مخابرات نيز بھبود رونما گرديده ،ھمکاری بين نماينده گbی “ ک.ج.ب“ .و قbوای مسbلح تشbديد يافتbه ،از
اطالعات استخباراتی استفادۀ بھتری ﺻورت گرفت .فعاليتھای نظامی قوای شوروی از جنوری سال  ١٩٨١بbه بعbد شbدت
بی سابقۀ کسب نموده و دشمن احتمالی با شدت از زمين و فضا مورد حمله قرار ميگرفت .در ماه ھای جنوری و فبروری
عمليات نظامی " ٧٩٢روز کاری" را دربر گرفته ٣٩ ،لوا از بخش جنوبی قوای مسلح در اين عمليات سھيم بودند .قوای
ھوايی  ١٢٠٠٠پرواز را انجام داد که يا برای بمباردمان و يا ھم برای محافظت قوای زمينی ﺻورت گرفته بbود .در ايbن
زمbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbان تbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbدارکات نظbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbامی فرقbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbه چھbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbل بbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbه  ٨١٥٠٠تُbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbن ميرسbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbيد.

١

Sokolov, Akhromeev, Y.K.Alexeev, A.V.Romantsov and V.N.Sponikov.
٢

Matrosov, Sokolov and Akhromeev

٣

V.A.Chuchukin and N.I.Makarov

٤

نجيب ﷲ بين سالھای  ۱۹۸۰و  ۱۹۸۶بحيث رئيس خاد و بعداَ از سال  ۱۹۸۶الی  ۱۹۹٢بحيث رئيس جمھور افغانستان ايفا وظيفه نمود.
موﺻوف در سپتمبر  ١۹۹۶اعدام گرديد.

در ماۀ اپريل قوای ھوايی  ٣٠٣٦پرواز رزمی و  ٣٠٨٤پرواز ترانسپورتی را انجbام داد و در ھمbين زمbان قbوای احتيbاط
سرحدی ،چتربازان و طيارات قوای سرحدی نيز وارد ميدان نبرد در ساحات شمالی کشور گرديدند.
در ماۀ مارچ تابيئف ،کوزلوف ،مايوروف و سوپلينکوف از دولت ] شوروی [ تقاﺿا نمودند تbا بbرای " پاکسbازی اراﺿbی
“ج.د.خ.ا“ .از وجود دشمن الی ختم ھمان سال و برقراری ثبات در افغانستان " سه لوا و سه واحد سرحدی را ايجاد نمايد.
پرسونل فرقۀ چھل در جنگ با محدوديتھای روبرو بودند .از جمله  ٧٣کنbدک  ٥٦کنbدک بشbکل بbال انقطbاع و بbدون آنکbه
منسوبين شان عوض شوند وارد يک جنگ دايمی شده بودند .افسران سياسی به اين باور بودند که ايbن موﺿbوع بbه تعbاليم
حbزب ـ کمسbمول و دانbش سياسbی ايbن ھbا خدشbه وارد نمbوده اسbت .گزارشbات اوپراتيفbی کbه بbه مسbکو ميرسbيد حbاکی از
شھامت و قھرمانی سربازان ،پيلوتھای طيارات جنگی و ترانسپورتی ،پيلوتھای ھليکوپترھا و چتربازان بود.
اما قوای شوروی در مقابله با دشمن از بيرحمی کار ميگرفbت .در يکbی از گزارشbاتيکه بشbکل ھفتbه وار بbه انbدروپوف و
اوستينوف فرستاده ميشد چنين آمده بود " بين  ٢٥فبروری و  ٥مارچ بتعداد  ١٣٩٠تن شورشbی بقتbل رسbانيده شbده اسbت.
تعدادی از شورشيان به کوه ھا پناه برده ولی چون لباس زمستانی نداشتند در کوه ھا يخبسته از بين رفته اند".
در عbbين زمbbان مطبوعbbات خbbارجی ] مطبوعbbات شbbوروی و کشbbورھای اقمbbار آن [ بيbbدرنگ مشbbغول پخbbش اخبbbار اشbbغال
افغانستان توسط چکيستھا بوده ،مينوشتند :قوای محدود نظامی اتحاد شوروی در افغانستان مشغول پيشبرد ھمان وظايفی اند
که قوای ملل متحد در لبنان به پيش ميبرد".
در اين ميان شورشيان بشbدت مشbغول مبbارزه بbوده حمbالت قbوای شbوروی و افغbانی را تالفbی مينمودنbد .در سbال ١٩٨١
شورشيان  ٥٢٣٦بار وارد نبرد شده بودند يعنی  ٤٣٦بار در ماه  .در عين سال آنھا  ٧٦٠حمله غافلگيرانbه را انجbام داده
 ٥٦٧عراده وسيلۀ نقليه را از بين برده و  ٥٠٠عالقه داری را تخريب کرده بودند .در عين سال تلفات قbوای څارنbدوی بbه
 ٤٥٥٢تن ميرسيد.
در اين زمان در واقعيت کنترول قسمت اعظم کشور عمالَ در دست شورشيان قرار داشت .در واليت کنbدز از جملbه ٣٨٤
قريه  ٣٤٦،قريه تحت کنترول شورشيان و ٣٨قريه يعنی  ١٠فيصد ،تحت کنترول دولت کابل قرار داشت .به ھمين شکل
در واليت ھرات دولت به مشکل ميتوانست ادعا داشتن کنترول را بر ٢٤٩قريه از جمله  ١٥١٧قريه  ،يعنی  ١٦فيصد را
نمايد .در واليات بلخ ،جوزجان ،سمنگان و فارياب ﺻرفا َ  ٤٣فيصد از جمله  ١٧٩٢قريه ،تحت کنترول دولت کابل قbرار
١

داشت .دولت حتی در ھمان ساحات تحت کنترول خود نيز با مشکالت روبرو بود.

در واقعيت اين مردم افغانستان بود که دراين ميان متحمل خسارات زيادی ميشدند .مظالم قوای شوروی باعث گرديده بود تا
مردم بيشتر از آنھbا متنفbر گردنbد .مbردم ميگفتنbد " شbما چگونbه ميتوانيbد بمبbاران طيbاره ھbا و گلولbه بbاری تانکھbای قbوای
شوروی که موجب قتل سالخورده ھا ،زنھا و کودکان ميشود را توجيه کنيد؟ .عساکر شوروی را چه بايد ناميbد ؟ اگbر آنھbا
را حيوان بناميم اينکار توھينی خواھد بود به حيوان ،زيرا از حيوانات ميتوان استفاده سالم نمود .شورويھا برای مردم ھbيچ
خدمتی نکرده اند .مردم از موجوديت قوای شوروی در کشور شان شرمسار اند .انسانھا ھمه اعضای يک پيکر انbد و اگbر
بخشی از بدن درد داشته باشد ھمۀ بدن آنرا احساس ميکند .آنکه بحال ھمسايه اش توجه يی ندارد ،نميتواند انسان باشد".
١

در دھم مارچ سال  ،١٩٨٠چھل تن از شورشيان توانستند وارد تشbکيالت احتيbاط وزارت دفbاع ج.د.خ.ا .شbوند .آنھbا توانسbتند  ١٣١ماشbيندار
ثقيل ۵٠ ،کارابين و  ٣۵عدد ماشيندار ديکتريوف را با مھمات و تفنگچه با خود ببرند .شورشيان سالح را در موتر ھا جابجا نموده بدون اينکه با
مbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbانعی روبbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbرو شbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbوند از محbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbل رفتنbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbد) .مولbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbف(.

ببرک نيز جرات نمود تا از مظالم قوای شوروی در ﺻحبت اش با نماينده ھای شوروی يادآور شود .او از تلفات زياد غير
نظاميان و خصوﺻا َ از بين رفتن مردان افغان يادآوری نموده تشويش اشرا از اين ناحيه که ممکن افغانستان به فقدان نيرو
٢

کار مواجه شود را بيان کرد.

دستگير پنچشيری عضو بيروی سياسی و مسول شعبه نظbارت در کميتbۀ مرکbزی “ ح.د.خ.ا“ .از اينکbه قbوای شbوروی بbه
جنگيدن در مقابل مردم افغانستان آغاز نموده بود ،خيلی ناراحت بود .اما او به اﺻطالح خود را بbه کوچbۀ حسbن چbپ زده
طوری وانمود ميساخت که گويا از بيدادگريھا و مظالم قوای شوروی ھيچ اطالعی ندارد .او در واقعيت از اﺻل " ھرچه
بدتر ،ھمانقدر بھتر" پيروی ميکرد.
افسران و سربازان شوروی در حصۀ احتکار نمودن و به غارت بردن اسلحه ،مھمات و مواد محروقاتی بيميل نبودند .آنھا
ھمچنان به قوانين ترافيکی در افغانستان ھيچگونbه توجbۀ نداشbتند .بbه ھمbين اسbاس در ١٢مbارچ سbال ١٩٨٠زمانيکbه شbاه
محمد دوسbت وزيbر امbور خارجbه قصbد داشbت بbه مسbکو غbرض امضbا يbک موافقنامbه دربbارۀ موقbف و وﺿbعيت قbوای
شوروی مستقر در افغانستان سفرکند ،ببرک از نامبرده تقاﺿا نمود تا او اين مسايل ] بbی بنbدوباری قbوای شbوروی [ را بbا
سران آنکشور مطرح کند .البته شاه محمد دوست نيز در مسکو اين موﺿوع را با حانب شوروی در ميان گذاشت .اما ھمه
چيز مانند گذشته در حال خودش باقی مانده بود .برنامه شورويھا در جھت محو کامل شورشی ھا الی ختم سال  ١٩٨١اجرا
ناشده باقی مانده الی ختم سال آينده تمديد گرديد.
ھنگاميکbbه سbbکولوف بbbه اوسbbتينوف در بbbارۀ فعاليتھbbای فرقbbۀ چھbbل ،واحbbد ھbbای “ ک.ج.ب“ .و وزارت داخلbbه در خbbزان و
زمستان سbال ٨٢ ، ١٩٨١گbزارش ميbداد ،مجبbور گرديbد اعتbراف نمايbد کbه تالشbھايکه تbا آنbدم در جھbت محbو شورشbيان
ﺻورت گرفته بود موفقيت آميز نبوده است .در اين گزارش آمده بود " شورشيان به کوه ھا در ارتفاعات  ٤٠٠٠تا ٤٥٠٠
متر پناه برده اند .ما تصميم گرفته ايم تا يک تعداد از شورشيان را در ختم زمستان از بين ببريم .زيرا در آن زمان درجbۀ
حbbرارت ﺻbbعود نمbbوده و برفھbbای کbbه درمbbاه فبbbروری باريbbده اسbbت ذوب شbbده ،شورشbbيان ديگbbر پناھگbbاۀ بbbرای مخفbbی شbbدن
نخواھند داشت .در ساحات تگاب ،نجراب و جويبار دشمن در دره ھا و تنگناه ھا گيbر افتbاده ،مقاومbت خيلbی شbديد از خbود
نشان داده اند .راه ھای ارتباطی آنھا به جنوب ،غر ب و شرق قطbع گرديbده اسbت .آنھbا درشbمال بbا کbوه ھbای پbر فbراز و
نشbbbbbbbbbbbbيبی مواجbbbbbbbbbbbbه انbbbbbbbbbbbbد کbbbbbbbbbbbbه در موسbbbbbbbbbbbbوم زمسbbbbbbbbbbbbتان غيbbbbbbbbbbbbر قابbbbbbbbbbbbbل عبbbbbbbbbbbbbور و مbbbbbbbbbbbbرور ميباشbbbbbbbbbbbbد".
ی.و .ماکسيموف در گزارشی به ارتباط فعاليتھای قوای شوروی در جنوری سال  ١٩٨٢به اوستينوف و اندروپوف نوشت
" عناﺻر ﺿد انقالب توانسته اند از مناطق تحت نفوذ شان محافظت نمايند .آنھbا توانسbته انbد تعbداد قابbل مالحظbۀ از مbردم
افغانستان را به مبارزۀ مسلحانه بر ﺿد دولت بکشانند"...
دسته ھا و گروپھای کوچک آموزش ديدۀ بانديت ھا از کشورھای ايbران و پاکسbتان وارد قلمbرو “ج.د.ا“ گرديbده ،بعbداَ بbا
کشbbاندن مbbردم محbbل بbbه ﺻbbفوف شbbان بbbه تعbbداد خbbود مbbی افزاينbbد .وزارت دفbbاع شbbوروی ،سرمشbbاوريت نظbbامی و بخbbش
اوپراتيفbbی فرقbbۀ چھbbل ،تعbbداد شورشbbيان در “ج.د.ا“ .را بbbين  ٣٠٠٠٠تbbا  ٣٥٠٠٠تbbن تخمbbين ميکننbbد در حاليکbbه قbbرار
٢

اين موﺿوع نميتوانست به شکل ديگری باشد .ھر حزب کمونيست که ھدف اش غضب کامل قدرت است ،ساير نگرانی ھايش را کنار ميگذارد.
پرچميھا به جای اينکه به منشويکھا مبدل شوند به بلشويکھا مبدل گشتند و به ھمين دليل ميخواستند تا ھمه قدرت را در دست داشته باشbند .ايbن
سلطه گرايی براساس مفکوره ھای لينين استوار بود .لينين مدعی بود که بلشيويزم به عنوان يک تاکتيک شايستۀ ھمه کمونسيتھا است .و اگر
افغانھا تغير عقيده ميدادند ] غضب قدرت را ترک ميگفتند [ اين به مثابه شکست آنھا ميبود که منجر به ﺿعيف شدن موقف آنھا و در نھايت کنار
رفbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbتن شbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbان از ميbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbدان سياسbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbت تلقbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbی ميگرديbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbد) .مولbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbف(.

محاسبۀ “ ک.ج.ب“ .تعداد اين افراد به  ٥٠٠٠٠تا  ٥٥٠٠٠تن ميرسد .در مجموع تعداد شورشbيان کbه بعbداَ در کنbار ايbن
گروپھbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbا قbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbرار گرفتbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbه بودنbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbد بbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbه  ٥٠٠٫٠٠٠تbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbن ميرسbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbيد.
در مجموع  ٥٩ولسوالی از جمله  ١٨٦ولسوالی و  ٥٤عالقه داری از جمله عالقbه داری ،يعنbی  ٣٥فيصbد
خاک کشور با  ٧ميليون انسان ،يعنی  ٤٦فيصد کل نفوس کشور تحت کنترول مخال فين دولت قرار داشت .قرار محاسبات،
در زون شمالشرق  ٤٠مرکز مقاومت با  ٤٠٠٠تن شورشی وجود داشت .آنھا  ٨٢فيصد قشالقھای موجbود در آن زون را
تحت کنترول خود داشتند .در طول  ٩ماه اول سال  ٧٦٨٩ ٫١٩٨٢حمله بbه قbوای افغbان و شbوروی ﺻbورت گرفتbه بbود
يعنbbbbbbbی بطbbbbbbbور اوسbbbbbbbط  ٨٥٤حملbbbbbbbه در مbbbbbbbاه  ،کbbbbbbbه البتbbbbbbbه ايbbbbbbbن رقbbbbbbbم دو برابbbbbbbbر رقbbbbbbbم سbbbbbbbال گذشbbbbbbbته بbbbbbbbود.
شورشيان  ٨١١حمله را باالی کاروانھای ترانسپورتی و موتر ھای شخصی انجام داده بودند .آنھا  ٤٦٢٠بار اھداف مھbم
اقتصادی بشمول  ١٠٠استيشن برق و پايه ھای انتقال انرژی برق و  ٦٠پايپ الين گاز را مbورد سbبوتاژ قbرار داده بودنbد.
مراکز اداری  ١٥٠٠بار و مراکز نظامی  ١٣٠٠بار توسط آنھا مورد حمله قرار گرفته بود.
بنابر مالحظات شورويھا شورشيان از نگاه سازماندھی و آموزشی در حالت بھتر شدن قرار داشbتند .شورشbيان اسbتفاده از
ماينھای ﺿد پرسbونل و ﺿbد وسbايط نقليbه ،ھbاوان ،راکbت انbداز و ماشbيندار ثقيbل را آغbاز نمbوده بودنbد .بbرای آنھbا دسbاتير
خاﺻbbی در ارتبbbاط بbbه ھbbدف قbbرار دادن ميbbدانھای ھbbوايی و طيbbاره ھbbا ،تانکھbbا و انجينرھايکbbه کbbه ميخواسbbتند بلنbbداژ ھbbا و
مواﺿع حفاظتی را ايجاد نمايند ،داده شده بود.
در اين زمان گروپھای مختلف پارتيزان ميخواسbتند تbا فعاليتھbای شbانرا ھماھنbگ سbازند ﺿbمنا َ آنھbا در ھمbين زمbان شbيوۀ
فعاليت شانرا نيز تعغير دادند.
شورشيھا تالش بيشتر شان را روی تمرينات نظامی در مقايسه با نبرد متمرکز ساختند .رھبران شورشی به اين نظر بودند
تا افراد شانرا زنده نگھداشته و برای يک حمله در موقع که قوای شوروی از افغانستان خارج شوند ،آماده سازند.
در نيمه اول سال  ١٩٨٢قوای شوروی در ٢٣نبرد سنگين با شورشbيان مواجbه گشbته بودنbد .تلفbات دشbمن بbه  ٣٥٨٠٠تbن
ميرسيد و تعداد اسيرشده گان ھم بالغ به  ٥٠٤٨تن ميگرديد .در بين ماه ھای جنوری و اکتوبر قbوای سbرحدی در نbواحی
شمالی افغانستان در ١٨٢عمليات نظامی حصه گرفته بود .آنھا توانسته بودند  ٤٥٠٠دشمن را دستگير و  ٦٠٠٠تن را از
بbbbbbbbbbbbين ببرنbbbbbbbbbbbد .ھمچنbbbbbbbbbbbان آنھbbbbbbbbbbbا  ١٣عالقbbbbbbbbbbbه داری و ولسbbbbbbbbbbbوالی را از وجbbbbbbbbbbbود دشbbbbbbbbbbbمن پbbbbbbbbbbbاک نمودنbbbbbbbbbbbد.
نظر به ارزيابی ھای نظاميان شوروی و “ ک.ج.ب“ .قوای مسلح افغانستان از نگاۀ قابليت رزمی و مورال در پائين ترين
سbbطح قbbرار داشbbت .افسbbران از اجbbرای اوامbbر آمbbرين خbbويش سbbرپيچی کbbرده بbbا دشbbمن ھمکbbاری نمbbوده بbbه ﺻbbفوف آنھbbا
ميپيوستند .تعداد فراريان از قوای مسلح افغانسbتان الbی مbاۀ اپريbل سbال  ١٩٨٠از  ١٧٠٠٠تbن تجbاوز مينمbود .البتbه تعbداد
فراريان در سالھای ما بعد نيز رقم درشتی را تشکيل ميداد .مثالَ در سال  ١٩٨١بتعbداد  ٣٠٠٠٠تbن فbرار نمbوده بودنbد در
حاليکbbbbbbه در سbbbbbbال  ١٩٨٢بbbbbbbين  ٢٥٠٠و  ٣٠٠٠تbbbbbbن بشbbbbbbکل مbbbbbbاھوار از اردو افغانسbbbbbbتان فbbbbbbرار نمbbbbbbوده بودنbbbbbbد.
باوجود آنکه تعداد کشته شده ھا در جبھات خيلی زياد بود با آنھم تعداد فراريان شش برابر تعداد کشته شbده گbان را تشbکيل
ميداد .مثالَ ﺻرفا َ څارندوی در ظرف  ٩ماه  ٨٠٠٠تن از پرسونل خود را از دست داد بود که از آنجمله  ١٢٠٠تن کشته،
 ٢٣٣٦تن مجروح ٨٥٠ ،تن اسير و  ٢٥٠٠تن فرار نموده بود .الزم به يادآوريست که در اين زمان جلب و جذب افراد به
ﺻفوف قوای مسلح به شکل اجباری ﺻورت ميگرفت.

سکولوف ،اخروميوف و اوسکادچی در ھفتم فبروری سال  ١٩٨٢به ببرک پيشنھاد نمودند که سن جلب اجباری جوانان به
قوای مسلح بايد به ١٨سال تقليل يافته دوران خدمت عسکری به  ٣سال تمديد گردد .در مقابل معاشات ماھوار سربازان به
 ٣٠٠٠افغانی ارتقا نمايد.
واقعۀ ذيل ميتواند وﺿعيت حاکم در اردو افغانستان در آنزمان را بتصوير بکشاند .بتاريخ  ١١فبروری سال  ١٩٨١رفيع
وزير دفاع با معاون سرمشاور نظامی و.پ.چيريمينخ ١از فرقۀ يازده بازديد بعمل آوردند.
آنھا به کانتين فرقۀ يازده سرزدند و رفيع در آنجا متوجۀ دو سربازی شد که در کانتين کار ميکردند .اين سربازان فرآموش
کرده بودند ھمان چپن سفيدی را که بايد کارکنان کانتين و آشپزخانه به تن داشته باشند ،بتن کنند .رفيع سربازان را نزدش
طلب نموده ،در مقابل حاﺿرين آنھا را با دستکش اش سيلی کاری کرده ھbدايت داد تbا بbرای مbدت شbش روز حbبس شbوند.
روز بعد رفيع ] به کاغوش سربازان سر زده و در آنجا [ با دست يک کمپل را تکان داد که از آن خاک به ھbوا بلنbد شbد.
رفيع در حاليکه لبخند بر لب داشت رويش را جانب محمد نادر قومندان فرقه نموده گفت اگر او در فرقه نظم را نيآورد او
]رفيع [ با دستان خودش ھمان کمپل را داخل دھن قومندان کرده ،وارد شکم اش خواھbد نمbود .رفيbع بعbداَ قومنbدان را لbت
وکوب نموده ھدايت داد تا او را در تشناب قيد کنند .او در تشناب الی ساعت چھار ﺻbبح در حاليکbه توسbط سbربازانيکه بbا
رفيع آمده بودند محافظت ميشد ،حبس گرديد .رفيع بعداَ قومندان مذکور را بکابل فرستاد.
سال  ١٩٨٢نيز به پايان رسbيد امbا شbورويھا نتوانسbتند تbا پايbان سbال ] آنطوريکbه وعbده داده بودنbد [ جنbگ چريکbی را در
افغانستان خاتمه بخشند.
نظاميان شوروی و “ ک.ج.ب“ .از امپرياليزم جھانی و کشور ھای مرتجع اسالمی بعنوان عوامل ادامه جنگ در افغانستان
نام ميبردند  .شورويھا مدعی بودند که مراجع فوق در تسليح دشمن و ايجاد مراکز مقاومت نقش مھمbی را بbازی ميکردنbد.
در دراين زمان شعار ﺿد انقالب اينبود که قوای استثمارگر روس را از افغانستان خارج نموده رژيم دسbت نشbاندۀ آنھbا را
برکنار نمايند .ﺿد انقالبيون رھبری “ج.د.خ.ا“ .را به وابستگی به شوروی متھم مينمودند که تالش داشت تا رھبری حزب
و کشbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbور شbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbانرا بbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbه مشbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbاورين شbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbوروی واگbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbذار نماينbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbد.
ببرک در حلقۀ دوستان نزديک خود اظھار مينمود " تا زمانيکه دوران مشاورين شوروی ختم نشده است " برای من خيلbی
زود خواھد بود که حاﺿر بخbدمت شbوم .او بbه ﺿbعف “ ح.د.خ.ا“ .و فعbالين آن وعbدم عالقbه تbوده ھbای مbردم بbه حbزب و
پيوسbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbتن بbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbه آن حbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbزب ،اشbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbاره مينمbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbود.
رھبری شوروی ناچار گرديد تا در جنگ افغانسbتان تعغيbر تاکيbک داده و آرزوی تسbخيريکباره گbی تمbام کشbور را از س ر
بيرون کند .برنامۀ جديدی در جھت کنترول پايدار محالتيکه در آن محالت امکان نظارت موثر و پياده نمbودن اﺻbالحات
اقتصادی ،اجتماعی وملی موجود باشد ،تدوين گرديد .گمان برده ميشد که آنھا بتوانند بbا عملbی نمbودن آن طbرح بbه شbکل
تدريجی باالی ھمه کشور تسلط يابند .آنھا در نظر داشتند که در گام نخست در نواحی شمالی کشbور کbه در مجbاروت بbا
اتحاد شوروی قرار داشت پيروزی قاطع را بدست بياورند .به ھمين منظور کميتۀ ھای محلی دفاع از انقbالب در قريbه ھbا،
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قصبات و قشالقھا ايجاد گرديد .نظارت از مردم و زنده گی آنھا شbدت کسbب نمbوده رفbت و آمbد مbردم مbورد کنتbرول قbرار
گرفته ،اھالی تازه وارد به اين محالت مورد نظارت قرار ميگرفت.
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تداوم جنگ باعث مايوسی افغانھا گرديده بود .ببرک در اگست سال  ١٩٨١با سوکولوف اوﺿاع کشور را مورد بحث قرار
داده اوﺿاع موجود در افغانستان را با وﺿعيت شوروی در دوران جنگ مقايسه نموده گفت "بbا وجbود اينکbه ايbن درسbت
نيست که ادعا کمونيزم در دوران جنگ را نمائيم ولی با آنھم بايد کارکرد ھbای دولbت مbا مbوازی بbا اﺻbول کمbونيزم در
دوران جنگ باشد .در زمbان حاﺿbر چيزيکbه از اھميbت زيbاد برخbوردار اسbت توانbايی و تجbارب نظbامی شbخص مارشbال
سکولوف است .ولی اگر ثابت شود که اقدامات اتخاذ شده در جھت باثبات ساختن اوﺿاع و از بbين بbردن ﺿbد انقbالب ،بbه
موفقيتی نمی انجامد در آنصورت من ميخواھم تا از اندروپوف تقاﺿا نماييم که شخصا َ به “ج.د.ا“ .آمده مستقيما َ مسوليت
ايجاد ثبات و بھبود اوﺿاع افغانستان را بعھده بگيرد".
ببرک چندی بعد اظھار نمود که مارشال سکولوف ،مشاورين نظامی شوروی و وزارت دفاع “ج.د.ا“ .نه تنھا در نbابودی
ﺿد انقالب ناکام مانده اند بلکه آنھا اوﺿاع را به بن بست کشانيده اند.
بنظر چکيستھا افغانھا در اين زمان بbيش از ھbر زمbان ديگbر از جنbگ و نظاميbان شbاکی بودنbد .قbرار گفتbه ھbای گالبbزوی
" زمانيکbه ببbbرک در مسbکو بbbود از جنbرال مbbايوروف ٢بbه بbbدی يbاد نمbbوده خواھbان دوبbbاره فرسbتادن مارشbbال سbکولوف بbbه
افغانستان گرديد .اين درخواست زمانی ﺻورت ميگرفت که در گذشته ببرک به سوکولوف اعتماد کامل نداشت" .بھر حال
مسکو به اين درخواست ببرک لبيک گفته مارشال مذکور را دوباره به کابل فرستاد.
زمانيکه بريالی ] محمود بريالی [ از برگشت مارشال س.ل .سوکولوف به کابل در ماۀ می اطالع حاﺻل نمود گفت " من
نميخواھم در آنجايکه شخص مارشال موجود باشد ،حضور داشته باشم .من بايbد کشbور را تbرک کbنم" .نجيbب ﷲ در ادامbۀ
حرفھای بريالی گفت که مارشال مذکور به اين دليل به افغانستان آمده تا اشتباھاتی را که در دھۀ  ١٩٨٠مرتکب شده بود،
تالفی نمايد.
نور] نور احمد نور [ رفيع و گل آقا شايعاتی را پخش نمودند مبنی بر اخذ نمودن رشوه توسط شورويھا از افسران خلقی.
آنھا مدعی بودند که نماينده ھای شوروی بی مسلک بوده و مسول جناياتی اند که تره کی و امين آنرا انجام داده اند.
اما اينکه چرا قوای شوروی در افغانستان برای مدت طويلی باقی مانده بbود سbوالی بbود کbه ذھbن تعbدادی زيbادی را بخbود
مشغول ساخته بود.
به ببرک و کميتۀ مرکزی “ ح.د.خ.ا“ .توﺻيه ھای متعددی شده بود تا يک کمپbاين تبليغbاتی را بbراه انbدازد و از آن طريbق
حضور قوای نظامی شوروی در افغانستان را توﺿيح نمايند ،اما آنھا در اين راستا خيلی بطی عمل ميکردند.
گل آقا در يک جلسه حزبی چنين لب به سخن گشود " چرا ما پرچميھا به خيانت به منافع ملی کشور متھم ميشويم ؟ آيا اين
ما بوديم که از قوای شوروی دعوت کرديم تbا بbه افغانسbتان بيايbد ؟ نخيbر ،ايbن وطنجbار ،گالبbزوی و مزدوريbار بbود .آنھbا
بودند که در جريان کودتا امين در سپتمبر  ١٩٧٩به سbفارت شbوروی پناھنbده شbدند .در واقعيbت ايbن موﺿbوع ] دعbوت از
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در زون شمال حادثاتی ناگواری اتفاق می افتاد .بطور مثال بتbاريخ  ۱۹نbوامبر ۱۹۷۹سbاعت  ۱۹بوقbت مسbکو دو طيbاره مربbوط قbوای ھbوايی
افغانستان داخل حريم فضايی اتحاد شوروی شده دو بم را در قريه نيشوپ ،در سی کيلومتری جنوب شھر خوروگ تاجکستان پرتbاب نمودنbد.
در اثر اين حادثه پنج تن از اھالی غيرنظامی کشته و ده تن ديگر مجروح گرديدند .بعداَ معلوم گرديد که طيارات مذکور قصد داشتند تا نقbاط کbه
در آن شورشيان وجود داشت را ھدف قرار بدھند ولی بنابر عدم موجوديت طرحھای مکمل و مشرح از محل و عدم موجوديت ارتبbاط راديbويی
از يکطbbbbbbbbbbbbbرف و وﺿbbbbbbbbbbbbbع جbbbbbbbbbbbbbويی نامسbbbbbbbbbbbbbاعد از طbbbbbbbbbbbbbرف ديگbbbbbbbbbbbbbر ،ايbbbbbbbbbbbbbن حادثbbbbbbbbbbbbbه اتفbbbbbbbbbbbbbاق افتbbbbbbbbbbbbbاده بbbbbbbbbbbbbbود .مولbbbbbbbbbbbbbف.
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قbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbوای شbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbوروی بbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbه افغانسbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbتان [ کbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbار جنbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbاح خلbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbق اسbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbت".

نازسازگاری
در آستانۀ سرنگونی امين و قبل از اينکه افغانھا ] ببرک ،سروری و ديگران[ از تاشکند به کابل انتقال داده شوند ببرک
سbbbوگند يbbbاد نمbbbود کbbbه احساسbbbات شخصbbbی اش در برابbbbر خلقbbbی ھbbbا را کنbbbار گذاشbbbته ﺻbbbرفا َ بbbbه منbbbافع ملbbbی بيانديشbbbد.
اسد ﷲ سروری عضو بيروی سياسی ،معاون رئيس شورای انقالبbی و معbاون ﺻbدراعظم ،سbيد محمbد گالبbزوی عضbو
کميتbbۀ مرکbbزی و وزيbbر داخلbbه ،اسbbلم وطنجbbار وزيbbر مخbbابرات و شbbيرجان مزدوريbbار عضbbو کميتbbۀ مرکbbزی و وزيbbر
ترانسپورت ،ھمه از کمکھا و مساعدت ھايکه ] توسط دولت شوروی [ در شرايط دشوار با آنھا ﺻورت گرفتbه بbود قلبbا َ
اظھار سپاس و امتنان نمودند .آنھا ممنون حزب کمونسيت اتحbاد شbوروی ،دولbت شbوروی و شbخص برژنbف بbرای سbھم
گيری شان در حوادث وجريانات افغانستان بودند .آنھا اظھار داشتند که بيش از ھرچيزی ديگر به نظرات رفقbا شbوروی
ارج گذاشته و به مثابۀ کمونيستھا اينرا وظيفه خود ميدانند تا ازھدايات رھبران شوروی پيروی نمايند.

اما رھبری جديد و دولت جديد ]افغانستان[ نتوانست به وعده ھا و سوگندھای خود پابند بماند و به اين ترتيب مبارزه تلخ
درون حزبی ھمچنان ادامه يافت.
باری ببرک در يک جلسه چنين گفت " خلقيھا بايد بدانند کbه اتحbاد شbوروی از پرچميھbا حمايbت ميکنbد .اگbر کbدام قطعbه
نظامی دست به قيام مسلحانه برعليbه دولbت بزنbد ،قbوای نظbامی شbوروی قطعbۀ مbذکور را تbا آخbرين سbرباز آن از بbين
خواھد برد".
اکثريت قومندانھای قطعات نظامی را دراين ھنگام افسران خلقی تشکيل ميداد.
در مbbارچ سbbال  ١٩٨٠چکيسbbbتھای بلنbbد رتبbbbه و قومنbbدانھای قbbوای شbbbوروی در افغانسbbتان بbbbه انbbدروپوف و اوسbbbتينوف
گزارش دادند که در وزارت دفاع “ج.د.خ.ا“ .و رياسbت امbور سياسbی آن وزارت توجbۀ انbدکی بbه مقابلbه بbا شورشbيان
ﺻورت گرفته است .دليل اينکار نيز اينبوده است که آنھا ] وزارت دفاع و رياست امور سياسی اردو[ به اين باور اند که
قوای شوروی بايد وظيفۀ مقابله با شورشيان را به پيش ببرد.
چنين پنداشته ميشد که اين گزارش طوری ترتيب داده شده بود تا اشتباھات جناح خلق را آشکارا مbورد انتقbاد قbرار دھbد.
در اين گزارش خلقيھا به شکل کتلوی مورد انتقاد قرار گرفته بودند نه به شbکل انفbرادی .در مbارچ  ١٩٨٠نيbاز مومنbد ]
نياز محمد مومند [ مسول شعبۀ اقصاد کميتۀ مرکزی “ ح.د.خ.ا“ .که در مسکو تحت تداوی قرار داشت رازگويی نمbوده
اظھار داشت که ]از طرف دولت افغانسbتان[ بbه افغانھbا ھbدايت داده شbده بbود تbا زمانيکbه آنھbا بbا شbورويھا داخbل تمbاس
ميشوند از وحدت درون حزبی ،تامين امنيت در کشور ،مصعونيت ھمه اتباع کشور و مساعد بودن شرايط مطلوب برای
فعاليتھbbای اقتصbbادی اطمينbbان بدھنbbد .خلقيھbbا بbbرای اينکbbه بbbه متخصصbbين شbbوروی معلومbbات درسbbت را ارايbbه ميکردنbbد
مجازات ميشدند.
در ماۀ جون او ] نياز محمد مومند [ به يک جلسۀ شbرکت نمbود کbه در سbفارت شbوروی دايbر شbده بbود و در آن تbابيف و
گريکوف نيز شرکت نموده بودند .در اين جلسه تابيف گفتbه بbود ديگbر بbاالخره جنbاح خلbق بbه مثابbۀ يbک جنbبش سياسbی،
وجود ندارد ولی اين موﺿوع به اين معنی نيست که در ميان خلقيھا ،کمونيستھای راستين وجود نداشته است  " .تره کی
تbbbbbbbbbbbbbbbالش نمbbbbbbbbbbbbbbbود تbbbbbbbbbbbbbbbا بbbbbbbbbbbbbbbbه خلقيھbbbbbbbbbbbbbbbا کمbbbbbbbbbbbbbbbونيزم را بياموزانbbbbbbbbbbbbbbbد امbbbbbbbbbbbbbbbا موفbbbbbbbbbbbbbbbق نگرديbbbbbbbbbbbbbbbد ".
نياز] مومند [ انتقاد نموده گفت " آنچه ]از طرف رھبران حزبی [ گفته شده اسbت حرفھbای درسbتی اسbت امbا در واقعيbت
اھداف و انديشه ھای حزب تحريف گرديده است .در حزب حديث ١در اولويت قbرار گرفتbه اسbت .يکپbارچگی در درون
حزب حتی در ميان منشی ھای آن نيز وجود ندارد .تشکيالت حزبی که خلقيھا در آن اکثريت را داشتند منحل گرديده ،به
عوض آن تشکيالت جديدی بوجود آمbده اسbت .پُسbتھای دولتbی بbه آشbنايان داده شbده اسbت .حbزب اﺻbالَ از حمايbت مbردم
برخوردار نيست .رھبری حزب به اين فکر است که اتحbاد شbوروی ھمbه پرابلمھbای اقتصbادی و نظbامی را حbل خواھbد
کرد .آنھا ] رھبران حزبی [ ﺻرفا َ به مقام ،موتر و خوشگذرانی می انديشند وبس " .حرفھای نيازمحمد مومند با اين
پرسش عصبانی کننده " کی اين نظرات را برای شما داده است ؟ " که به شکل خشنی طرح شد ،قطع گرديد.
جانب شوروی پيشنھاد مينمود که بايد خلقيھا و پرچميھا به مثابۀ اعضای يک حزب واحد تلقی گردند .اما اين پيشbنھاد بbا
مخالفت مواجه شد .ببرک به اين پيشbنھادات بطbور ناشايسbتۀ واکbنش نشbان ميbداد .درسbوم سbپتمبر سbال  ١٩٨٠رفيbع بbه
ببbbرک از تعينbbی قومنbbدان جديbbد فرقbbۀ پيbbاده يbbازده گbbزارش ميbbداد .ببbbرک در حضbbور اوسbbکادچی در مباحثbbه روی تعينbbی
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قومندان موﺻوف که توسط نظاميان شوروی پيشنھاد گرديده بود ،نارﺿايتی اشرا ابراز نموده گفت " نميbدانم چbرا رفقbا
شوروی بدون مشوره با من بعنوان منشی عمومی “ ح.د.خ.ا“ .چنين تصاميمی را اتخاذ ميکنند؟ .واﺿحا َ آنھا نميدانند که
اينکار شان دخالت در امور داخلی ما محسوب ميگردد".
ببرک بطور خاص خواھان خودمختاری زياد و آزادی بيشتر عمل در بخbش تعينbی پرسbونل بbود .او تbالش مينمbود تbا بbا
افسران بلند رتبه خصوﺻا َ افسbران خلقbی بbه تفbاھم برسbد .او حbدس ميbزد کbه افسbران فbوق الbذکر معلومbات نادرسbتی را
دربارۀ اوﺿاع افغانستان در اختيار فرماندھان شوروی ميگذارند .او اين موﺿع اشرا که بايد خلقيھا خصوﺻا َ گالبزوی،
وطنجار ،مزدوريار و حتی سروری را کنار زد ،ترک نگفت .ببرک ميگفت " دستھای آنھا بخون آلوده است ".
او در عين زمان تالش مينمود تا موقف خودشرا در درون حزب و دولت تقويه نموده و رقبای احتمالی اشرا کنار بزنbد.
ريزيدنسی به اين نظر بود که ببرک ھنوز به آن سطح نرسيده است که بتواند وظيفه مھم رھبری حزب را به پيش ببرد.
او ماننbد گذشbته در محbbدودۀ نظbرات پرچمbی اش قbbرار داشbت .ببbرک نتوانسbbته بbود حاميbان تbbره کbی را از حاميbان امbbين
تفکيک کند .او به خلقيھا به مثابۀ اپرچونيستھای که در ﺻفوف “ ح.د.خ.ا“ .جا گرفته بودند ميديد .ﺿمنا َ ببرک خواستار
آنبود تا تره کی ،امين و ھمه خلقيھا بی اعتبار ساخته شده شوند .ببرک خواھان اتخاد شيوه ھای بی ثمر بود .او اکثراَ
شکوه کنان ميگفت " اينکه من با خلقيھا دور يbک ميbز بنشbينم ،نظbر مbن نبbود .ايbن چگونbه يکپارچگيسbت ؟ آيbا ايbن بھتbر
نخواھد بود تا برعليه اپرچونيزم مبارزه نمائيم ؟".
ببرک بين سالھای  ١٩٨٠و  ١٩٨١بbدين بbاور بbود کbه ثبbات را در “ج.د.خ.ا“ .از طريbق سbرکوب نمbودن جنbاح خلbق و
برمال ساختن اھداف ايديولوژيک خلقيھا و پيروان تره کی ،ايجاد نمايد .او با استفاده از مواد درسی که توسط حزب توده
تھيه شده بود تاريخ ح.ک.ا.ش را به شکل مفصلی مطالعه نموده بود .او متوجه شده بود که بلشويکھا ھمه مخالفين شان
و جنبشbbbbbbbbbbbbbbbbھايکه در ﺿbbbbbbbbbbbbbbbbديت بbbbbbbbbbbbbbbbbbا آنھbbbbbbbbbbbbbbbbا قbbbbbbbbbbbbbbbbbرار داشbbbbbbbbbbbbbbbbتند را از بbbbbbbbbbbbbbbbbbين بbbbbbbbbbbbbbbbbرده بودنbbbbbbbbbbbbbbbbbد.
برداشت کلی ببرک از مطالعه تاريخ اينبود که " اگر ح.ک.ا.ش قبل از رسيدن به يک اتحاد انحصاری يا مونوپوليزم بbا
ديگران قطع عاليق نموده ،گbروه ھbا و جريانbات مختلbف را از بbين بbرده بbود ،چbرا مbا در درون “ ح.د.خ.ا“ .در مقابbل
جناح خلق از اين شيوه استفاده نکنbيم؟ تbا زمانيکbه اينکbار ﺻbورت نگيbرد وحbدت حزبbی در “ ح.د.خ.ا“ .بوجbود نخواھbد
آمد".
ﺿbديت ببbرک بbا خلقيھbا بbا گذشbت ھbرروز بيشbتر ميگرديbbد .زمانيکbه او بbا يbاران شbوروی خbود ﺻbحبت مينمbود طbbوری
وانمود ميساخت که او در جستجو دريافت حقيقت نه بلکه متقاعد است که به حقيقت پی بbرده اسbت " .تbا زمانيکbه شbما
دستھای مرا بسته نگھداريد و نگذاريد که به حسbاب خلقيھbا برسbم ،وحbدت حزبbی در “ ح.د.خ.ا“ .بوجbود نيامbده و دولbت
تقويه نخواھد گرديد .يکپارچگی واقعی تا زمانی که خلقيھا در حزب وجود داشته باشند ،بميان نخواھد آمد .خلقيھا رفقا ما
را شbbکنجه نمbbوده و بقتbbل رسbbانيده انbbد .آنھ bا حتbbی امbbروز نيbbز از مbbا نفbbرت دارنbbد .خلقيھbbا در واقيعbbت دشbbمنان وحbbدت و
يکپbbbbارچگی انbbbbد" .ببbbbbرک در مقابbbbbل سbbbbازمان انقالبbbbbی کbbbbارگران افغانسbbbbتان نيbbbbز بbbbbه ھمbbbbين شbbbbکل برخbbbbورد نمbbbbود.
اما چرا ببرک چنين يک موقف افراطی را اختيار نمود؟ اوﺿاع در کشور ،قوای مسلح و حزب ھرگز ايجاب چنbين جbا
طلبی را نمينمود .حتی موقف شخصی او نيز از اينطريق تقويه نميگرديد .رھبری “ ح.د.خ.ا“ .نتوانست تا به رمز ايجاد
ثبات و امنيت در کشور دست يابد .آنھا نتوانستند پيامدھای منفی سياستھای دولت تره کی و امين را ترميم نمايند.

بخشی از مردم در برابر دولت از خود بی عالقه گی ،بی ميلی و تردد نشان ميدادند .رھبران حزب از وﺿbعيت واقعbی
کار در بخشھای مختلف حزب و زنده گی در کشور آگbاھی نداشbتند .بيخبbری رھبbران حbزب از وظbايف اﺻbلی شbان را
ميتوان با اريۀ يک مثال بخوبی درک نمود :پلينوم کميتۀ مرکزی “ ح.د.خ.ا“ .در جوالی سال  ١٩٩٨٠داير گرديد .متن
تمام بيانات و فيصله نامه ھای ﺻادرۀ در اين پلينوم توسط شورويھا آماده شده بود .اين در واقعيت جنرال ا.و .پbاولوف
رئيس شعبه اطالعات نماينده گی “ ک.ج.ب“ وعضو سرويس شماره يک بخش استخبارات خارجی “ ک.ج.ب“.

١

بود

کbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbه قسbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbمت زيbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbاد مbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbواد ايbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbن پلينbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbوم را آمbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbاده سbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbاخته بbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbود.
در جلسات بيروی سياسی ،سکرتريت کميتۀ مرکbزی “ ح.د.خ.ا“ .و جلسbات دولتbی شbرکت کننbده ھbا بشbکل خودبخbودی
بتادلۀ افکار ميپرداختند  .قطعنامۀ که در اين جلسات ﺻادر ميشد توسط شوروی ھا از قبل آماده شbده و در اختيbار آنھbا
گذاشbbbbbbbbbbbbbbته ميشbbbbbbbbbbbbbbد .درغيbbbbbbbbbbbbbbر اينصbbbbbbbbbbbbbbورت ﺻbbbbbbbbbbbbbbادر شbbbbbbbbbbbbbbدن قطعنامbbbbbbbbbbbbbbه نيbbbbbbbbbbbbbbز محbbbbbbbbbbbbbbال بbbbbbbbbbbbbbbود.
افغانھا توجه بسيار زياد شbانرا بbه توطئbه چيbدن برعليbه يکbديگر در درون حbزب مبbذول داشbته ،فکbر ميکردنbد کbه بbاقی
مسايل بايد توسط شورويھا حل وفصل گردد .در عين زمانيکه افغانھا در رفتار و سلوک شان در مقابل شbوروی طbوری
وانمود ميکردند که کامالَ وابسته به آنھا ] شbوروی ھbا [ انbد ولbی در مقابbل رفقbا شbوروی شbان بطbور قابbل مالحظbۀ از
رياکاری نيز کار ميگرفتند.
ببرک به اين نظر بود که نفوذ و دخالت بيشتر شورويھا در امور داخلی افغانستان باعث بلنbد رفbتن پرسbتيژ و اعتبbار اش
خواھbbد شbbد ولbbی بbbآنھم شbbورويھا قbbادر نخواھنbbد بbbود تbbا بتواننbbد آنطوريکbbه ميbbل داردنbbد او را تحbbت کنتbbرول داشbbته باشbbند.
ريزيدنسی به اين باور بود کbه در آينbدۀ نbه چنbدان دور بايbد بbا ببbرک در يbک سbطح برابbر ،شbرايط ھمکاريھbای بعbدی را
مطbbbbbbbbbbرح کbbbbbbbbbbرد و ايbbbbbbbbbbن مطلbbbbbbbbbbب را بايbbbbbbbbbbد بbbbbbbbbbbرای ادامbbbbbbbbbbۀ کbbbbbbbbbbار بbbbbbbbbbbا او ،ھميشbbbbbbbbbbه بخbbbbbbbbbbاطر داشbbbbbbbbbbت.
اندروپف با شاگردش کريچکف از افغانستان بازديد بعمل آورد .ببbرک بbرعالوۀ اينبbار ،يکبbار ديگbر نيbز بbا انbدروپوف و
استينوف در تاشکند در در ماۀ دسمبر سال ١٩٨١مالقات نمود .ببرک به آنھا وعده داد تbا ھمbه پيشbنھادات آنھbا را عملbی
ساخته ،در امر تقويۀ اردو و څارندوی توجه نموده ،قادر ] جنرال عبدالقادر[ را به مقام معاونيت وزارت دفاع گماريده،
وحدت حزبی را تامين نموده و يک تعداد افراد را سبکدوش سازد.
ﺻالحيتھای ببرک باال برده شد ولی اين موﺿوع زياد پايدار نبود.
ببرک و ھمراھان او عميقا َ به اين باور بودند که اردو و څارندوی ھيچکدام پرچمی نبbوده ،پايگbاه اﺻbلی قbدرت آنھbا را
خاد و واحد ھای مشخصی از فعالين حزبی تشکيل ميدھد .در اين ميان خلقی ھا تحت فشار روز افزون قرار داشتند .اما
١

سرويس نمبر يک بخش استخبارات خارجی “ک.ج.ب“ .يک بخش جمع کننده و تحليل کننده معلومات است که معلومات استخباراتی را از ھمbه
ريزيدنسی ھا ،نماينده گbی ھbا ،شbعبات محلbی “ک.ج.ب“ ،.گ.آر.يbو ،وزارت خارجbه ،آژانbس تbاس ،انسbتيتوت اکbادمی سbاينس اتحbاد شbوروی،
آژانسھای خبری خارجی و نشرات داخلی شوروی بدست ميbآورد .ازايbن مbواد بعbداَ بbرای گزارشbات تحليلbی انbدرباب مbوارد و انکشbافات جالbب
استفاده ميشد .بعد از تحليل نتيجه گيری ﺻورت گرفته درباره اقدامات که بايد ﺻورت گرفته شود پيشنھادات ﺻورت ميگرفbت .ايbن گزارشbات
بايد در حد امکان کوتاه و مختصر ميبودند يعنی بيشترين معلومbات بايbد در کمتbرين سbطور .ايbن گزارشbات بايbد بbا اسbتدالل منطقbی ،پيشbنھادات
منطقی و نظرات واﺿح و روشن و باالخره با بکاربرد واﺿح و روشن کلمات و مفاھيم ھمbراه ميبbود .گbزينش ،گزارشbات و انديشbه ھbای تbازه،
اينھا در واقعيت مشخصات آن گزارشاتی اند که ميتواند باالی انکشاف حوادث تاثير داشته باشد ،وﺿاحت و توانايی پيشبينی حوادث که در آينده
اتفاق می افتند ھمه باعث باال رفتن اھميت گزارش ميشوند .سرويس از ريزيدنسيھا معلومات مختلف را درباره مسbايل مختلbف سياسbی ميطلبيbد.
تعداد کارمندان سرويس به  ۵٠٠تن ميرسد البته بدون کارمندان انستيتوت "  " iبخش استخبارات خارجی “ک.ج.ب“ .که تعداد کارمندان آن سه
برابر بيشتر بود .در ريزيدنسی ھای بزرگ و ميانه کارمندان سرويس وجود دارند ) .در اين قسمت تقريبا َ سه بر چھار حصه يک ﺻفحه حbذف
گرديbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbده اسbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbت( مولbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbف.

سروری به اين نظر بود که مبارزه برعليۀ خلقيھا در امbر جلbو گيbری از توطئbه چينbی بbر عليbه دولbت ،ﺿbرور ميباشbد.
کشتمند اعالم نمود تا " با خلقيھا در جريان يک سال بايد معامله ﺻورت گيرد".
پرچميھا در بعضی جاھا در مقابل رقبای شان يعنی خلقيھا حتی متوسل به تbرور نيbز ميگرديدنbد .بطbور مثbال منشbی اول
حزبی واليت بلخ اﺿافه تر از ده تن خلقی را از بين برده بود .اما خلقيھا در حزب و قوای مسلح نگران مقامھا و امنيت
شخصی شان بودند .خلقيھا شايعاتی را پخش کbرده بودنbد کbه باوجوديکbه پرچميھbا در واقعيbت نماينbده گbی از بbورژوا ھbا
کرده و برای مردم ھيچ خbدمتی را انجbام نbداده انbد کbه اکنbون ج .د.ا .را رھبbری کننbد ،توسbط اتحbاد شbوروی در مقامbات
بااليی نصب ميگردند.
اما پرچميھا به اين باور بودند که کنگرۀ سرتاسری “ ح.د.خ.ا“ .که در مارچ  ١٩٨٢داير گرديده بود پيروزی آنھا را در
مقابل خلقيھا ثابت نموده بود.
در اين ميان سروری ،گالبزوی ،وطنجار و مزدوريار توسط ببرک به فراکسيون بازی متھم گشتند.
باری ببرک به محافظين اش دستور داد تا نمايشی را اجرا نمايند که برمبنای آن نامبرده در دفتر خود موجود است که
گالبزوی ،وطنجار ،مزدوريار با ديگر خلقيھا وارد دفتر او ميشوند .خلقيھا آنطور بنظر ميرسند که ميخواھند باالی او
حمله نمايند .در اين نمايش زمانيکه ببرک با سروری حرف ميزند عصبانی و تند خو بنظر ميرسيد .او به سروری ]در
جريان اين نمايش[ ميگفت که در “ ح.د.خ.ا“ .خلقی ،پرچمی و يا کارگر وجود ندارد ،بلکه اين يک حزب واحد است .اما
در داخل اين حزب فرکسيونھای وجود دارد که بايد با شيوه ھای حزبی و سازمانی با آن برخورد ﺻورت گيرد.
به تاسی از ھمين شيوه ھای حزبی و سازمانی ببرک از شورويھا خواست تا موﺿوع فرستادن سbروری و گالبbزوی بbه
خارج تحت غور برسی قرار گيرد.
در می سال  ١٩٨٠تابئيف و ايوانوف بخاطر از بين بردن تنش ميان گbروه ھbای خلbق و پbرچم بbه بيbروی سياسbی کميتbۀ
مرکزی ح.ک.ا.ش .و “ ک.ج.ب“ .توﺻيه نمودند تا به فرستادن سروری به اتحاد شوروی جھت مداوا و بعداَ به منگوليا
بعنوان سفير موافقه نمايند .با گالبزوی نيز بايد به عين شکل رفتار ميگرديد.
ببرک ،کشتمند ،رفيع و قادر مدعی بودند که سروری در زمان امين وقتيکه رياست سازمان استخبارات ]اگسا[ را عھbده
دار بbbود جنايbbاتی را مرتکbbب شbbده اسbbت کbbه بايbbد نbbامبرده بbbه ھمbbين دليbbل سbbبکدوش گbbردد “ .ک.ج.ب“ .در قbbدم نخسbbت
ميخواست اين الزامات را دفع نموده از سروری حمايت نمايد .به ھمين دليل “ ک.ج.ب“ .ﺻرفا َ زمانی به تعينی سروری
بعنbbوان سbbفير موافقbbت نمbbود کbbه موﺻbbوف بbbه فعاليتھbbای سياسbbی اش خاتمbbه بخشbbيده شخصbاَ از “ ک.ج.ب“ .درخواسbbت
موافقت اشرا نمود.

“ ک.ج.ب“ .ھمچنان از گالبزوی نيز حمايت نمbود .زيbرا نbامبرده يbک شbخص فbداکار و وفbادار

بدوستی افغان ـ شوروی پنداشته ميشد .گالبزوی درمقام وزير داخله کارھای شايستۀ را انجام داده بbود .در مbاه مbی سbال
 ١٩٨٢يک ھيات از طرف کميتۀ مرکزی “ ح.د.خ.ا“ .از جريان کار در وزارت امور داخله “ج.د.خ.ا“ .بازديد بعمbل
آورد .بعbbداَ گbbزارش ايbbن ھيbbات ﺻbbرفا َ بbbه ببbbرک و تنbbی چنbbد از منشbbيھای کميتbbۀ مرکbbزی حbbزب نشbbانداده شbbده از رھبbbری
وزارت امور داخله مخفی نگھداشته شد .اما ريزيدنسی توانسbت بbا اسbتفاده از کارھbای اوپراتيفbی ايbن گbزارش را بدسbت
آورد .بنظر ريزيدنسی اين گزارش بيطرفانه نبوده ،فاکتھا طوری انتخاب گرديده بودند تا برعليۀ شخص گالبbزوی باشbد.
به نظر ريزيدنسی اين گزارش منعکس کننده کشمکشھای سياسی درون حزبی بود .اين گزارش نقش کمکھای شوروی را
کbbه ميخواسbbت څارنbbدوی را بعنbbوان يکbbی از محbbور ھbbای فعbbال قbbوای مسbbلح درآورد ،کbbم بھbbا جلbbوه ميbbداد .نماينbbده گbbی “
ک.ج.ب“ .و وزارت امور داخله به سفير شوروی اظھار نمودند که اين گزارش تعصbب آميbز بbوده و نبايbد بbرای نتيجbه

گيری در کميتۀ مرکزی “ ح.د.خ.ا“ .مورد بحث قرار گيرد .اما تابيئف با اين پيشنھاد موافق نبود .او به اين باور بود کbه
بايد در سکرتريت کميتۀ مرکزی روی اين گزارش بحث ﺻورت گرف ته و در نھايت نتيجه گيری مناسbب ﺻbورت گيbرد.
اما او نيز به اين باور بود که بحث روی اين گزارش ميتواند برعليه گالبزوی استفاده شده و در نھايت منتج بbه برکنbاری
موﺻوف از پُست وزارت داخله گbردد .بنbا َ ريزيدنسbی از تbابيئف خواسbت تbا بگbذارد روی ايbن گbزارش بحbث ﺻbورت
بگيbbbbرد امbbbbا او بايbbbbbد از امکانbbbbات خbbbbود اسbbbbbتفاده نمbbbbوده مbbbbانع اخbbbbbذ ھرنbbbbوع اقbbbbدام ]بbbbbbر عليbbbbۀ گالبbbbbزوی [ گbbbbbردد.
از مخالفت سفير تابئيف با اين درخواست “ ک.ج.ب“ .و وزارت امور داخله به مسکو گزارش داده شد .نتيجه اين گرديد
که از مسکو به تابئيف ھدايت داده شود که تمام نتيجه گيريھای که درباره فعاليتھای فرکسيونی گالبbزوی ﺻbورت گرفتbه
اسbت باطbbل اعbالم گbbردد و او بايbد اقbbداماتی را بbرای بھتbbر سbازی فعاليتھbbای وزارت امbور داخلbbه “ج.د.ا“ .اتخbاذ نمايbbد.
با آنھم بتاريخ چھارم سپتمبرجلسه کميتۀ مرکزی “ ح.د.خ.ا“ .درپشت در ھای بسته تحت رياست ببرک داير گرديد و در
آن گالبزوی مورد انتقاد قرار گرفت .در اين جلسه موﺿوع برکناری موﺻbوف از وزارت داخلbه ،بbا ذکbر موافقbه سbفير
شوروی در اين مورد مطرح گرديد.
در پنجم سپتمبر بار ديگر نماينده ھای “ ک.ج.ب“ .و وزارت امورداخله مخالفت شbانرا بbا برکنbاری گالبbزوی بbا تbابئيف
در حضbbور سرمشbbاور نظbbامی و سرپرسbbت سرمشbbاوريت حbbزب و.ک.فتيئbbف ١مطbbرح نمودنbbد .در ايbbن جلسbbه تbbابئيف از
موﺿع قبلی اش عقب نشينی نموده فيصله بعمل آمbد تbا آنھbا مسbودۀ قطعنامbۀ کميتbۀ مرکbزی “ ح.د.خ.ا“ .مبنbی بbر بھتbر
ساختن فعاليتھای وزارت امور داخله را تھيه نموده ،آنbرا بbه کميتbۀ مرکbزی “ ح.د.خ.ا“ .ارايbه نماينbد .مباحثbه روی ايbن
پيشنھادات ]مسbودۀ کbه قbرار بbود توسbط روسbھا بbه کميتbۀ مرکbزی ارسbال گbردد[ نبايbد بbا گزارشbيکه قbبالَ در ارتبbاط بbه
فعاليتھbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbای وزارت داخلbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbه تھيbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbه شbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbده بbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbود ،مbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbرتبط سbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbاخته ميشbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbد.
در بيست ويکم سپتمبر اين موﺿوع که آيا گالبزوی بايد مورد انتقاد قbرار گيbرد و يbا نbه؟ يکبbار ديگbر بbا تbابئيف مطbرح
شد .تابئيف با موافقت سرمشاور حزبی آ.و.رومنتسوف ،٢پافشاری نمود تbا اشbتباھات کbاری موجbود در وزارت داخلbه و
شخص گالبزوی بايد مورد بررسی قرا گيرد .او دليل اين پافشاری اشرا موافقت وزارت داخله شوروی را در اين مورد
ميدانست .بنظر وزارت داخله شوروی بايد تدابير سختی برعليۀ گالبزوی اتخاذ ميگرديد.
با وجود موافقت تابئيف مبنی بر اينکه از سکرتريت کميتbۀ مرکbزی حbزب نبايbد برعليbه گالبbزوی اسbتفاده شbود ،در مbتن
قطعنامه کميتۀ مرکزی ] که توسط “ ک.ج.ب“ .و تابئيف نوشته شده بود [ و به کميتۀ مرکزی فرستاده شده بود ،تغيراتی
وارد گرديد .به اين دليل نماينده ھbای “ ک.ج.ب“ .و وزارت امbور داخلbه پيشbنھاد نمودنbد کbه شbخص سbفير و سرمشbاور
نظامی بايد از طريق رومنتسوف از افغانھا تقاﺿا نمايند که جلسۀ مورخ بيست و پنچم سپتمبر را بbه ايbن بھانbه کbه " ايbن
موﺿbbbbbbbbbbbbbbbbbbbوع تقاﺿbbbbbbbbbbbbbbbbbbbا کارھbbbbbbbbbbbbbbbbbbbای بيشbbbbbbbbbbbbbbbbbbbتری را مينمايbbbbbbbbbbbbbbbbbbbد" بbbbbbbbbbbbbbbbbbbbه تعويbbbbbbbbbbbbbbbbbbbق اندازنbbbbbbbbbbbbbbbbbbbد.
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نماينbbدۀ “ ک.ج.ب“ بايbbد در مالقbbات اش بbbا ببbbbرک از او ميخواسbbت کbbه برمبنbbای خواسbbته و خbbbواھش “ ک.ج.ب“ .و
وزارت داخله اتحادشووری بايد او شخصا َ بعنوان منشی عمومی ،از روند بررسی مسودۀ مذکور توسط کميته مرکbزی
نظارت نمايد.
در اين ھنگام نجيب ﷲ بعضی مدارک را مبنی بر رفتbار غيراخالقbی گالبbزوی و برنامbۀ کbه توسbط يکbی از وابسbتگان
گالبزوی برای جلب و جذب قومندان قطعۀ محافظ ببرک ريخته شده بود را به ببرک نشان داد .نجيب ﷲ با ايbن کbارش
روی آتش تيل ريخت.
نماينده ھای “ ک.ج.ب“ .و ريزيدنسی به اين باور رسbيده بودنbد کbه حرکbات ببbرک و ھمراھbان او در مغbايرت بbا منbافع
اتحاد شوروی در افغانستان قرار دارد .شاھد اين مدعا بطی بودن آھنگ رشد انقالبی در کشور و موجوديت روحيۀ ﺿد
شوروی بود که در داخل حزب و کشور در حالت رشد قرار داشت .سياست فرقه گرايی و وابسته گی ] به شbوروی[ کbه
توسط ببرک اختيار شده بود به مثابه مانع ] در راه پيشرفت [ تلقی ميشد و اتحاد شوروی را مجبور ميساخت ادارۀ جنگ
بbbر عليbbه دشbbمن را خbbود بbbه عھbbده بگيbbرد .اينھbbا ]ببbbرک و ھمراھbbانش[ نيمخواسbbتند تbbا مشbbاورين شbbوروی از گزارشbbھا و
معلومات واقعی اوﺿاع حاکم در حزب و کشور آگاھی حاﺻل کنند.
نجيب ﷲ به يک ھيات خاد که به شوروی مسافرت مينمود ھشدار داد که در زمان اقامت شان در مسکو بايد با احتيbاط
کامل درباره اوﺿاع در افغانستان و “ ح.د.خ.ا“ .ﺻحبت کنند زيbرا در محbل اقامbت ھيbات افغbانی وسbايل اسbتراق سbمع
موجbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbود ميباشbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbد.
ببرک ،نور احمد نور ،محمود بريالی ،سلطانعلی کشتمند ،راتبزاد ] اناھيتا راتب زاد [ و گل آقا ھمه مربوط ھمين گروپ
متعصب بودند .آنھا مانع ترفيع و پيشرفت آنعده از افغانھايکه از موسسات تحصيالت عالی اتحاد شوروی فارغ شده
بودند ،ميگشتند .از جمله  ٢٧١تن که در اتحاد شوروی تحصيل نموده بودند  ١٧٣تن در سطوح پايانی قوای مسلح بکار
گماشته شده ﺻرفا َ يکتن از آنھا در پُست بلندی تعين گرديده بود .نامبرده به ﺻفت لوی درستيز تعين گرديده بود.
در مقابل آنھايکه در کشور ھای کپيتاليستی تحصيالت نظامی نموده بودنbد در سbطوح بbاالتری گماشbته شbده بودنbد .پbائين
ترين مقامی را که افرادی از قماش دارا بودند پُست قومندانی قطعات بود.
گل آقا که يکی پرچمی متعصب بود مشاورين شوروی را متھم به طرفداری از خلقيھا و ﺿديت با تالش ھمگانی که در
جھت وحدت حزبی ﺻورت ميگرفت ،مينمود .او به اين عقيده بود که مصالحه بين خلق و پرچم به وجود نخواھد آمد.
" خلقيھا يکه مرتکب جنايت بر عليه مردم شده اند ميتوانند برای ھر مدتی که خواسته باشند مخفbی بماننbد .امbا در نھايbت
آنھا بصورت عادالنۀ به سزا اعمال خود خواھند رسيد .در اتحاد شوروی نيز خائنين و قاتالن خيلی دير بعد از ختم جنگ
بbbbbbbه محاکمbbbbbbه کشbbbbbbانيده شbbbbbbده مجbbbbbbازات شbbbbbbدند .در افغانسbbbbbbتان نيbbbbbbز عbbbbbbين ھمbbbbbbين کbbbbbbار اجbbbbbbرا خواھbbbbbbد شbbbbbbد".
دفتر “ ک.ج.ب“ .و ريزيدنسی ھر دو پيشنھاد نمودند تا گل آقا از پُست رياسbت امbور سياسbی اردو برکنbار سbاخته شbود.
ھمچنان بنظر آنھا ]“ ک.ج.ب“ .و ريزيدنسی[ ببرک نيز شخص تنبلی بود که ﺻبحگاھان ساعت نه از خواب بلند ميشbد
و زياد کار نمينمود.در واقعيت او تا حدی به تbره کbی شbباھت داشbت .وزاريکbه بمالقbات ببbرک ميآمدنbد زيbاد در انتظbار
ميمآندنbbد .او وزيbbر داخلbbه را بعنbbوان وزيbbر داخلbbه کشbbور نbbه بلکbbه بعنbbوان يbbک مخبbbر کbbه از اوﺿbbاع در حلقbbۀ رھبbbری
“ج.د.ا“ ] .به روسھا [ گزارش ميداد ،ميپذيرفت .ببرک شخصbی متbردد و فاقbد اعتمbاد بbه نفbس بbود کbه ايbن موﺿbوع را

ميتوان در تbردد و دودلbی او در مقابbل ديگbران بوﺿbاحت ديbد .ثانيbا َ ثبbوت ديگbر اينحbرف تbاثير پbذيری خيلbی سbاده او از
ديگران بود.

اما او خود را يکی از شخصيتھای خيلbی بbزرگ جھbان و بbاالتر از کاسbترو رھبbر کيوبbا ميدانسbت.

ببرک به غالم دستگير پنچشيری يکی از اعضای بيروی سياسی و مسول بخش نظارت و کنتbرول حbزب بbد گمbان بbود.
دليل اين موﺿوع اينبود که به نظر ببbرک " پنچشbيری ھنbوز ھbم در بbاره ھbر موﺿbوع نظbر خbودش را داشbته ،يکbی از
عوامbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbل و منشbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbا مخالفتھbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbای درون حزبbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbی ميباشbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbد".
ببرک بطور غير مستقيم پسر مامايش ،عبدالوکيل وزير ماليه را بدليل ھمکbاری بbا “ ک.ج.ب“ .مbورد انتقbاد قbرار داد.
اخالق ببرک نيز پاک نبود نامبرده با اناھيتا راتبزاد يکی از اعضای بيروی سياسی ارتباط داشت.
گالبزوی بشکل روزمره به ببرک از اوﺿاع کشور در بيست و چھار ساعت گذشته گزارش ميداد .او از رفتار شورويھا
در برابر ببرک متعجب گرديده بود.
شbbورويھا نتوانسbbتند آنطوريکbbه بايbbد روی ببbbرک تbbاثير ميگذاشbbتند ،تbbاثير بگذارنbbد .آنھbbا از شbbراب نوشbbی زيbbاد ببbbرک و
کارحزبی او نيز چشم پوشی ميکردند .ببرک يکی از رھبbران غيbر فعbال حbزب و دولbت بbود .يگانbه انديشbه او اينبbود کbه
چگونه با رھبران خلق مصالحه نمايد .او در فکر باثبات ساختن اوﺿاع کشور نبود زيرا به نظbر او بايbد شbوروی ھbا بbه
اينکار ميپرداختند .اما او در عين زمان کار مشاورين شوروی را مورد انتقاد قرار ميداد.
باری گالبزوی گفته بود " ببرک بيشتر به يک مستنطق شباھبت دارد تا به رھبر کشور و من وزير امور داخله “ج.د.ا“.
نbbbbه بلکbbbbه وزيbbbbر امbbbbور داخلbbbbه شbbbbھر کابbbbbل ميباشbbbbم زيbbbbرا اکثbbbbر نقbbbbاط کشbbbbور در دسbbbbت شورشbbbbيان قbbbbرار دارد ".
طرز زنده گی اشخاص نزديک به ببرک خارج از دايرۀ ستودن و تعريف نمودن بود .محمود بريالی برادراندر ببرک
) از طرف پدر( که منشی کميتbۀ مرکbزی “ ح.د.خ.ا“ .نيbز بbود و در عbين زمbان مسbول شbعبه روابbط بbين الم للbی کميتbۀ
مرکزی حزب و بعنوان يک رھبر احتمالی در آينده متصbور بbود .موﺻbوف مشbغول خريbد و فbروش خانbه و مbوتر بbود.
نور و زيbری ھbردو ھمbه روزه بbين سbاعات ھشbت و ده قبbل از ظھbر مشbغول نوشbيدن چbای از سbموار و ﺻbحبت بودنbد.
نجيب ﷲ ،دوست ] شاه محمد دوسbت [ و سbکی کbی ] ١احتمbاالَ منظbور نويسbنده از محمbد ياسbين ﺻbادقی رئbيس شbورای
وزيران است .ويرايشگر[ گروپ ديگری را تشکيل ميدادند که دارای نظرات متعدلتری در رابطه به وحدت حزبی بودند.
اما آنھا ھيچگاھی فيصله ھای ببرک را مورد سوال قرار نميدادند.
ارتشا و استثنا قايل شدن به اقارب و نزديکان در سطح رھبری موﺿوعی بود کامالَ عادی  .آنھا ھيچ بيمی از حيف وميل
نمودن دارايھای عامه برای رفع احتياجات شخصی و خوشی خود شان ،نداشتند.
در ماۀ جون سال ١٩٨٢سکولوف و اخوريموف به اوستينوف گزارشی مبنی بر فعاليتھای نور ،بريالی و گل آقا برعليbه
وحدت حزبی نوشتند .بر مبنای اين گزارش آنھا ازحمايت کشتمند ،نجيب ﷲ و رفيع برخودار بودند .در اين گزارش آمده
بود  :اينھا افرادی خيلی خطرناکی انbد .آنھbا مbوازی بbا بbاال رفbتن نفbوذ شbان ] در داخbل حbزب [ بbه ﺻbورت مکbرر بbه
نظريات و سفارشbات مشbاورين شbوروی پشbت پbا زده ،بbه دوگbانگی و دورويbی رفتbار مينماينbد .رھبbران نظbامی پيشbنھاد
نمودند تا اشخاص فوق بشکل تدريجی از وظايف شان کنار زده شده به خارج فرستاده شوند.
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در ايbbن ميbbان عبbbدالقادر ] جنbbرال عبbbدالقادر[ از اعتمbbاد کامbbل شbbورويھا اعbbم از نظbbامی و غيbbر نظbbامی برخbbوردار بbbود.
ريزيدنسی به او ارج زيادی ميگذاشت و ويرا بديدۀ يک شخص قانونی و با انظباط ميديbد کbه زنbده گbی اشbرا وقbف اتحbاد
شbbوروی نمbbوده بbbود .بنظbbر قbbادر ناسbbازگاری موجbbود بbbين گbbروه ھbbای خلbbق و پbbرچم از موقbbف اجتمbbاعی پرچميھbbا منشbbا
ميگرفت .زيرا پرچميھا از طبقات ممتاز جامعه افغانی نماينده گی ميکردند در حاليکه خلقيھbا اکثbراَ افbراد فقيbر بودنbد.
قادر در زندان مورد شکنجه روانی قرار گرفته و عصbب دسbت راسbت اش را منفصbل کbرده بودنbد .ببbرک از شخصbيت
نيرومند او آگاھی داشت اما درخفا از او اظھار تنفر نموده به او سوظن داشت .اما ريزيدنسی به ايbن بbاور بbود کbه نظbر
ببرک دربارۀ قادر را ،بايد تحمل نموده ،از قادر بيشتراستفاده نمود.
در سال  ۱۹۸۲شورويھا رفيع را جھت تحصيالت نظامی به شوروی فرسbتادند و قbادر را جانشbين او سbاختند .مارشbال
سbbکولوف دربbbارۀ قbbادر چنbbين گbbزارش داد " عبbbدالقادر بbbه شbbوروی وفbbادار بbbوده بbbدون ھbbدايت و موافقbbت جانbbب شbbوروی
ھيچگbbاھی دسbbت بکbbدام اقbbدام نظbbامی يbbا سياسbbی نخواھbbد زد .نbbامبرده دارای روابbbط خيلbbی خbbوب کbbاری بbbا جنbbرال م.ی.
سوروکين ١است .نظر ما اينست که عبدالقادر يکی از آنعده رھبران حزبbی و دولتbی اسbت کbه دارای چشbم انbداز خيلbی
خوبی است .از عبدالقادر ميشود بنفع ما استفاده نمود".
اما نجيب ﷲ معلومات جديدی را دربارۀ سواستفاده مالی ،رفتار و روش ﺿbد حزبbی و ماجراجويھbای قbادر ،بbه سbوانح
پاک موﺻوف اﺿافه نمود .قادر تالش نموده بود تbا گالبbزوی را تشbويق نمايbد کbه بbه اردو پيوسbته و بbا اسbتفاده از قbوای
نظامی نظم وامنيت را در کشور مستقر سازد .نظر قادر اينبود که در قدم اول قوای مسلح قدرت را غضب نموده و بعد اَ
زمانيکه دموکراسی در کشور تقويه گرديد ،قوای مسلح قدرت را به اعضای سالم حزب منتقbل بگردانbد ] .زيbرا[ ببbرک
در امر ايجاد وحدت حزبی و آوردن ثبات در کشور ناتوان بوده است.
نجيب ﷲ از ببرک تقاﺿا نمود تا به شکل ذيل عمل نمايد :قbادر ممکbن يbک جنbاح مخbالف راسbت و يbا چbپ را رھبbری
نمايد که البته اينکار گمان موجوديت دموکراسی در “ج.د.خ.ا“ .را ايجاد خواھد نمود .در اينحال ببbرک ميتوانbد مخbالفين
واقعی] که با استفاده از فضای دموکراسی [ خود را علنی ساخته اند ،را از ميان بردارد .ببرک به اين نظر بود که اين
يک برنامه ماجراجويانه است که باعث تحريک نمودن قادر ميشود.
زمانيکه يک ھيات افغانی بbرای اشbتراک در بيسbت وششbمين کنگbره ح.ک.ا.ش ٢بbه مسbکو آمbاده گbی ميگرفbت ،تbابيئف،
کوزلوف ،مايروف و سپولنيکوف به اندروپوف تيليگرامی فرستادند که در آن چنين آمbده بbود  :زمانيکbه بbا ھيbات افغbانی
مالقات ﺻورت ميگيرد بايد به افغانھا فشار آورده شود کbه درعمليbات نظbامی سbھم گرفتbه ،ديگbر حيثيbت تماشbاچی نبbرد
قوای شوروی را نداشته باشند.
ثانيا َ بايد باالی ببرک فشار آورد که در مورد موجوديت يکتعداد افراد در حزب ،دولت ،قوای مسلح ،پbوليس و خbاد کbه
به احزاب و سازمانھای اسالمی وابسته اند و خطر جدی را متوجه انقالب گردانيده اند توجbه نمايbد .ھرگbاه ھيbات افغانھbا
ادعا نمايد که نماينده ھای شوروی در افغانستان معلومات کافی ،واقعبينانه و بيطرفانه را درباره مسايل مختلف در اخيتار
ندارند بايد بجواب شان گفته شود که جانب شوروی معلومات واقعی را در قبال اوﺿbاع در “ج.د.ا“ .در اختيbار داشbته،
نماينده ھای شوروی در تمام ساحات “ج.د.ا“ مشغول اجرا وظايف شان بوده و دارای معلومات تازه دربbارۀ اوﺿbاع در

١

General M.I.Sorokin

٢

بيست و ششمين کنگره ح.ک.ا.ش در فبروری ـ مارچ  ١٩٨١داير گرديده بود .ويرايشگر

حزب و کشور ميباشند .ھرگاه ھيات افغانی مسايل شخصی خصوﺻ اَ موﺿbوع فرسbتادن وکيbل وزيbر ماليbه را بخbارج و
گماشتن او در امور ديپلوماتيک را مطرح نمايند بايد برايشان گفته شود که ﺿرورتی برای اجرا اينکار ديده نشده و ثاينا َ
دليل طرح اين موﺿوع ] برکناری وکيل[ ﺻرفا َ از موقف شخصی ببرک دربرابر وزيbر ماليbه منشbا ميگيbرد .ھمچنbان
برای افغانھا بايد توﺻيه شود که به خلقيھای ﺻادق توجه بيشتری نمايند تا به وسيلۀ آنھا خلقيھای متعصب را در انزوا
قرار داده شوند.
در بيست و ششمين کنگرۀ ح.ک.ا.ش اسم تره کی در ميbان کمونيسbت ھايکbه بعbد از کنگbرۀ قبلbی حbزب درگذشbته بودنbد،
وجود نداشت .پرچميھا اين موﺿوع را با ھياھوی زياد و به مثابۀ عدم تمايل شوروی به گروه خلق در مبارزه بر عليه آن
جناح تلقی نموده آنرا " معادل تالشھای شش ماھه خود ما برعليه گروه خلق " تلقی کردند.
در اين ھنگام مشاورين ايbدولوژيک شbوروی در “ ح.د.خ.ا“ .عبbارت بودنbد از  :و.س .سbفرانچوک ،س.م .ويسbيلوف،
١

گريکوف ،کوزلوف ،و.گ .لمونوسوف ،و.ک.فتيئف ،آ.و .رومانتسوف و و.گ .زمريانوف.

تعداد اعضای حزب از اپريل سال  ۱۹۷۸تا اکتbوبر سbال  ۱۹۸۲بيسbت برابbر افbزايش يافتbه ،تعbداد آن بbه  ۶۰۰۰۰نفbر
ميرسيد .در بين اعضای حزب تعداد کارگران و کاسبان خيلی اندک بود و ﺻرفا َ  ۸فيصد اعضای حزب را طبقۀ کارگر
تشکيل ميداد .طبقۀ کارگر در رده ھای بااليی ارگانھای حزبی ،شورای انقالبی و کميتۀ مرکزی نيbز حضbوری نداشbت.
اين حزب زادۀ چيکا و ارگانھای انتظامی و جزايی بوده ،از نگاۀ کميت رشد نموده بود طوريکه که تعدادی اعضbای آن
به  ۲۸۰۰۰و تعدادی اعضای سازمان حزبی شھر کابل به  ۱۱۵۰۰تن ميرسيد.

١

V.S.Sofronchuk, S.M.Veselov, Grekov, Kozlov, V.G.Lomonsov, V.K.Fateev, AV.Romanstov and V.G.
Zamaryanov.

فرزند چيکا
ارگانھای امنيتی افغانستان با شھامت و مجاھدت مجذوب آموزشbی شbده بودنbد کbه از “ ک.ج.ب“ .بدسbت آورده بودنbد.
ارگانھای امنيتی افغانستان در سال  ۱۹۸۰ھمه يکسان بازسازگرديدند.
شعبات ادارۀ امنيت دولتی ) خاد ( به ھمه بيست و نه واليت ،ھمه ولسواليھا و قشالقھا فعال بود .تعداد کارمندان آن اداره
از ھفتصد تن در جنوری سال  ۱۹۸۰به يکھزار و ششصد و پنجاه تbن در سbال  ۱۹۸۲افbزايش يافتbه بbود کbه از آنجملbه
پنجاه وشش فيصد آنرا اعضای “ ح.د.خ.ا“ .و بيست و ھشbت فيصbد آنbرا اعضbای سbازمان دموکراتيbک جوانbان تشbکيل
ميداد که مربوط  ۶۳ناحيه حزبی ميشد .کارمندان خاد تعليمات مسلکی را در اتحاد شوروی و مرکز تعليمی در کابل فرا
ميگرفتند .اداره امنيت دولتی متشکل بود از يازده بخbش اوپراتيفbی  ،يbک مbديريت سياسbی ،يbک مbديريت ملکbی و يbازده
شعبه حمايتی.
ببbرک در سbال  ۱۹۸۱رﺿbbايت زيbادش را از کbارکرد ھbbای “ ک.ج.ب“ .در “ج.د.ا“ .اعbالم نمbود .او اظھbbار نمbود کbbه
احترام بی حد زيادی به اندروپوف رئيس “ ک.ج.ب“ .داشته و “ ک.ج.ب“ .تحت امر نامبرده سھم بزرگbی را در ايجbاد
نظام جمھوری دموکراتيک افغانستان و دفاع از دستاورد ھای انقالب ثور بازی نموده است “ .ک.ج.ب“ .توانسbته اسbت
برای اولين بار در تاريخ افغانستان چنين يک ادارۀ امنيتی را ايجاد نمايد که در سراسر کشور و در بين ھمه اقشار جامعه
فعال باشد.
" خاد از سطح پاينتر از ﺻفر به فعاليت آغاز نمود".
ببرک در ماه می سال  ۱۹۸۲در يک جلسۀ اوپراتيفی با تعدادی از افسران بلند پايه و کارمندان اوپراتيفی اظھار داشت
" خاد به يک نيروی واقعی رزمی در مقابل دشمنان انقالب مبدل شده است".
در گذشته وظيفه اﺻلی ارگانھای امنيتی را مبارزه مسلحانه بر عليه شورشيان تشکيل ميbداد .اکنbون اکثbراَ آنھbا مشbغول
اجbbرای فعاليتھbbای اوپراتيفbbی ،اجنتbbوری ميباشbbند و تعbbداد اجنتھbbا در شbbبکه ھbbای اجنتbbوری بbbه  ۹۵۰۰ﺘــﻥ ميرسbbد.
در شھر کابل عمليات تصفيوی بشکل منظم اجرا ميگرديد .به ھمين دليbل دو ﺻbد و شصbت ونbه گbروپ عمليbاتی تشbکيل
گرديbbده بbbود کbbه در چوکbbات آن ھشbbتھزار و دو ﺻbbد چھbbل تbbن از قbbوای مسbbلح ،يکھbbزار و سbbه ﺻbbد و نbbود و دو تbbن از
څارندوی ،پنجصدو و چھل تن از خbاد و اﺿbافه تbر از يکھbزار و ھفتصbد تbن از فعbاالن حزبbی مشbغول اجbرای عمليbات
تصفيوی بودند .تعbداد منbازل کbه از دوم الbی ھشbتم فبbروری سbال  ۱۹۸۱تالشbی شbده بbود بbه نbه ھbزار و ششصbد منbزل
ميرسيد .در جريان اين عملياتھا بتعداد چھار ھbزار پنجصbد و ھفتbادو ھفbت تbن جbوان کbه از خbدمت سbربازی مخفbی شbده
بودند گرفتار گرديده به مراکز سوق اعزام شدند .ھفتاد و يک تن بشمول پنج تن مربوط به يک سازمان طرفدار چين بنام

" وطنپرسbbتان دوسbbتدار آزادی " بشbbمول پbbنچ تbbن از اعضbbای سbbازمان شbbيعۀ " نصbbر" دسbbتگير شbbدند .ھمچنbbان اسbbناد
عضويت پنجھزار تن مربوط به حزب اسالمی ١گلبدين حکمتيار نيز بدست آمد .متعاقبا َ يbک شbبکه پنجصbد نفbری حbزب
اسالمی گلبدين حکمتيار که در شھر کابل فعاليت ميکرد کشف گرديده تحت نظارت قرار گرفت .در ميbان اعضbای ايbن
شbبکه بbbه تعbداد يکصbbد و بيسbت وھفbbت تbن از پرسbbونل قbbوای مسbلح موجbbود بbود .در جريbbان عمليbات تصbbفيوی آرشbbيف
سازمان ماويئستی " پيکار" نيز بدست آمده اعضای آن دستگير گرديد.
رھبر گbروه مخفbی " جامعbه اسbالمی افغانسbتان " نيbز دسbتگير گرديbد .موﺻbوف در جريbان بbازجويی اسbمای ھشتصbد و
بيست و پنچ تن را افشا ساخت .دوازده تن از رھبران اين حزب دستگير گرديده به حلقه مخفی اين سازمان رخنه ﺻورت
١

گرفت.

عمليات عالمگير )حامل شمشير( بتاريخ دوم مارچ اجر گرديد.
يک فرونbد طيbاره مربbوط شbرکت ھوانbوردی دولتbی پاکسbتان توسbط يbک گbروپ تروريسbتی پاکسbتانی در جريbان پbرواز
بصوب آلمان غرب اختطاف گرديده و به ميدان ھوايی کابل نشست نمود .رباينده ھا تقاﺿا رھايی ھمه زنbدانيان سياسbی
موجود در پاکستان را مينمودند .رھبری اين گروۀ تروريستی را مرتضی بوتو ٢به عھده داشت .او قبل از اين اقدامش به
کابل آمده بود و با نجيب ﷲ رئيس خاد مالقات نموده بود .آنھا روی شيوه ھbای مبbارزه بbر عليbه دولbت پاکسbتان بحbث و
گفتگو نموده و در اواخر سال  ۱۹۸۰روی اختطاف نمودن يک فروند طياره با ھم به توافق رسيده بودند .نجيbب ﷲ در
جريان شب  ۳/۲مارچ شخصا َ در حاليکه لباس کارمند ميدان ھوايی را به تن داشت در زينه ھای طياره با بوتو مالقات
نمbود .ريزيدنسbbی و نماينbbده گbbی “ ک.ج.ب“ .توﺻbbيه ھbbای الزم را بbbه نجيbbب ﷲ در مbbورد اينکbbه چگونbbه بايbbد از وﺿbbع
موجود بھترين استفاده سياسی را بbر عليbه پاکسbتان نمايbد ،داده بودنbد .بوتbو تقاﺿbا نمbود تbا سbه تbن از اعضbای سbازمان
الbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbذولفقار نيbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbز بbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbا آنھbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbا يکجbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbا شbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbود.
به تروريستھا مبلغ چھار ھزار و پنجصد دالر ھمراه با مواد منفجbرۀ سbاعتدار ،سbه ميbل کالشbينکوف بbا گلولbه ھbای آن و
چھbار عbدد بbم دسbتی داده شbbد .در عbين زمbان ﺿbياالحق ٣از برژنbbف تقاﺿbا نمbود تbا دولbbت افغانسbتان را تشbويق نمايbد تbbا
مسافرين و طياره را ]از چنگ رباينده گان[ رھا سازد .تبليغات شديدی درباره رژيم تروريستی پاکستان براه انداخته شد.
تصميم گرفته شد تا طيارۀ مذکور بعد از موافقت تريپولی ] پايتخت ليبيا [ به کشور لبيا پرواز نمايد .قذافی ٤وعده نمود تا
به رباينده گان طياره پناھنده گی داده ،مسافرين طياره را در اردوگاه جابجا نمايد .قبل از اينکه طياره جانب ليبيbا پbرواز
نمايد به مسافرين زن اجازه داده شد تا طياره را ترک گويند .طيارۀ مذکور بعد از گرفتن مواد سوخت کابل را ترک گفت.

١

حزب اسالمی افغانستان ،يکی از قويترين و افراطی ترين گروه ھای مقاومت بود که توسط پاکستان حمايت م يگرديد .ويرايشگر
١

يک گروپ طرفدار چين در شھر مزار شريف کشف و سرکوب گرديد) .مولف(

٢

مرتضی بوتو فرزند ذولفقارعلی بوتو رئيس جمھور پاکستان بين ساليان  ۱۹۷۱و  ۱۹۷۳و ﺻدراعظم آنکشور در سالھای ۱۹۷۳ـ .۱۹۷۷
ذولفقار علی بوتو توسط نظاميان آنکشور نخست برکنار و بعداَ اعدام گرديد ).ويرايشگر(.
٣

محمد ﺿيا الحق لوی درستيز و بعدا َ بين ساليان  ١۹۷۸و  ١۹۸۸رئيس جمھور پاکستان ).ويرايشگر(.
٤

در فبروری سال  ١۹۸۲گروه مخفی " سازمان رھايی" با مطبعه و دسbتگاۀ راديbويی آن ازبbين بbرده شbد .ايbن سbازمان
ارتباطbbات وسbbيعی بbbا اسbbتادان ،شbbاگردان و مbbامورين دولbbت در پايتخbbت و سbbاير شbbھر ھbbا داشbbت .در ايbbن ارتبbbاط جمع bا َ
يکصد وسی تن :سی و يک افسر  ،شصت محصل و متعلم ،ھفت معلم ،سيزده کارگر ،نbه تbاجر و ده تbن از منصbوبين
قوای مسلح دستگير گرديدند.
خاد در جريان شش ماه اول سال  ۱۹۸۲در  ۷۵۰عمليات بزرگ و منطقوی که برعليه شورشbيان راه انbدازی شbده بbود
اشتراک نمود.
باالتراز  ۴۵۰حملۀ ھوايی و زمينی که بر پايگاه ھای شورشيان ﺻورت گرفته بود براساس معلومbات اجنتbوريی بbود
که خاد بدست آورده بود .در جريان اين عمليات ھا سه ﺻد کميته گروه ھای شورشی از بين برده شده و بتعداد ششھزار
تن شورشی دستگير گرديد.
يکی از خصوﺻيتھای فعاليت خاد اينبود که تالش بخرچ ميداد تا گروه ھای شورشی منحل گشته از جنگ دست بردارند.
در نتيجۀ فعاليتھای خاد دوﺻد وپنجاه گbروۀ شورشbی سbالحھای شbانرا بbه زمbين گذاشbته و در چوکbات پنجbاه گbروۀ دفbاع
خbbbودی تنظbbbيم گرديدنbbbد .ھمچنbbbان خbbbاد بbbbا سbbbرکرده ھbbbای يکصbbbد و شصbbbت و دو گbbbروه ديگbbbر سbbbرگرم مbbbذاکره بbbbود.
“ ک.ج.ب“ .عالقه زيادی به ايجاد " باند ھای کذابی" داشت .اين بانbد ھbا طbوری وانمbود ميکردنbد کbه گويbا گbروه ھbای
مسلح دشمن ١اند ولی در حقيقت آنھbا برعليbه گbروه ھbای واقعbی مجاھbدين عمbل نمbوده در ھbر فرﺻbت مناسbب بbه قتbل و
کشتار مجاھدين ميپرداختند .اين باند ھای کذابی گروه ھbای مختلbف شورشbی را تحريbک نمbوده و در ﺻbورت ﺿbرورت
طوری وانمود ميکردند که ميخواھند از جنگ دست بردارند و به اين ترتيbب بbه دولbت مbی پيوسbتند .در مbاه اکتbوبر سbال
 ۱۹۸۲به تعداد ھشتاد وچھار گروه از اين نوع وجود داشت و قرار بbود دو گbروه ديگbر تbا جنbوری سbال  ۱۹۸۳تشbکيل
گردد.
در سال  ۱۹۸۲اﺿافه تر از يکھزار و پنجصد تن از اعضای سازمانھای مختلف مخفی دستگير گرديدند .دو ﺻbد گbروه
ﺿbbد دولتbbی از بbbين بbbرده شbbد ،يکصbbد و ھفتbbاد گbbروه افراطbbی چپbbی خلbbع سbbالح گرديbbد .ﺿbbمنا َ تظاھراتيکbbه در ارتبbbاط بbbه
چھارمين سالروز انقالب ثور و اعياد مذھبی برنامه ريزی شده بود ،برھم زده شد .بيست وھفت گروۀ تروريستی مشتمل
بر سه ﺻد تن نيز از بين برده شد.
در نواحی تحت کنترول دولت بتعداد دو ﺻد گروۀ دفاع خودی تشکيل گرديد .تعداد اجنت ھای که توسط ادارات محلی
خاد برای رخنه نمودن به درون گروه ھای شورشی از آن استفاده ميگرديد در سه مbاه اول سbال  ۱۹۸۳از ھشتصbد تbن
تجاوز مينمود .برمبنای معلومات بدست آمده از طريق اين افراد ،يکصد و چھل حمله ھbوايی و سbه ﺻbد و شصbت حملbه
زمينی ﺻورت گرفته بود.

معمرالقذافی  .از سال  ١۹۷۰به اينطرف رئيس جمھور کشور ليبيا ).ويرايشگر( .
١

اﺻطالح دشمن بار اول به گروه ھای چريکی مخالف مسلمان در اتحاد شوروی در دھه  ۱۹٢۰بکار برده شد) .ويرايشگر(.

در راستای بھتر ساختن فعاليتھای قوای سرحدی نيز تالشھای توسط “ ک.ج.ب“ .بخرچ داده شد .تعداد قوای سرحدی تا
سال  ۱۹۸۳به بيست و ھفت ھزار وھفتصد و پانزده تن افزايش يافته بود که البته اين رقم چھل وسه اعشاريه ھفت فيصد
تمام قوای مسلح را تشکيل ميداد .تناسب تعداد پرسونل قوای سرحدی در برابر يک اردو منظم  ١/٣بود.
جھت تکميل پرسونل قوای سرحدی يک کميسيون ويژه مرکب از اعضای کميتۀ مرکزی “ ح.د.خ.ا“ .و بيروی سياسی
تشکيل گرديده بود ولی با وﺻف موجوديbت ايbن کميسbيون نصbاب قbوای سbرحدی بbه دليbل فbرار زيbاد سbربازان ھيچگbاه
تکميل نگرديد .بطور مثbال در سbال  ۱۹۸۲دوھbزار تbن از مجمbوع پنچھbزار و ششصbد تbن کbه جديbداَ و بشbکل اجبbاری
شامل قوای سرحدی ساخته شده بودند ترک خدمت نموده فرار کردند.
درنظر بود تا تعداد ده لوای سرحدی با دو ﺻد و ھفت دستگاۀ کشbفی نقشbه بbردار و يکصbد و چھbل و پbنچ ھbاوان تشbکيل
گردد .از جملۀ يکھزار ھفتصد سی و دو افسر اين قوا يکھزار و سه ﺻد تن شان اعضای “ ح.د.خ.ا“ .بوده باالتر از ﺻد
تbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbن در اتحbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbاد شbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbوروی تحصbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbيل نمbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbوده بودنbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbد.

بخش استخبارات نظامی خدمات موثری برای قوای مسلح انجام ميدھد .در سال  ۱۹۸۱ﺍﺴﺘﺨﺒﺎﺭﺍﺕ ﻨﻅﺎﻤﯽ ﺒﺎ پنجصد و
شصت عضو توانسته بود سه ھزار و ھشتصد و سی و ھشت اجنت و پاسپان را تحت نظارت قرار دھد.
در نتيجه ھمکاری بخش استخبارات نظامی بتعداد دو ﺻbد و پنجbاه و شbش گbروه مخفbی بbا ھbژده ھbزار عضbو آن کشbف
گرديده پنجاه اجنت دشمن شناسايی گرديد.
نماينده ھای “ ک.ج.ب“ .مالحظه نموده بودند که در اردو و قوای سرحدی بتعداد زيbادی از حاميbان اخbوان المسbلمين،
ستم ملی ١و شعلۀ جاويد ٢وجود دارد که موجوديت اين افراد باالی نظم و دسپلين در اردو و قوای سbرحدی تbاثير منفbی
ميگذاشت.
در اين ھنگام تعداد پرسونل پوليس به ھفتاد و پنجھزار تن ميرسيد که اين رقم بايد در سال  ۱۹۸۳به ھشتاد و پنج الی نود
ھزار تن ميرسيد .البته از ميان پرسونل پوليس اﺿافه تر از پنجھزار تن افسbر و ﺿbابط در اتحbاد شbوروی آمbوزش ديbده
بود.
څارندوی در سال  ۱۹۸۲چھار ھزار عمليات را انجام داده و در يکھزار عمليات مشترک بbا اردو اشbتراک نمbوده بbود.
ادارات )اسbتخباراتی( بbرای تbامين امنيbت در تعطbيالت رسbمی بbا عالقbۀ خاﺻbی آمbاده گbی ميگرفتنbد .بطbور مثbال بbbرای
پنجمين سالروز کودتا ثور در پايتخت ،اطراف پايتخت و در مسير راه ھايکه بيم آن ميرفت تا دشمن از آن راه ھا استفاده
نمايد ،اقدامات پيشگيرانۀ توسط ادارات استخباراتی اتخاذ گرديده بود .به ھمbين منظbور عمليbات تصbفيوی نيbز در دوازده
ناحيۀ شھر و حومۀ آن اجرا گرديده بود.
١

ستم ملی يک گروه مارکسيستی ﺿد قوم پشتون) .ويرايشگر(.

٢

شعله جاويد يک گروپ طرفدار چين ،تحت رھبری دوکتور رحيم محمودی که با نظام خلقی مخالفت ورزيده يک گروپ مجاھدين را ايجاد نمود.
) ويرايشگر(.

برعالوۀ اينھا يازده گروپ عملياتی مخفی مشتمل بر ۵۰تن ،با  ۳۰گروپ برای کمين مشتمل بر  ۲۰تن ايجاد گرديد.
افراد ناشناس و مشکوک بشکل شبانه روزی در نقbاط مختلbف پايتخbت دسbتگير ميگرديدنbد .بbرای بزرگداشbت از پنجمbين
سالروز کودتای ثور تدابير اﺿافی امنيتی توسط ارگانھای امنيتی از تاريخ بيست و يکم اپريل الی دھم می اتخbاذ گرديbده
بود.
گزمۀ بيست و چھار ساعته را څارندوی با تعداد ھفت ھزار تن انجام ميداد که البته اين رقbم تقريبbاَ سbه برابbر رقbم عbادی
بود .گروپھای مسلح سيار در تمام نواحی در حالت آماده بbاش قbرار گرفتbه بودنbد .څارنbدوی غbرض تحbت نظbارت قbرار
دادن نقاط و محالتيکه از آنجا امکان پرتاب راکت و سالح ثقيله به منطقه جشن در ھنگام اجرای رسم گذشت نظامی و يا
مارش موجود بود ،پُسته ھای نظارتی را افراز نموده بود.
خاد نيز به نظارت اش از محالت و راه ھايکه توسط خارجيھا مورد استفاده قرار ميگرفت ،افزود .متخصصين مديريت
نھbbم “ ک.ج.ب“ .کbbه تجربbbۀ حراسbbت از رھبbbران کbbريملين را داشbbتند وظيفbbۀ محافظbbت از رھبbbران افغbbان را عھbbده دار
٣

گرديد.

در سال  ١۹۸۱برای نخستين بار در “ج.د.ا“ .به تقليد از ُمدل شوروی کار اجباری باالی زندانيان اجرا گرديbد کbه مفbاد
آن در سال اول به سی ميليون افغانی بbالغ ميگرديbد .زنbدانيان زنbدان پلچرخbی ٤توانسbته بودنbد کbه بتعbداد شصbت و يbک
ھbbbbbbbbbbbbزار عbbbbbbbbbbbbدد يونفbbbbbbbbbbbbورم و زيbbbbbbbbbbbbbر لباسbbbbbbbbbbbbی بbbbbbbbbbbbbرای پرسbbbbbbbbbbbbbونل اردو و پbbbbbbbbbbbbوليس توليbbbbbbbbbbbbد نماينbbbbbbbbbbbbbد.
در چوکات خاد يک شعبۀ خاص بنام فدا يا شعبۀ اطالعات خارجی ايجاد گرديد که برای پوشش ھويت واقعی ،اين اداره
را بنام رياست ده مسمی نمودند .اين رياست از چھارده مbديريت در مرکbز و ده شbعبه در در چوکbات رياسbتھای خbاد در
واليات ھم مرز با ايران و پاکستان در واليات ھرات ،فراه ،کندھار ،خوست ،جالل آباد ،کنbدز ،ھلمنbد ،زابbل ،نيمbروز و
پکتيا ،تشکيل گرديد .ھمچنان در تشکيل اين رياست يک شعبه که با قبايل و عشاير سر و کار داشbت و يbک شbعبه "غيbر
قانونی" نيز وجود داشت .تعداد افراد موجود در بخش استخبارات در ماه جون سال  ۱۹۸۱به سيصد و ھفتاد تن ميرسيد.
اعضای استخبارات را اعضای اعتمادی “ ح.د.خ.ا“ .که در اتحاد شوروی تحصيالت ويbژۀ را فbرا گرفتbه بودنbد تشbکيل
ميداد .لينين گفته بود " يک کمونيست خوب يک چکيست خوب نيز است" ]عضو چيکا يا سbازمان اسbتخباراتی شbوروی
کbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbه بعbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbداَ بbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbه “ ک.ج.ب“ .مبbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbدل گرديbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbد.متbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbرجم[.
ھمچنان در نواحی سbرحدی پُسbته ھbای اسbتخباراتی افbراز گرديbده بbود .ايbن پُسbته ھbا تحbت پوشbش وزارت اقbوام و قبايbل
فعاليbت داشbbتند و در ھbbر کbbدام سbه تbbا چھbbار تbbن موجbود بbbود .رئbbيس ايbbن شbعبه احمbbد شbbاه پايbbا فرزنbد غbbالم حيbbدر بbbود کbbه
آموزشھای استخباراتی را در تاشکند گذاشته بود.
٣

ک.ج.ب .د در سال  ١۹۸٢دستوری را عنوانی ھمه رسانه ھای گفتاری و نوشتاری ﺻادر نمود و برمبنای اين دستور ذکر سھيم بودن
ک.ج.ب .در امر حراست و نگھداری نظم و امنيت در جريان تظاھرات ،مراسم رسم گذشت ،ميتنگ ھا و ھمچنان حراست از از نماينده گی
ھای ديپلوماتيک ،توسط رسانه ھا ممنوع اعالم گرديد) .مولف(.

٤

زندان پلچرخی در در جوار دريای کابل در شرق کابل موقعيت دارد .اين زندان که در زمان داود ساخته شده است براساس مدل آلمان غرب
ساخته شده است ).ويرايشگر(.

ھدف از ايجاد سازمان استخبارات ]خاد[ سازماندھی و انکشاف کارھای استخباراتی برعليه ايران ،پاکستان و کشورھای
ديگر کشور ھا  ،جمع آوری اطالعات راجع به افغانھای که بخارج از کشور ھجرت نموده بودند ،جمbع آوری اطالعbات
دربارۀ سازمانھای استخباراتی امريکا ،چين و کشور ھای اسالمی و باالخره ايجاد ريزيدنسی ھا در خارج بود.
يکی از مشاروين در بخش استخبارات آ.م.ليbزنين ) اسbم رمbزی :يbوری ( ١بbود .نbامبرده ايbران شbناس بbود و بbين سbاليان
 ۱۹۶۴و  ۱۹۶۹ﺩﺭ ﺁﻨﮑﺸﻭﺭ ايفا وظيفه نموده بود.
پاکستان توسط مديريت اول اين رياست و ايران توسط مديريت دوم تحت پوشش قرار ميگرفتند .ھمچنان در شھر ھای
کويته ،پشاور ،اسالم آباد ،دھلی ،بمبbی ،تھbران ،مشbھد ،بُbن ،انقbره ،کويbت ،کراچbی و چمbن ريزيدنسbی ھbا ايجbاد گرديbد.
ارتبbاط بbbين ايbbن ريزيدنسbbی ھbbا بbا کابbbل از طريbbق ريزيدنسbbی ھbbای شbbوروی تbامين گرديbbده آنھbbا از شbbفر روسbbی اسbbتفاده
ميکردنbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbد.
تعداد اجنت ھا در بخش اجنتوری به سيصد و پانزده تن و تعداد کار آموزان به دو ﺻد و پنجاه تن ميرسيد .در پاکستان
تعداد اجنت ھا به يکصد و ھفت و تعداد کار آموزان فعال به يکصد و پانزده تن ميرسيد .در کشور ايران اين رقم به ٣۹
اجنت و  ۷۳کارآموز ميرسيد ۲۶ .اجنت به دفتر مرکزی سازمانھای اسالمی مخالف دسترسی داشتند ۴۸ .اجنت در ميان
مھاجرين افغان موجود بود .ھمچنان به تعbداد  ١۵افسbر ،پرسbونل نظbامی و کارمنbدان سbازمان اسbتخبارات پاکسbتان نيbز
جذب گرديده بودند.
ھشت تن از کارمندان خbاد توانسbته بودنbد مbورد اعتمbاد شورشbيان قbرار گرفتbه بbه درون مراکbز و ادارات سbازمان ھbای
شورشيان در پاکستان نفوذ کنند .خاد توانسته بbود در حلقbۀ رھبbری قبايbل در ايالbت شbمالغرب و بلوچسbتان پاکسbتان نفbوذ
نمايد .آنھا از اينطريق توانستند با رھبری اقوام افريدی ،مھمند ،باجور و توری تماس برقرار نماينbد .در ميbان قبايbل آزاد
 ١۵گروپ اجنتوری مشتمل بر  ۴۵۵تن فعاليت داشت .آنھا مشغول ماموريتھای ويژۀ بودند کbه البتbه ايbن موﺿbوع از
جمله اسرار نھايت محرم دولتی شمرده ميشد.
خاد کانالھای را بدست آورد که ميتوانست توسط آنھا به مراکز اﺻلی شورشيان افغان ،مراکز تعليمی آنھا وسbازمانھای
استخباراتی پاکستان و ايران نفوذ نمايد .خاد مامورين استخباراتی و اجنتھا را تحbت نbام زيbارت کننbده ھbای خانbه خbدا بbا
اسناد مربوط به حجاج جھت اجرای وظايف ميفرستاد .آنھا با خريداری پاسپورتھای خارجی طوری وانمود ميکردنbد کbه
برای کمايی نمودن پول به عربستان سعودی رفته اند.
در پاکستان از يک کميتۀ وطنپرستان مھاجر بbه عنbوان پوشbش اسbتفاده ﺻbورت گرفتbه اوراق و کسbتھا بbا اسbتفاده از نbام
ھمين کميته در داخل پاکستان پخش ميگرديد .اين کميته به افشا گری مولوی نبی ،١ﺻبغت ﷲ مجددی ٢و گلبدين حکمتيار
پرداخته ايشانرا متھم به ھمدستی با کشور ھای مرتجع اسالمی و ﺿديت با منافع ملی مردم افغانستان ميساخت.

١

)A.M. Lezhnin (Yuri
١

مولوی محمد نبی محمدی رھبر يکی از گروپھای مقاومت بنام حرکت انقالب اسالمی افغانستان .ويرايشگر.
٢

يکی از رھبران برجسته مجاھدين .ويرايشگر

ميگويند " تفرقه بينداز و حکومت کن " و به ھمين منظور تbدابيری در جھbت ايجbاد تشbنج در ميbان گbروه ھbا ] شورشbی[
اتخاذ گرديد .در اواخر سال  ۱۹۸۰بتعداد ھشتصد ورق تبليغاتی برعليۀ گلبدين حکمتيار ٣کbه گويbا توسbط نبbی محمbدی
رھبر انقالب اسالمی افغانستان بزبان پشتو نوشته شده بود به کمپ ھای مھاجرين بارسکو ۴و کچه گری در شھر پشbاور
پخش گرديد .در عين زمان يک نامه که گويا توسط يکی از اعضای حزب اسالمی افغانسbتان نوشbته شbده بbود بbه دفتbر
مرکزی محمد نبی رسانيده شد .در اين نامه به نبی اطالع داده شده بود که گلبدين حکمتيار قصد ترور او را دارد.
ک.ج.ب“ .يک ياداشت از يک روزنامه و يک نامه شخصی گلبدين حکمتيار را ،جعل نمود .اين نامه گويا از طرف ”
حکمتيار عنوانی يکی از قومندان يکی از جبھات حزب اسالمی افغانستان فرستاده شده بود .اين نامه به موقف حکمتيار
نزد رھبران مجاھدين و مقامات پاکستانی لطمه وارد مينمود.
بتاريخ اول جنوری سال  ١۹۸١بتعداد بيست ھزار برگه که پانزده ھزار آن بزبان پشتو و پنجھزار آن بزبان دری نوشته
شده بود در پنجاه و نه محل در ميان مھاجرين افغان در پاکستان و ايران پخش گرديbد .ايbن برگbه ھbا حbاوی پيbام دولbت
“ج.د.ا“ مبنی بر عودت دوباره مھاجرين به کشور شان بود .کbار پخbش ايbن برگbه ھbا توسbط  ۳۷اجنbت ﺻbورت گرفbت.
اقدامات ويژۀ توسط  ١١گروپ رزمی فدا انجام يافت که در واقعيت نظرات امين و تره کی را داشت عملی ميکbرد .در
پنجم جوالی سال  ١۹٧۹امين به اوسکادچی گفته بود يگانbه راه تbاثير گbذاری روی رھبbری پاکسbتان بbرھم زدن اوﺿbاع
سياسی داخلی آن کشور و برپايی آشوب در ايالت سند است " .ما ميتوانيم اينکار را در ظرف سه تا چھار ماه انجام دھيم
و پاکستانيھا را با مشکلی روبرو سازيم که در مقايسه به آنچه پاکستانيھا در اينجا انجام ميدھند خيلی وخيمتر باشد .تbره
کی اکنون به چگونکی اجرا اين طرح ميانديشد".
اين نظريات بعد از آن شکل گرفت که پسر ﺻدراعظم سابق پاکستان بوتو ،ھمراه بbا اسbلم بنارسbی يکbی از ملbی گرايbان
شناخته شده ﺻوبه سند و يکی از فعالين سياسی حزب مردم پاکستان در ماۀ می سال  ، ١۹٧۹سفری را بکابل انجام داد.
او ] پسر بوتو[ از دولbت افغانسbتان تقاﺿbا دريافbت کمbک را در امbر مبbارزه بbر عليbۀ رژيbم ﺿbياالحق نمbوده از دولbت
افغانستان درخواست نمود تا برای اينمنظور به آنھا اجازه داده شود تا از خاک افغانستان استفاده نمايند.
در اواخر دسمبر  ۱۹۸۰مير خوزار خان رھبر بلوچھای پاکستانی در افغانستان با نجيب ﷲ مالقbات نمbود .نجيbب ﷲ بbه
موﺻوف وعده نمود تا به تعداد چھار ﺻد تن آموزگار نظامی ،سالح ،مھمات و يکصد و پنجاه ميل کالشbينکوف را در
اختيار آنھا بگbذارد .ميbر خbوزار خbان از مبbارزه در بلوچسbتان و آزاد سbاختن آن مbايوس گشbته بbود .بلوچھbای سbاکن در
کشور ھای ھمسايه سرگرم فراگيری تعليمات نظامی در اردوگاه ھا بودند.

٣

گلبدين حکمتيار رھبر بنياد گرا يکی از احزاب ھفتگانه يعنی حزب اسالمی که در پشاور ايجاد شده بود .ويرايشگر.
۴

Barsako

يکی ديگر از رھبران بلوچ به اسم خير بخش ماری ،در اپريل سال  ۱۹۸۲از ببرک تقاﺿا کمکھbای مbالی و نظbامی را
نمود .خاد دو کمپ ديگر را نيز برای آموزش نظامی گروپھbای مبbارز ]بلbوچ[ ايجbاد نمbود .از ايbن گروپھbا بايbد بعbداَ بbه
١

حيث ستون فقرات گروه ھای چريکی در مقابل ايران و پاکستان استفاده ميشد.

ک.ج.ب“ .مکراراَ تقاﺿا مينمود تا آنھا ] دولتمردان افغان [ بايد مصرانه و انعطاف پذيرانه با سران اقوام و روحانيون ”
کbار نماينbد زيbرا سbbران اقbوام و روحbانيون در بbين مbbردم از نفbوذ زيbاد برخbوردار بbbوده و ميتوانسbتند مbردم را در جھbbت
حمايت از دولت کابل تشويق نمايند.
ک.ج.ب“ .اسbتراتيژی رزمbی اشbرا تعغيbر داد .در اواسbbط سbال  ١۹۸۰برنامbۀ رزمbی بbرای ھbدف قbرار دادن قبايbbل ”
ځدران ٢در واليت پکتيا و مغلوب سbاختن نيروھbای مولbوی جbالل الbدين ] حقbانی[ طbرح شbد .ايbن طbرح در مشbارکت بbا
سکولف ] ح.ک.ا.ش[ ،س.و.کوزلوف مشاور در امور حزبی و نماينده ھای “ ک.ج.ب“ .و سفارت شوروی ريختbه شbد
و ببرک نيز از اين طرح مطلع ساخته شد .اما در ماه سپتمبر ھمين افbراد بbا عمليbات بbزرگ نظbامی مخالفbت ورزيbده در
عوض خواستار آن شدند تا توجه بيشتر به ايجاد اختالل و مزاحمت در ميان قبايل مبذول گردد .علت اﺻلی اين چرخش
تعداد نامشخص قبايbل و اراﺿbی نامسbاعد منطقbه بbود .بbرای ايbن منظbور چھbل ويbک ميليbون افغbانی تخصbيص داده شbد.
تعدادی سياسيون به مناطق قبايلی فرستاده شده و اوراق تبليغاتی نيز از طريق ھوا به ساحات مذکور پخش گرديbد .فbيض
محمد وزير اقوام و قبايل خواست با روسا قبايل وارد مذاکره گردد ولی جbانش را از دسbت داد .دولbت افغانسbتان مولbوی
جالل الدين را به زير پا گذاشتن رسوم اسالمی و مھمان نوازی و ھمچنان قتل يک نماينده و مذاکره کننده محکbوم نمbود.

خاد سرگرم مذاکره با  ۳۱۵تن از سران قبايل که از  ١۸قبيله بزرگ نماينده گی ميکردند ،بود که تعداد مجموعی افراد
وابسbته بbbه ايbbن قبايbbل بbbه يbbک ميليbbون تbbن رقbbم زده ميشbbد .تعbbدادی از قبايbbل کمکھbbای مbbاديرا از خbbاد بدسbbت آورده بودنbbد.
به سران قبايل رشوه داده شده و گروپھای مسلح برای محافظت بعضی از نواحی سرحدی افغانستان با پاکستان و ايران
استخدام شدند.
اتحاد اسالمی شيعه ھای ھزاره جات در گذشته توانسته بود شورشھای را برعليه تره کی و امين براه اندازند .آنھا از نگاۀ
نظامی يک نيروی قدرتمند شمرده ميشدند که توانسbته بودنbد کنتbرول  ٣۴ناحيbه را در واليbات غbور ،ارزگbان و باميbان
بدست داشته باشند .خاد توانسته بود تا با علمای اھل تشيع و رھبران آنھا ارتباط قايم نمbوده و زمينbه مالقbات آنھbا را بbا
ببرک مھيا سازد .در سال  ١۹۸١ريزيدنسی “ ک.ج.ب“ و مديريت پنجم خاد توانست با ) وطنپرست ( يکی از رھبbران
نظامی ھزاره جات تماس برقرار نموده با موﺻوف معامله نمايد که نھايتاَ منجر به ھمکاری نامبرده با دولت گرديد .در

١

اقداماتيکه روی آن توافق ﺻورت گرفته بود در جريان مالقات ببرک با منشی عمومی حزب کمونيست پاکستان نازيشين امروخوان نيز مورد
بحث قرار گرفت .آنھا در تالش برای ياف تن بيشتر افغانھای اجير بودند و ميخواستند تا آنھا را ھر چه بيشتر وابسته و متکی به قوای اشغالگر
] شوروی[ سازند.
تابئيف کميتۀ مرکزی ح.ک.ا.ش را تحت فشار قرار داد تا جايزۀ ) آ .پ .ان ( را به رئيس شورای علما و روحانيون ج.د.ا .س .افغانی ] سعيد
افغانی .مترجم [ بدھد ] .در اينجا  ٢۵سطر حذف گرديده است [ مولف.
٢

از وابسته گان پشتونھای خوستوال ،مسکون در نواحی شرقی حدود ]کوه [ سليمان در واليت پکتيا .ويرايشگر

بدل منحل ساختن وحدت اسالمی ھزاره جات ،بbه )وطنپرسbت( در دولbت مقbام اعطbا گرديbد .خbاد سbازمان ھbزاره جbات
جوان را تحت کنترول خودش ايجاد نموده آنرا جانشين وحدت اسالمی ھزاره جات نمود.
سعيد حسين شاه مسرور يکی از شbاعران و رھبbران مbذھبی شbيعه کbه در نbواحی شbمالی کشbور شbھرت داشbت سياسbت
پشتون سازی واليات شمالی کشور که توسط تره کی و امين به پيش برده ميشد را مورد انتقاد قbرار داد .او ھمچنbان تbره
کی و امين را متھم به شنکجه نمودن و پامال نمودن حقوق ھزاره ھا نمود .نامبرده رھبری يکی از گروه ھای چريکی را
بعھده داشت .آنطوريکbه گفتbه انbد " تجزيbه نمbا و پيbروز شbو " ارگانھbای اسbتخباراتی توانسbتند در دسbمبر سbال ۱۹۸۲
اعتماد او را بدست آورده او را به يک ھمپيمان خbود مبbدل سbازند .بعbداَ بbه دسbتور نbامبرده چھbار بمباردمbان در محbالت
نظامی گروه ھای رقيب در واليات بلخ و جوزجان ﺻورت گرفت.
در جھت خاتمه بخشيدن به فعاليتھای نامطلوب روحانيون و ھمچنان تشويق آنھا به ھمکاری با دولت يک سلسله اقدامات
و تدابير پيچيده و درازمدتی طرح گرديد .با وجود اينکه دولت موعظه ھbای دينbی در مسbاجد را تحbت کنتbرول قbرار داده
بود باآنھم موفقيتھا بدسbت آمbده زيbاد نبbود .ولbی بbا آنھbم ايbن اقbدامات باعbث گرديbده بbود تbا از جملbه سbی ھbزار تbن از
روحانيون به تعداد باالتر از دو ﺻد تن آنھا با دولت بپيوندند.
فعاليتھای توﺿيحی در ميان مردم از طريق ارگانھای استخباراتی ﺻورت ميگرفت .کنفرانسھای مطبوعاتی با مجاھدين
تصbنعی و واقعbی و گردھمbايی ھbbای در حمايbت از سياسbتھای دولbbت دايbر ميگرديbد .نشbbريه ھbا و اوراق تبليغbاتی دربbbاره
چگونگی اﺻالحات اقتصادی و کلتوری در کشور پخش ميگرديد.
ريزيدنسی و نماينده گی “ ک.ج.ب“ .به اين نظر بودند که ارگانھای امنيتی افغان ذريعۀ اقbدامات ويbژۀ شbان توانسbته انbد
وظbايف شbbانرا بخbbوبی انجbام دھنbbد و در امbbر نورمbال سbbاختن اوﺿbbاع کشbور موفقيتھbbای را بدسbbت بياورنbد .بbbه نظbbر آنھbbا
ارگانھای امنيتی افغانستان براساس دستاورد ھای موجود در ساحات اجتماعی و اقتصادی به موفقيتھای سياسی و نظامی
نايل ميگرديدند.
در اين ھنگbام دولbت سbرکوبگر افغانسbتان عمbالَ مbورد حمايbت کامbل مbالی شbوروی قbرار داشbت .از طbرف ديگbر دولbت
افغانستان بار سنگين قروض را نيز حمل ميکرد .ميزان قروض داخلی دولت افغانستان از شانزده ميليون افغbانی تجbاوز
ميکرد که توسط شbوروی تحbت پوشbش قbرار گرفتbه بbود .ميbزان قbروض خbارجی دولbت افغانسbتان بbاالتر از يکھbزار و
ششصد ميليون دالر معادل ھشتصد ھزار ميليون افغانی بود يعنی سه اعشاريه ھفت برابر درآمد ساالنه دولت افغانستان.
چند مثال از کمکھای واقعی اقتصادی شوروی :
در جنوری سال  ١۹٧۹امين مبلغ بيست ميليون روبbل را بbرای فعاليتھbای اسbتخباراتی اگسbا و قbوای مسbلح بدسbت آورد.
خاد در سال  ۱۹۸۰مبلغ يک ميليون روبل را برای مقاﺻد ويژه ،دو ﺻد ھزار روبل را بbرای کbار بbا سbاير ارگانھbای
امنيتی و باالخره مبلغ يک ميليون و ششصد ھزار روبل را برای کار با قبايل دريافت داشت .برعالوه اينھا خاد در سال
 ۱۹۸۱مبلغ دوﺻد و پنجاه ميليون روبل را بbرای پرداخbت معاشbات کارمنbدانش و خريbداری مbوتر بbرای منشbيان کميتbه
ھای واليتی بدست آورد.
کار ساختمان عمارتھای انستيتوت علوم اجتماعی و کميتbۀ مرکbزی “ ح.د.خ.ا“ .نيbز بطbور کامbل توسbط کمکھbای مbالی
شوروی اجرا گرديد .ﺿمنا َ واحد ھای استخباراتی سرحدی بار اول مبلغ سی ھbزار و ھشتصbد روبbل و بbار دوم در سbال
 ۱۹۸٣مبلغ چھل ھزار روبل را دريافت نمودند .برعالوه اينھا نومينکالتورا در سال  ۱۹۸۰پنج ميليون روبل ،و متعاقبا َ

در سالھای ۱۹۸۱و  ١۹۸۲ده ميليون روبل را برای معاشات دوازده ھزار مال در شھرھا و سی و ھشت ھزار مال در
قريه جات پرداخت نمود  .ﺿمنا َ مبلغ يک ميليون روبل ديگر بbرای رشbوه دادن بbه مالھbا و راﺿbی نگھداشbتن آنھbا ]از
دولت[ تخصيص داده شد.
در سال  ۱۹۸١افغانھا اسلحه و مھمbات را بbه ارزش يکصbد و ده ميليbون روبbل در يافbت کردنbد در حاليکbه ايbن رقbم در
نصف سالجاری به ھفتاد ميليون روبل ميرسد .ﺿروريات اﺿافی افغانستان در مجموع به ھفتصد و چھل ميليون روبbل
بbالغ ميگرديbbد کbbه از ايbbن جملbbه دو ﺻbد و بيسbbت و پbbنج ميليbbون بbbرای اردو افغانسbتان ،يکصbbد و ھشbbتاد ميليbbون در بخbbش
زراعت و سه ﺻدو شصت ميليون در بخش ﺻنايع تخصيص داده شده بود.
واحد ھای " آبشار" مربوط “ ک.ج.ب“ .بشbکل مbوازی سbرگرم اجbرای عمليbات نظbامی ]در افغانسbتان[ بودنbد .بbه آنھbا
قدرت و ﺻالحيتھای زيادی داده شده بود .وظايف آنھا را اجرای فعاليتھای تروريستی ،سبوتاژ ،جلوگيری از فعاليتھbای
مجاھدين ،ايجbاد گbروه ھbای دفbاع خbودی اسbتخدام اجنتھbا و فعاليbت در ميbان قبايbل تشbکيل ميbداد .آنھbا دسbت بbه اسbتخدام
مخبرھا ،رھنما ھا و اجنتھا ميزدند تا بتوانند ذريعۀ آنھا معلومات دربbاره محbالت اختفbا شورشbيان در شbھر ھbا را بدسbت
آورنbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbد.
ک.ج.ب“ .از بسbياری جھbات مبbارزۀ آزديخواھانbه مجاھbدين افغbان را بbا جنbبش بسbمچی ١در اتحbاد شbوروی مقايسbbه ”
ميکرد .به ھمين دليل مفکورۀ ايجاد گرديد ١که از شيوه ھا و تاکتيکھای که چيکا در مقابل بسمچی ھا از آن استفاده نموده
بbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbود ،در افغانسbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbتان نيbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbز مbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbورد اسbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbتفاده قbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbرار گيbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbرد.

در نزده ام نوامبر سال  ۱۹۸۰مالقاتی بين رھبران “ ک.ج.ب“ ،.اقامتگاه ،نماينده گی “ ک.ج.ب“ .در افغانستان ،واحد
ھای
" آبشbbار" ،ريزيدنسbbی جbbی ،آر ،يbbو و نماينbbده ھbbای اسbbتخبارات نظbbامی شbbوروی در جمھbbوری افغانسbbتان برگbbزار گرديbbد.
موﺿوع مورد بحث اين نشست را چگونگی فراھم ساختن و ھماھنگ ساختن معلومات راجع به شورشيان و گروه ھای
] مخالف[ مخفی و ھمچنان بررسی شيوه ھای رزمی با آنھا تشکيل ميداد .بbرای تحليbل معلومbات بدسbت آمbده و ھمچنbان
فورمولبندی پيشنھادات و شکل ارايه اين پيشنھادات به فرماندھی نظامی شوروی يک گروپ مختلط مشتمل بر اعضای
ريزيدنسی ،نماينده ھای “ ک.ج.ب“ ،.نماينده ھای واحد ھای "آبشار" و نماينده ھای ريزيدنسی ج.آر.يو ،ايجاد گرديد.
ارگانھای " چکيست" وظيفه گرفتند تا برای قوای مسلح اجنت تربيه نمايند تا از آنھا در بخش کشف محالتيکه بايد مورد
بمباردمان قرار بگيرند و رھنمbا ھbا بbرای جbذب شورشbيان ] بbدولت [ اسbتفاده شbود .اشخاﺻbيکه در ايbن جلسbه حضbور
داشbbتند عبbbارت بودنbbد از ب.س .ايوانbbوف از بخbbش اسbbتخبارات خbbارجی “ ک.ج.ب“ .و رئbbيس جbbی ،آر،يbbو و پ.ی.
١

در دھۀ  ۱۹٢۰جنبش مقاومت شورشيان محلی در مناطق آسيا مرکزی توسط امپراطوری مسکو سرکوب گرديد .مسکو اين افراد را باسمچی
ميناميد .تعداد زيادی از اين افراد به افغانستان فرار نمودند و از خاک افغانستان بعنوان يک پناھنگاه برای حمله به آسيا ميانه شوروی استفاده
ميکردند .ھمچنان مراجعه شود به ﺻفحۀ ٩٨١
Garhoff, Détente and Confrontation.

ايواشbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbوتين و يکbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbی از معbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbاونين اسbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbبق “ ک.ج.ب“.

در اوايل سال  ١۹۸١افسران اوپراتيفی واحد " آبشار" در واليت ھرات توانستند بواسطۀ اجنتھا با رھبر يکی از گروه
ھای  ۲۵۰نفری دشمن داخل تماس شوند .موﺻوف "شير آغا چونگر"  ۴۵ساله ،يک سُنی مذھب تاجک بbود .افسbران
مذکور بدون اسلحه بديار شيرآغا رفتند و او را تشويق نموده تا بbا دولbت ھمکbاری نمbوده و بbه مبbارزه اش خاتمbه بخشbد.
چونگر با کوشش زياد ھمه دساتير “ ک.ج.ب“ .را عملی نموده فعاالنه تالش نمود تا گروه ھای مقاومت را نابود سbازد.
او ھمچنان اقدامات ويژۀ را برعليه رھبران گروه ھای شورشی انجام داد .او معلومات و اطالعات را در اختيار قbوای
شوروی گذاشته و جواسيس و مخبران را رھنمايی مينمود .گروۀ تحت فرمان او خطوط مھم ارتباطی و  ۴۸قريه را تحت
کنترول خود داشت .شيرآغا توسط ھمين وفاداری خود توانسbت اعتمbاد چيکbا را بدسbت آورد کbه در نتيجbه  ۶۴۰رزمنbده
ديگر نيز به گروه او شامل ساخته شد .از اپريل  ١۹۸١تا مارچ  ۱۹۸۲نامبرده در ھمکاری با واحbد ھbای " آبشbار" در
 ۲۱عمليات بزرگ نظامی حصه گرفته ۴١ ،کمين را به شکل مستقالنه اجرا نمود و  ٣١فرمانده گروه ھbای مخbالف را
نابود ساخت .درميbان افbراد نbابود شbده يکbی ھbم "کمbال گلبbازانی" بbا دو تbن از معbاونين اش و" کbاوم ترکbان" شخصbيکه
کالزينکو ٢يکتن از مشاروين شوروی مربbوط کميتbۀ مرکbزی ح.ک.ا.ش را اسbير گرفتbه بbود ،شbامل بbود .ھمچنbان گbروۀ
چونگر فرمانده گروه " الجورد" را در واليت ھرات از بين برده بود .در گذشته گروۀ " الجورد" حمالت متھورانۀ را
بر عليه قوای شوروی در شھر ھرات و اطراف آن اجرا مينمود .گروپ چونگر با حيله گری در مجموع بيست ھزار و
پنجصد تن را به قتل رسانيده و ھشتاد تbن ديگbر را دسbتگير نمbود .در مbارچ  ۱۹۸۱بbه چbونگر و دو تbن از معbاونين اش
مبلغ سه ﺻد ھزار افغانی معادل چھار ھزار و پنجصد روبل ومتعاقباَ در برج اپريل مبلغ يکصد و پنجاه ھزار افغbانی بbا
يک ميل تفنگچه ستيچکين ھمراه با ھbزار گلولbه داده شbد .ھمچنbان موﺻbوف در تابسbتان  ١۹۸۲بbرای سbياحت بbه اتحbاد
شوروی فرستاده شد.
تعbbدادی از افسbbران شbbعبه ھشbbتم رياسbbت ) س ( مربbbوط بخbbش اسbbتخبارات خbbارجی “ ک.ج.ب“ .بbbا شbbيرآغا يکجbbا کbbار
ميکردند .آنھا عبارت بودند از و.س .زوراوليف ،فرمانده واحد " آبشار" يو.م.کوزلوف ،س.م.گرانکين ،و.ی .زوراليف،
١

پوتbbbbbbbbbbbbbbاپوف و سرمشbbbbbbbbbbbbbbاور نماينbbbbbbbbbbbbbbده گbbbbbbbbbbbbbbی “ ک.ج.ب“ .در محbbbbbbbbbbbbbbل بbbbbbbbbbbbbbbه اسbbbbbbbbbbbbbbم م.م.دينسbbbbbbbbbbbbbbکيويچ.

در سال  ۱۹۸۲روابط محرمانۀ با يکتعداد ديگر از قومندانان شورشی از قبيل" ديراوراز ايلدی" که يک باند  ١۸۰نفری
را در ولسوالی آقچه واليت جوزجان تحت فرمان داشت "،دير عبدﷲ جان" در ولسوالی فايض ھمان واليbت ،آق عبbدﷲ

٢

Kulazhenko
١

V.S.Zhuravlev, Yu.m.Kozlov, S.M.Grankin, V.Ye.Zhuravlev, Potapov and M.M.Denskevich

خانی ٢در البروز واليت بلخ ،برقرار ساخته شد .از قوای تحت فرمان اين افراد ھمانند قوای چونگر اسbتفاده بعمbل آمbد.
ھمچنان با آقا محمد رحيم خان که بانbد اش در ولسbوالی قbره بbاغ واليbت کابbل فعاليbت داشbت نيbز کbار سياسbی ﺻbورت
گرفته ،تشويق گرديد تا تسليم شود .آقا محمد از مدت دوازده سال به اينسو بدون وقفه در زمان پادشاه ،داود ،تره کbی و
امين مشغول رھزنی بود .نامبرده در اثر تحريک “ ک.ج.ب“ .دوازده تن از اعضای گروه ھای اسالمی را از بين بbرده
و بعbbbbbbbbbbbbbbbbداَ خبbbbbbbbbbbbbbbbbر پيوسbbbbbbbbbbbbbbbbتن اشbbbbbbbbbbbbbbbbرا بbbbbbbbbbbbbbbbbا دولbbbbbbbbbbbbbbbbت از طريbbbbbbbbbbbbbbbbق راديbbbbbbbbbbbbbbbbو اعbbbbbbbbbbbbbbbbالم نمbbbbbbbbbbbbbbbbود.
در سال  ۱۹۸٣ب.ن .وسکوبوينيکوف ٣بحيث رئيس نماينده گbی “ ک.ج.ب“ .و تbورنجنرال ل.پ .کوسbترومين بbه حيbث
معاون اش تعين گرديد .چھار پُست اﺿافی برای افسbران اوپراتيفbی ايجbاد گرديbد .ايbن افسbران بbه زبانھbای پشbتو و دری
بلديت داشته در ايران و پاکستان زنده گی نموده بودند .ھمچنان ا.و انيکييف ۵بbه حيbث نماينbدۀ وزارت امbور داخلbه اتحbاد
شbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbوروی ] در افغانسbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbتان [ تعbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbين گرديbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbد.
ک.ج.ب“ .به ھمان اندازه که دشمنانش را تحت نظر داشت دوستانش را نيز تحت نظارت داشت.

”

دشمن نمبر يک
١

اﺻطالح دشمن نمبر يک در قدم اول به اياالت متحده امريکا و کشور ھای اروپای غربی رجعت داده ميشود.
٢

در متن آو عبدﷲ خانی ) .مترجم(

٣

B.N.Voskoboynikov
۵

A.V.Anikeev
١

بنابر تعريفی که از اين اﺻطالح توسط دولتمردان بلند رتبه ﺻورت گرفته دشمن نمبر يک به دولت و يا دولتھای اطالق ميگردد که برعيله
آنھا در يک زمان خاص در تمام جبھات و با استفاده وسيع از قدرت و امکانات ھمه ارگانھای دولتی به شمول ارگانھای استخباراتی مبارزه
ﺻورت گرفته است .در زمان حاﺿر اياالت متحده امريکا ،کشور ھای عضو ناتو و چين دشمن شماره يک تلقی ميشوند .در پنجاھمين سالروز
ايجاد اداره امنيت دولتی آ.م.سخروفسکی که رھبری بخش استخبارات خارجی را بين ساليان  ۱۹۵۶و  ۱۹۷۱به عھده داشت گفت " ما سرگرم
مبارزه آشتی ناپذير با يک دشمن آزموده شده و خائن استيم .در اين مبارزه برنده شخصی خواھد بود که آماده گی کامل را دارد ،توانايی درک
اوﺿاع را بزودی و درستی دارد و باالخره توانايی برمال ساختن نکات ﺿعف طرف مقابل خود را دارا ميباشد .طرف برنده بايد توانايی اينرا
داشته باشد که با عزم قاطع به مبارزه برآمده و با شھامت ،دليری ،سرسختی ،مبتکرانه از طرف مقابلش پيشی بجويد".
اندرپوف در سال  ۱۹۶۸در يک مالقات با اعضای بخش استخبارات داخلی ک.ج.ب .اظھار داشت "  ....بايد دانست که در شرايط
کنونی مبارزه بين ارگانھای امنيت دولتی و ارگانھای ويژه استخباراتی مخالفين ،منعکس کنندۀ مرحله کنونی مبارزه شديد طبقاتی ميباشد .و اين
بدان معنی است که مبارزه کنونی بيش از پيش بيرحم گرديده است .امروز با سوالی روبرو استيم که در نخستن روزھای ايجاد اتحاد شوروی با
آن مواجه بوديم و آن اينست که چی کسی بر چی کسی غلبه حاﺻل خواھد کرد ؟ ما فقط امروز در کشور خود با اين پرسش روبرو نيستيم بلکه
در واقعيت ھمه جھان د ر چھارچوب يک مبارزه جھانی بين دو سيستم با تصميم گيری روبرست" .اندرپوف بار ديگر در اکتوبر  ۱۹۸۰در
مالقات با يک وزير ويتنامی اظھار داشت " اتحاد شوروی تنھا در باره انقالبات حرف نيمزند بلکه در واقعيت به آن مساعدت نيز ميکند .اتحاد

ک.ج.ب“ .اتباع و نماينده ھای کشور ھای مذکور را تحت مراقبت داشت ].در اينجا چھل سطر حذف شده است[.

”

در جنوری سال  ١۹۶۵شايعۀ مبنی بر اينکه گويا امريکايی ھا سرگرم فعاليتھای ﺿد دولت افغانسbتان بbوده انbد ،توسbط
يک اجنت ،به پادشاۀ افغانستان رسانيده شد .در ماه می در يک روزنامۀ مصری مقالۀ نشر گرديد تحت عنوان " در قلب
آسيا چه ميگذرد ؟" .اين مقاله در کل به مذاق افغانھا برابر بود اما در قسمتی از آن اشbاره بbه فعاليتھbای ﺿbد افغbانی کbه
گفتbbه ميشbbد توسbbط امريکاييھbbا بپbbيش بbbرده ميشbbد ،گرديbbده بbbود .ايbbن مقالbbه در ميbbان اعضbbای دولbbت افغانسbbتان و حلقbbات
ديپلوماتيک دست بدست ميگشت.
) در اينجا سه سطر حذف گرديده است(.
شوروی يک دژ مستحکم اقتصادی نظامی معتبر را ميسازد که ھدف از ايجاد آن دفاع از کشور ھای سوسياليستی و روبه انکشاف جھان
است" ) .در اينجا چھارده سطر حذف گرديده است( .ا ندروپوف برای وزير مذکور از مشکالت داخلی در ارتباط با تدارک مواد غذايی يادآور
شد ".دولت و ح.ک.ا.ش به اين باور است که ﺿرورت باال بردن توليدات زراعتی از نگاه اھميت داشتن در کنار دفاع از کشور قرار ميگيرد".
پام ھونگ به نوبه خود درباره مشکالت موجود در کمپوچيا ﺻحبت نمود .زمانيکه دولت پول پات منقرض گرديد در کمپوچيا کمتر از ﺻد تن
کمونيست وجود داشت .کمونيستھا و روشنفکرانيکه مانع ايجاد ﺻنوف جديد گرديدند ،که اين خود اﺻل کمونيزم است ،که براساس آن سيستم
پولی از بين رفته و خانواده ھا نابود گرديده ،زنده گی به سبک بارکھای نظامی را ايجاد نموده بودند ،از بين برده شدند .پول پوت انديشه ھای
تروتسکای را داشت .نامبرده يک انجنير بود و تحصيالت عالی اشرا در فرانسه انجام داده بود .خييو سمپان يک داکتر تاريخ و يکی از
طرفداران واقعی کمونيزم بود .اما ھواداران پول پوت ھنوز ھم در دولت ،سازمانھا و حوزه ھا وجود داشت .رئيس ادارۀ دوم گريگورينکو در
مالقات اش با معاون وزير امور داخله ويتنام چن دونگ از اخيرالذکر تقاﺿا طالب رﺿايت موﺻوف در مورد فرستادن يک ھيت از کمپوچيا
به وزارت داخله کشور ويتنام شمالی گرديد .اين مساله زمانی مطرح گرديد که يک ھيت از وزارت امور داخله کمپوچيا به اتحاد شوروی دعوت
گرديده بود البته اين مساله بدون آنکه با وزارت امور داخله ويتنام شمالی درميان گذاشته شود از طرف شوروی مطرح گرديد .در ميان اعضای
اين ھيت يک شخص غير قابل اعتماد وجود داشت که اين موﺿوع به اطالع سفير شوروی در ويتنام شمالی ب.ن.چاپلين ،رساينده شد ) .سفر
دو روزه ھيت ويتنامی از مسکو به لينينگراد برای بخش استخبارات خارجی ک.ج.ب .يکھزار و ششصد و بيست و چھار روبل تمام شده بود(.
چيکا نتنھا در ميدان بين المللی بلکه حتی در اردو خود نيز از بی رحمی کار ميگرفت .در اينجا ميشود از مثالھای اردو شوروی در برلين،
ھنگری ،چکوسلواکيا و پولند ياد آور شد .باری خروسچف در مارچ  ١۹۶٣در يک مالقات با روشنفکران تھديد نمود " نه اتحاد شوروی ھنگری
است و نه اکنون سال  ١۹۵۶است .البته ما کلوپ پيتوفی نخواھيم داشت ولی ما زندان داريم" .در سپتمبر سال  ۱۹۷۵معاون ک.ج.ب .تسينيف،
از ارگانھای امنيت دولتی تقاﺿا نمود که " بايد آنھا ] ک.ج.ب[ فضا را در کشور چنين حفظ نمايند که زمينه فعاليت را برای ھر نوع حرکت
ﺿد شوروی حتی کوچکترين عمل از اينوع را بصورت کامل محو سازند" .نامبرده مينويسد " برای دفاع از دموکراسی بايد در اﺻل ھرنوع
عمل را که به سياسيتھای حزب ما ﺻدمه وارد کند را بصورت کامل متوقف ساخت .ارگانھای امنيت دولتی اين کار را در ھمه مراحل حيات
دولت شوروی اجرا نموده اند" .او می افزايد " انتقادات که از ما توسط غربيھا ﺻورت ميگيرد ھمه يا از نداشتن معلومات کافی منشا ميگيرد و
يا ھم مواردی از اين قبيل" .اندروپوف به ھمتا پولندی اش کوواليچيک اعتراف نمود که اتحاد شوروی " سبد سوم " يعنی گروه حقوق بشر
مربوط پيمان ھلسنگی را نميتواند بپذيرد زيرا اينکار باعث ايجاد خواھد شد تا اتحاد شوروی از داخل با تھديد مواجه شود .در پاسخ به نگرانيھای
ھونيکر در باره پخش نظرات مختلف برژنف در سال  ١۹۷۸در جزيره کريما به نامبرده اطمينان داده گفت " ما به ھيچ نيرو مخالف قانونی در
کشور اجازه فعاليت نخواھيم داد".
نومين کالتورا قدرت را فقط به خاطر قدرت طلبی و حفظ امتيازات شان ميخواستند در دسbت داشbته باشbند .قbدرت طلبbی آنbان بbا رفbاه و آرامbش
مردم ،آنطوريکه خود کمونيستان اذعان ميکردند ھbيچ ربطbی نداشbت .گفتگويکbه بbين انbدروپوف و ميليفسbکی وزيbر داخلbه پولنbد در  ۱۷نbوامبر
 ١۹۷۰در مسکو ﺻورت گرفت ،مھر تاييد روی اين حرف ميگذارد .اندرپوف در حاليکه راجع به ﺿرورت اقbدامات بbزرگ در راه ھمبسbتگی
به وزير نامبرده اعتراف نمود " اگر واليسه ] ليچ واليسه  :سياستمدار و رھبر اولين سنديکا کارگری در بالک شرق ،بعداَ رئيس جمھور پولنbد
بين ساليان  ۱۹۹۰و  . ١۹۹۵مترجم[ با شيوه ھای فاشيستی اش بbه قbدرت برسbد ،کمونيسbتھا را بbه زنbدانی نمbوده ،شbکنجه کbرده نbابود خواھbد
ساخت .و در اين حالت بيشترين تھديد متوجه فعالين حزبی ،چکيست ھا و رھبران نظامی خواھد بود .شما برای من گفتيد که شما با يbک تعbداد
افرادی مواجه استيد که در امر اتخاذ مسوليت اقدامات قاطع برعليه ﺿد انقالب از خود ناتوانی نشان ميدھنbد .امbا سbوال اينجاسbت کbه چbرا ايbن
افراد از اين کاھلی شان که منجر به بقدرت رسيدن ﺿد انقالب خواھد شد ،نمی ھراسند؟ "  ... ".به کمونيستھا ،بطbور خbاص بbه فعbالين حزبbی،
چکيست ھا و رھبران نظامی بايد گفته شود که سوال ﺻرف دفاع از دستاورد ھای سوسياليزم در پولند نيست بلکه سوال دفاع از زنده گی خbود
شان و خانواده ھای شان است که اگر خدا ناخواسته نيرو ھای مرتجع به قدرت برسند توسط شان مورد شکنجه قرار خواھند گرفbت" " ،بعضbی
اوقات از زبان رفقا پولندی ما شنيده ميشود که ميگويند ما نميتوانيم به حزب اعتماد نمايم زيرا حزب متالشی شده است ،من نميتوانم اينbرا بbارو
کنم" ".از ميان سه ميليون عضو حزب بايد بتوان يکصد ھزار تن را يافت که آماده جانفشbانی باشbند" وی افbزود " ويشينسbکی و واليسbه ھbر دو
انجمن ھای آزاد تجارتی را به اين دليل در دست خود نگھداشته اند تا بدين وسيله حمايت افراد معتبر در پولند را بدست آورند ) .بقيه در پاورقی
ﺻفحۀ بعدی(
از قبل گزارشاتی وجود داشته دال بر اينکه عناﺻر ﺿد انقالب خواھان نفوذ نمودن در قوای مسلح اند" .م.ميليوسکی با اين حرفھا موافق بود "
شbbbbbما منbbbbbرا متقاعbbbbbbد سbbbbbاختيد ولbbbbbی سbbbbbbوال اينسbbbbbت کbbbbbه مbbbbbbن چگونbbbbbه ميتbbbbbوانم بbbbbbbه رفقbbbbbا مbbbbbا در پولنbbbbbbد قناعbbbbbت دھbbbbbم ؟ " .مولbbbbbbف.

ريزيدنسی به دولت افغانستان اين باور را القا نمود که گويا امريکاييھا در پروسه انتخابات نفوذ نموده اند و بbدين وسbيله
١

ميخواھنbد تbbا افbbراد مbbورد نظbر شbbانرا در پارلمbbان اينکشbbور جابجbا سbbازند .بتbbاريخ نھbbم اگسbت محمbbد يوسbbف ﺻbbدراعظم

افغانستان ستيفز ٢سفير امريکا در افغانستان را نزدش فرا خوانده مراتbب نارﺿbايتی دولbت افغانسbتانرا در مbورد مداخلbۀ
امريکايھا در امور داخلی افغانستان ابراز نمود.
اين اقدامات “ ک.ج.ب“ .باعث ازدياد احساسات ﺿد امريکايی دولتمردان افغان گرديده ،مانع فعاليتھای امريکايھا ] در
افغانستان [ گرديد.
خلع پادشاۀ افغانستان بنابر مالحظbات ريزيدنسbی بbرای امريکاييھbا يbک عمbل غيbر مترقبbه بbود .سرويسbھای اسbتخباراتی
امريکا به ھمين دليل تالش نمودند تbا اقbداماتی مbوثری را در جھbت احيbای مجbدد سbلطنت ،برانbدازی نظbام جمھوريbت،
جابجا سازی اجنتھای امريکايی در رده ھای باالی دولتی و بسيج ھمbه نيbرو ھbای مرتجbع و ﺿbد شbوروی در يbک جبھbه
اتخbbاذ نمbbوده خواسbbتند بbbه ايbbن وسbbيله غفلbbت خbbود را جبbbران نماينbbد .چنbbدين تbbن از کارمنbbدان اسbbتخباراتی و متخصصbbين
امريکايی تحت پوشش وارد افغانستان گرديدند.
گروپھای ﺿد شوروی در کشور ھای ترکيه ،جمھوريت آلمان فدرال و امريکا ايجاد گرديده بود  .در افغانستان نيز گمان
زده ميشد که متخصصين امريکايی ،فرانسوی ،و آلمان غرب در نواحی شمالی اينکشور در نزديکی با سرحد شوروی به
کار گماشته شbده انbد .مالحظbه شbده بbود کbه تعbداد روزافbزون توريسbتھای امريکbايی ،دنمbارکی و ھالنbدی بbه بھانbه ھbای
مختلbف بbه نbواحی شbمالی افغانسbتان سbفر نمbbوده ميخواسbتند تbا بbا اتبbbاع شbوروی مالقbات نمbbوده در مbورد آنھbا اطالعbbات
بيشتری کسب نمايند.
در اين زمان ھر لحظه امکان بروز شورشھای ﺿد شوروی از جانب افراطيون محلی و بين المللی ميرفت .ريزيدنسی به
ھمين دليل توجه خاﺻی را به تامين امنيت تاسيسات شوروی ،طياره ھای اينکشbوردر ميbدانھای ھbوايی و محbالت بbود و
باش اتباع اينکشور مبذول داشت.
ريزيدنسی در ميان ھمه مجامع شوروی مخبر و اجنت داشت .در سال  ۱۹۷۷تعداد اجنتھا ]در افغانستان[ به ھفتbاد و دو
تbbن و تعbbداد مخبbbرين بbbه نbbود تbbن ميرسbbيد کbbه ھمbbه اتبbbاع شbbوروی بودنbbد .بbbرعالوه اينھbbا پbbانزده اجنbbت و ن bزده مخبbbر کbbه
متخصصين نظامی بودند نيز در افغانستان حضور داشتند.
تعداد اجنتھا و شکل پراگنده شدن آنھا در ميان مردم اين امکان را ميداد تا مستملکات شوروی تحت پوشش قbرار گيbرد.
ولی اينھا معلومات کافی را در قبال اقدامات خصومت آميز سازمانھای استخباراتی دشمن ارايه نميکردند “ .ک.ج.ب“.
در برابbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbر امريکbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbايی ھbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbا از اجنتھbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbای خبbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbره اسbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbتفاده مينمbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbود.
) در اينجا سيزده سطر حذف گرديده است(.

١

محمد يوسف وزير اسبق معادن و ﺻنايع که در مارچ  ۱۹۶٣توسط محمد ظاھر شاه بعنوان ﺻدراعظم کشور تعين گرديد .ويرايشگر.
٢

Steeves

در اپريل  ١۹۷۴اجنت عزت ) ١اسم اﺻلی اين اجنت درمتن وجود ندارد ( در حضور دو تن امريکايی زانbو زد .عbزت
قbبالَ بbbه حيbbث ترجمbان در کميتbbۀ دولتbbی روابbbط اقتصbادی وظيفbbه اجbbرا مينمbود .امbbا قبbbل از ايbbن نbامبرده بbbه ﺻbbفت منشbbی
کمسمول در کميتۀ ناحيوی باکو مشغول کار بود.
] اسمھا و ساير مشخصات حذف گرديده است [.
مير موسوموف ٢قصد فرار به غرب را داشت ولی نميدانست به تنھايی چطور اينکار را اجbرا نمايbد و بbه ھمbين دليbل بbه
مشوره ھا و ھمکاری آنھbا ] امريکاييھbا [ ﺿbرورت داشbت ..آنھbا بbه توافbق رسbيده بودنbد کbه در يbک رسbتورانت ] اسbم
رستورانت حذف گرديده است [ با ھم مالقات نمايند تا باشد به شکل مخفی روی در خواست موﺻوف ) فرار نمودن به
غرب ( غور نمايند.
در اين ھنگام ريزيدنسی از اجنت خbود فbيض محمbد ) اسbم اجنتbوری  :اکبbر( کbه در سbازمان اسbتخبارات افغانسbتان کbار
مينمود تقاﺿا نمود تا امريکاييھا را توقيف نموده ھويت شانرا شناسی نمايد .فbيض محمbد در ايbن عمليbات از يbک گbروپ
عملياتی تحت رھبری عبدالصمد ازھر ) اسم اجنتوری  :فتح ( استفاده نمود .زمانيکه عزت سرگرم ﺻحبت با امريکاييھا
در رسbbتورانت بbbود پbbوليس بbbه امريکاييھbbا حملbbه نمbbود ) .در اينجbbا سbbه کلمbbه بbbه شbbمول يbbک اسbbم حbbذف گرديbbده اسbbت(.
يک پوليس از گريبان يک امريکbايی گرفتbه بbود در حاليکbه ديگbران از بbازو ھbای موﺻbوف گرفتbه بودنbد .آنھbا او را از
رستورانت بيرون کشيده به داخل موتر انداخته به ماموريت پbوليس انتقbال دادنbد .دو تbن امريکbايی ديگbر ) اسbمھای شbان
حbذف گرديbbده اسbت ( نيbbز دسbتگير گرديدنbbد .از ايbن موﺿbbوع بbه رئbbيس جمھbور اطbbالع داده شbده بbbرای موﺻbوف قضbbيه
طوری مطرح ساخته شد که اين يک حرکت تحريک آميزی بوده که توسط امريکاييھا بمنظور تخريب روابط افغانستان
با يک کشور دوست ﺻورت گرفته است .داود اين اقدام پوليس کشbورش را تائيbد نمbود ) .يbک سbطر بbا چنbد نbام حbذف
گرديده است (.
ريزيدنسی خواست از اين وﺿع استفاده کرده نفوذ شوروی را در دولت افغانسbتان بbاال بbرده و در عbين زمbان بbه موقbف
امريکاييھا ﺻدمه وارد نمايند.
يوری ميخايليويچ سbورنين ٣بخbاطر نقbش اش در ايbن عمليbات ترفيbع نمbوده و بbه " عbزت " يbک قbاب سbاعت دسbتی اھbدا
گرديد.
" فتح" ] عبدالصمد ازھر[ اجنتی که در باال از او نامبرده شد عضويت يک گروه اجنتوری بنام " شعاع " ٤را داشت که
توسط ريزيدنسی در چوکات حزب پرچم بعد از ايجاد آن حزب ،تشکيل گرديده بbود .اظھbر در رشbتۀ پbوليس در کشbور
ھای مصر و امريکا تحصيل نموده بود .موﺻوف در ابتدا بbه ﺻbفت قومنbدان امنيbه ميbدان ھbوايی کابbل و بعbداَ در زمbان
داود قومنbدان قbوای مرکbbزی پbوليس و ژانbbدارم بbود .او در سbال  ۱۹۷۲ھمکbbاری اشbرا ] بbbا “ ک.ج.ب“ [ .آغbاز نمbbوده
درعمليات ھای ويژه نقش فعال داشت.
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Yuri Mikhaliovich Surnin
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اجنت ديگری که رھبری گروۀ ھفت نفری " شعاع " را به عھده داشت محمد عزيز " علی " نام داشت .فرد ارتباطی او
] بbbbbbbbbbbا “ ک.ج.ب“ [ ک.ر.گوليوانbbbbbbbbbbوف ١معbbbbbbbbbbاون ريزيدنسbbbbbbbbbbی در بخbbbbbbbbbbش اسbbbbbbbbbbتخبارات خbbbbbbbbbbارجی بbbbbbbbbbbود.
) در اين قسمت حدود بيست و پنج سطر حذف گرديده است(
بbbرای آنکbbه از اوﺿbbاع واقعbbی افغانسbbتان بbbه جھbbان گbbزارش داده نشbbود اقbbداماتی از طbbرف “ ک.ج.ب“ .بمنظbbور اخbbراج
خبرنگbbاران امريکbbايی از افغانسbbتان روی دسbbت گرفتbbه شbbد .در ميbbان ژورناليسbbتھای کbbه در مbbورد توجbbه قbbرار داشbbتند
جميز.پ .ستيربا ،از روزنامه نيويارک تايمز ،وليام برنيگن از روزنامه واشbنگتن پُسbت ،جميbز دورسbی ٢از کرسbيتيان
ساينس مونيتور ،يک گزارشگر يک شبکۀ راديو تلويزيونی امريکايی و ژورناليسbتھای سbاير کشbور ھbای غربbی بودنbد.
در مقابل دروازه ھای افغانسbتان بbروی ژورناليسbتھای بbه اﺻbطالح مترقbی ھمچbو ) اسbم ژورناليسbت  ،مليbت او و اسbم
روزنامه حذف گرديده است ( کامالَ باز بود تا آنھا بتوانند گزارشbات مسbاعدی را در رابطbه بbه اوﺿbاع افغانسbتان ارايbه
نمايند.اين در حاليکه ژورناليست مذکور يک شخص ارتباطی مورد اعتماد سازمان استخباراتی کيوبا بود.
ريزيدنسی بشکل متواتر به نماينده اش در وزارت خارجه ،دوست ] شاه محمد دوست [ گوشزد مينمود تا در بارۀ دخالت
امريکاييھا ،پاکستانيھا و چيناييھا در امور داخلbی افغانسbتان مطbالبی را بيbان نمbوده در ايbن مbورد بbه ملbل متحbد و ديگbر
سازمانھای بين المللی شکايت نمايد.
در دھم اپريل سال  ١۹۸۰چکيستھا يک کنفرانس مطبوعاتی را به اشتراک ژورناليستھای داخلی و خارجی داير نمودند.
موﺿbbوع ايbbن کنفbbرانس مطبوعbbاتی را محکbbوم نمbbودن امريکbbا در جھbbت تbbدارک ديbbدن اسbbلحه کيميbbاوی امريکbbايی بbbرای
مجاھbدين ،و محکbوم نمbودن مجاھbدين بbرای اسbتفاده از ايbن اسbلحه کيميbاوی ،تشbکيل ميbداد .ايbن کنفbرانس تحbت رياسbت
سربلند ] مجيد سربلند [ ٣وزير اطالعات و کلتور داير گرديده بود و در آن قومندان څارندوی در ھرات و يک تن ايرانی
که دستگير شده بود نيز حضbور داشbتند کbه اعمbال امريکاييھbا را تقبbيح نمودنbد ] .دولbت [ ببbرک در ايbن کنفbرانس شbديداَ
مورد تائيد قرار گرفت.
اما حادثه مسموم ساختن اھالی ) بزله گومبت ( که در نواحی پامير افغانستان موقعيت دارد و شامل ساحه عمليات نظامی
قوای شوروی ميشد ،چرا پنھان نگھداشته شد ؟ در نتيجه اين حادثه  ٣۵۰فاميل قرغيز دچار امراض وخيم ناشناخته شدۀ
گرديدند که خون سرفه مينمودند .به ھمين دليل بود که اندروپوف شخصا َ اين حادثه را تحت نظر گرفته بود.
ريزيدنسbbی ميخواسbbت توسbbط نشbbر " مbbدارک " در نشbbرات فلسbbطينی در بيbbروت بbbه رھبbbری افغانسbbتان نشbbان دھbbد کbbه
امريکاييھا قصد دارنbد تbا از ناسbازگاری موجbود در “ ح.د.خ.ا“ .بbين خلقيھbا و پرچميھbا و مbورال ﺿbعيف قbوای مسbلح
افغانسbbتان در راسbbتا تضbbعيف دولbbت اينکشbbور اسbbتفاده نماينbbد .آنھbbا ميخواھنbbد مشbbکالت سياسbbی داخلbbی را بbbرای دولbbت
افغانستان ايجاد نمايند.
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عبدالمجيد سربلند که درسال  ١۹۸۰تعين گرديده بود .ويرايشگر.

باری طرحی برای ملی ساختن شرکت ھوا پيمbايی آريانbا ريختbه شbد کbه برمبنbای آن بايbد شbرکت آريانbا در پbرواز ھbای
داخلbbی و خbbارجی اش از طريbbق شbbرکت ايروفلbbوت فعاليbbت مينمbbود .عbbالوه بbbر آن بايbbد آريانbbا از اتحbbاد شbbوروی طيbbاره
خريداری مينمود.
در چھارده ام ماۀ می سال  ١۹۸۰يک خبرنگار آژانbس بbاختر ميخواسbت بbا شbاه محمbد دوسbت مصbاحبه نمايbد .سbواالت
خبرنگار ] قبل از مصاحبه [ تحت غور قرار گرفت ،البته نه تنھbا سbواالت بلکbه جوابbات ھbم توسbط “ ک.ج.ب“ .آمbاده
گرديد .تابيئف سbفير شbوروی در  ١۲مbارچ بbا ببbرک مالقbات نمbوده و بنbابر دسbتور انbدروپوف از او خواسbت تbا برعليbه
امريکbا يbک راھپيمbbايی را سbازمان دھbbد .ايbن راھپيمbbايی بايbد بbا  ۲١مbbارچ کbه توسbbط ريگbن و يکتعbbداد از نماينbده گbbان
پارلمان کشور ھای غربی بعنوان " روز افغانستان " مسمی گرديده بود ،تصادف ميکرد .اين راھپيمای بتاريخ  ۲۰مارچ
در مقابل سفارت امريکا اجرا گرديد و در جريان آن شعار ھای ھمچون " مbرگ بbر امپريbاليزم " و " مbرگ بbر ريگbن "
در جھbbbbbت تقبbbbbbيح مداخلbbbbbه امپريbbbbbاليزم بbbbbbين المللbbbbbی تحbbbbbت رھبbbbbbری امريکbbbbbا در امbbbbbور داخلbbbbbی “ج.د.ا“ .داده شbbbbbد.

در اينجا الزم اسbت روی جريbان ] قتbل [ دابbس ٢انbدکی مکbث نمbائيم .چکيسbتھا از تعينbی دابbس بعنbوان سbفير امريکbا بbه
افغانستان در انديشه بود .زمانيکه نامبرده در مسکو بعنوان سکرتر اول سفارت امريکbا ايفbا وظيفbه مينمbود تحbت پوشbش
شديد قرار داشت “ .ک.ج.ب“ .به اين نظر بود که دابس با شناخت خbوبی کbه از منطقbه داشbت بbا سbی .آی.ای در تمbاس
بوده و مورد اعتماد خاص آن سازمان قرار داشت .به اين دليbل تعينbی موﺻbوف بعنbوان بخشbی از تالشbھای امريکbا در
جھت تحت تاثير قرار دادن دولت جديد افغانستان و اطمينان حاﺻل نمودن اين مطلب که افغانستان زياد به اتحاد شوروی
نزديک نشود ،ارزيابی ميگرديد .دابس مھمرۀ مھمی در امر تقويت موقف امريکا و متاثر سbاختن شbرق ميانbه و منbاطق
خليج فارس بود .موﺻوف يکی از حاميان طرح مثلث افغانستان ـ پاکستان ـ ايران بود.
در سوم اگست  ١۹۷۸اوسکادچی که بصفت ريزيدنت در کابل ايفا وظيفbه مينمbود تيلگرامbی را در مbورد دابbس دريافbت
نمود که در آن برعالوه مطالب فوق چنين آمده بود " نبايد اين موﺿوع را ناديده گرفت که او ] دابس [ تا در تماس ھايش
با رھبران افغان با درک "عميقی " که از اوﺿاع اتحاد شوروی و سياست خارجی آنکشور دارد ،سود جويی نمايد .به
نظر ما اين يکی از خطرناکترين جنبه ھای کار او است".
ريزيدنسی در جواب به مرکز نوشت  :سفارت امريکا در کابل تحbت رھبbری دابbس بشbکل فعbال مشbغول پخbش پروپاگنbد
در بين مردم و روشنفکران است و ميخواھد بدين وسيله برای آنھا چنين نشان دھد که اتحاد شوروی خيال تسخير کشbور
شان را داشته و ميخواھد از افغانستان به عنوان پايگاه خود برای گسترش نفوذ اش در ھند ،پاکسbتان و جنوبشbرق آسbيا
استفاده نمايد.
به اين ترتيب ابر ھای خاکستری و تيره توسط چکيستھا در فضا غليظتر شده ميرفbت و زمينbۀ بbارش ژالbه را خbود بخbود
آماده ميساخت.
اما در ارتباط به قتل دابس بايد گفته شود که جزئيات حادثۀ قتل دابس تا اکنون روشن ساخته نشده اسbت .آنچbه را مbا در
اينمورد ميbدانيم اينسbت :دابbس توسbط افbراد ناشbناس در چھbارده ام فبbروری  ١۹۷۹از روی جbاده اختطbاف گرديbده بbه
ھوتل کابل منتقل ميگردد .اختطاف کننده گان در بدل رھايی شخص سفير خواھان رھايی "بدرالدين باحث" و" فيضانی"

از اعضای سازمان ستم ملی شدند ") .باحث" و" فيضانی" ھر دو اندکی بعد از کودتای ثور اعدام گرديده بودنbد ( .امbين
بنابر مشورۀ “ ک.ج.ب“ يک گروه يورشی را تشکيل نمود تا به اطاق ھوتل ھجوم آورده تروريستھا را بقتل برساند .اين
گروه حمله آور ،واسکتھای حفاظتی روسی بر تن نموده با کالشينکوف ھا مسلح گرديده بودنbد .آنھbا اطbاقی را کbه در آن
تروريستھا و دابس حضور داشتند گلوله باران نمودند .دابس در جريان اين گلوله باری شديداَ جراحbت برداشbته بbود کbه
بعbbداَ در اثbbری ھمbbين جراحتھbbا درگذشbbت .دابbbس حbbداقل مbbورد اﺻbbابت دو گلولbbه قbbرار گرفتbbه بbbود .امbbا از ميbbان چھbbارتن
تروريستی کbه دابbس را گروگbان گرفتbه بودنbد دو تbن شbان کشbته شbده يbک تbن شbان دسbتگير گرديbده بbود .امbا تروريسbت
چھارمی موفق به فرار شده بود .اين چھار تن فقط با سه ميل تفنگچه مسلح بودند.
آن عھده از شورويھای که در جريان ايbن حادثbه در ھوتbل کابbل موجbود بودنbد عبbارت بودنbد از  :س.گ.بختbورين ) اسbم
اجنتbbوری ولگbbين ( معbbاون امنيتbbی سbbفير شbbوروی و سbbکرتر اول سbbفارت ،يbbو .و .کوتيپbbوف ) اس bم اجنتbbوری کbbرابس (
سbbbbbbbbکرتر دوم و آ.س .کولشbbbbbbbbنيکوف ١مشbbbbbbbbاور در بخbbbbbbbbش جلbbbbbbbbوگيری از جbbbbbbbbرايم در وزارت داخلbbbbbbbbه “ج.د.ا“.
آنھا در جريان عمليات پيشنھاد نموده بودند که ] دولت افغانستان [ از وقت ُکشی کار گرفته ،از پخش خبر به رسانه ھای
خبری جلوگيری نموده به عوض گفتگو با تروريستھا آنھا را محو نمايد .دولت افغانستان بايد مواظب باشد تا توجه مردم
زياد به ھوتل معطوف نباشد.
امريکايی ھا برای دريافت نمودن پوچکھای گلوله ھای شليک شده به ھوتل آمدند ولی آنھا ] شbورويھای کbه در بbاال از
آنھا نامبرده شد [ مانع اين درخواست امريکايی ھا گشتند.
بعداَ در اطاق مذکور يک ميل تفنbگ شbبيه کالشbينکوف بbا مbارک ناشbناخته شbدۀ جاسbازی شbد و اعbالم گرديbد کbه تفنbگ
مbbذکور از نbbزد تروريسbbتھا بدسbbت آمbbده .البتbbه ايbbن کbbار بbbرای آن ﺻbbورت گرفbbت تbbا شbbايد اطbbاق توسbbط متخصصbbين ]
امريکايی[ مورد بررسی قرار گيرد.
بنابر ھدايت مرکز روز بعد اوسکادچی در ھمراھی با يولی با امين مالقات نمود .ھدف از اين مالقات رسيدن بbه توافbق
روی چگونگی توجيه قتل دابس برای امريکايھا بود .آنھbا بbه توافbق رسbيدند کbه بايbد از ايbن بابbت اظھbار تاسbف ﺻbورت
گرفته  ،بيرقھای دولتی در ساختمانھای دولتی به حالت نيمه برافراشbته درآمbده و تصbاوير تروريسbتھا در روزنامbه ھbا
چاپ گردد.
بيم آن وجود داشت که امريکاييھا از دولت افغانستان تقاﺿا نمايند تا از آن تروريست کbه زنbده دسbتيگر شbده بbود تحقيbق
نمايند و يا ممکن بbود امريکbايی ھbا از دولbت افغانسbتان در خواسbت تعقيbب تروريسbت فbراری را نماينbد .بbرای برطbرف
ساختن اين امکان تصميم گرفته شد تا به روزنامه ھا گزارش داده شود که ھر چھار تروريست در جريان عمليات به قتل
رسيده اند .به ھمين دليل تروريستی که دستگير شده بود به قتل رسbانيده شbد و در بbدل آن تروريسbتی کbه موفbق بbه فbرار
شده بود يک زندانی از طرف شب به قتل رسيد.
به امين ،سروری و ترون گفته شد که اگر امريکاييھا خواھان توﺿيحات در مورد دخالت مشاروين شوروی در عمليات
دستگيری تروريستھا شوند ،بايد آنھا برايشان بگويند که اين خود جانب افغانی بود که چنbين يbک اقbدام افراطbی را بbرای
دستگيری اختطاف کننده ھا نموده بود .ھمچنان آنھا بايد از موجوديت مشاورين شوروی در محل عمليات انکار مينمودند.
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S.G.Bakhtuin ( Volgin), Yu.I.Kutepov (Krabs), A.S.Klushnikov

اما به تعقيب قتل امين ادارۀ پخش معلومات نادرسbت گbزارش ذيbل را دربbاره جريbان قتbل دابbس در اختيbار مطبوعbات
خارجی گذاشت.
" در جريان بررسی جرايم امين اين جاسbوس سbی.آی .ای معلbوم گرديbد کbه چھbار تbن تروريسbت اعضbای يbک سbازمان
اسالمی شيعه بودند که بر عليه مظالم امين فعاليت مينمودند .امين به عنوان اجنت امپرياليزم به قتل مسلمانھا ميپرداخت و
اين عمل او باعث گرديده بود تا تروريسbتھا آمbاده اجbرای ھمچbو اعمbال افراطbی شbوند .تروريسbتھا ميخواسbتند بbه ايbن
وسيله امريکاييھا را وادار سازند تا ] اجنت بودن امين را [ تائيد نمايند .اختطاف کننده ھا ميخواسbتند تbا سbفير امريکbا را
اختطاف نموده با تھديد نمودن بbه مbرگ ،موﺻbوف را وادار سbازند تbا دسbت بbه افشbا گbری زده ارتبbاط امbين بbا سbفارت
امريکا در کابل را تائيد نمايد.
زمانيکه دابس در چنگال تروريستھا در ھوتل کابل قbرار داشbت ،امbين دسbتور ايbن حملbۀ بيھbوده را داده خواسbت تbا در
برابر اختطاف کننده ھا از ترحم کار گرفته نشود .دابس در جريان عمليات جراحت شديدی برداشbت .يbک تروريسbت بbه
قتل رسيد و يکی ديگر زخمی گرديد .دوتن ديگر نيز دستگير گرديدند ولی روز بعد به دستور امين توسط تbرون بbه قتbل
رسانيده شدند .شخص ترون در شرايط نامعلوم بعد اَ در روز چھارده ام سپتمبر  ١۹۷۹به قتل رسيد.
افراطيون که اعضای يک سازمان اسالمی بودند ميخواسbتند تbا از طريbق اختطbاف نمbودن سbفير امريکbا  ،موﺻbوف را
وادار سbازند تbا دربbارۀ ھمکbاری امbين بbا امريکاييھbا حbرف بزنbد و از ھويbت امbين بbه عنbوان جاسbوس سbی.آی.ای پbbرده
برداری کند .اما امين وارد اقدام شده دست به کشbتار ھمbۀ اختطbاف کننbده ھbا زد و خواسbت بbدين وسbيله از افشbا شbدنش
جلوگيری نمايد .اما واکنش اداره کارتر در اينمورد تکان دھنده بbود .امريکbايی ھbا حاﺿbر شbدند تbا سbفير شbان قربbانی
گردد اما از ارتباطات امين با سی.آی.ای پرده برداشته نشود".
در فبروری سال  ١۹۸۰ريزيدنسی تالش نمود تا از طريbق عبدالصbمد ازھbر ) اسbم اجنتbوری فbتح ( قومنbدان نظbم عامbه
معلومات نادرستی را در ارتباط قتل دابس پخش نمايد که گويا نتbايج تحقيقbات نشbان ميدھbد کbه امريکاييھbا در قتbل دابbس
سھيم بوده اند.
در ھمين حال مقالۀ تحت عنbوان " مسbول قتbل دابbس کيسbت ؟ " در يکbی از روزنامbه ھbا در کابbل بbه چbاپ رسbيد .بنظbر
نويسندۀ اين مقاله امريکاييھا مسول قتل دابس بودند.
امbbا داسbbتان اينکbbه امbbين چگونbbه بbbه ﺻbbفت اجنbbت سbbی.آی.ای درآمbbد از اينقbbرار اسbbت  :بعbbد از مbbرگ امbbين شbbمارۀ تلفbbون
سی.آی.ای که بقلم امbين نوشbته شbده بbود در کتابچbۀ ياداشbت موﺻbوف بدسbت آمbد .جھbت شناسbايی دشbتخط امbين يbک
متخصص دستخط که در يکی از گروپھای اوپراتيفی “ ک.ج.ب“ .کار مينمود به افغانسbتان فرسbتاده شbد .در شbانزده ام
فبروری يک مشارو “ ک.ج.ب“ .اين کتابچۀ ياداشت را به ببرک رسانيده و شمارۀ تلفون مذکور را به او نشان داده بود.
ببbbرک اظھbbار داشbbت کbbه ايbbن يbbک سbbند روشbbن ديگbbری اسbbت کbbه ارتبbbاط امbbين را بbbا اسbbتخبارات امريکbbا ثابbbت ميسbbازد.
به ببرک پيشنھاد گرديد تا دولت “ج.د.ا“ .بايد از مقامات امريکbايی تقاﺿbا نمايbد کbه دوسbيه ھbای امbين را کbه در امريکbا
تحصيل نموده بود و نزد سی.آی.ای و اف.بی.آی موجود است را بدولت افغانستان بسپارد .ھمچنان به ببرک پيشنھاد شد
تا از طريق سفارت ھای افغانستان در پاريس ،لندن ،روم و بُن ،آگاھی ھای در روزنامه ھا پخش گردد تا ھرگاه شخصی
دربارۀ امين معلوماتی داشته باشد آنرا به مقامات دولت ] افغانستان [ بسپارد .البته دليل اينکار ھم تحقيقات دربارۀ قتل تره
کی و دخالت امين در آن موﺿوع ،خوانده شده بود.

ک.ج.ب“ .نه تنھا امريکاييھا را بلکه اتباع ديگر کشور ھا ] که در افغانستان زنده گی ميکردند [ را نيز تحت مراقبت ”
داشت .يک وترنر تبعۀ جموريت آلمان فدرال که برای ملل متحد در يbک البراتbور در مbزار شbريف کbار ميکbرد ،دو تbن
ديپلومbbbbbbbbbbات آلمbbbbbbbbbbان غbbbbbbbbbbرب و سbbbbbbbbbbفير ھندوسbbbbbbbbbbتان ھمbbbbbbbbbbه تحbbbbbbbbbbت نظbbbbbbbbbbارت “ ک.ج.ب“ .قbbbbbbbbbbرار داشbbbbbbbbbbتند.
) در اينجا چھار اسم حذف گرديده است ( اخيرالذکر ارتباط نزديکی با تره کی و امbين داشbت و مbورد اعتمbاد آنھbا قbرار
داشbbته او را زيbbاد دوسbbت داشbbتند .امbbا “ ک.ج.ب“.ايbbن موﺿbbوع را بbbرای منbbافع اتحbbاد شbbوروی خطرنbbاک ميديbbد زيbbرا
موﺻوف طرفدار يک افغانستان مستقل و بيطرف بود “ .ک.ج.ب“ .با اشاعۀ معلومات نادرست از طريق ارگانھای ويژۀ
تبليغbbbbbbbbbbbbاتی سbbbbbbbbbbbbيما زشbbbbbbbbbbbbتی از سbbbbbbbbbbbbفير مbbbbbbbbbbbbذکور در ذھbbbbbbbbbbbbن تbbbbbbbbbbbbره کbbbbbbbbbbbbی و امbbbbbbbbbbbbين ترسbbbbbbbbbbbbيم نمbbbbbbbbbbbbود.
استمراق سمع که بنام عمليات ) ز( ١ياد ميشد در محل سکونت چھارده تن متخصص چينbايی کbه در يbک فابريکbه تکbه
بافی در کابل کار ميکردند ،برای مدت دوسال ادامه داشت .ريزيدنسی مدعی بود که ايbن افbراد بbه اتبbاع شbوروی عالقbه
نشان داده مشغول فعاليتھای جدی اند که ميخواھند بدان وسيله مانع نفوذ اتحاد شوروی در افغانستان گردند.
از اين موﺿوع به اندروپوف اطالع داده شد و او در جنوری  ] ١۹۷۷عمليات [ ) ز( را طرح نمود.محل اقامت چينايی
ھا که بنام ) ھدف  :آشيانه ( ياد ميشدند در مجاورت با محل رھايش يک داکتر روسی بنام شيپتوخ ٢قرار داشت.
درب دخولی منزل او در مجاورت با دروازۀ منزل متخصصين چينايی قرار داشت .در اطاق خواب داکتر روسی که در
کنbbbار اطbbbاق نشbbbيمن چيناييھbbbا قbbbرار داشbbbت يbbbک ميکروفbbbون توسbbbط کارمنbbbدان رياسbbbت چھbbbارده اسbbbتخبارات خbbbارجی “
ک.ج.ب“.جbا سbbازی گرديbد .در يbbک المbاری در ھمbbين اطbاق يbbک دسbbتگاۀ ثبbت ﺻbbدا نيbز مخفbbی گرديbد .بbbرای بررسbbی
کستھای ثبت شده ،متخصصين زبان چينايی از انستيتوت ) ت ( بخش استخبارات خbارجی “ ک.ج.ب“ .بکابbل فرسbتاده
شbbbbدند .اينھbbbbا عبbbbbارت بودنbbbbد از س.س.ھوسbbbbينوف ،گ.و.روچکbbbbين  ٣و يbbbbک افسbbbbر اوپراتيفbbbbی از رياسbbbbت ) ک (. ۴

١

) Operation ( Z

٢

Sheptukhe.
٣

S.S. Huseinov, F.V.Ruchkin.
۴

رياست )ک( يا رياست استخبارات دربرگيرنده ھمه بخشھای استخباراتی در خارج از کشور ،بشمول رياستھای قبلی نھم و چھارده ام ،بخش دوم
بخش استخبارات خارجی ک.ج.ب .بخشھای از رياستھای دوم و سوم ک.ج.ب ،بود .وظيفه اين رياست سازماندھی اقدامات فعالی بود که در
جھت نفوذ در ادارات استخباراتی ] کشور ھای ميزبان [ و پوشش ھويت اتباع و متخصصين شوروی ،در خارج از کشور ،ﺻورت ميگرفت.
در اواخر سال  ۱۹۶٣در شبکه اجنتوری و سرويس دوم جمعا َ بتعداد يکھزار و سی و ھفت تن مشغول کار بودند .از آنجمله  ۲۲۴تن آن اتباع
خارجی ٣٣ ،تن فاقد تابعيت کدام کشور و  ۷۸۰تن اتباع شوروی بودند .ھمچنان تعداد اجنتھايکه به عنوان مھاجر يا پناھنده در نقاط مختلف زنده
گی ميکردند از اينفقرار بود  ۵۵ :اجنت در ميان مھاجرين روسی ٢٣ ،تن در ميان مھاجرين اوکراينی ۵ ،تن در ميان مھاجرين بالروس ٢١ ،تن
در ميان مھاجرين ليتوانيايی ١۶،تن در ميان مھاجرين ليتاويايی ١١ ،تن در ميان استونياييھا ١۷ ،تن در بين امريکا ٣٣ ،تن در فرانسه ١۰ ،تن
در ليبيا ١١ ،تن در بلجيم و  ۱۱تن در اتريش .در سال  ۱۹۶۴تعداد کارمندان اداره مرکزی بدون آنھايکه در خارج از کشور ايفا وظيفه مينمودند
و يا ھم در سازمانھای ديگر کارميکردند به  ۱۰۴تن ميرسيد .ميزان معاشات ماھانه به  ٢۰۶۴۸روبل ميرسيد و به قرار ذيل بود  ۳۶۰ :روبل
برای ريئس سرويس اول ۳۴۰ ،روبل برای ھريک از سه معاون ٢۶۰ ،روبل برای يازده تن از مشاروين بلند رتبه ٢٢۰ ،روبل برای ھريک
از  ١۷تن مشاور ۱۹۰ ،برای  ۴۹تن از افسران بلند رتبه اوپراتيفی ١۷۰ ،روبل برای افسران اوپراتيفی ١۶۰ ،روبل برای تصحيح کننده۱۱۰ ،

ريزيدنسی و مرکز البالی اوراقی که بر مبنا نوار ھای ثبت شده نوشته شbده بbود را ،جسbتجو مينمودنbد .آنھbا دنبbال کbدام
جمله و يا عبارت مخفbی در البbالی حرفھbای روزمbرۀ کbه بbين چينھbای رد و بbدل شbده بbود ،ميگشbتند .در اپريbل ۱۹۷۹
چيناييھا بکشور شان برگشتند و دستگاه استمراق سمع نيز برچيده گرديد.
در سال  ١۹۸۰گروپ ) ک .آر( که مشتمل بر  ١۰افسر اوپراتيفی بود سرگرم ايجاد روابط ] از طريق شبکه اجنتوری [
با سفارتھای امريکا ،جمھوری خلق چين و کشور ھای عضو سازمان ناتو بود .اين شبکه  ١۸اجنbت و  ۴۴کbارآموز را
در اختيار داشت .اجنتھا به شکل ذيل تقسيم گرديده بودند  ۸ :تن برای نظارت اوﺿاع کشور ۵ ،تن برای نظارت اوﺿاع
واليbbات ۶،تbbن بbbرای نظbbارت امريکاييھbbا ٣ ،تbbن بbbرای نظbbارت دولbbت ۴ ،تbbن بbbرای قbbوای مسbbلح “ج.د.ا“ ۶ ،.تbbن بbbرای
ارگانھbbای اسbbتخباراتی محلbbی ،ھمچنbbان تعbbدادی از اجنتھbbا و کbbارآموزان بbbرای تشbbخيص مجاھbbدين و ارتباطbbات آنھbbا بbbا
سbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbازمانھای بbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbين المللbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbی گماشbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbته شbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbده بودنbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbد.

ک.ج.ب“ .به ھم ميھنان و رفقا سوسياليست خود نيز شک انتbی سbويتيزم و خيانbت را داشbت " .تمbاس " يbک سيسbتم ”
تحليلbbی اوپراتيفbbی بbbود کbbه ارتبbbاط بbbين اتبbbاع شbbوروی و اعضbbای سbbفارتھای پولنbbد ،بلغاريbbا ،آلمbbان شbbرق و جمھوريbbت
سوسياليستی چکوسلواکيا را ثبت مينمود .گزارشاتی وجود داشت مبنی بر پرپايی محافل مشترک باده نوشی و پbذيرايی
ھا که در خارج از شھر ] کابل[ ﺻورت گرفته بود .تعدادی از اين سفارتھا در تالش برای انکشاف روابط شان با اتبbاع
شbbوروی بودنbbد .آنھbbا از خbbود کنجکbbاوی بيمbbوردی را دربbbاره مقbbدار تلفbbات قbbوای شbbوروی در افغانسbbتان نشbbان ميدانbbد و
ميخواسbbbbbbbbbbbbتند بداننbbbbbbbbbbbbد ادارات مشbbbbbbbbbbbbورتی مشbbbbbbbbbbbbغول چbbbbbbbbbbbbه کارھbbbbbbbbbbbbای انbbbbbbbbbbbbد و مbbbbbbbbbbbbواردی از اينقbbbbbbbbbbbbرار.
بوگوروديتسکی ،واسيليوف و يوالداشيوف ١بجرم غفلت در دوستی با براتن ،روزاليس و تيخومير ،٢که ھمه اتبbاع کشbور
بلغاريا بودند ،قيمت گزاف را پرداختند  :آنھا دوباره به شوروی فرستاده شدند.
توجbbه و مواظبbbت اوپراتيفbbی گbbروپ ) ک.آر( در برگيرنbbدۀ اداره سرمشbbاوريت نظbbامی و متخصصbbين وزارت دفbbاع و
درسbتيزوال قbbوای مسbلح بbbود .گbروپ مbbذکور گزارشbاتی را مبنbbی بbر تماسbbھای خbارج از وظيفbbه مشbاورين شbbوروی ] بbbا
افغانھا[ و ھمچنان تالش افغانھا برای نزديک شدن با مشاورين و خوشگذرانی با آنھا ،بدست آورده بود .مالحظه گرديده

روبل برای سکرتر ۱۱۰،روبل برای سرکاتب ١١۰ ،روبل برای ھريک از دو تن تايپست ھای تند نويس ۹۸ ،روبل برای سرتايپيست و ۸۸
روبل برای ھريک از دو تايپيست .در سال  ٢۸۸۵ ۱۹۹۷١تن از اتباع شوروی بشمول خانواده ھای شان در افغانستان بسر ميبردند ،در حاليکه
تا اواخر  ۱۹۷۳اين رقم به  ۴۰۰۰تن افزايش يافته بود .تنھا در کابل تعداد اين افراد به  ١۳۹۰تن ميرسيد .شعبه ) ک .ر(  ۷۵اجنت و
۹۰ارتباطی مورد اعتماد داشت .تعداد زياد از اتباع شوروی را مشاورين نظامی و يا ھم متخصصين نظامی تشکيل ميدادند .در جلسه که در اول
مارچ ۱۹۷۳در مسکو داير گرديده بود به مشاورين و آتشه ھای نظامی ھدايت داده شد تا در کشور ھای که اقامت دارند نفوذ شانرا باال ببرند
واشخاص را برای تحصيل به شوروی انتخاب و کانديد نمايند .مولف.
١

Bogoroditsky, Vasilyev, Yuldashev
٢

Bratan, Rozalis, Tikhomir.

بود که تعدادی از مشاورين نظامی شوروی تحت تاثير سبوتاژ ايديولوژيک قرار گرفته بودند .آنھا به راديو ھbای ﺻbدای
امريکا و دويچه ويلی گوش داده نظرات سخروف ٣و ھمران او را تائيد مينمودند.
چکيستھا آسايش و قرار نداشbتند آنھbا در نامbه ھايشbان بbه مرکbز تخbيالت شbانرا مبنbی بbر خطbرات احتمbالی کbه از جانbب
جمھوری خلق چين و کشور ھای غربی متوجه اتحاد شوروی بود انعکاس ميدادند .آنھا در نامه ھای شان نوشته بودند که
دشمنان ما در حالت تقويه شدن بوده ھمکاری شانرا در افغانسbتان بbا يکbديگر توسbعه ميبخشbند .آنھbا در اينجbا فعاليتھbای
شانرا در جھت تضعيف موقف اتحاد شوروی ھماھنگ ميسbازند .ھمچنbان آنھbا سbرگرم پخbش پروپاگنbدھای زھbرآگين در
کشور ھای اسالمی بوده کمکھای انترناسيوناليستی شوروی به نيرو ھbای سbالم در کشbور ھbای ھنگbری ،چکوسbلواکيا و
افغانستان را به مثابۀ اشغال اين کشور ھا ،جلbوه ميدھنbد .آنھbا در بbارۀ موﺿbوع افغانسbتان يbک ھيbاھو را بbراه انداختbه،
اھداف و حقايق را دربارۀ دوستی افغان ـ شوروی تحريف مينمايند.
)در اين قسمت سه سطر حذف گرديده است (.
چکيستھا در نامه ھايشان از جمع آوری پول در امريکا برای شورشيان افغان ،سھم قوای خاص ايرانی در حمالت ﺿد
دولتی در ھرات و يا ھم ايجاد روحيۀ ﺿد شوروی در ميان مردم ھندوستان توسط انگليسھا که گفتbه ميشbد ذريعbه نمbايش
١

يک فلم که در آن بيرحمی عساکر شوروی به نمايش گذاشته شده بود ،مينوشتند.

البته اينھا ھمه افتراھاتی تلخی بودند که از جانب خرگوش کمونيست که ماديان را حريصانه بليعده بbود بbه آدرس گbرگ
کپيتاليست حواله ميشد!!.
)در اينجا چھار سطر حذف گرديده است(.

٣

اندری ديميتريويچ سخروف دانشمند روسی در رشته فزيک ھستوی و از طرفداران ﺻادق حقوق بشر و آزادی انسان .موﺻوف در سال ١۹۷۵
جايزه ﺻلح نوبل را بدست آورد .ويرايشگر.
١

يک عضو نماينده گی ک.ج.ب .در جريان تحقيق از شورشيان در واليت ھرات حضور داشت .ﺿمنا َ يک مشاور ک.ج.ب .در خاد مشغول کار
بود .س.و .کوزلوف سرمشاور در امورات حزبی ،طرق کار با مردم را پيشنھاد نموده نظراتش را پيرامون تبليغات سياسی عرﺿه نمود.
اﺻطالح " قطعات محدود " که به قوای اشغالگر اطالق ميشد خود نمونۀ خوب از اين اقدامات است .با بکاربرد اين اﺻطالح ميخواستند مردم
را فريب داده تعداد قوای اشغالگر را کمتر از آنچه است نشاندھند و بمردم بنمايانند که قوای شوروی با سالح خفيف مجھز بوده نقش کوچکی را
بازی مينمايند .اقدامات موثر دربرگيرنده تمام فعاليتھای اوپراتيفی اجنتوری بود که بمنظور تاثير گذاری روی ھمه ساحات حيات سياسی و
سياست خارجی کشور ھای مورد عالقه و تحليل ميثاقھای بين المللی ﺻورت ميگرفت .ھدف اينبود تا کشور ھای مخالف را دچار سردرگمی
ساخته موقف آنھا را ﺿعيف مورد حمله قرار داده برنامه ھای مخالفين را نقش برآب ساخته و مقاﺻد خود را عملی سازند .آنھا تالش داشتند
سياست خارجی و داخلی کشور ھای مورد عالقه را به نفع اداره استخبارات تحت تاثير قرار داده  ،موقف سياسی ،اقتصادی ،نظامی و
ايديولوژيک کشور ھای مخالف را ﺿعيف سازند.ھمچنان ميخواستند تا برنامه ھا و تالشھای کشور ھای مخالف را برھم زده شرايط را طوری
ايجاد نمايند تا به سود اتحاد شوروی باشد .با وجود اينکه در اﺻل عمليات اکتيف يا فعال ھمانند اقدامات فعال است ولی با آنھم اين اﺻطالح
برای عمليات وسيع و بزرگ بکار ميرود .ايالت متحده در زمان و مکان الزم از سازش کار ميگيرفت .در اواسط دھۀ  ١۹۶۰امريکاييھا فلم "
مھاجرت در کابل " را نمايش داد و ھدف از اينکار ايجاد رويه روی ﺿد امريکايی را در دولت کاھش دھند .اما مطبوعات عرب به نشر مطالب
و گزارشات انتقادی از نمايش اين فلم و ھمدردی امريکا با ﺻھيونيستھا و اسرايليھا بنشر سپرد .در سال ۱۹۸۴اوگون يوک کتابی را دربارۀ
سی.آی.ای و ان.تی.اس در افغانستان تحت عنوان " شغالھا در ميان گرگان " بطبع رساند .در پشتی کتاب اسم بوريس والديميرويچ مربانوف
بعنوان نويسنده کتاب بچشم ميخورد و گفته شده بود که نامبرده مورخ است .در عکس او يک جوان با ريش و عينکھای فيشنی معلوم ميشد .اين
کتاب عرﺿه کننده کدام واقعيت و يا سند و مدرک نبوده نويسنده آن نيز مورخ نه بلکه يک چکيست و کارمند شعبه پخش معلومات نادرست بود.
اسم فاميلی موﺻوف مربانوف نه بلکه بانوف بود .حتی ريش او نيز ساختگی بود و عينک را نيز بنابر بر توﺻيه ک.ج.ب .پوشيده بود .نيمتوان
اين گفته لينين را رد نمود که ميگفت " در سياست ﺻداقت نتيجه قدرتمندی و رياکاری نتيجه ﺿعف است".
برای سربازان شوروی که در افغانستان دوران خدمت سربازی شانرا ميگذاشتانند يکسال خدمت شان ،دوسال شمار ميشد و اما بعد از سال
 ١۹۸٣يکسال خدمت در افغانستان معادل سه سال خدمت سربازی شمار ميشد .آنھايکه در جنگ افغانستان معيوب ميگرديدند برای شان ھمان
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تعداد کارمندان سفارتخانه ھای موجود در کابل از اينقرار بود :امريکا  ١۹تن ،جمھوری مردم چين  ١١تن ،آلمان فدرال
 ۲۰تن ،فرانسه  ۱۰تن و انگلستان  ۱٢تن .ھمچنان دو تن از اتباع انگلستان در شفاخانه نور و دو تن در موسسات بين
المللی کار ميکردند.
تعداد اتباع شوروی در افغانستان از قرار ذيل بود :تعداد کارمندان سفارت  ۲۵۰تن ،تعداد کارمندان دفتر تجbارتی ۱۰٣
تن ٣۵۰۴ ،تن کارمند و  ١۶۰۰تن ترجمان در بخش ادارۀ مشاورين و  ۱۴۷۶تن متخصص غير نظbامی و متbرجم در
بخش غير نظامی و شعبات اقتصادی .البته نبايد فرآموش کرد که تعداد  ۱۰۰۰۰۰تنی را که در چوکات قوتھbای محbدود
نظامی ايفا وظيفه مينمودند نيز به اين تعداد اﺿافه نمائيم.
کريملين انتظار داشت تا کشور ھای غربی در مقابل فعاليتھای “ ک.ج.ب“ .در افغانستان به اقدامات سريع و قاطعی در
افغانستان دست بزنند .اندروپوف حتی به چکيستھا ھشدار داده بود تا متوجه آماده گbی ھbای جنگbی امريکbا باشbند .امbا “
ک.ج.ب“ .از اوايbbل سbbال  ۸۰گزارشbbات اميدوارکننbbدۀ کbbه از " اھميbbت ويbbژه " برخbbوردار بbbود را بدسbbت ميbbاورد .ايbbن
گزارشات حاکی از عدم ھماھنگی کشور ھای غربی در قبال موﺿوع افغانستان بود.
ک.ج.ب“ .توانست معلومات مفصلی درباره نتايج سفر بbاھر ٢بbه امريکbا ،کbه بنbابر درخواسbت ﺻbدراعظم شbمديت” ٣
ﺻbbbbbbbbbbbbbورت گرفتbbbbbbbbbbbbbه بbbbbbbbbbbbbbود از يbbbbbbbbbbbbbک منبbbbbbbbbbbbbbع از داخbbbbbbbbbbbbbل دولbbbbbbbbbbbbbت آلمbbbbbbbbbbbbbان فbbbbbbbbbbbbbدرال بدسbbbbbbbbbbbbbت آورد.
ﺻbbbدراعظم شbbbمديت و منشbbbی حbbbزب سوسbbbيال دمbbbوکرات آلمbbbان فbbbدرال در جريbbbان سbbbفر ده روزۀ خbbbود بbbbا بينسbbbون،
بيرژنيسکی ،١کيسينجر ،٢شولمن ٣و پيتر ايديلمن ۴حقوق دان که محرم اسرار سناتور ھيدوارد کينيدی بود ،مالقات نمود.
او در جريان اين مالقاتھا توانست نظرات آنھbا را در قبbال انکشbافات جديbد اوﺿbاع در شbرق ميانbه دريابbد .بbاھر بعbد از
سفرش به امريکا به اين نتيجه رسيد که سه فکتور عمدۀ که باالی اوﺿاع ] در امريکا [ حاکم است عبارت اند از :تردد
و بالتکليفی ،آرزوی داشتن يک رھبريت قوی و باالخره ھراس در حال رشد از رويارويی با اتحاد شوروی.
البته چينين يک فضا زادۀ " فقدان ھمگانی در اعتقاد به قدرت سياسی ،اقتصادی و نظامی امريکا بود .اين احساسات بbا
درمانده گی امريکا که نتوانسته بود بbا قاطعيbت و معقوليbت در قبbال مسbايل افغانسbتان و ايbران عمbل کنbد ،تقويbه ميشbد.
باھر از طريق گفتگوھايکه در امريکا با مقامات دولتی انکشور انجام داده بود ،متقاعد گرديد که اقدامات ادارۀ واشنگتن

Egon Bahr ٢
٣

 Helmut Schmidtﺻدر اعظم آلمان فدرال  ١۹۴۷ـ ۱۹۸۲.
١

 Dr. Zbgniew Brzezinskمشاور امنيت ملی در دولت جيمی کارتر ).ويرايشگر(
٢

 Henry. A. Kissingerمشاور امنيت ملی و وزير خارجه در دولت م.نيکسون و جنرال گيرھالد .آر .فورد ) .ويرايشگر(

٣

 Dr. Marshall Shulmanمشاور خاص در بخش اتحاد شوروی به رتبه سفير در وزارت خارجه بين سالھای ١۹۸۰ ١۹۷۷
۴

 Peter Edelmanاداره کننده ) سين ( کمپاين انتخاباتی ھيدوراد کينيدی ) .ويرايشگر(

قسما َ از " آروزھای کارتر برای برنده شدن در دور دوم انتخابات رياست جمھوری " و قسماَ ھم از نبود يک نظر واحد
در ميان مشاورين رئيس جمھور پيرامون مشکالت عمدۀ زمان ،منشا ميگيرد.
باھر ،برژينيسکی را يک شخص خيلی از خودراﺿی يافت .نامبرده با خودستايی به باھر گفتbه بbود " مbن و جيمbی کbار
خوبی را انجام داده ايم !" .بنابر اظھارات باھر ،مشاور امنيbت ملbی رئbيس جمھbور ]برژينيسbکی[ از " تbاثيرات ناگھbانی
يک حمله باالی شوروی " خيلی ذوق زده معلوم ميشد .باھر برای اينکbه توانسbته باشbد انbدکی او را آرام سbازد گفتbه بbود
در بُن ھمه ميدانند که اتحاد شوروی قبل از اينکه قوای خbود را بbه افغانسbتان اعbزام کنbد ،واکbنش احتمbالی کشbور ھbای
غربی را در اين مورد محاسبه نموده ،با آماده گی کامل تصميم فرستادن قوايش به افغانستان را گرفته است .برژينيسکی
با ناراحتی پرسيده بود " آيا ما شورويھا را غافلگير نموده به دام نيانداختيم ؟".
بعد از يک وقفه نامبرده به روابbط امريکbا و شbوروی در آينbده اشbاره نمbود .بbه عقيbده برژينيسbکی معضbلۀ افغانسbتان در
خالل پنچ الی شش ماه بايد خاتمه ميپذيرفت .او اظھار نمود " تا آنزمان اياالت متحده امريکا آماده خواھد بود تا با ايجاد
يک رژيم بيطرف در آنکشور ] افغانستان [ موافقه نمايد اما البته به ايbن شbرط کbه شbوروی در آنجbا بbرايش پايگbاه ايجbاد
نکند .تا آنزمان اگر با ايران مشکل ما حل شده باشد ممکن به سالت دو و ديگر معاھدات و پيمانھا برگرديديم .امbا ايbن
موﺿوعات زمانی ممکن خواھد بود که اقداماتی در جھت تقويۀ جھbان غbرب ﺻbورت گيbرد" .او بعنbوان مثbال از اينbوع
اقbbدامات ،از کمکھbbای مbbالی و اخالقbbی کشbbور ھbbای ھمپيمbbان امريکbbا در سbbازمان نbbاتو ،بbbه کشbbور ھbbای پاکسbbتان و ترکيbbه
يادآورشد .برژينيسکی پيشنھاد نمود تا لندن بايد اين مسئوليت را در برابbر کشbور پاکسbتان و بُbن در برابbر کشbور ترکيbه
بپذيرند.
برژينيسکی دربارۀ سياست امريکا در برابر شوروی چنين گفbت " حملbه بbر شbوروی ادامbه خواھbد داشbت و کشbور ھbای
غربی اينرا مشاھده خواھند کرد که ھbيچ مbوردی و ھbيچ قضbيۀ بbدون مجbازات گذاشbته نخواھbد شbد" .نbامبرده در ادامbۀ
حرفھايش به جمھوری خلق چين تماس گرفته گفbت " برگbۀ چbين يکbی از ابbزار مھbم در سياسbت خbارجی امريکbا خواھbد
بود" .نامبرده افزود " ما بجز اسلحه ھمه چيز را در اختيار چينايی ھا قرار خواھيم داد ".
باھر گفتbه ھbای برژينيسbکی را چنbين خالﺻbه نمbود  :مشbاور امنيbت ملbی رئbيس جمھbور " از موقbف اش ھbيچ چيbزی را
نيآموخته است .او مانند گذشته مملو از احساسات ﺿد شوروی بوده تالش خواھد نمود تا از ھر موقعی بدست آمده به
بمنظور تخريب روابط بين شوروی و امريکا استفاده نموده ،عضالت امريکا را منقبض سازد".
باھر ،وانس ١را مردی يافت حامی يک سياست متعدل و سازگار ،متمايل بر سازشھای و اقعی و معقول .وانس بbاوجود
اينکه در گذشته پيشبين يک " رويارويی طويل المدت با اتحاد شوروی " بbود امbا او ميخواسbت ايbن موﺿbوع را در يbک
برنامۀ منظم طوری بگنجاند که موجب نگرانی متحدين امريکا نگردد.
وانس بطور آشکار به باھر شکايت نمود که ھمه تالشھای او برای " گنجانيدن نظرات پراگندۀ برژينيسکی در داخل يک
چوکات و طرح يک سياست خارجی سbازگار کbه برمبنbای آن بتbوان اعتبbار وزارت خارجbه ]امريکbا[ را حفbظ کbرد،
توسط نظرات اپارچونيستی مشارو امنيت ملی يعنی برژينيسکی مختل گرديده است".
وانس در ارتباط به مناسبات بين امريکا و شوروی گفت " ما به سالت دو ﺿرورت داريbم" .موﺻbوف بbه بbاھر اعتbراف
نمود که مفکورۀ بازپس گيری پيمان ] سالت دو[ از مجلس سنا از او بوده است.

١

 Cyrus Vanceوزير امور خارجه امريکا بين سالھای  ۹۷۷و  ) . ١۹۸۰ويرايشگر(

" حتی قبل از حوادث افغانستان اين کام الَ واﺿح گرديده بود که اين پيمان توسط مجلس سنا تصويب نميشود .در شbرايط
فعلی اين پيمان کامالَ ] توسط سنا [ رد خواھد شد که البته اين موﺿوع ھمه را يکبار ديگر به ھمان ابتدا کار قرار خواھد
داد .بازگيری اين پيمان از سنا باعث حفظ آن خواھد شد و تاريخ روی اين اقدام من ُمھر تائيد خواھد گذاشت".
پيرامون روابط بين امريکا و متحدين اروپايی آن وانس اظھار داشت " برای مbن عالقbۀ ويbژۀ کbه کشbور ھbای اروپbايی
برای حراست از نتايج آشتی و تشنج زدايی دارند ،قابل درک است .به ھمين دليل من انتقاد از کشbور ھbای اروپbايی را
بbه ايbن دليbbل کbه آنھbbا خموشbانه مخالفbت شbbانرا بbا بعضbbی برنامbه ھbbای خbاص امريکbا ابbbراز داشbته انbbد ،موجbه نميbbدانم".
دربارۀ روابط امريکا با چين وانس به اين نظر بود که الزم است در اينمورد مقداری از احتياط کار گرفته شود .بنظر او
تشريک مساعی با بيجينگ در ساحۀ نظامی خيلی خطرناک خواھد بود.
بطور کل باھر به اين نتيجه رسيد که وانس ﺻادقانه نگران روابط دوطرفه با اتحاد شوروی و مشکالت تشنجات نظامی
است.
مالقات با کسينجر برای باھر خيلی جالب بود زيرا بدين وسيله او توانسته بود خود را با ديپلوماسی شخصی وزير اسبق
خارجه امريکا آشنا سازد .باھر کامالَ متقاعد گرديده بود که کسينجر سرگرم يک بازی محيالنۀ در مقابل دولbت فعلbی و
بطور خاص در مقابل برژينيسکی اسbت " .نbاجی پولنbدی امريکbا شخصbيکه از نگbاۀ بيولbوژيکی کbامالَ در تضbاد بbا ايbن
مورد ]ماموريت[ قرار ميگيرد".
باھر فکر ميکرد که کسينجر تالش ميکند تbا " بbا تعصbب زيbاد دولbت را از سbلطه جbويی روسbھا ھراسbان نمbوده ،دولbت
امريکا را وادار به اتخاذ اقدامات عجوالنه و احمقانۀ نمايد تا بعداَ او بتواند شخصا َ در مالی عام بbا شbدت ايbن اقbدامات
دولت را مورد انتقاد قرار دھد".
کسينجر ھمچنان ميخواست به اين وسيله اين نظbر را کbه قصbر سbفيد بbدون او در قسbمت حفاظbت از منbافع ملbی امريکbا
عاجز بوده است ،را تقويه نمايد .ھمچنان او ميخواست نشان بدھد که قصر سفيد کشور را از يک بحران بطرف بحران
ديگر ميکشاند.
در بحث روی روابط دو جانبه بين امريکا و چين کسbينجر ،جسbت و خيرکھbای وزيbر دفbاع امريکbا ] ھارولbد برونbد[ را
مبتنی بر سياستھای احمقانه و ﺿد شوروی خواند .بنظر کسينجر در ﺻورت کشاندن چين به اين بازی در ميدان نظbامی
شوروی ھا در انزوا قرار خواھند گرفت و يگانه راۀ بيرون رفbت بbرای شbورويھا حملbه ھسbتوی بbه چbين خواھbد بbود تbا
بتوانند بدين وسيله توانايی نظامی چين را از بين ببرند.
١

کسينجر به مالقاتش با وزير دفاع امريکbا ،بbرون در ھنگاميکbه اخيرالbذکر از جمھbوری خلbق چbين برگشbته بbود اشbاره
نمود گفت " من از او پرسيدم که آيا ما از نگاه نظامی و اخالقی آماده استيم که بتوانيم در ﺻورت حمله نظامی شbوروی
به چين از آنکشور دفاع نمايم ؟ .به باور کسينجر در چنين يک حالت امريکا مجبور خواھد بود تا چين را بbه سرنوشbت
اش گذاشته ،ترک گويد .و اينکار به حيثيت امريکا برای ھميشه لطمه وارد خواھد نمود".
کسينجر در مالقات با باھر چندين بار اظھار نمود که" رقابت با اتحbاد شbوروی آنطوريکbه برژينيسbکی مبھbوت آن اسbت
فقط در ﺻbورت تشbريک مسbاعی ممکbن خواھbد بbود" .او تاکيbد نمbود کbه عbدم تشbريک مسbاعی و ھمکbاری بمثابbۀ پايbان
سياسbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbتھای معقbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbول بbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbوده و تھديbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbدی خواھbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbد بbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbود بbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbرای ﺻbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbلح.
بنظر باھر ،شولمن که توانسته بود تحليل جالبی از اوﺿاع افغانستان نمايد ،دارای موقف شبيۀ کسينجر بود.
١

ھارولد برون وزير دفاع امريکا سرگرم بازديد از جمھوری خلق چين از ۵ام الی  ۹ام جنوری سال  ١۹۸۰بود.

بنظر شbولمن مقصbر اﺻbلی در ايbن بbازی اداره کbارتر بbود .زيbرا ايbن اداره بbه اتحbاد شbوروی مجbال حرکbت نbداده بلکbه
شbbوروی را در انbbزوا قbbرار داده اسbbت .بbbا در نظرداشbbت موقعيbbت کbbه شbbوروی درآن قbbرار گرفتbbه بbbود تصbbميم حلمbbه بbbه
افغانستان يگانه کاری بود که شوروی ميتوانست آنرا انجام دھد.
باھر نتbايج مالقاتھbايش بbا امريکاييھbا را چنbين خالﺻbه نمbود " کbارتر بbا تصbاميم متنbاقص و ناگھbانی اش بbه يbک انسbان
بيچارۀ مبدل شده است .او اينوع تصاميم را از بابت تقاﺿا زمان و برای حفظ پرستيژ امريکا اخذ ميکند".
باھر متقاعد بود که ھمکاری با دولت امريکا به يک کار خيلی مشکلی مبدل خواھد گرديد .به ھمين دليل او اظھار نمود
١

که معقول خواھد بود اگر نيرو ھای مخالف کارتر در امريکا مورد حمايه قرار گيرند .اساسا َ ھدف او سناتور ی.کينيدی
بود که خواھان اشغال پُست رھبری دولت امريکا بود.

زمانيکbbه سbbناتور کينيbbدی از موجوديbbت بbbاھر در امريکbbا اطbbالع حاﺻbbل نمbbود بbbه نbbامبرده تلفbbون نمbbوده از اينکbbه بعلbbت
مصروف بودن در يک سفر به شھر ايوا ٢برای مبارزات انتخاباتی نتوانسته بود نامبرده را مالقbات نمايbد اظھbار تاسbف
نمود .اما او وعده نمود که در آينده به اروپا سفر نموده با شخص او مالقات نمايد.
سناتور کينيدی برای مالقات با باھر يکی از دوستان نزديک و مورد اعتمادش ،پيتر ايbدلمن ٣را فرسbتاد .ايbدلمن بbا بbاھر
خيلی دوستانه ﺻحبت نموده و بنابر ھدايت سناتور کيندی نظرات نامبرده را پيرامون اوﺿbاع بيbان نمbود .بنظbر سbناتور
معضله طوالنی ايران به ھمbان پيمانbه کbه چbانس دوبbاره انتخbاب شbدن کbارتر را ازديbاد ميبخشbيد باعbث ميگرديbد تbا او
توانايی بيشتری را برای بيان مقاﺻد و تصاميم خود داشته باشد .معضله افغانستان که موﺿوع ايران را تحت شعاع قرار
داده بود نيز به نفع کارتر تمام ميگشت .کينيدی يقين داشت که باوجود اينکه دولت امريکbا ميخواھbد تbا توجbه مbردم را بbه
مساله افغانستان جلب نمايد ،در نھايت اين توجه و عالقه مردم به مساله افغانستان کاھش يافته آنھا دوباره متوجه موﺿوع
ايران ميگردند .البته اين سوال که " چه کسbی بbا پنھbان سbاختن پادشbاه ايbران درامريکbا باعbث ايجbاد معضbله شbد؟" نيbز
مطرح خواھد شد که اين موﺿوع برای دولت فعلی ناراحت کننده خواھد بود.
ايدلمن گفت بنظر او ايجbاد ايbن حالbت بbرای سbناتور کينيbدی ايbن توانbايی را خواھbد بخشbيد کbه کمپbاينی را تحbت شbعار "
نورمال ساختن روابط با اتحاد شوروی و ديگر کشور ھا بbه نفbع ﺻbلح " بbراه انbدازد .اگbر کينيbدی بتوانbد در قسbمت حbل
وفصل مساله امريکاييھای گروگان گرفته شده در تھران نقشی را بازی کند اينکار ميتواند برای او بعنوان ورق برنbده
شدن در انتخابات باشد .ايدلمن بشکل واﺿح و بی پbرده بbه بbاھر گفbت " اگرمسbکو بbه کينيbدی بbه ايbن شbکل کمbک نمايbد
ميتواند متوقع انکشاف مثبت در روابط امريکا و شوروی باشد".
در پنجم مارچ يک سياستمدار امريکايی بنام جان .و .تينی ١.بنماينده گی از کينيbدی بbه مسbکو آمbده بbود تbا روی نظbرات
مذکور در باره ُطروق کاھش فشار ھای بين المللی که باالی رھبری شوروی قرار داشت ،تاکيbد نمايbد .سbناتور بbه ايbن
نظر بود که بخشی از ﺻحبتھای برژنف که در ناحيه بوومن خطاب به رای دھنbده گbان ﺻbورت گرفتbه بbود و در آن بbه
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E.Kennedy
٢

Iowa
٣

Peter Edelman

١

John. V. Tunneyسناتور حزب دموکراتھا )  ۱۹۷١ـ  (۱۹۷۹از ايالت کلفورنيا و يکی از ھمپيمانان نزديک سناتور ايدوارد کينيدی.

سياست خارجی ] شوروی [ اشاره شده بود ،بيانگر موﺿع ثابت و مستحکم اتحاد شوروی در قبال سياست تشbنج زدايbی
بوده زمينۀ را برای حل واقعی موﺿوع افغانستان ايجاد نمود.
اما در عين زمان ادارۀ کارتر تالش دارد تا پيشنھادات ﺻلحخواھانه برژنف را تحريف نمايد .قصر سفيد ذھbن مbردم را
با مزخرفاتی مانند " تھديد نظامی شbوروی " و جbا طلبbی شbوروی بbرای توسbعه نظbامی در خلbيج فbارس ،تغذيbه مينمايbد.
کbارتر ،برژينيسbbکی ،وزارت دفbbاع امريکbbا و ماشbbين نظbbامی ] امريکbbا[ فضbbا را در مقابbbل تمbbام مbbردم شbbوروی متشbbنج و
خصومت آميز ساخته است .ھمه کانديدان رياست جمھوری مربوط حزب جمھوری خواھان بbه احساسbات ﺿbد شbوروی
دامن زده پيشگويی مينمايند که " شوروی ھا در افغانستان مانند امريکايی ھا در ويتنام بد نbام شbده موقbف اتحbاد شbوروی
خصوﺻا َ در کشور ھای اسالمی تنزل خواھد يافت ".
اما در عين زمbان اشخاﺻbی ديگbری ماننbد " وانbس ،کريسbتوفر ٢و ديگbران " کbه در داخbل دولbت امريکbا وجbود داشbتند
سياستھای کارتر را برخالف منافع امريکا تلقbی مينمودنbد .آنھbا بbه ايbن بbاور بودنbد کbه تشbنج را ميشbود از راه گفتگbو بbا
برژنف حل وفصل نمود.
کيندی با درنظرداشت ھمه اين مطالب به اين نتيجه رسيد که اين وظيفه او ست که شخصا َ وارد عمل شود البته با وجود
نتbايج منفbbی اينکbbار بbbرايش .او ميخواسbbت دولbbت کbbارتر را وادار سbازد تbbا در جھbbت کbbاھش بحرانbbات اقbbدام نمايbbد .او بايbbد
بسرعت وارد عمل ميشد زيرا رکوديکه توسط گروه ھای ﺻلح دوست در امريکا ايجاد شده بود ،ھر نوع تعغير جھت را
برای کارتر در ﺻورت برنده شدن دوبارۀ موﺻوف در انتخابات ،ناممکن ميسbاخت .در آنصbورت او ]کbارتر[ ناچbار
بود تا به ھمان سياستھايش که باعث ھرچه تيره تر شدن روابط شوروی ـ امريکا ميگردد ،ادامه دھد.
اگر جمھوريخواھان در انتخابات برنده شوند اوﺿاع ﺻرفا َ بدتر خواھد شد .به نظر کينيدی ﺿرور بbود تbا او از شbانزده
ام الی ھژده ام مارچ سخنرانيھای را دربارۀ اوﺿاع افغانستان براه اندازد .او برآن بود تا از قصbر سbفيد تقاﺿbا ﺿbمانت
عدم مداخله در امور داخلی افغانستان را نمايد .ھمچنان نامبرده ميخواست تbا قصbر سbفيد بايbد از ھمbه امکانbاتش اسbتفاده
نموده چين و پاکستان را متقاعد گرداند که از مداخله در امور داخلی افغانستان خودداری نماينbد .او ميخواسbت از دولbت
ببرک کارمل نيز تقاﺿا نمايد تا سياسbت بيطرفbی را پbيش گرفتbه ،بbه ھbيچ پيمbان نظbامی نپيوسbته و بbه حضbور ھbيچ قbوۀ
خارجی در افغانستان اجازه ندھد .او ھمچنان ميخواست تا کارمل را وادار سbازد کbه در امbر دمbوکراتيزه کbردن بيشbتر
دولت افغانستان اقدام نموده اعضای ديگر احزاب و روحانيون را در دولت شامل سازد .او ميخواست از دولتھای امريکا
و شbوروی تقاﺿbا نمايbد تbbا وارد مbذاکره روی اقbدامات اساسbی شbbوند تbا باشbد از عbدم مداخلbbه در امbور داخلbی افغانسbbتان
ﺿمانت ﺻورت گيرد .دولتھای امريکا و شوروی بايbد در جھbت اجbرا ايbن ﺿbمانتھا در مشbارکت بbا ھbم برنامbۀ را کbه
برای ھر دو طرف قابل قبول باشد طرح نمايند که البته سازمان ملل متحد نيز بايد در اين برنامه شامل ساخته شود.
ھرگاه نتايج مذاکرات امريکا و شوروی مثبت باشد او ] کينيدی [ خواھد خواست تا از دولت شوروی تقاﺿا نمايد تا حسن
نيت اشرا به نمايش گذاشbته و بbا موافقbت دولbت افغانسbتان تعbدادی از قbوای نظbامی اش ) ده تbا دوازده ھbزار تbن ( را از
افغانستان بيرون کشbيده ،زمbانی را بbرای اخbراج تعbداد بbاقی مانbده قbوايش در طbی سbالھای  ۱۹۸۱ / ۱۹۸۰تعbين نمايbد.
کينيدی تصور مينمود که بخشی از پيشنھاداتش بbرای دولbت شbوروی قابbل قبbول خواھbد بbود .او ممنbون خواھbد بbود اگbر
برژنbف موافقbت اشbbرا بbا ايbن طbbرح اعbالم نمايbد زيbbرا اجbرای ايbن طbbرح بbه نيروھbای ﺻbbلح دوسbت روح تbازۀ ميبخشbbيد.
٢

 Warren Christopherمعاون وزارت خارجه امريکا بين سالھای  ۱۹۷۷و  ، ۱۹۸۸بعداَ وزير خارجه  ١۹۹٣و  .١۹۹۷ويرايشگر.

تينی به تفاوتھای اساسی موجود بين طرح پيشنھادی کينيدی و دولت امريکا اشاره نمود .در واقعيت قصر سفيد در طbرح
خود تقاﺿا خروج قوای شوروی را از افغانستان مينمود که اين خود تائيد مينمود که قوای شوروی بشکل غيرقbانونی بbه
افغانستان فرستاده شده است .در طرح کينيدی موﺿوع مشروعيت موجوديت قوای نظامی شوروی در افغانستان مطرح
نشده بود .در اين طرح موﺿوع خروج قوای شbوروی از افغانسbتان مbرتبط سbاخته شbده بbود بbه اقداماتيکbه ﺿbمانت عbدم
مداخله بيرونی به امور داخلی افغانستان را نمايد.
ک.ج.ب“ .اين موﺿوع را ھمراه با نظر خودش به مقامات باال گزارش داد " گرچه ھمۀ پيشنھادات کينيدی برای مbا ”
قابbbل قبbbول نيسbbت امbbا از آنجايکbbه ] ايbbن گbbزارش [ تفbbاوت مي bان طbbرز تفکbbر کbbارتر و ديگbbر سياسbbتمداران را بbbه نمbbايش
ميگbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbذارد ،ارزش مالحظbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbه کbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbردن را دارد".
٣

در چھارده ام ماۀ می از تذکراتی محرمانۀ ) ت .واتسن ( ١سفير امريکا در مسکو ،سbناتور) ر.بييbرد( ٢و ) آ.کرنسbتن (

پرده برداشته شد .آنھا اظھار داشته بودند که امريکاييھا قصد دارند تا در مالقات قريب الوقوع در ويانا ]مرکز اتbريش[
موﺿوعات زيادی را دربارۀ روابط امريکا و شوروی ،مانند مشکالت امنيتی در اروپا ،تجارت ،ھمکاريھای اقتصbادی
بشمول فروش گندم به اتحاد شوروی و افغانستان ،را مطرح نمايند .به اين ترتيب حساسيت موﺿوع افغانستان کم اھميت
تر جلوه خواھد نمود.
افرادی وجود داشتند که مانع انتقاد شديد از لشکرکشی شوروی ] به افغانستان[ ميشدند .بطور مثbال در  ۱۲جbوالی سbال
 ١۹۸۰نشbريۀ فرانسbbوی زبbان " ويسbbتينک " ۴مقالbۀ را بقلbbم چيومينbت بنشbbر سbپرد کbbه در آن از اسbbتدالت “ ک.ج.ب“.
بمنظور رد نمودن محاسبات کشور ھای غربی درمورد تھديد نظامی شوروی ،استفاده بعمل آمbده بbود .مقالbۀ مbذکور ايbن
نظر را که بحران در افغانستان ناشی از ]لشکر کشی[ اتحادشوروی باشد را ،مورد شک و ترديد قbرار داده ،در عbوض
پbbbbbbbbbbbbbbbbbرده از تالشbbbbbbbbbbbbbbbbbھای امريکbbbbbbbbbbbbbbbbbا بbbbbbbbbbbbbbbbbbرای سbbbbbbbbbbbbbbbbbاختن سbbbbbbbbbbbbbbbbbالحھای نيbbbbbbbbbbbbbbbbbوترونی برميداشbbbbbbbbbbbbbbbbbت.
ھمچنان رئيس شورای اسالمی مربوط بخش خدمات اجتماعی ) اسم رمزی  :روگوف ( ١نيزنطقی را به عين ھدف ايراد
نمود.
در جوالی يک ھمايش جھانی برای ھمبستگی با مردم افغانستان اجرا گرديbد .ايbن شbعار کbه " سbی .آی .ای آسbيا را بbه
قارۀ از رھبران کاميکازی ٢مبدل ميسازد " توسط اشتراک کننده گان اين ھمايش در ساختمانھای وزارتخانه ھا و ساير
محالتيکه گروه ھای اشتراک کننده در اين ھمايش در آنجا اقامت داشتند ،نصب گرديده بود .پوستر ھا از مسکو فرسbتاده
شده بعbداَ توسbط ريزيدنسbی بbه سbفارتخانه ھbا و ھيbات ھbای اشbتراک کننbده ] در ايbن ھمbايش [ بشbمول ھيbات شbوروی و
سفارت آنکشورتوزيع گرديده بود .ولی افغانھا نتوانستند پيام اين پوستر ھا را درک کنند .آنھا ميپرسيدند " چbرا در ميbان
 Thomas.J.Watson J.r. ١رئيس موسسه آی .بی .ايم و سفير در اتحاد شوروی.
 Robert Byrd. ٢از سال  ۱۹۵۸سناتور ويرجينيا غربی.
 Alan Cranston ٣سناتور ايالت کلفورنيا بين سالھای ۱۹۹٣ ۱۹۶۸
 ۴ظاھراَ اسم رمزی نشريۀ ليموند.
١

Rogov

٢

 Kamikazeيک پيلوت جاپانی که درجنگ دوم جھانی از جان خود گذشته يک پرواز انتحاری را انجام داد] مترجم[.

کشbbbbbته شbbbbbده ھbbbbbا يbbbbbک تصbbbbbوير تbbbbbره کbbbbbی قbbbbbرار دارد ؟ او کbbbbbه يbbbbbک کمونيسbbbbbت و موسbbbbbس “ ح.د.خ.ا“ .بbbbbbود !".
غbbbرب بbbbا خوشbbbبينی از کbbbوچکترين نشbbbانۀ مبنbbbی بbbbر حbbbل سياسbbbی ايbbbن معضbbbله ] افغانسbbbتان [ اسbbbتقبال مينمbbbود.
نومين کالتورا اکثراَ دست به پخش معلومات نادرست ميزد .بطور مثال موﺿوع اخbراج تعbدادی از سbربازان روسbی از
افغانستان .گيسکارد دياستينگ )٣رئيس جمھور فرانسه بين سالھای  ۱۹۷۴الی  ( ۸۱بbه سbاده گbی شbکار ايbن معلومbات
نادرست شد .او گفت " اين واقعا َ يک حرکت عاقالنه و عاقبت اندايشانۀ است که بيانگر عالقۀ رھبbری شbوروی بbه حbل
سياسی معضلۀ افغانستان ميباشد" .او تملق مينمود که اولين رئيس جمھور يک کشور غربی بوده کbه ايbن تصbميم دولbت
شوروی توسط برژنف برايش ابالغ شده است.
دولت شيميت  )٤ﺻدراعظم آلمان غرب بين سالھای  ۱۹۷۴و  (۱۹۸۲نيز با شور و شوق توسط عين حيله شکار گرديد.
ﺻدراعظم کريسکی ٥تصور مينمود که اين حرکت نشاندھندۀ آماده گی اتحاد شوروی برای ايجاد يک " پbيش منظbر" در
روابط با شرق و غرب بمثابۀ ايجاد تعادل در مقابل سياست تندی که توسط کارتر در مسايل بين المللی پيش گرفته شده
است ،ميباشد.
اين اولين باری نبود که شخصی فريب داده ميشد .در واقعيت ھرگاه انسان بخواھد ميتواند يک حرکت زشت خود را نيز
به ديگران طوری به نمايش بگذارد که آنھا اين حرکت زشت او را تقديس نمايند .در سال  ۱۹۸۶زمانيکه گرباچف وعدۀ
بيرون کشيدن  ۶ﻝﻭﺍ را از افغانستان قبل از برنامۀ تعين شده نمود ،طوری معلوم ميشد که جھان غbرب واقعيbت را درک
نمbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbوده و بbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbه ايbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbن وعbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbدۀ موﺻbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbوف چنbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbدان اميbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbدوار نبودنbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbد.

۱۹۸۷

٣

Valéry Marie René Giscard d'Estaing

٤

Helmut Schmidt

٥

Bruno Kreiskyرھبر حزب سوسيال دموکرات اتريش و ﺻدراعظم آنکشور بين سالھای  ۱۹۷۰و ۱۹۸٣
ويرايشگر.

ضميمۀ شمارہ اول
١

فھرست اسمای اجنتھا و خبررسانھا

'Nur', 'Dedov' - [excised]
'Martov', 'Dekabryov' - [excised]
'Kazem' - [excised]
'Piruz' - [excised]
'Semyon' - [excised]
'Mamad' - [excised]
'Osman' - [excised].
'Sima' - [excised].
'Habib' - [excised]
'Sharki' - [excised]
'Fatekh' - [excised]
'Pers' - [excised]
'Dust' - [excised]
'Verny' [faithful] - [excised].
'Bost' - [excised]
'Shiit' - [excised].
'Pyotr' - [excised].
'Araz' - [excised]
'Pavel' - [excised].
'Travin' - [excised]
'Ben' - [excised]
'Bashir' - [excised].
'Ustod' - [excised]
'Borin' - [excised].
'Potomok' - [excised]
'Salikh' - [excised]
'Lori' - [excised]
'Merkury' [ Mercury] - [excised]
'Rostov' - [excised]
'Ali' - [excised]
'Ktorov' - [excised]

. اسمھای واقعی و ھويت کامل اين افراد حذف شده است١

'Alexander' - [excised]
'Ostad' - [excised].
'Arbakesh' - [excised].
'Bakhed' - [excised]
'Mekhr' - [excised]
'Jan' - [excised]
'Samad' - [excised]
'Shir' - [excised]
'Vin' - [excised]
'Shayan' - [excised].
'Karpov' - [excised]
'Fakir' - [excised].
'Fizik' [physicist] - [excised]
'Iskhak' - [excised].
'Volin' - [excised].
'Abdullah' - [excised].
'Siddik' - [excised].
'Rakkas' - [excised]
'Fuladi' - [excised]
'Hodzha' - [excised]
'Gardez' - [excised]
'Ahmed' - [excised]
'Anwar' - [excised].
'Kharvar' - [excised]
'Nafar' - [excised]
'Asamai' - [excised]
'Akbar' - [excised]
- [excised]
- [excised]
'Richard' - [excised].
'Jafar' - [excised]
- [excised].
'Samarin' - [excised]
'Satar' - [excised]
'Khavar' - [excised]
'Saturi' - [excised]
'Fakir' - [excised]
'Ragim' - [excised]
'Mishkar' - [excised]
- [excised].
'Syoma' - [excised]
'Mirab' - [excised]
'Yakov' - [excised]
'Miron' - [excised]
'Antar' - [excised].
'Furman' - [excised].
'Volodya' - [excised].
'Mure' - [excised].
'Roschin' - [excised]

'Shiit' - [excised].
'Noble' - [excised].
'Emir' - [excised].
'Tamada' - [excised]
'Noy' - [excised]
'Rasul' - [excised].
'Kim' - [excised].
'Pimen' - [excised]
'Belov' - [excised].
'Furman' - [excised]
'Tikhon' - [excised].
'Sizov' - [excised]
'Kholmov' - [excised]
'Zubrov' - [excised].
'Pyotr' - [excised]
'Pavel' - [excised].
'Pers' - [excised].
'Remiz' - [excised].
'Komov' - [excised].

ضميمۀ شمارہ دوم
 که شھروند شوروی بودہ و در افغانستان اقامت.“ب.ج.فھرست اسمای اعضا و اجنتھای “ ک
.داشتند
OSADCHY [excised].
KRIVOGUZ I.A. [excised].
KUKHTA Yu.L. [excised].
KOSTROMIN L.P., [excised].
VOSKOBOYNIKOV B.N., [excised].
CHUCHUKIN V.A. [excised].
MARTOV - MARTYNUSHKIN Valery Alexandrovich [excised].
DESNIN - BOGDANOV L.P.
MACLOY - SAMUNIN Valery Ivanovich [excised].
MIRAN - ROMASHKO Mikhail Platonovich [excised].
PANCHENKO A.L. [excised].
BOGATOV V.P. [excised].
VARLAMOV V.M. [excised].
ALEXANDROV Yuri Mikhailovich [excised].
NIZHELSKY Valery Pavlovich [excised].
ABDRASHITOV R. [excised].
INOYATOV R.R. [excised].
GOLIKOV – GOLIVANOV P.S. [F.?] [excised].
BAKHTURIN S.G. [excised].
ZYRYANOV F.P. [excised].
MURATOV D.[excised].
NAZAROV H. [excised].
KHAYATOV E.M. [excised].
DADYKIN [excised].
CHEPURNOY [excised].
SURKOV A.N. [excised].
KARPOV [excised].
ISAYEV – SPIRIN Vladimir Li [excised].
TIKHONOV [excised].
ANTONOV ORLOV-MOROZOV Aleksandr Victorovich [excised].
ISAKOV- ALIYEV Ismail Murtuza Ogly [excised].
SVETLANOV – OBLOV Aleksandr Stepanovich [excised].
SURNIN Yuri Mikhailovich [excised].

VALYEV – BAULIN V.A. [excised].
VILEN – NAROV Haydar H. [excised].
SHAROV Ye.A. [excised].
]GRANIN Stanislav Mikhailovich [excised

ضميمۀ شمارہ سه
ريزيدنسی ھای نظامی نيز مانند ريزيدنسی ھای “ ک.ج.ب“ از خود دارای شبکۀ جھانی است .جدول ذيل معلومات
دربارۀ تعداد اعضا و محالت تحت پوشش اين شبکه را در ماۀ می  ١٩٦٢به نمايش ميگذارد.

کشور

وزارت
خارجه

وزارت
تجارت

نيويارک
واشنگتن
انگلستان
فرانسه
آلمان غرب
ايتاليا
سويس
ناروی
سويدن
دنمارک
ھالند
بلجيم
ايران
کولمبيا
جاپان
برما
تايلند
اسرايل
ترکيه
ايتوپيا
مراکو
اوروگوای
کانادا
ھند
اندونيزيا
عراق
مصر

١٦
١٤
١١
٥
٧
٥
١
٢
٢
٣
١
٢
٤
٢
٧
٢
٣
٤
١٠
١
٦

٢
٣
٩
٤
٣
٣
٢
١
٣
٢
٤
٢
٣

٦
٢
٢
٤
٣

٢
١
٢
١
٦

ايروفلوت

آژانس
خبرسانی
"تاس"
١

١

٢
١

١
١

١
١
١

١٣
١

١

١

٣
١
٢
٢

٢
١

٤
١
١

٢
١

١

١
١

١
١
١
٣
١
١
١

آ.پ.ان
و
نووستی

ملل
متحد

متفرقه :
نماينده گی اتومی
مورفولت وغيره.
١
٤
٢
١
٢
١

٢
١

١
١
١
٢

١

١
٢

مجموع
٣٣
٢١
٢٤
١٤
١٢
٩
٣
٧
٩
٩
٧
٦
١٢
٣
١٠
٥
٧
٦
١٨
٣
٧
٢
٧
٦
٤
٦
٩

در کشور ھای ديگر رقم اين افbراد از اينقbرار بbود :افغانسbتان چھbار تbن ،سbوريه ھفbت تbن ،گانbا شbش تbن ،گينbه ) کشbور
افريقايی در غرب قارۀ افريقا .مترجم( سه تن ،مالی چھار تن ،سوماليا سه تن ،ليبيا ھفت تن ،ارجنتاين يک تن ،پاکسbتان

نُbbه تbbن ،اتbbريش چھbbارده تbbن ،فينلنbbد پbbنچ تbbن ،مکسbbيکو ھفbbت تbbن و يونbbان ھشbbت تbbن .الزم بbbه يادآوريسbbت کbbه جbbدول فbbوق
دربرگيرندۀ ھمه کشور ھای جھان نميباشد.

