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   م ٣١/٠٥/٢٠٠٩                                                         نوشتۀ واسيلی متروخين، بايگان ارشد کی جی بی

   داکتر حميد سيماب:برگرداننده به دری

  کی جی بی در افغانستان
  
  
  
  
  
  
  
  
   

  همد قسمت
  

دريافت چنين دستور ايوانوف، کرپچينکو، بوگدانوف و اوسادچی از اندروپوف پس از نابودسازی امين، 
   :داشتند

پس از پايان مرحلۀ اول  بايد زودترين فرصت ممکنهدر  کنترول در آوردن وضع کشور زيربمنظور «
تدابيری بايد . گسترش دهند کمک شود تا پايه های اجتماعی رژيم را. ا.خ.د.نيروهای سالم حبه عمليات 

 ثابت ساخته و دوستی با اتحاد شوروی را وفاداری خود به آرمان های انقالب ثور آنانی کهرد تا کاتخاذ 
برای  برای بوجود آوردن فضای مناسب. اند در رهبری جديد ارگان های دولتی شامل ساخته شوند

هر آنچه ممکن است  نظامی ، تأسيسات و شهروندان شوروی در جمهوری دموکراتيک افغانستان قطعات
بايد معلومات جمع آوری گردد تا از در مورد احساسات بخش های مختلف جامعۀ افغانی . بايد انجام گيرد
فعاليت نورمال  جهت .تدابير مناسب در اسرع وقت گرفته شوددرست بدست آمده ارزيابی آنچه می گذرد 

بايد  خدمات امنيتی مذکورو استحکام شده توسط ببرک کارمل طرحريزی خدمات امنيتی براساس اصول 
ارندوی. اتخاذ گرددتدابير عاجل  که عامل مهمی در تأمين و استحکام نظم اجتماعی است بايد  ١رهبری 

 مواضع عملياتی خود را توسعه و تحکيم همه اعضای نمايندگی کی جی بی و اقامتگاه آن بايد.  گرددتقويه
به . ه ما می خواهيم اثر گذارندک آنگونه اوضاعبدست آورده بر انکشاف قابل اطمينان بخشند تا اطالعات 

  ».گرددبايد توجه خاص مبذول انتظام کار استخبارات نظامی در جمهوری دموکراتيک افغانستان 

اسداهللا سروری .  ساختندجابجا مقامات کليدی حزب و دولت در را  کی جی بی و اقامتگاه آن افراد خودنمايندگی
 دسمبر به ارگان های امنيتی جمهوری ٣٠ زبرو. معاون شورای انقالبی جمهوری دموکراتيک افغانستان گرديد

  . سازندنابودف و ش تا سازمان های مخفی طرفداران امين را که شددموکراتيک افغانستان هدايت داد

می به تدوين گزارشات ورد وقايع در جمهوری دموکراتيک افغانستان و رهبری جديد کشور کی جی بی در م
زير برای کميتۀ مرکزی حزب کمونيست اتحاد شوروی  دسمبر ٣١ مؤرخ الف ٢۵١٩يادداشت شماره . پرداخت
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رژيم کارمل آنرا در سال . ادامه داده شد افراد که در زمان داؤد تشکيل و از طرف نظام خلقی ٢٠٠٠٠ نيروی ژاندارمری  متشکل از  ١
  )يادداشت ويرايشگر نسخۀ انگليسی. ( به شکل نيروی دفاعی متشکل از شش لوا تجديد سازمان نمود١٩٨١
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، ٣نوف، اوستي٢ اندروپوفبه امضای» ١٩٧٩ دسمبر ٢٨ و ٢٧پيرامون حوادث در افغانستان بروز های «عنوان 
  :و صادر گرديدچنين ارقام  ٥ و پوناماريف٤گروميکو

و رئيس شورای انقالبی . ا.خ.د.پس از کودتا و قتل نورمحمد تره کی منشی عمومی کميتۀ مرکزی ح«
بدست حفيظ اهللا امين در ماه سپتمبر امسال وضعيت در افغانستان شديدًا جمهوری دموکراتيک افغانستان 

حفيظ اهللا امين نظام ديکتاتوری شخصی خود را در کشور . بخود گرفتبحرانی الت و حبه وخامت گراييد 
 پايين  نهاد صرفًا نام هایارگانسطح و شورای انقالبی را به . ا.خ.د.قائم کرده موقف کميتۀ مرکزی ح

 بااليی حزب و ات پيوند داشتند به مقامامينخويشاوندی يا وفاداری شخصی با از راه کسانی که . آورد
، شورای انقالبی و حکومت افغانستان .ا.خ.د.شمار زيادی از اعضای کميتۀ مرکزی حه ت مقرر شددول

فزيکی قرار گرفتند آنانی اکثر کسانی که مورد سرکوب و امحای .  يا زندانی گرديدنداخراجاز حزب 
از و می کردند  همدلی خود با اتحاد شوروی را پنهان نداشتهبودند که در انقالب ثور سهم فعال 

حفيظ اهللا امين با بيان اينکه برکناری تره کی از .  لنينی حيات داخل حزبی دفاع می نمودندهنجارهای
  .نيرنگ باختحزب و مردم با  اتحاد شوروی بودحزب و دولت مورد تأييد 

 که اتحادراه اندازی شد  آوازه هايی در جمهوری دموکراتيک افغانستان  مستقيم حفيظ اهللا اميندستوربه 
بر . شوروی را بی اعتبار ساخته و فعاليت های مامورين شوروی در افغانستان را زير سايه قرار می داد

تالش هايی   در عين زمان و با نمايندگان افغانی محدوديت هايی وضع گرديدکارمندان شورویتماس 
ی ها مورد تأييد امين با امريکاي» سياست خارجی متوازن تر«يک صورت گرفت تا در چوکات 

مالقات های محرمانه يی سفارت امريکا در کابل ) شارژدافير(امين با کاردار . برقرار گرددارتباطاتی 
 حکومت جمهوری دموکراتيک افغانستان شرايط مساعد کار برای فعاليت مرکز فرهنگی امريکا. داشت
ليه سفارت اياالت  جمهوری دموکراتيک افغانستان کار استخباراتی خود ع٦ خدمات خاصه مهيا نمودرا

  .متوقف ساختبه هدايت امين متحدۀ امريکا را 

کوشش کرد تا از طريق ميانجی هايی با رهبران مخالفين دست راستی مسلمان تماس برقرار نموده امين 
  ..استحکام بخشدموضع خود را  رهبران ضد انقالب داخلی ا سازش باز راه

تنها در زمان پس از حوادث ماه . ی بخود گرفتفزاينده خصلت همگانگونۀ  سرکوب سياسی بميزان
 »یضد امين«به ن نو، منسوبين قوای مسلح و سائر کسانی که مظ.ا.خ.د. عضو ح٦٠٠سپتمبر اضافه از 

   . بودرا بخود گرفتهحزب سرکوب خصلت نابودی .  بين برده شدندزبدون محاکمه ابودند بودن 

 ساخت دشوار تکامل روند انقالبی را نهايت ستانافغاناوضاع يکجا با دشواری های مختص به همه اينها 
زمينۀ  و به نيرو های ضد انقالبی که در واقعيت امر کنترول شمار زيادی از واليات را در دست داشتند

نيروهای مورد حمايت و پشتيبانی اين نيروها که در زمان رژيم امين به پيمانۀ هر چه وسيعتر . يت دادفعال
توانستند تغييرات بنيادی در وضعيت سياسی داخلی کشور و نابودی دستاورد های  قرار داشتندخارجی 

پروايی های دسته جمعی و بی  شيوه های ديکتاتوری حکومت، سرکوب ها، اعدام. انقالب را باعث شوند
 در پايتخت پديد آمدند پوسترهای بيشماری. در کشور گرديد قانون باعث بروز نارضايتی وسيع در برابر

مبارزه عليه همبستگی دردت و حخواستار وه  را افشا ساختبرسر اقتدارمشخصۀ ضد مردمی رژيم که 
 خشم خود را در ان افسرچشمگيرشمار . يز سرايت کردننا آرامی به ارتش . ندی شدم» دارودستۀ امين«

 يک جبهۀ در واقع. داشتندمی دست پرورده های نااليق و بی کفايت حفيظ اهللا امين ابراز برابر تسلط 
     . وسيع ضد امين در کشور بوجود آمده بود

                                                 
   رئيس کی جی بی  ٢
   وزير دفاع  ٣
   وزير خارجه  ٤
   برگرداننده –وروی  ايدئولوگ، عضو داراالنشأ و رئيس بخش بين المللی کميتۀ مرکزی حزب کمونيست اتحاد ش ٥
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   برگرداننده – منظور خدمات استخباراتی و پوليس مخفی است  ٦
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ببرک کارمل و اسداهللا سروری که در خارج افغانستان بسر می بردند نگران سرنوشت انقالب و استقالل 
با نشان دادن بازتاب ژرف بينانه در برابر روحيۀ  و ٧...بمنظور نجات کشور و انقالب آنها . کشور بودند
کشور و در خارج داخل  همه گروه های ضد امين در زی در افغانستان به متحد سا ضد امينیاوج گيرندۀ

سروری به . التيام يافت. ا.خ.د. در حشگاف پيشين و  اختالف نظرها کنار گذاشته شد.آغاز کردندآن 
ند که حزب سرانجام متحد شده تنمايندگی از جناح خلق و کارمل به نمايندگی از جناح پرچم اعالم داش

   .اونش انتخاب شدندع کارمل به حيث رهبر حزب جديد و سروری به سمت م.است

الزم شرايط نهايت دشواری که دستاورد های انقالب ثور و مصئونيت کشورما را تهديد می کرد به سبب 
، بخصوص آنکه حکومت قبلی جمهوری صورت گيردبه افغانستان مساعدت بيشتر نظامی بود تا 

 ١٩٧٨ براساس پيمان سال  بنابران. بودشده ارکمک را خواستافزايش و چ همدموکراتيک افغانستان نيز
  .دنافغان شوروی تصميم گرفته شد تا قطعات الزم ارتش شوروی به افغانستان فرستاده شو

 مردم پهناورموجی از احساسات وطنپرستانه که بخش های نيرو های مخالف حفيظ اهللا امين با اتکا بر 
 افغان ١٩٧٨ با معاهدۀ سال کاملدر مطابقت  سربازان اتحاد شوروی پياده سازی پس ازرا افغانستان 

 با پشتيبانی توده قياماين . راه انداختند دسمبر ٢٨بر ٢٧ در شب يورش مسلحانه يی را ،شوروی فراگرفت
 ارتش افغانستان و دستگاه دولتی که از تاسيس ه يی ازهای زحمتکش، روشنفکران، بخش قابل مالحظ

  .می کردند مواجه گرديداستقبال . ا.خ.د.ری جديد جمهوری دموکراتيک افغانستان و حرهب

 فراکسيون های پيشين اعم ازهمه مردم نمايندگان  شامل وسيع ۀبا قاعدجديد حکومت و شورای انقالبی 
 دولت جديد در اعالم مواضع خود ابراز .تشکيل شدخلق و پرچم، نمايندگان اردو و اشخاص غير حزبی 

داشت که بخاطر پيروزی کامل انقالب ملی دموکراتيک ضد فئودالی ضد امپرياليستی و بخاطر پاسداری 
 جانبۀ دوستی ه استحکام همبرپايۀسياست خارجی آن . تقالل و حاکميت ملی افغانستان خواهد رزميدساز ا

در نظر داشت با رهبری جديد . استوار خواهد بودو همکاری با اتحاد جماهير شوروی سوسياليستی 
ه پاياستحکام  ،قانونيتتعميم  ،زندگی مردماشتباهات نظام پيشين قصد دارد تا به دموکراتيک سازی وسيع 

  و مسائل عطاف پذير در قبال دينن اتخاذ موضع احضور نمايندگان دولت در بين مردم، و اجتماعیهای 
 مردم وسيع که مورد توجه یقداماتيکی از نخستين ا. توجه جدی مبذول دارداقوام و اقليت های ملی 

ت مداران و شخصيت های س سيابشمول از زندانيان سياسی بزرگی تعداداقع شد رهاسازی و ستانافغان
 در کار پرشورسهم فعال و ) قادر، کشتمند، رفيع و ديگران (شمار زيادی از آنها. بودنظامی برجسته 

نظاميان و متخصصين شوروی در در برابر موضعگيری . شورای انقالبی و حکومت جديد گرفته اند
  ٨.... شدن می رودنورمالوضع در کشور رو به . مجموع خوب است

وضعيت وی قادر است . دانست. ا.خ.د. رهبران حپخته ترينيکی از ز نظر تئوريک اببرک را می توان 
همواره اد شوروی حسن نيت صميمانه اش در برابر اتح. ببيند و عينی هوشمندانها ديدی افغانستان را ب
در پرتو اين همه می . از احترام خاصی برخوردار استسراسر کشور در  و در حزب و مميزۀ او بوده

 ی برای تأمينمطمئن بود که رهبری جديد جمهوری دموکراتيک افغانستان خواهد توانست راه موثرتوان 
  ».بيابدر ودر کشاوضاع ثبات کامل 

 شده و نوآرايیحقايق وارونه و .  شده بودنگاشته کژآگاه سازی موازينمه  با هکاملدر مطابقت فوق يادداشت 
 بود که حقيقت کسیاندروپوف يگانه از جملۀ امضاکنندگان يادداشت . تعبيری دروغين از وضعيت داده شده بود

ديگران . د کرده بوحوادث را کارگردانی گرفته تأثيرو زير ذهنيت داده وی ديگران را .  را می دانستوقايعکامل 
داده شده به اوستينوف  افغانستانوظيفۀ اشغال . بودنبی اصرف بخشی از حقيقت را می دانستند و نقش شان هم ج

می و پوناماريف سوده خاطر سازد  را در مورد اعمال اتحاد شوروی آيان جهانتا کارش آن بودگروميکو . بود
  . زدمجاب ساا شيوه های مناسب بکمونيست ها، سوسياليست ها و احزاب کارگری را بايستی 

 يگانه قدرت »اهللا«در افغانستان از آنجاييکه . مفهوم اشغال کشور خود پی بردندبه مردم افغانستان به سرعت 
می خواهند کفار روسی «. مرکزی است مردم بزودی به دفاع از عقيدۀ شان در برابر اشغال گران برخاستند

                                                 
  )ويرايشگر نسخۀ انگليسی(  نقاط تعليق در نسخۀ اصلی  روسی نيز چنين است  ٧
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 اعتراف ٩ کارمل به تابيف، ايوانوف و مگومتوف١٩٨٠نوری جدر » .ندپرستش شيطان را جانشين خداپرستی ساز
الزمست . ه است حکومت جديد را به قدرت رساندند که اتحاد شوروی ببرک کارمل  و  فکر می کنمردم«کرد که 

    ». شودآموختاندهه مردم است تعبير درست حوادث ب

روس ها «ی به افغانستان پوستر هايی با شعار  دسمبر بالفاصله پس از آغاز تهاجم سربازان شورو٢۵بروز 
  .در کابل پديدار گرديدند» دانگليس ها داديم به آنها نيز بدهيبه  و درسی را که را برانيد

بدون تانک های شوروی از عهدۀ کار خود افغان ها می توانستند آن بود که بر افغانستان ذهنيت عام مردم 
. آوردبه ارمغان فقط بربادی و ويرانی درين ميان آمدن روس ها  و شندنابسامانی خود را سامان بخ هدمرآدب

وضعيت « امين اظهار داشت یسرنگونبه در ارتباط  دسمبر ٢٩بروزستان در چکسلواکيا ن سفير افغا١٠بنيادی
 اين صاف و ساده. ی در تبانی با چکسلواکياست که به کارمل پناه سياسی دادوکار اتحادشورنتيجۀ سياسی کنونی 

و مامور عالی رتبۀ وزارت . ا.خ.د.فاروق عضو پيشين کميتۀ شهری ح. »مداخله در امور داخلی افغانستان است
 فاقدی سفارت شوروی بايد پرچمی ها. ن به چکسلواکيای ثانی مبدل شده استاافغانست«که کنان ناليد معارف شکوه 

  ».گشودخواهند آتش  ورنه خلقی ها خلقی ها باز داردکردن  را از خلع سالح صالحيت

: دسمبر چنين تبصره کرد٢٨ بر ٢٧بر حوادث » فرهنگ خلق«اعظم رهنورد زرياب مديرمسئول مجلۀ 
امين منفور .  داشتند ندارد١٣۵٧  ثور٧ پس از روشنفکران ی ازشمار زيادهيچکس اکنون آن خوشبينی ايرا که «

وی به » .پيک شادی نيستبرای افغانان يچ وجه به ه کابل و سائر نقاط کشور بهبود اما آمدن سربازان خارجی 
ه  وظيفانجامند سربازان شوروی پس از همی دترجيح باشندگان افغانستان «يک عضو کی جی بی اظهار داشت که 

روس ها کارمل را بر سر . به اتحاد شوروی برگردند افغانان را برانگيزد کدورتحضور شان حس  پيش از آنکه و
 نيز دارای است اينکه چگونه برگشته اما کابل می گويند که خوبست کارمل برگشته است مردم در. قدرت آوردند
د اما در طی چند سال گذشته مثال کننبطور عموم راستکار و بافرهنگ تلقی می را پرچمی ها مردم . اهميت است

از آب  انمنش دد اراذل وچيزی جز  و شايسته فرهيخته بظاهر اشخاصستان وجود دارد که نهای زيادی در افغا
 ».انددرنيامده 

ل مختلفی را رويدست گرفته و به پياده سازی فعاتدابير فرونشاندن غوغا و سروصدای جهانی کی جی بی برای 
 و داليل مالقات نمودوزير خارجۀ آنکشور  ١٢آندریسفير شوروی در رومانيا با  ١١دروزدنکو .آنها مبادرت ورزيد

 درين مورد از رومانيايی ها انتظار داشت ی و.فغانستان را به وی توضيح کرد سربازان اتحاد شوروی به ااعزام
 حکومت شوروی در افغانستان موقف اتحاد کردآندری اظهار داشت که عمل. ديد مثبت و پرتفاهم داشته باشند
 جلسۀ خاص دفتر دايمی کميتۀ اجرايی سياسی کميته مرکزی حزب کمونيست. شوروی را بهبود نخواهد بخشيد

منشی کميته مرکزی  ١٣ليا رادولسکو. داير شددسمبر  ٢٩ بروز پيرامون وضع افغانستان مباحثهرومانيا جهت 
 تهيه شده در از قبلبه ما معلومات « اظهار داشت که اتحاد شوروی ترويجحزب کمونيست رومانيا درامور تبليغ و 

 و توجيهنکه اتحاد شوروی اين حوادث را چگونه  صرف نظر ازيلیو مورد حوادثی که در افغانستان اتفاق افتيد داد
اتحاد . ست کشور آنجويانۀبر سياست های برتری گواه  سربازان شوروی به افغانستان گسيلتفسير می کند، 

» .می کند خواهان پشتيبانی و تفاهم کشور های سوسياليستی نيز هستچنين هدفی را تعقيب در عين اينکه  شوروی 
و دفتر دايمی کميتۀ اجرايی سياسی کميته مرکزی حزب کمونيست رومانيا در بيانيۀ خود  عض١٤دوميترو پوپيسکو
  ».را تعقيب کندها رومانيا نبايد با سياست های اتحاد شوروی تبانی نشان داده کورکورانه آن«اظهار داشت که 

                                                 
  )يادداشت ويرايشگر نسخۀ روسی(جانشين ډگر جنرال گوريلوف گرديد ١٩٧٩مگومتوف در دسمبر . ستر جنرال س   ٩
بنيادی از وظيفه اش سبکدوش و پس ). برگرداننده(درين ارتباط از خوانندگان آگاه کمک و رهنمايی می خواهم .   احتماًال ياسين بنيادی  ١٠

کارمل از کميتۀ مرکزی حزب کمونيست چکسلواکيا و وزارت خارجۀ . از تالش ناکام برای پاييدن در غرب جبرًا به کابل برگردانده شد
حال می تواند به آرامی در کابل زندگی کند و تا زمانی که رژيم جديد را « برگرداندن بنيادی سپاسگزاری کرده گفت آن کشور به سبب

  )  يادداشت نويسنده(» .مورد تاخت و تاز قرار نداده کسی کاری به کارش نخواهد داشت
١١  V. Drozdenko   
١٢  Stefan Andrei سال زندان محکوم ١۴ به ١٩٩٢قوط رژيم چايسسکو در سال پس از س) ١٩٨۴ -١٩٧٨( وزير خارجۀ رومانيا 

  )يادداشت ويرايشگر نسخۀ انگليسی. (گرديد
١٣  Lia Radulescu 
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١٤  Dumitru Popescu   
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 تا نمودوشش و کديدار کرد  دسمبر با خمينی در شهر قم ٢٨بروز  سفير شوروی در تهران ١٥وينوگرادوف
وی بصورت محرمانه به اطالع خمينی رساند که . دهدداليل تهاجم شوروی به افغانستان را به وی توضيح 

تقاضا کرده چندين بار از حکومت شوروی امريکا رئيس جمهور ايالت متحده شخص جيمی کارتر امريکايی ها و 
 اما رهبران شوروی استدالالت بی  تفاهم نشان دهدر قبال منازعۀ امريکا و ايراندتا با موضعگيری امريکا بودند 

رهبری اتحاد شوروی .  رد کردنددارند نگه پوشيدهران را يخود در امی خواستند دسايس بنياد امريکايی ها را که 
بر تفاهم ايران در بنابران ع باشند و لطمرهبری ايران و شخص آيت اهللا خمينی ازين موضوع ست  می دانالزم

هيچگونه تفاهم متقابلی «خمينی در پاسخ اظهار داشت که . نددر افغانستان حساب می کرداتحاد شوروی  مورد اقدام
  ».موجود باشد بين يک ملت مسلمان و يک حکومت غيرمسلمان نمی تواند

در هدايت دريافت داشت تا ١٩٨٠ جنوری ٨بروز ) جمهوری مردم چين(اقامتگاه کی جی بی  در بيجنگ 
دگان کشورهای اسالمی در گردهمايی های اعضای کوردپلوماتيک و خبرنگاران رسانه ها مذاکرات با نماين

  : کشددالل ذيل را پيش تاس

شت سطر کشيده شده هدرينجا . [ان انگاشتر ايبايد نتيجۀ مستقيم حوادثرا وضع در افغانستان وخامت «
قدرت با غصب  بود که وضعيت به نفع شورشيان نتيجۀ سياست های حفيظ اهللا امينچرخيدن  .]است

بی . منافع مردم و اقليت های ملی چشم پوشيدنياز ها و بر  دهشت را راه انداخت و فرمانروايی خون و 
بی بهره  در افغانستان یمسالا متنفد امين به شعارها و اصول انقالب ثور او را از پشتبيانی حلقات یتوجه

.  ضد انقالبی را سازمان دهی کنندتهاجم تا ال دادمجساخت و به نيروهايی که از خارج حمايت می شدند 
هنوز  ندساخت ببرک کارمل را ممکن رهبریکه برقراری حکومت وحدت ملی تحت  ینيروهای سالماما 

و  ثبات در کشور تحکيم در برابر حکومت جديد درنگ ناپذيروظيفۀ . وجود داشتند. ا.خ.د.در درون ح
به منافع مردم خيانت ن يسياست های ام. اندن فرستاده شده لحی بود که از بيروسهای مدسته  راندن

ی را نی مسلمانان پاکديناتا پشتيب موقع دادسائر کشورها از  و به شورشيان فرستاده شده بودافغانستان 
بخاطر حکومت کارمل مجبور شد .  مغشوش ساخته بودذهن شانرا بورژوازی بدست آرند که تبليغات

 ١٩٧٨مطابق با معاهدۀ سال  دادن به مداخلۀ خارجی از حکومت شوروی يانپاثبات در کشور و اعادۀ 
از و جلوگيری ثبات صرفًا به هدف اعادۀ سربازان شوروی . نمايدتقاضای کمک به شمول کمک نظامی 

 حاکم سربازان ملل متحد بر  که می باشندتابع عين قوانينی   واندبه افغانستان رفته جنگ برادرکشی 
دست به سالح بی موجب ت  حمالو دفعنمی توانند جز در موارد دفاع از خود  شوروی سربازان. است
برآورده و بمجرد  استوضع در افغانستان ثبات در راستای خود کمکی حضور سربازان شوروی .  برند

   ». کشور کشيده خواهند شد آنمول ازأاين مشدن 

به   تا  شدراه اندازیتدبير فعالی نيز  )ليبيا(طرابلس در داراالنشای بين المللی همبستگی با خلق های عرب در
ان در ماه دسمبر توسط خود مردم افغانستان انجام تسند که تغيير رهبری در افغاو اطمينان داده شاعضای سازمان

ن شور نه از راه سرکوب آنچنان که در زماآن کاجازه خواهد داد تا مشکالت  و  بودافغان هاشده و تنها به نفع خود 
برای را  شرايط مساعدی تغيير رهبریاستدالل می شد که . حل گرددبلکه با وسايل صلح آميز امين انجام می شد 

 هدف  و اينکهآوردخواهد  در مناسبات با پاکستان و ايران بوجود حل و فصل مسايل داخلی و خارجی بشمول بهبود
کمپ کشورهای عربی چون توافقات  سائل حادتوجه جهانی از مدادن انحراف کمپاين ضد شوروی در ملل متحد 

 بحث افغانستان در ملل متحد پيشينه يی را برای اياالت  و انور سادات در برابر اسرائيل بودتسليم شدنديويد و 
  .متحده می گذاشت تا در آينده در امور داخلی سائر کشور ها مداخله کند

فرياد نمی  شادمانیداشتند و گويا از خوش ن ان دلحکومت ش ۀزورگويانمردم اتحاد شوروی نيز از روش خود 
 توضيح اشغال يک کشور خارجی درکه نده ايرا توضيحات فريبداستانها و مردم شوروی نمی توانستند . زدند

در اوکرائين از واکنش منفی روشنفکران حاکی  گزارش های عملياتی بگونۀ مثال. داده می شد بپذيرندبرايشان 
ما خود مداخله می کنيم باز از کشورهای غربی می خواهيم تا «. بودبرابر ارسال سربازان شوروی به افغانستان 

 سربراين بال را اتحاد شوروی به دنبال برتری جويی برهمۀ جهان است ولی چرا » «.بر اعمال ما صحه بگذارند
محرمانه ده و م فايق آنکوهش يافتنس خود از  حتی برخی اعضای کی جی بی بر تر» است؟کردهافغانستان نازل 
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١٥  Vinogradov   

 
 .بداريد ارسال بما کامل ازغور بعد را خود مطلب خواهشمنديم اشد،ميب نويسنده خود دوش به ها نوشته انشائی و امالئی مسئوليت :يادداشت

 



.  می شرممممن از روس بودن«. نجوا می کردند دوستان خود ا برزگان کريملين بکاروايیدر مورد از بيمناکی خود 
  ». دگران را به اسارت و مستمندی می کشانيمولی هستيم گدا و بردهما خود 

 رگباربه  زير پوشش ابزارهای استراق سمع قرار داد همان گونه که سفارت امريکا در ماسکو راکی جی بی 
   .  افغانستان بر جهانيان ادامه داددر مورد حوادثکژآگاهی 

 تابيف و ايوانوف تلگرام مشترکی به وزارت امورخارجۀ شوروی و رياست عمومی ١٩٨٠ فبروری ٢۴روز ب
 داليل ارسال پيرامونغانی و شوروی  افمشترک  نامۀ توضيحتا آن پيشنهاد کردند درارسال و اول کی جی بی 

  : به گونۀ ذيل ارائه گرددسربازان شوروی به افغانستان 

طعات محدود سربازان اتحاد شوروی به افغانستان فرستاده ق تاد وده بودرخواست نمجانب افغانی کرارًا 
 ضد انقالب از  ارسال سربازان شوروی را رسمًا به سفير شوروی داده بود چونۀامين درخواستنام. شوند

. ی شدم اياالت متحدۀ امريکا، چين، پاکستان و رژيم های مرتجع اسالمی کمک و حمايت از جانبخارج 
حفيظ اهللا امين به سرگردگی را ه يی ن بود تا رژيم دست نشاندآنقشۀ امپرياليست ها و نيروهای ارتجاعی 

 نمايد تا سربازان خود را درخواستکستان  پا و اياالت متحدۀ امريکا، چينند و اين رژيم ازروی کار آور
 موجب بفرستند ولو اينکه چنين اقدامیاستقالل، حاکميت ملی و تماميت ارضی افغانستان جهت سلب 

 رهبری جمهوری دموکراتيک درونيطانی توسط نيروهای سالم در شاين نقشۀ . جنگ در منطقه گردد
به از برکت اين رفقا و . ف و افشا گرديدشه بودند ک امين نفوذ کردتنگ رازداران حلقۀ درافغانستان که 

غرض جلوگيری از افشای سهمش در توطئۀ ضد خطر تجاوز مستقيم بر افغانستان امين مجبور شد سبب 
امين نمی توانست با اکثريت اعضای هيئت . آمدن سربازان شوروی را بپذيردانقالب داخلی و خارجی 

يک دولت دوست پاسخ درخواست حکومت اتحاد شوروی به اين . درآيدمخالفت از در رهبری افغانستان 
که به سرنگونی امين منتج شد  ١٩٧٩دسمبر ٢٧با حودث  ولی را برآورده ساخت  و تقاضايشمثبت داد

 ١٩٧٩آمدن سربازان شوروی به جمهوری دموکراتيک افغانستان در نيمۀ دوم دسمبر . کاری نداشت
را بروز ی ای و حلقات مخفی اسالمی آدتای ضد انقالبی با کمک سی امين نقشۀ يک کو. آغاز گرديده بود

 بر سرنگونی و و دسمبر امين را محکوم ٢٧حتی پيش از . ا.خ.د.کميته مرکزی ح. کشيده بود دسمبر ٢٩
سربازان  . ده بوانتخاب نمود. ا.خ.د. را بحيث منشی عمومی حاعدام وی تصميم گرفته ببرک کارمل

تا زمانی که خطر تجاوز و مداخلۀ خارجی . دند بوبی طرفکامًال ث ماه دسمبر شوروی در جريان حواد
در امور داخلی افغانستان دستاوردهای انقالب ثور و منافع امنيتی اتحاد شوروی را مورد تهديد قرار دهد 

  .نياز بوده نمی توانند مردم افغانستان از کمک نظامی اتحاد شوروی بی

 وزير خارجۀ جمهوری ١٦فام هونگ حين ديدار با ١٩٨٠ اکتوبر ١۴وز بررئيس کی جی بی اندروپوف 
  : ارائه داشتوی  شرح ذيل از حوادث افغانستان را بهسوسياليستی ويتنام 

 انقالبی را ١٩٧٨در سال  زب روشنفکران بودکه حو حزب پرچم  که يک حزب نظامی حزب خلق«
 هر دو می ورزيدند برابر يک ديگر خصومت  مدت پانزده سال درطیدرکه اين احزاب . راه انداختندب

در نتيجۀ انقالب . بودند اما روی مسائل تاکتيکی با هم اختالف داشتندم مارکسيست لنينيست ابصورت ع
در آن زمان ببرک کارمل معاون . تره کی روی قدرت آمد) که توسط حزب خلق راه اندازی گرديد(ثور 

اکثريت پرچمی ها از  که در نتيجه نددادامه دابه مبارزه گر فداران پرچم و خلق عليه يکديرط. حزب بود
 .ر به کشور های خارج فرستاده شدندمنحيث سفيسرکوب يا پست های پر مسئوليت حکومتی اخراج و 

 رفتنبدرپس از . به جمهوری سوسياليستی چکسلواکيا فرستاده شدمنحيث سفير نيز کارمل درين ميان 
 در حلقات مخفی سياسی  فعاليتو حين بس بغرنج و پرابهام داشت که شخصيت امين کارمل از صحنه

درينجا [ .در کشور گرديددوم شخص هيچگونه تماسی نه با اتحاد شوروی و نه با تره کی و کارمل داشت 
معاون رئيس حزب، معاون رئيس جمهور، معاون رئيس شورای امين  ]يک سطر کشيده شده است

قدرت وسيع را به دست خود متمرکز   و و وزير امنيت دولتی گرديدوزيران، وزير دفاع، وزير خارجه
 بود و متوجه نشد چگونه امين همه قدرت را خرسنددر ابتدا از امين . تره کی سالخورده بود. ساخت
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١٦  Pham Hung 
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خطر  وقتی متوجه ١٧.کرد نمی  توجهنکی بر اين امر آگاه بود ولی به آ تره. می دهدبدست خود تمرکز 
امين به ابتکار خود پلنومی را .  بود گرفتهت خودسه بود چون امين همه قدرت را بدشد کار از کار گذشت

  .خفه ساخت او را دستگير و در زندان و سپس تره کی را از همه مقام هايش برطرف وداير 

 يک روزنامۀ امريکايی نوشت که تا مارچ در همين راستا.  بر امين اتکا داشتندًاامريکا و ايران واضح
 ثبوت بدست آمد که قصد امحای دستاوردهای پسانتر. » شدخواهدنظم برقرار « افغانستان  در١٩٨٠

  »ييد می کرداسيس يک جمهوری اسالمی تحت زعامت ايران را تأانقالب ثور و ت

از نظر زمانی سرنگونی امين مصادف بود با ارسال قطعات محدود سربازان امين را کی سرنگون کرد؟ 
قدرت استفاده غال ش سربازان شوروی برای اپياده شدنحلقات مبارز مخفی افغانستان از . شوروی به افغانستان

و اصالحات )  مسجد وجود دارد۴٠٠٠٠در افغانستان در حدود  ( امين با مال ها مناسبات خوبی نداشت١٨.کردند
بمباران و ين امر  امند شدیاگر ده تن از يک دهکده شامل مبارزات مخفی م. ارضی ناکامی را راه انداخته بود

  .در نتيجه همه مردم افغانستان ضد امين شدند. را صادر می کرد دهکده نابود سازی همه

 از مصئونيت پاسداریدفاع از انقالب و :  سربازان شوروی به افغانستان دو دليل وجود داشتپياده سازیبرای 
ا مجبور می شديم تعداد زيادی از سربازان اگر اياالت متحدۀ امريکا به افغانستان داخل می شد م. اتحاد شوروی

   .  افغان شوروی نگهداريممرزدر خود را 

انترناسيوناليزم شوروی اکثرًا ساحات وسيع جغرافيايی  . نبايد از نظر دور داشتنيز ملحوظات ستراتيژيک را 
 يده های آزمندداز زمان های متمادی بدينسو هند . رفترا زير نقاب مبارزه عليه امپرياليزم دربر می گ

 پنجصد از افغانستان تا به سواحل درياهای جنوب تنهاو  است کردهبخود جلب چون مقناطيسی کشورگشايان را 
ر پيشروی نرگاو خشمگين د گاوبازان هسپانوی که پارچۀ سرخی را همچونتره کی و امين . کيلومتر فاصله است

.  داشتندعرضهرا به دولتمردان شوروی احل اقيانوس هند انديشۀ فريبای رسيدن به تنگه هزمز و سوتکان می دهند 
 در منطقه، قدرتل اعما اردوی افغانستان برای پرورشو سئلۀ گسترش خاک افغانستان تا کنار بحر متره کی 

مسئلۀ جذری  و حل پاسخ و بمثابۀسم اجنبی درين منطقه انگاشته می شد جکه بمثابۀ  بخصوص در برابر پاکستان
بايد پشتون ها نما « می گفت وی.  ارائه داشتبه برژنف در سطح حکومتی  رالوچ ها به نفع افغانستانپشتون ها و ب

در را  مبارزۀ آزاديبخش ملی استهمين اکنون ممکن . گذاريمبو بلوچ های پاکستان را در دست امپرياليست ها 
    .»ا در آن شامل ساخت افغانستان رنوبلوچ نشينشين  اين قبايل راه انداخت و ساحات پشتون ميان

هنوز مسئلۀ پشتونستان و بلوچستان «به پوزانوف و گوريلوف گفت جوش و خروش با ١٩٧٨در آگست امين 
و اقيانوس  قلمرو افغانستان بايد به سواحل خليج عمان. را در مطبوعات علم نمی کنيمبرای ما مطرح است ولی آن

موضوع دلخواه خود را در ماه اکتوبر اين وی يکبار ديگر » .يمبحر را به چشم سرببينما آرزو داريم . هند برسد
 خط ديورند که آنرا برسميت نمی تاوظيفۀ ما اينست تا افسران و سربازان و همه مردم افغانستان را «:  کردمطرح

بسر نتوانيم اگرما اين وظيفۀ تاريخی را . ايی و رهبری کنيمشد رهنما سند که بايد مرز ما برود تاشناسيم  و از آنجا 
  »!ما بايد به اقيانوس هند راه داشته باشيم.  که کار ما بيهوده بوده استمگفته می توانيم رسانب

نمی مزر کشور  وی خط ديورند را بمثابۀ فرجامين .دان می پرورسر افغانستان بزرگ را در انديشۀکارمل نيز 
ئيس سربازان مرزی کی جی بی اين روش  ر١٩وفسمترو. پذيرفت ولی مسئله را در مباحث عام مطرح نمی کرد

 چيز وقت مناسب خود ره. را اکنون مطرح کردبا همسايگان درست نيست که مسئلۀ مرزها «. تأييد می کردرا می 
برای ديدن اوقيانوس  که حالی ساختندبه دوستان افغانی خود  کرسی نشينان دستگاه حزبی دولتی شوروی ».را دارد
 نيروها و امکانات جمهوری جوان را ته هدفیبکشند و شکيبايی پيشه کنند چون چنين باد از سر ر بايد سبچشم 
ۀ محدوددر تا آنزمان دوستان افغانی بايد . دادف می انحرا تحکيم مواضع در داخل کشور بنياديناز وظايف کشيده 

                                                 
   برگرداننده – کذا فی االصل تناقض گويی بحدی پرآشکار است که الزم است پاورقی داده شود که  ١٧
 سياه نويس چيزی جزگواهی خواهند داد که اين نوشته  ه اندی که ترجمۀ حاضر يا نسخۀ انگليسی را به دقت مطالعه نمود خوانندگان ١٨

ۀ نمون. اشکاالت و کاستی های فراوانی داردخامی ها،  ارائه و ويرايش ،نيست و از نظر ترتيبکه بيشتر پرداخته نشده ميتروخين 
رسمی دستگاه سوسيال امپرياليزم را در پاراگراف که نويسنده بدون هيچگونه هشدار دروغ پراگنی  از آنرا درينجا می توان ديد ديگری

    برگرداننده – خواننده را سرگيچه می سازد که اين توضيح ميتروخين است يا چکيده يی از اسناد کی جی بی وخود آورده 
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١٩  Matrosov   
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آمال درخت ميوۀ . ردندمشغول گشان در پاکستان و بلوچستان ) استخباراتی (ويژهامکانات و توانايی های خدمات 
 »!اول بايد افغانستان را فتح کرد«: هشدار می دادندبا اين پند کرسی نشينان شوروی آنها را . پخته نشده بودهنوز 

جنگ اعالم ناشده عليه . هم بعيد به نظر می رسيد جدی مقاومتو ناچيز  خطرات آن غالب،وسوسۀ ماجرا جويی 
      .ر داشتدر آستانۀ وقوع قرامردم افغانستان 

  

    ....ادامه دارد 

 

  

  يک نکتهتصحيح 
در فاصلۀ ميان انتشار قسمت های نهم و دهم اين ترجمه پيامی دريافت داشتم از آقای ذبيح اهللا زيارمل که می 

به اين وسيله توقع در حاشيۀ يکی از بخش های اين ترجمه از زيارمل نامی نقل قول صورت گرفته که «: گويد
مسلمًا آن زيارمل که از آن نقل قول شده . می رود تصحيح شود زيرا اين حرف ها از آن ذبيح اهللا زيارمل نيست

  : اشاره به يک يادداشت پاورقی در بخش هفتم اين ترجمه است که در آن چنين آمده است» .ذبيح اهللا نام ندارد

مين سالگرد تجاوز ٢٩ بمناسبت ٢٠٠٨مبر  دس٢٦شبکۀ جهانی تلويزيون آريانا بروز «
ه اشتراک ذبيح اهللا زيارمل ١٣۵٨ جدی ٦قشون سرخ در   مصاحبۀ ميزگرد تلويزيونی را 

رئيس سابق سياسی اردو در زمان کارمل به نمايندگی از پرچمی ها، الماس خان با پيشينۀ 
ه نمايندگی از خلقی های امينی، صديق چکری به نمايندگی از  اخوانی ها، رزاق نامعلوم 

 مامون ظاهرًا از ژورناليستان بيطرف و گردانندۀ برنامه قدير ميرزايی تدوير و نشر کرد
اخل  درين مصاحبه ذبيح اهللا زيارمل افشا ساخت که سه تن فراری خلقی توسط روس ها ب

د   .تابوت های سربازان شوروی مخفی ساخته شده به بگرام انتقال داده شد

ب

ب
.

د
ن

اينجانب از خوانندگان گرانقدر صميمانه .  زيادی از خوانندگان اين نوشته آن برنامه را ديده اندخوشبختانه شمار
می طلبم مرا ياری کنند تا واضح شود که آن شخصی که به نمايندگی از پرچمی ها صحبت می کرد چه نام 

 که اين حرف را زد يا الماس داشت؟ و نيز از آنچه مطمئن نيستم معلومات دهند که آيا آن نمايندۀ پرچمی ها بود
خان نمايندۀ خلقی های امينی؟ اگر درقسمت نام ذبيح اهللا زيارمل اشتباه کرده باشم از زيارملی که پيام فرستاده 
پوزش می طلبم و اگر اين حرف از نمايندۀ خلقی ها بوده نه از زبان نمايندۀ پرچمی ها دراينصورت از 

    –. ه خود صميمانه معذرت می خواهمخوانندگان ارجمند به سبب اين اشتبا

 حميد سيماب                                                 

  
  سخنی با خواننده

  پروژۀ اکمال و ويرايش
  »کی جی بی در افغانستان«سند 

اين سلسله را از نظر گذشتانده اند شايد متوجه شده باشند که برخی عدم دقت ها های پيشين خوانندگان ارجمندی که بخش 
 اين رساله وجود دارد که تا آنجا که ايجاب می کرد و در توان اينجانب بود در پاورقی ها به آنها اشاره در محتوی و شيوۀ بيان

شرايط  پر از اضطراب و دلهره يی که در . اين رساله در اصل بشکل دستنويس بزبان روسی نوشته شده است. شده است
کشيده می شدند از بی دقتی ها در امالی نام ها و عدم تحت آن اسناد محرم بايگانی کی جی بی پنهانی استنساخ و برون 

پس ازينکه متروخين با . مراعات نقطه گذاری که در زبان های اروپايی با دقت و وسواس مراعات می شود، آشکار است
قت و وند اسناد برون آورده شده از کی جی بی به غرب آمد حجم گفتنی ها و افشا کردنی های مختلف بيشتر از آن بود که بتوا

  . بخرچ دهديک رسالۀ دستنويس  یقت الزم را برای ويرايش نوشته ها و پژوهش فاکت هاد
تا جايی که معلوم است اين رساله هنوز بزبان اصلی روسی نشر نشده و همانگونه که درپيشگفتار بخش اول اين ترجمۀ 

مرکز بين المللی وودرو «مربوط » ی جنگ سردپروژۀ تاريخ بين الملل« توسط ٢٠٠٢دری آمده، برای نخستين بار در سال 
نسخۀ انگليسی اين رساله گويا معروض ويرايش قرار گرفته است اما . بزبان انگليسی به نشر رسيد» ويلسن برای دانشمندان
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و پر از کسانی که نسخۀ نشر شدۀ انگليسی را مطالعه کرده اند يا خواهند کرد گواهی خواهند داد که ويرايش انجام يافته ناقص 
 .ارائه گردد نوشته مطابق با معيارهای پذيرفته شدۀ ويرايش مسلکی در غرب تاکاستی هاست و کمترتالش صورت گرفته 

امالی نادرست و ناهمگون نام ها، عدم مراعات دقيق نقطه گذاری بخصوص هنگام نقل قول، ازهم گسيخته بودن جمالت و (
   . در واقع بخاطر بازتاب دهی دقيق اصل روسی بوده باشد» عدم دقت«اين  شايد هم ).پراگراف ها و سليس نبودن بيان

اينجانب و اکثر خوانندگان اين رساله مربوط نسلی هستيم که شاهد عينی وقايع شرح شده درين نوشته بوده ايم و با نامها و 
ثر از درامه های تاريخی ننگينی شهرت اشخاص ذکر شده و حوادثی که آفريدند تا حد زيادی آشنايی داريم و مستقيمًا متأ

ولی ما نسلی هستيم که بسوی .  درين رساله و در نوشته های بيشمار ديگر آمده استۀ آنهاهستيم که شرح جريانات پشت پرد
شامگاه زندگی خودها روانيم و به يقين که خوانندگان جوانتر و آيندگان آن بوی آشنای خاطرات ناگوار اين حوادث را که ما 

ام می کنيم نخواهند شنيد، بنابران الزم است توضيحات پاورقی و معرفی اشخاص و حوادث ذکر شده درين رساله استشم
  .   باشد، که درين امر خود را محتاج مددگاری و همکاری خوانندگان ارجمند می دانمترهرچه همه جانبه تر و افشاگر

  که داشته باشندی معلومات اشخاصدر مورد که در صورتی که از خوانندگان با درد اين سلسله تقاضا ميکنم درين راستا
 ca.yahoo@kgbdariproject اند با تذکار آن به آدرس پيک برقی نگرديدهمعرفی دقيق اند ولی درين رساله نام گرفته شده 

ايان نشر انترنتی بشکل نسخۀ چاپی انتشار خواهد يافت سهم حقيقت پويانه در اکمال و بيشتر مؤثق ساختن اين سند که پس از پ
   .معلومات ارسالی آنها بنام خودشان در پاورقی ذکر خواهد شد. بگيرند

  :معلومات ذيل تقاضا می گردددرين ارتباط بصورت مشخص 
   ثوری چه مقام و منصبی داشت؟٧جاسوس نام گرفته شده در دوران وحشت و خيانت  -
  مذکور اکنون در کجا زندگی می کند؟ اگر فوت نموده چه وقت و در کجا چشم از جهان پوشيده است؟شخص -
چه ايجنت های کی (اگر عکسی از اشخاص ذکر شده درين رساله . »يک تصوير گاهی کار هزار کلمه را می دهد« -

 . آن برهمه خوانندگان منت بگذاريدسراغ داشته باشيد با فرستادن يا دادن نشانی) جی بی و چه قربانيان جنايات شان
 معلومات بيشتر پيرامون کارنامۀ شخص مورد نظر -

    )برگرداننده.  (سپاس من و همه خوانندگان به آنانی که درين راستا سهم می گيرند از پيش تقديم باد

  

  

 

 
  ٩از  ٩ :تعداد صفحات

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

 

 
 .بداريد ارسال بما کامل ازغور بعد را خود مطلب خواهشمنديم اشد،ميب نويسنده خود دوش به ها نوشته انشائی و امالئی مسئوليت :يادداشت

 

mailto:kgbdariproject@yahoo.ca
mailto:kgbdariproject@yahoo.ca
mailto:kgbdariproject@yahoo.ca
mailto:kgbdariproject@yahoo.ca
mailto:kgbdariproject@yahoo.ca

