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  ٢٠٠٩ / ٠٢/  ٠٣  تاريخ                                                        نوشتۀ واسيلی متروخين، بايگان ارشد کی جی بی

  داکتر حميد سيماب: برگرداننده به دری

  

 کی جی بی در افغانستان
  »کی جی بی در افغانستان«نکته يی چند قبل از خوانش 

  

جواسيس و جيره خواران کی جی بی شوروی » حزب دموکراتيک خلق افغانستان«ان اينکه رهبران و بلند پايه گ
بودند از همان آغاز فعاليت سياسی اين جريان زبانزد عناصر آگاه مردم افغانستان بود ولی چنانکه پرآشکار است تقريبًا 

روی اعضا و هواخواهان اين ناممکن بود سند انکار ناپذيری را درين مورد بدست آورد و بمثابۀ تف ننگ و نفرين ب
تاريخ و فرجام . می خواندند، زد» تبليغات دشمن«حزب که جنونزده و ددمنشانه چنين اتهامی را رد می کردند و آنرا 

عملکرد اين حزب وطنفروش اين تف جمعی مردم افغانستان و عناصر مترقی راستين را بروی اين دار و دسته مدت ها 
د آن جای سند متقنی که سنگی بر سينۀ اين نعش گنديده باشد و پوچ بودن اميد واهی پيش انداخته است ولی باوجو

 تا –رستاخيز و بعث بعدالموت سياسی اين حزب را برای هواخواهان فريب آيين آن ثابت سازد همچنان خالی بود 
  .امروز

دستگاه استخبارات اتحاد ارشد مديريت عمومی اول کی جی بی، ) آرشيف دار(واسيلی ميتروخين جگړن و بايگان 
. دستگاه سلف کی جی بی شامل کار شد» ام جی بی«منحيث افسر استخبارات در ١٩۴٨شوروی سابق بود که در سال 

 ماموريت های مخفی استخباراتی زيادی را در خارج اتحاد شوروی به انجام رساند ولی در سال ١٩۵٦وی تا سال 
مديريت ) آرشيف(ی از وظايف مخفی عملياتی سبکدوش و به بايگانی  پس از ناکام شدن در يک ماموريت مخف١٩۵٦

 به وی وظيفۀ نظارت بر انتقال اسناد آرشيف مديريت ١٩٨۴ و ١٩٧٢بين سال های . عمومی اول کی جی بی گماشته شد
 سپرده ی آن شهر»ياسينوو«ی ماسکو به مقر جديد آن در »لوبيانکا«عمومی اول از مرکز بدنام  کی جی بی در عمارت 

اين مسئوليت فرصت خوبی را برای متروخين بدست داد تا اسناد مهم بيشماری از آرشيف کی جی بی را نقل بردارد . شد
  . از کی جی بی بازنشسته شد١٩٨۵وی در سال . يا جنسًا باال رود

الی و ديو نمی توانستم چنين بدسگ«به گفتۀ خودش . دسترسی به آرشيف کی جی بی حال او را دگرگون گردانيد
شر و خباثت در عملکرد کی جی بی همه از پيش برنامه ريزی شده، ترتيب شده و سنجيده شده . سيرتی را باور کنم

اما تا زمانی که اتحاد شوروی فقيد نفس می کشيد برای متروخين مجال آن نبود تا از روی شر و خباثت در . »بود
وی .  سفری به استونيا داشت١٩٩٢حاد شوروی متروخين در سال پس از فروپاشی ات. عملکرد کی جی بی پرده بردارد

نقلی از برخی اسناد پنهانی استنساخ شدۀ کی جی بی را در بکس سفری خود گذاشت و در اولين فرصت خود را به 
و امريکا  را سپيد روتر و نک» سی آی ای«شايد دستگاه استخباراتی . سفارت امريکا در تالين پايتخت استونيا رساند

وی سپس به . کردارتر از دستگاه استخبارات شوروی می پنداشت، ولی به هر حال سی آی ای  او را جدی نگرفت
انگليس های کهنه کار به ارزش اسنادی که متروخين سوغات . روی آورد» ٦ام آی «دستگاه استخبارات مخفی بريتانيا 

 به متروخين سپرد ٦وظيفۀ عملياتی که ام آی . م کردندآورده بود پی بردند و در همانجا او را منحيث ايجنت استخدا
 سند و دوسيۀ اسناد مخفی بود که متروخين آنها را در زير سطح چوبين کلبۀ تابستانی  ورق٢٥،٠٠٠قريب  بيرون آوردن

يتانيا  موفقانه انجام يافت و متروخين با اسنادش يکجا راهی بر٦اين کار بکمک امکانات ام آی . خود پنهان نموده بود
  . شدند

 هر چند با ارزش –ياد می شوند گنج باد آوردی » آرشيف متروخين«اسناد آورده شده توسط متروخين که در کل بنام 
اضافه بر بهره برداری ايکه دستگاه .  برای دستگاه های استخبارات غرب و حلقه های پژوهشی بود–عمدتًا تاريخی 

 پنج کتاب و يک رساله ٢٠٠۴د، متروخين خود تا زمان مرگش در سال های اطالعاتی غرب از آرشيف متروخين کردن
  :را بصورت فردی يا در همکاری با سائرين نوشت و به نشر رسانيد، بدين گونه

، ٢٠٠٠به همقلمی کريستوفر آندرو، سپتمبر » آرشيف متروخين و تاريخچۀ مخفی کی جی بی: شمشير و سپر« -
  ٥-٠٠٣١٢-٤٦٥-٠ ISBN و ٩-٠٠٣١٠-٤٦٥-٠ ISBN : (ISBN)شمارۀ هنجارين بين المللی کتاب 
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به همقلمی کريستوفر آندرو، نشر پس از مرگ، » کی جی بی و نبرد برای جهان سوم: دنيا بکام ما می چرخيد« -
  ٧-٠٠٣١١-٤٦٥-٠ ISBN، شمارۀ ٢٠٠۵

-١٤-٠ ISBN، ٢٠٠٠به همقلمی کريستوفر آندرو، » کی جی بی در اروپا و غرب: آرشيف متروخين« -
٧-٠٢٨٤٨٧  

 ١-٥٢٥٧-٧١٤٦-٠ ISBN، ٢٠٠٢، » کتاب دم دستی افسر استخبارات شوروی: قاموس کی جی بی« -

-١٠-٠-٩٧٨ ISBN، ٢٠٠٨نشر پس از مرگ، » گلچينی از کی جی بی: ، قصه هايی از چکا"چکيزم"«  -
٠-٨٥٠٧٠٩ 

ترمان و اود آرنه ترجمۀ انگليسی آن توسط کريستيان اوسرسالۀ دستنويسی که » کی جی بی در افغانستان« -
مرکز بين المللی وودرو «مربوط » پروژۀ تاريخ بين المللی جنگ سرد« ويرايش شده و از طرف ١ويستاد

 .   به نشر رسيد٢٠٠٢ در سال ٢»ويلسن برای دانشمندان

تان آنچه ما درينجا با آن سروکار داريم همين رسالۀ اخيرالذکر است که سجلی از فعاليت های کی جی بی در افغانس
» کی جی بی در افغانستان«قرار بيان متروخين، محتويات رسالۀ .  را بدست می دهد١٩٨٣ و ١٩٧٨بين سالهای 

دربست از معلوماتی که در اسناد کی جی بی گنجانيده شده بود گرفته شده و در تأليف اين رساله  از هيچ منبع ديگری 
به نقش کی جی بی در افغانستان سرسلسلۀ زنجيره يی از متروخين می خواست رسالۀ مربوط . استفاده نگرديده است

باشد که اين مأمول برآورده نگرديد، اما با تدوين و تأليف يادداشت ها » دنباله گيری نقش پاها در نجاست«کتابها زير نام 
 گفتۀ به. پيرامون کارنامۀ کی جی بی در افغانستان نويسنده تاحدی آرامش خاطری را که نياز داشت بدست آورد

آن دوسيه های کی جی بی که بيشترين اثر عاطفی بر «کريستوفر اندريو، همقلم  متروخين در تأليف چند کتاب، 
دهشت و دلهره ايکه درين پرونده ها بازتاب يافته بود با . متروخين بر جا گذاشت اسناد مربوط به جنگ افغانستان بود

وسايل ارتباط جمعی شوروی درارتباط تخريب سيستماتيک .  می شددقت و احتياط از چشم مردم شوروی پنهان نگهداشته
مبدل شده بودند، در ارتباط  هزاران قريۀ افغانستان که به ويرانه هايی از کلبه های گلين بی سقف و بام و عاری از سکنه

خواند در » اشتباه«را با فرار چهار مليون پناهنده و کشتار يک مليون انسان اين سرزمين در جنگی که گورباچف بعدها آن
  ٣».توطئۀ سکوت همداستان بودند

نشر اين يادداشت ها نه تنها برهان . و اما اسناد کی جی بی برای ما افغان ها اهميت و ارزش ويژۀ ديگری دارند
 –مت قاطع برای تاريخ نگاران است بلکه شايد وجدان های خفتۀ افرادی را بيدار کند که در ابتدا بانيت خير و آرزوی خد

شدند و هنوز هم ژرفای گودال خيانتی را که رهبران اجير و جاسوس » پرچمی«و » خلقی «–ولی غافل از اصليت 
چنين اشخاص شايد در خيانت و وطنفروشی، قتل و جنايت و . حزب شان آنها را بدان کشاندند نمی توانند باور کنند

 حوت کابل، داللی روس ها، بمباران ٣ حوت هرات و ٢۴شکنجه، انباشتن زندانها و پرکردن پوليگون ها، سرکوب 
روستاها و بربادی زندگی ها مستقيمًا دست نداشتند اما با کور دلی و ابرام در جفا هنوز بار گناه عضويت در حزبی 
مولود جاسوسی و خودفروشی و ايستادن در صف وطنفروشان و سلسله جنبانان بربادی و ويرانی کنونی کشور را 

و » سياست«از طرف ديگر نشر اين اسناد هشداريست برای هرکه درين کشور بربادشده ادعای . می توانندپذيرفته ن
نشر اين . داشته است يا دارد، چه نيم گامی در راه برگزيده اش رفته يا هفت شهر آنرا پيموده است» جهاد«يا » مبارزه«

همانگونه که هيچ تخم سالمی در مزرعۀ تاريخ گم نمی اسناد يکبار ديگر ثابت می سازد که حقيقت مستور نمی ماند و 
 نمی تواند بازی را تا آخر ادامه –بر رخ و چه عبا و قبای دين در بر داشته باشد » ترقی« چه نقاب –شود، هيچ شيادی 

سياه روی  «عاقبت. دهد، واينرا اين اکنونيان يعنی کرسی نشينان و پارلمان نشينانی که می دانيد و می دانيم نيک آگاهند
  ... » شود هر که درو غش باشد

 
هرکه عمل می کند اشتباه می کند، ولی در افغانستان بين اشتباه و خيانت درياهای . اشتباه کردن همزاد عملکردنست

آنچه را که در افغانستان گذشته و . اشک و خونی خط می اندازد که درين سه دهه در کشور فلکزدۀ ما راه انداخته شده اند
خواندن اهانت به دردهای » اشتباه«اتفاق افتاده تنها » طالبی«و » جهادی«ست خلقی ها و پرچمی ها و تنظيم های بد

            . مردم داغديده و نمک پاشی روی زخمهای شانست
                                             

١   Christian F. Ostermann and Odd Arne Westad  
٢  Cold War International History Project, Woodrow Wilson International Center for Scholars   
  ١٢-١١، صص »شمشير و سپر  « ٣
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بربادی و ويرانی افغانستان در متن اوقيانوسی از رنج و عذاب مردم بی گناه نتيجۀ جنايت، خيانت، وطنفروشی و 
 ٧ نظامی ايست که با ام الفجايع حزب دموکراتيک خلق افغانستان درسياه روز -شنايع دولت ها و گروهبندی های سياسی

هريک از دولت های مستقر در کابل پس از آن و گروهبندی های .   آغاز و بگونه يی تا کنون ادامه دارد١٣۵٧ثور 
مالک همجوار در کشتار و غارت مردم و ويرانی شهر و ده تفنگدار النه گرفته در گوشه و کنار افغانستان و در م

افغانستان سهم داشته و مسئول می باشند، هر چند درين بين کارنامۀ سلسله جنبانان اين بدبختی ها، يعنی خلقی ها و 
سازمان ها و تنظيم های جهادی که در طول سالها جنگ مقاومت و پس از فرو . پرچمی ها، شايستۀ نفرين خاص است

ريختن نظام پوشالی خلق و پرچم به سرو کلۀ همدگر زدند اگر سهمی در بسر رساندن جنگ مقاومت مردم افغانستان ايفا 
کردند متعاقبًا با جنايات و شنايعی که راه انداختند برآنهمه حماسه و خون های پاک لجن پاشيده خود را سياه روی دو دنيا 

  .  نطقوی وغيره دست آورد همين خيانت ها و جنايت ها می باشدتفرقه های زبانی، قومی، سمتی، م. ساختند

 اينهمه خيانت و جنايت و شناعت ثبت تاريخ اند و عاملين آن و دستياران شان هرگز نمی توانند تا ابد ماسک 
 ثوری و ماليی و طالبی و سازمان ها و ٨ ثوری و ٧اعضا و منسوبيين دولت ها و احزاب . معصوميت به چهره زنند

گروه های خائن و جنايت کار وابسته به آنها يا در تجاوز به حقوق انسان هموطن و جاری ساختن دريا های اشک و خون 
مستقيمًا دست داشته اند يا اينکه با همراهی و تاييد خاموشانه خود دست جنايت و خيانت را تقويه کرده و بنابران در 

تمگر و ستمکش و معيار شناخت سپيد روی و سياه روی ابهامی خط فاصل بين س. روسياهی قتل و جنايت شريک اند
 حوت کابل در پهلوی کدام جانب قرار داشتيم؟ وقتی بنام تاجک و پشتون و هزاره و ٣ حوت هرات و ٢۴در روز : ندارد

 های ازبک و چه و چه ميخ در سر کوبيده می شد، پستان های زنان بريده می شد، بر ناموس ها تجاوز می شد و انسان
  هموطن ما در کانتينرهای فلزی کباب می شدند، نفرين ما کدام سو طغيان می کرد و دل ما با کدام درد فشرده می شد؟ 

پر آشکار است که نمی توان اسير درد و داغ گذشته باقی ماند و بايد به آينده ديد و بطرف آينده ره گشود، ولی بنام 
ان روی گذشته با چشم پوشی و فراموشی ماست مالی کرد، چون اغماض و صلح و آرامش و خوشبختی آينده نيز نمی تو

نسيان  بر خيانت و جنايت ارزش های فردا يا فردای ارزش ها را زير سوال می برد و آنچه را که واالست رنگ پريده 
ۀ ما را گذشت و بخشايش بدون حساب گيری و پاسخ خواهی نمی تواند زخم های خون چکان سی سالۀ جامع. می سازد
تا زمانيکه شاهين ترازوی عدالت در پاسخ فرياد داد خواهی مردم جهنم ديدۀ افغانستان عمود نگرديده نمی . شفا بخشد

ولی عدالتِ آرمانی عنقاييست بلند آشيان ورسيدن به آن، با در نظر . توان به التيام زخمهای دل و روان مردم باور داشت
  . مون، به دنبال سايۀ خود دويدن استداشت واقعيت های عينی زمان و پيرا

عدالتی که مرهم زخمهای چرکين و آرامشبخش دل های غمگين تواند بود، در پهلوی سزای درخور جنايت در پرتو 
حقيقت و قانونيت برای تبهکارانی که خون ريختند و ناموس دريدند، اعتراف صادقانه و پوزش خواهی شرافتمندانۀ بزه 

فقط چنين پوزش خواهی بی ريای . ردی خود سيل اشک مرد و زن و پير و جوان را جاری ساختندکارانيست که با بی د
 آنان شان که با شرافت و نيت وطنپرستی و خدمت به دنبال –خلقی ها و پرچمی ها و جفاکارانی که پس از آنها آمدند 

زه های عدالت را بگشايد؛ فقط چنين  می تواند دروا–حزبی جاسوس افتادند و راه شرفباختگی و وطنفروشی پيمودند 
 نه با نجوای –پوزش خواهی بی ريا، با آواز بلند در روز روشن و در سر چار راه عام، با شهادت عرق شرم بر جبين 

 می تواند بخشايش و آشتی واقعی بار آورد و داغ ها را از دل ها  بزدايد –دزدانه در کنج های تاريک با همکيشانی چند 
می تواند ترغيبی نکو باشد برای خلقيان و پرچميانی که وجدان شان » کی جی بی در افغانستان« ميان رسالۀ و درين... 

  .  هنوز بيدار است و شايستۀ بخشايش و آشتی مردمی اند که از فرجام کارشان بس جفاها ديده اند

 آن از نظر انشايی و امالی نام رساله به شکل دستنويس تهيه شده و هيچگونه پژوهش ويرايشی برای بهنجار ساختن
بدين سبب اشتباهات و بی دقتی های کوچک اينجا و آنجا ديده می شود که اميد است در . ها و غيره صورت نگرفته است

 و يا به گردانندهبرنسخه های چاپی ايکه پس از انتشار انترنتی ترجمۀ دری کنونی اين رساله در نظر است، يا به همت 
  .تواناتر و آگاه تر، بيشتر از آنچه انجام يافته زير نويسی، حاشيه نگاری و اصالح گردندهمت صاحب نظران 

  

  داکتر حميد سيماب

  اتاوا، کانادا

 ٢٠٠٩ فبروری ٣
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    پايه گذاری حزب- ١
مرز طوالنی ايکه با اتحاد شوروی داشت در گذشته  از هر دو جانب باز . افغانستان موقعيت مهم ستراتيژيک دارد

پس از بيخ گرفتن رژيم بلشويک در آسيای ميانه حرکت آزادانه و آسان . د و مردمان دو سو آزادانه باهم اختالط داشتندبو
در حال . مردمان دو سوی مرز قطع شد و مخالفين آشکار رژيم بلشويک به کشور همسايه يعنی افغانستان رانده شدند

زبيک ها، ترکمن ها و قيرغيزهايی که از سرکوب گريختند در   نفر از تبار تاجيک ها، او٧٥٠،٠٠٠حاضر در حدود 
 . افغانستان زندگی می کنند

. افغانستان اولين کشوری بود که رژيم جديد را در روسيه برسميت شناخت و بگونۀ سنتی همسايۀ خوبی بوده است
 نه پادشاهان پی در پی و نه .نفوذ اتحاد جماهير شوروی سوسياليستی در همه شئون زندگی در افغانستان چشمگير است

افغانستان پس . رئيس جمهور داؤد هيچکدام تصميم مهمی بدون در نظر گرفتن منافع همسايۀ شمالی افغانستان نمی گرفتند
از اعالم نظام جمهوريت به خط مشی نگهداشت توازن بين شرق و غرب ادامه داده روش دوستانه در برابر همسايۀ 

  .شمالی خود را تغيير نداد

اما هنگاميکه داؤد در صدد آن شد تا بنياد حزب سياسی خود را بگذارد، کی جی بی آن را تهديدی به کمونيست ها 
بنابران . کی جی بی به اين انديشه بود که شايد داؤد همانند ايران سائر احزاب سياسی را غير قانونی اعالم کند. تلقی کرد

 نظر گرفته جلو هرگونه مناسبات نزديک افغانستان با کشور های ديگر را  عملکرد دولت داؤد را دقيقًا زير٤کی جی بی
کی جی بی بصورت اخص با طرح های ايران مبنی بر اعمار اولين شبکۀ راه آهن در افغانستان و طرح های . می گرفت

 صحی به اهالی اياالت متحده برای احداث تأسيسات ذوب فلزات و شبکه يی از شفاخانه های عرضه کنندۀ خدمات اساسی
در افغانستنان شبکۀ منضبطی از عمال کی جی بی  وجود داشت که از طريق آنها از وضعيت . کشور مخالفت می کرد

دسته بندی های مختلف سياسی اطالعات دقيق بدست آورده و در روند های سياسی به نحو نيرومندی اعمال نفوذ می 
تخباراتی افغانی را به جانب نمايندگان خارجی سازمان های مورد نظر کرد و در نتيجه می توانست جد و جهد دستگاه اس

 .    خود جهت داده توجه را از عناصر طرفدار شوروی منحرف سازد

برخی از عوامل کی جی بی پيرو مارکسيزم لنينيزم شدند و عده يی در انترناسيونال کمونيستی و جنبش کارگری به 
 به خدمت کی جی بی ١٩۵١بود که در سال » نور«ورمحمد تره کی با نام مستعاريکی ازين عوامل ن. فعاليت پرداختند

:  در ارتباط بود٥وی که حرفۀ روزنامه نگاری و نويسندگی داشت با گردانندگان استخباراتی ذيل در اقامتگاه کابل. در آمد
    ٦پتروف. و.شاگاديف، کوزلوف، فدوسييف، سپيريدينوف، کوسترومين، کوزيرف، و ا

  گروهی با تمايالت ٧»خوما«و » اکبر» «مخموی«، يکجا با »ماريد«نت ديگر، ببرک کارمل با نام مستعار ايج
 شناسايی شخصی ١٩٦٢ تره کی و کارمل در حوالی پايان سال ٨. بنياد گذاشتند١٩۵٧کمونيستی پرچم را در حوالی سال 

                                             
می باشد در سرتاسر » )کميسيون فوق العاده (чрезвычайная комиссия «را که مخفف نام روسی » )ЧК(چکا«  نويسنده  اصطالح  ٤

 Всероссийская чрезвычайная комиссияچکا که نام مکمل روسی آن . نوشتۀ خود با نام کی جی بی بشکل متبادل بکار برده است
по борьбе с контрреволюцией и саботажем) کميسيون فوق العادۀ سراسری روسيه برای مبارزه با ضد انقالب و خرابکاری (

 بود و گرچه اين دستگاه در طول قريب هفتاد سال ١٩١٧اولين دستگاه استخبارات نظام شوروی پس از پيروزی انقالب اکتوبر می باشد، 
باقی ماند و در » چکا«نام ) يا کميتۀ امنيت دولتی بود] КГБ. [ب.گ.آخرين نام آن کی جی بی يا ک( ها تعيير نام داد عمر نظام شوروی بار

ياد می شدند که با » چکيست«کسانيکه در چکا و دستگاه های جانشين آن کار می کردند بنام .  می گفتند» چکا«روسيه تا آخر به کی جی بی 
. می ناميدند» خاديست«افغانستان را ) خدمات اطالعات دولتی(» خاد« کارکنان ١٩٨٠افغانستان توسط شوروی در اقتدأ به آن پس از اشغال 

   برگرداننده –. برگردانده شده است» کی جی بی«به » چکا«درين ترجمۀ دری در همه جا 
 کی جی بی اطالق می شد که همه فعاليت های به دفتر منطقوی يا ساحوی» اقامتگاه«  در قاموس دست اندرکاران استخباراتی شوروی،  ٥

در » اقامتگاه کابل«. اداره و پشتيبانی می گرديد حلقات جاسوسی محلی» گردانندگان«ايجنت ها و عمال جاسوسی از آنجا توسط مسئولين يا 
   برگرداننده    -. داخل محوطۀ سفارت اتحاد شوروی در جنب سرک داراالمان کابل قرار داشت

٦  Sagadiev, Kozlov, Fedoseev, Spiridonov, Kostromin, Kozyrev, & A.V.Petrov  
  )يادداشت ويرايشگر نسخۀ انگليسی(  هويت اين عمال شناخته نشد  ٧
  از آنجاييکه متروخين بخشی از يادداشت های زمان کارش در دستگاه کی جی بی را که مربوط افغانستان می شد بشکل رساله يی پيرامون  ٨

يت کی جی بی در افغانستان تدوين کرد و بدون هيچگونه ويرايش حرفوی ازنظر پژوهش معلومات تاريخی و حتی انشا و شيوايی بيان به فعال
 در محدودۀ حلقات پراگندۀ سياسی ١٩۵٧تره کی و کارمل در سال . نشر رساند اينگونه عدم دقت ها در چند جای رساله اش به چشم می خورد

توسط شاخۀ طرفدار » پرچم« تا پس از نشر جريدۀ )١٩٦٨(تا مدت ها » پرچمی«و » پرچم«شتند ولی هويت سياسی آن روز فعاليت دا
   برگرداننده-. درينجا منظور حلقۀ سياسی کارمل و رفقايش است. کارمل در داخل حزب دموکراتيک خلق افغانستان تبارز نکرد
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يت می کرد و حلقه يی از دوستان سياسی پيرامون خود تره کی در آن زمان بدون ارتباط معين سياسی فعال. بهم رسانيدند
اين دو گروه بعدتر باهم . را اساس گذاشتند» خلق«نداشت تا آنکه حفيظ اهللا امين به وی پيوست و گروه مارکسيستی بنام 

 . هويت حزب دموکراتيک خلق افغانستان را بخود گرفتند که بيش از سه صد نفر عضو نداشت١٩٦۵متحد شده در سال 
حزب دموکراتيک خلق افغانستان کميتۀ مرکزی با سی عضو و دفتر سياسی با پنج عضو را تشکيل داد که در آن تره کی 

در . و کارمل بحيث معاونش انتخاب شدند) ح د خ ا (بحيث منشی اول کميته مرکزی حزب دموکراتيک خلق افغانستان 
طرفداران کارمل . ه منقادانه هدايات ماسکو را اجرا می کردندواقع اين يک ادغام تشکيالتی نبود و در ابتدا هردو گرو

  . خوانده می شدند» خلقی«و طرفداران تره کی بنام » پرچمی«بنام 

از وی . تره کی به دعوت شعبۀ بين المللی کميتۀ مرکزی حزب کمونيست اتحاد شوروی سفری به ماسکو کرد
ضای اين دستگاه استقبال به عمل آوردند و به وی توصيه کردند  رئيس شعبۀ بين المللی و سائر اع٩بوريس پونوماريف

تا زمان کسب اجازۀ رسمی فعاليت حزبی از مقامات افغانی در کار حزبی خود نهايت محتاط باشد و پايه گذاری مهم 
 به وی همچنين توصيه شد تا. ترين بخش های حزب در شرايط غير مجاز را در محور کار های حزبی خود قرار دهد

جريده يی را با صاحب امتياز و مدير مسئول نام نهادی که شخصی دارا و صاحب مکنت باشد به نشر گيرد تا بتواند منبع 
در طی اين مالقات ها برنامه، آيين نامه، ستراتيژی و مسائل . عايد و امرار معاش خود را نزد مقامات مسئول توجيه کند

 منشی عمومی حزب کمونيست ١٠فت و سفارش های ستالين به آيديتمربوط به تمويل ح د خ ا مورد بحث قرار گر
  .   اندونيزيا به تره کی حالی گرديد

تره کی بر اعضای دستگاه کميته مرکزی حزب کمونيست اتحاد شوروی انتباه خوبی بر جا گذاشت و شخصی جدی 
 يکی از رهبران ١١اد طاهر بدخشیتره کی پيشنه. و از نظر سياسی دارای آمادگی خوب برای رهبری حزبش تلقی گرديد

 و بخصوص اوزبيک ها برای راه اندازی برخورد ١٣»تم« را مبنی بر استفاده از نارضائيتی ١٢ح د خ ا از مليت اوزبيک
. مسلحانه با دولت افغانستان در ترکستان افغانی به اطالع کميتۀ مرکزی رساند ولی آنها چنين اقدام را عجوالنه خواندند

.  بدگمانی خود در مورد تماس های مشکوک معاونش کارمل با دستگاه استخبارات افغانستان سخن گفتتره کی سپس از
 از ١٩۵٢بدگمانی وی مبتنی برين فاکت بود که کارمل اولين زندانی سياسی بود که توسط مقامات دولتی افغانی در سال 

ه کرد که اين آوازه ها به هدف بدنام ساختن رقبای  اين ادعا ها را رد کرده اظهار عقيد١٤»اقامتگاه«. زندان رها گرديد
 . تره کی و درز انداختن و اشاعۀ بی اعتمادی در صفوف ح د خ ا راه اندازی می شدند

هنگامی که تره کی بحيث منشی ح د خ ا انتخاب گرديد کی جی بی به کميته مرکزی حزب کمونيست اتحاد شوروی 
اگر وضعيتی «را با وی قطع می کند و اضافه کرد که » گرداننده با عامل«اس اطالع داد که تماس های خود در قالب تم

پيش آيد که از سر گيری تماس مخفی با تره کی بمنظور دادن کمک عملی به اين حزب الزم افتد، در آنصورت کی جی 
 رئيس بخش مربوطۀ شعبۀ ١٥ميلووانوف. و.ا» .بی می تواند با مراعات حد اکثر احتياط چنين تماسی را برقرار سازد
 نامۀ کی جی بی را ١٧، پونوماريف و اندروپوف١٦روابط بين المللی کميتۀ مرکزی به کی جی بی پاسخ داد که سوسلوف

                                             
٩   Boris Ponomarev 
١٠   Aidit 
را که جريانی » ستم ملی«از ح د خ ا بريد و ١٩٦٨ از اعضای اساس گذار کميته مرکزی ح د خ ا بود که در سال   طاهر بدخشی يکی ١١

.  اعدام گرديد١٩٧٩سپتمبر ١٧ زندانی و بتاريخ ١٩٧٨وی در تابستان . مارکسيستی ضد پشتون برخاسته از شمال افغانستان بود پيريزی کرد
  )  يادداشت ويرايشگر نسخۀ انگليسی(
   برگرداننده-. طاهر بدخشی تاجيک بود.   اشتباه است ١٢
   برگرداننده-.  آمده، دانسته نشدTam  مفهوم اين اصطالح بکار برده شده توسط متروخين، که در ترجمۀ انگليسی  ١٣
يافه فعاليت نموده امور يکی از بخش های خدمات استخباراتی در يک کشور خارجی است که شديدًا با ستر و اخفا و تغيير ق» اقامتگاه  « ١٤

اطالعاتی و استخباراتی را هم ازموضع قانونی و هم از موضع غير قانونی پيش می برد، بدين معنی که يا کارمندان و عوامل استخباراتی 
ی می تابعيت رسمی خود را پنهان نکرده در نمايندگی رسمی کشورشان منصب و مقامی می داشته باشند که زير پوشش آن به کار جاسوس

  .پردازند و يا اينکه کارمندان و ايجنت های استخباراتی با استفاده از اسناد هويت جعلی در يک کشور خارجی به کار جاسوسی می پردازند
حکومت متبوعه . بر اساس قواعد و ضوابط خود کار و فعاليت نموده اعضای آن انضباط و معيارهای اخالقی خود را دارند» اقامتگاه«    يک 
اقامتگاه جنگ پنهانی را با استفاده از شيوه ها و وسايل . حيت وسيع سياسی و دست يازی در امور دولتی کشور آماج به اقامتگاه می دهدصال

. ممنوعه و غير قانونی در ساحات دارای اهميت حياتی برای ارگان های دولتی بر ضد منافع دولت و مردم کشور آماج براه می اندازد
  )      هيادداشت نويسند(
١٥   I.V. Milovanov 
يادداشت . ( عضو ارشد دفتر سياسی حزب کمونيست اتحاد شوروی Mikhail Andreyevich Suslovميخائيل آندريوويچ سوسلوف   ١٦

  )ويرايشگر نسخۀ انگليسی
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 موافقه کردند که کی جی بی بايد تماس مخفی روی مسائل حزبی را با تره کی ١٩٦۵ فبروری ١٨مطالعه کرده و بتاريخ 
 .    ادامه دهد

مللی کميتۀ مرکزی حزب کمونيست اتحاد شوروی به تره کی گفته شد تا دليل آمدن خود به ماسکورا در شعبۀ بين ال
همين داستان را تره کی هنگامی که .  شوروی وانمود سازد–دعوت از جانب نويسندگان شوروی و انجمن دوستی افغان 

حتی به وی گفت که حکومت افغانستان  صدراعظم وقت افغانستان مالقات کرد به وی بازگويی نمود و ١٨با ميوندوال
نبايد از نيرو های چپگرا ترسی به دل داشته باشد بلکه بايد از عناصر راستگرا و مرتجعينی که قصد رسيدن به قدرت را 

  . داشتند بترسد

جريدۀ منتشرۀ آن نيز به همين منوال . ح د خ ا از جانب کميته مرکزی حزب کمونيست اتحاد شوروی تمويل می شد
 افغانی داده شد تا صرف مبارزات انتخاباتی شورای ملی ٠٠٠,۵٠ به تره کی مبلغ ١٩٦۵در سال . مويل می گرديدت

 به نشرات آغاز کرد و تره کی از اقامتگاه مواد و مفکوره و مقاله برای نشر در ١٩٦۵در اپريل » خلق«جريدۀ . نمايد
يندگان اقامتگاه يا در داخل موتر يا در منزل يکی از مالقات ها بين تره کی و نما. جريدۀ مذکور درخواست کرد

برای شخص تره کی معاش مستمری ماهانه . گردانندگان، جايی که تره کی مخفيانه برده می شد، صورت می گرفت
  .  روبل قابل تسعير، با مددمعاش مواد خوراکی داده می شد١٨٠ افغانی ، معادل ۴٠٠٠

 داشت تا به وی دستور دهد تره کی را چگونه ١٩اتی با سپيرودينوف ميلووانوف مالق١٩٦٦ دسمبر ١٧بروز 
وی به سپيرودينوف گفت تا پنهان کاری را اکيدًا مراعات نمايد و اينکه کار با رهبری ح د خ ا  . کارگردانی و اداره کند

قرار شد . يی نمايندرا چنان انجام دهد که مقامات افغانی صرف چند تن محدود رهبران چون تره کی و کارمل را شناسا
برای آمادگی در برابر روزی که اعضای شناخته شدۀ رهبری احتماًال دستگير گردند اعضای ارشد حزب مخفيانه 

با درنظر داشت مناسبات بين کشورهای ما و وضعيت «بايد به تره کی گفته شود که . آموزش و پرورش داده شوند
ه روانۀ ليبرال دموکراتيک را پيش گرفته پشتيبانی فعالين سياسی چپگرا موجود در افغانستان وی بايد مسير سياسی ميان

بدين ترتيب بنيادی برای رشد و انکشاف جنبش دموکراتيک که حيثيت پايه و اساس فعاليت های عملی . را حاصل نمايد
، بخصوص ايجاد برای اين کار الزم خواهد بود تا از امکانات قانونی. ح د خ ا را خواهد داشت گذاشته خواهد شد

قرار شد به تره کی پيشنهاد شود تا از » .سازمان های جوانان و محصلين، اتحاديه های صنفی وغيره کار گرفته شود
 را کسب نمايد و اينکه مکاتبات پيرامون مسائل کار حزبی ٢٠»مسائل صلح و سوسياليزم«مقامات اجازۀ اشتراک به مجلۀ 
بدانگونه که صورت » خلق«وانوف اضافه کرد که نشر برنامۀ حزب در جريدۀ ميلو. را از طريق اقامتگاه پيش ببرد

گرفت نادرست و بی موقع بود و تره کی با ببرک ناشکيبايی غير ضروری نشان می داد و به استنتاجات شتابزدۀ 
دن مشوره به تره در خاتمه ميلووانوف به سپيريدينوف حالی کرد تا از خود ابتکار نشان دهد و از دا. سازمانی می رسيد

  . کی هراس نداشته باشد ولو اينکه مشوره هايش تمايالت و عقايد شخصی خود سپيريدينوف تلقی گردند

تره کی به نوبۀ خود عدم رضائيت خود از تاکتيک های دفع الوقت ماسکو و روش ارسال کتب و نشريات حزب تودۀ 
کنند که در افغانستان وقت آن نرسيده که حزبی چون ح د اگر رفقای شوروی فکر می «. ايران و غيره را اظهار داشت

سری (خ ا ايجاد شده و به فعاليت بپردازد پس بايد حزب را منحل نمود و من بايد به خارج، به هند، سوريه يا سيلون 
مسئول ، هنگامی که نامه يی عنوانی مدير ١٩٦٧الکن در عين زمان، در جنوری » .بروم و به کار ادبی بپردازم) النکا

چون وی با مجله يی در ارتباط «را به يکی از گردانندگان می داد اظهار داشت که » مسائل صلح و سوسياليزم«مجلۀ 
خواهد بود که ارگان نشراتی احزاب کمونيست و کارگری است بنابران وی شرايط موجود را بمثابۀ شناسايی رسمی ح د 

  » .خ ا  از طرف احزاب برادر تلقی می کند

                                                                                                                                           
 به عهده داشت و  رياست کی جی بی را١٩٨٢ تا ١٩٦٧ از سال Yuri Vladimirovich Andropov يوری والديميروويچ اندروپوف  ١٧

  )يادداشت ويرايشگر نسخۀ انگليسی. (سپس به مقام منشی عمومی حزب کمونيست اتحاد شوروی ارتقا يافت
 سمت معين وزارت خارجه، و در  در١٩۵۵قبل بر آن وی درسال .  صدراعظم افغانستان بود١٩٦٧ تا ١٩٦۵ محمد هاشم ميوندوال از  ١٨

 دوباره در پاکستان بحيث سفير کبير افغانستان ١٩٦٣ در امريکا و ١٩٦٣ -١٩۵٨ در پاکستان،  ١٩۵٨ -١٩۵٧ در بريتانيا، ١٩۵٦سالهای 
  )يادداشت ويرايشگر نسخۀ انگليسی. (وی در زمان رياست جمهوری داؤد زندانی و در زندان به قتل رسانده شد. ايفای وظيفه نموده بود

  )يادداشت ويرايشگر نسخۀ انگليسی( شناخته نشد  ١٩
٢٠  Проблемы Мира и Социализма  
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 ٢٢ وی در مورد وضعيت در کشور و مسئلۀ پشتو،٢١.گاه از تره کی انجام برخی تدابير عملياتی را خواستار شداقامت
اردو و حکومت افغانستان معلومات ارائه کرده در مورد اشخاص سرنخ بدست داد و چندين ايجنت به کمک وی جذب 

ی تفرقه افگنانۀ چينايی ها در برابر سفارت  تظاهرات اعتراضی درارتباط فعاليت ها١٩٦٧ فبروری ٢١روز . گرديدند
به سفارت چين، و تبارزات خشم از سوی » کارگران«چين در کابل، تلفون ها و نامه های اعتراض آميز از سوی 

 فبروری تره کی خود به سفارت ٢٣ و ٢٢بروز های . چين همه از طريق تره کی سازماندهی گرديدند» دوستان افغانی«
خود در افغانستان مراتب خشم و انزجار آنها را بيان داشت و نامه يی » دوستان چينايی« به درخواست چين تلفون کرده و

 يکی از اعضای ح د خ ا با ٢٣ فبروری داکتر صالح٢٣بروز . نيز با عين محتوی با دست چپ به زبان فارسی نوشت
  .بايسکل از کنار سفارت چين گذشته نامه را بداخل محوطۀ سفارت انداخت

کارمل تره کی را متهم به رشوه ستانی، داشتن تماس . ره کی و کارمل اصًال قادر نبودند باهم کار حزبی انجام دهندت
اقامتگاه .  می کرد٢٤ افغانی در يک بانک پشتو٠٠٠,۴٠٠با امريکايی ها، داشتن چهار عراده موتر و داشتن ذخيرۀ پولی 

نظر اقامتگاه در مورد تره کی مثبت بود و او را . ار از تره کی دفاع کردهمانگونه که قبًال از کارمل دفاع کرده بود اينب
دوست راستين اتحاد شوروی می دانست که شرافتمندانه و باوجدان همکاری کرده قواعد مخفی کاری را مراعات می 

کی به مثابۀ يک فرد تره «اما به عقيدۀ آنها . کرد و يک ماموريت استخباراتی را هم در سفارت امريکا انجام داده بود
وی بگونۀ آزار دهنده خودخواه بود، شوخی و خوش طبعی در مورد خود را اکثرًا . شخصيت مغلق و پر تناقضی داشت

اين مشخصه به ويژه پس از سفرش به اتحاد شوروی متبارز . غلط تعبير می کرد و خوش داشت خيلی به او توجه شود
 منجر به ١٩٦٧ختالفش با رهبر ديگر ح د خ ا يعنی کارمل بود که در آگست شايد همين خصايص يکی از داليل ا. گرديد

کارمل که شخص تحصيلکرده يی بود کوشش می کرد تاکتيک ها نرمش پذيرتر را . انشعاب در رهبری ح د خ ا گرديد
» يستاده استماسکو پشت سرش ا«با سلوک خود نشان می داد که ) تره کی(» نور«در کار حزبی ح د خ ا بکار برد اما 

  ».و اصرار می ورزيد خط مشی وی عملی گردد

 به تره کی در مورد کنفرانس آتيۀ احزاب کمونيست در ماسکو و تصميم مبنی بر عدم ١٩٦٨وقتی در ماه آگست 
وی با تلخکامی اظهار داشت که ماسکو او را . دعوت اشتراک ح د خ ا به آن گفته شد آشکارا غمگين و افسرده می نمود

وی احساس می کرد که . يست نمی دانست در حاليکه در افغانستان همه بدون استثنا او را کمونيست می خواندندکمون
  .کريملن به ح د خ ا اهانت روا داشته است

 از اقامتگاه خواست تا با استفاده از وسايل تخنيکی عملياتی تره کی را بطور دقيق و به ٢٥ مرکز١٩٧٠در سپتمبر 
  .  کندتمام معنی ارزيابی

کمک اقتصادی به حکومت « فرستاد و درخواست کرد تا ٢٦ تره کی نامه يی به بريژنف ١٩٧٠بتاريخ اول اکتوبر 
ما طبعًا نمی خواهيم که کمک . افغانستان، بخصوص اعتبار برای توريد اقالم مصرفی چون شکر و پترول قطع گردد

 تدارک اموال تجملی که شخصًا توسط فرمانروايان کشور .هايی که باعث رشد و تقويۀ طبقۀ کارگر می گردد قطع شوند
در کنگرۀ احزاب برادر تأييد گرديد که اردوگاه «: وی چند سطربعد نوشت» .به مصرف می رسند بايد متوقف گردد

 اميدوارم شما به. سوسياليستی بايد به نيروهای دموکراتيک و ضد امپرياليستی در همه جای دنيا کمک همه جانبه برساند
کارکردهای حزب دموکراتيک خلق افغانستان که پيرو مارکسيزم لنينيزم بوده و عليه ارتجاع و امپرياليزم جهانی مبارزه 

ح د خ ا از بدو پيدايش تاکنون پخش کنندۀ انديشه های مارکسيزم لنينيزم در افغانستان . می کند چشم توجه داشته باشيد
  ».بوده است

                                             
ياد می شود، معاونين و دستيارانش، افسر امنيتی و » مقيم« هيئت کارمندان عملياتی يک اقامتگاه رسمی مشتملند بر رئيس اقامتگاه که بنام  ٢١

 دست اندرکار عضوی از خدمات استخباراتی است که مستقيمًا» گرداننده«يک . اعضايی که امورعملياتی ايجنتوری را پيش می برند
جاسوسی بوده، تنظيم و بکاراندازی شبکۀ عمال و ايجنت ها، گردآوری اطالعات استخباراتی و اجرای تدابير عملياتی ايجنتوری را بعهده 

ا استفاده تدابير عملياتی عبارتند از فعاليت های مخفی قبًال برنامه ريزی شده و موافقه شده توسط يک يا چند عضو خدمات استخباراتی ب.  دارد
حسب لزوم از ايجنت ها، وسائل عملياتی تخنيکی و سائر وسائل و نيرو ها برای رسيدن سريع به هدف نشانی شده و انجام وظيفۀ مشخص 

  )  يادداشت نويسنده. (جاسوسی
   برگرداننده –. باشد» مسئلۀ پشتونستان«شايد منظور .  کذا فی االصل در ترجمۀ انگليسی ٢٢
   برگرداننده-لح محمد زيری است  منظور داکتر صا ٢٣
   برگرداننده-. شايد منظور پشتنی تجارتی بانک باشد.  کذا فی االصل ٢٤
  ) يادداشت نويسنده. (بکار می رود] ی بیجکی [اصطالحی است که معموًال برای دستگاه مرکزی خدمات استخباراتی » مرکز « ٢٥
 ١٩٨٢ - ١٩٦۴شی عمومی کميته مرکزی حزب کمونيست اتحاد شوروی ، من Leonid Ilyich Brezhnev»  ليونيد ايليچ بريژنف  ٢٦

     ) يادداشت ويرايشگر نسخۀ انگليسی(



AFGHAN GERMAN ONLINE 
http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de  
 
 

 
  ٨از  ٨ :تعداد صفحات

 لطفًا  به آدرس ذيل با ما تماس بگيريد. افغان جرمن آنالين شما را صميمانه به همکاری دعوت می نمايد
 maqalat@afghan-german.de 

 عبدالصمد ١٩٧٣در ماه می . ی به اقامتگاه هشدار داد که داؤد طرح کودتا می ريزد تره ک١٩٧٢ سپتمبر ١٧بتاريخ 
گزارش داد که داؤد برای کودتا آماده است و نقشۀ مشخص کودتا را نيز افشا ) »فتح«ايجنت با نام مستعار (٢٧ازهر
ال قبل خلقی ها را از اگر رفقای شوروی ما پنج شش س« تره کی گاليه آميز بيان داشت که ٢٨در ماه جوالی. ساخت

اکنون فقط گروهی از . انجام خدمت در ارتش منع نکرده بودند اکنون اکثريت افسران دخيل در کودتا خلقی ها می بودند
اقامتگاه به تره کی دستور داد تا طرفداران مورد اعتماد را در پست » .افسران جوان هستند که با خلقی ها همنوايی دارند

  .  افغانی به تره کی داده شد٠٠٠,۵٠ حسب معمول مبلغ ١٩٧۴در سال . ديد دولتی جابجا سازدهای کليدی دستگاه ج

که هريک ارگان » پرچم«و » خلق«ح د خ ا نتوانست کار و بار خود را تنظيم کند و به شاخه های رقيب پيشين 
الفات بين اين دو دسته نه بر روی اقامتگاه بدين باور بود که اخت. نشراتی با همين نام های خود را داشتند فروپاشيد

تره کی . خطوط سياسی و ايدئولوژيک بلکه روی مبارزۀ آنها برای رهبری و کسب شناسايی از جانب اتحاد شوروی بود
اگر «وی می گفت که . از دو دلی و عدم قاطعيت موضع کميته مرکزی حزب کمونيست اتحاد شوروی بهت زده بود

تره کی و . رمل برحق است بايد اينرا به من بگوييد و حالی سازيد که کجا اشتباه کرده اماتحاد شوروی می پندارد که کا
نکتۀ عمده اينست که نيروهای دموکراتيک در افغانستان در حال رشد . کارمل نبايد برای اتحاد شوروی پرابلم باشند

ياز دارند که سائر احزاب دموکراتيک و هستند اما به حمايت و پشتيبانی حزب کمونيست اتحاد شوروی به همان اندازه ن
بدون کمک مادی و معنوی حزب کمونيست اتحاد شوروی برای کمونيست های افغانستان بگونۀ . کمونيستی در جهان

غير قابل باور مشکل خواهد بود تا به فعاليت های خود دامه دهند در حاليکه خانوادۀ حاکم ضربات خائنانۀ خود را بر 
  » .وردحزب ما وارد می آ

به نشر رسيد اما شعبۀ بين المللی کميته » نظرزاده«تأليف کرد که زير نام مستعار » زندگی نوين«تره کی کتابی بنام 
مرکزی حزب کمونيست اتحاد شوروی به اقامتگاه هدايت داد که پخش و توزيع کتاب در افغانستان به مصلحت نخواهد 

ه اتوريتۀ سياسی و موقفش در جنبش چپ پس از اعالم جمهوريت بگونۀ بود چون واکنش نامناسبی از جانب کارمل را ک
  . چشمگيری باال رفته بود، در پی خواهد داشت

 چنين بيان ١٩٧۴ اکتوبر ٢۵ به کابل بتاريخ ٢٩مرکز ديد خود از کار با تره کی و کارمل را طی يک نامۀ عملياتی
بايد خيلی محتاطانه و بشکل ) تره کی(» نور«و ) ارملک(» ماريد«در جريان مالقات های منظم و صحبت با «: داشت

مشورۀ دوستانه و بدون اينکه اشاره يی به هدايت از جانب ماسکو صورت گيرد به آنها بگوييد که بدون توافق قبلی با ما 
ا در مضيقه هيچگونه گامی برندارند که بهانه يی بدست دشمنان شان دهد تا بر گروه های آنها ضربه وارد کنند يا آنها ر

به ماريد و نور بايد يکبار ديگر هشدار داده شود که آنها بايد از حمله بر يکديگر و متهم ساختن يگديگر به . قرار دهند
فعاليت های ضد جمهوری دست بردارند چون اينکار مورد بهره برداری نيروهای ارتجاعی قرار گرفته باعث درهم 

از شما می خواهيم تا ذريعۀ تلگرام از نتايج مالقات ها و صحبت های . گرددپاشی جنبش دموکراتيک در افغانستان می 
 »   .خود با ماريد و نور ما را مطلع سازيد

 
  ...ادامه دارد 

                                             
 توسط حکومت حفيظ اهللا ١٩٧٩وی که در سال .  عبدالصمد ازهر، عضو شاخۀ پرچم ح د خ ا که گمان می رود قاتل هاشم ميوندوال است ٢٧

مقرر و عضو علی البدل کميتۀ مرکزی ) پوليس( بحيث قوماندان څارندوی ١٩٨٠وری  زندانی بود در جن١٩٨٠امين دستگير و تا جنوری 
 بحيث ١٩٨٩در سال .  عضو اصلی کميتۀ مرکزی ح د خ ا گرديد١٩٨٦بعدًا بحيث سفير در کيوبا و هند ايفای وظيفه نمود و در سال . گرديد

  )  داشت ويرايشگر نسخۀ انگليسیياد. ( به غرب گريخت١٩٩٠سفير در يوگوسالويا مقرر گرديد و در سال 
   برگرداننده –.  راه اندازی شد١٩٧٣جوالی ١٧ مطابق با ١٣۵٢ سرطان ٢٦ کودتای داؤد بروز  ٢٨
  )يادداشت نويسنده. ( نامۀ عملياتی نامه ايست از جانب مرکز يا يک اقامتگاه پيرامون مسائل عملياتی يا سازماندهی کار جاسوسی ٢٩


