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   داکتر حميد سيماب:برگرداننده به دری
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  همدياز قسمت
  

  شوروی در افغانستانجنگ 
  

  
 سربازان و افسران احتياط. در مناطق مرزی شوروی همجوار افغانستان و ايران حالت اضطرار اعالم شد

پرسونل اکمال گرديده به واحدها و جزوتام های نظامی از نظر . بسيج شده و عراده جات به بيگاری گرفته شدند
 شمار وسايط نقليۀ نظامی و ماموريت های .حالت آماده باش قرار داده شدند و مرخصی های نظاميان لغو گرديد

شده در مکاتبات و مخابرات ممنوع قرار داده زی تهاجم طرح رياز افزايش يافته و هرگونه تذکر يکدم در  خاص
   .شد

در هيچ جا که (قطارهای ويژۀ خط آهن مسير .  و تجهيزات نظامی بودحمل و نقل سربازانکی جی بی مسئول 
 در طول هر بخش پوسته های نظارت و ديده بانی  وبه قطعات و بخش های معينی تقسيم شد )توقف نمی کردند

ه ادارۀ همه تأسيسات راديويی و در همه عرصه ها تشديد يافتفعاليت های استخباراتی و ايجنتوری . يددتأسيس گر
فعاليت های جاسوسی تشديد گرديد و شعبات بر خارجيان بخاطر مراقبت از نظارت .  گرفته شددر دستبراتی مخا

کارکنان اين شعبات را افسران مسلکی تشکيل می . خاص استخباراتی در قطعات و واحدهای نظامی تشکيل شد
کسانی که بزبان . ط انتخاب شده بودند افسران احتياميانيا از نفرگيری شده  از شعبات فعاليت های ويژه  کهندداد

کی جی » ر« از شعبۀ خدماتی ويژهيک گروه ماموريت . فارسی بلديت داشتند برای اين شعبات انتخاب می گرديدند
عوامل خود در کارهای غيرمجاز را فعال ساخته بود  و در مورد اينکه آيا اياالت متحده  فرستاده شد١بی به کوشکه

و مکالمات شديد يافت و کنترول مراسالت ُپستی تنگهبانی از تاسيسات اقتصادی  .داخته شدبراه انتجسس يا خير 
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١  Kushkaکوشکه يا سرهت آباد ترکمنستان باشد که درلی گمان اغلب آنست که موقعيت اين محل را نويسنده واضح نکرده است و  
يپيديا منطقه يی را بنام کوشکه در دانشنامۀ انترنتی ويک. ياد می شد و جزء خاک افغانستان بود قرار دارد» پنجده«منطقه ايکه سابقًا بنام 

 احتمال اينکه اين اخيرالذکر منظور ميتروخين بوده باشد لیواليت بلخ افغانستان نيز يادآوری می کند که برای اينجانب آشنا نيست و
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 ندشدمی  ضبط و مصادره می رفتدر آنها نامه هايی که ذکری از حالت آماده باش سربازان . تلفونی افزايش يافت
  . دگرفتنمی  نويسندگان آنها مورد بازپرسی قرار وو مراسالت و مکاتبات مشکوک توقيف 

جهت تخليۀ احتمالی خارجيان و گروه هايی از ايرانيان و افغانان به اتحاد شوروی آمادگی ها و تدابير همه 
نقاط عبور مرزی آنها و ترتيب  طرزالعمل پذيرش تخليه شوندگان احتمالی. جانبه به سرعت رويدست گرفته شد

رار فاز تالش های اتباع اتحاد شوروی برای ری جلوگي.  گروه های بازرسی عملياتی ايجاد گرديدند وگرديدتثبيت 
  .مورد توجه بيشتر قرار گرفتبه ايران 

.  به کابل وارد شدجزمسراپا عزم با روحيۀ  جنوری ۴روز معاون وزير دفاع شوروی ب ٢مارشال سکلوف
  و ناتوان زور خود رازبونجنرال های روسی لبريز از شور و اشتياق بی صبرانه می خواستند در برابر دشمنی 

بروز .  ارتش وارد کارزار شد سپساران شديد قرار داد وب نيروی هوايی شوروی شورشيان را مورد بم.بيازمايند
 و جنرال مگومتوف معاون اول لوی درستيز ٣في، جنرال اخرومي معاون وزير دفاع فبروری مارشال سکلوف١٦

نيروی «د و با اظهار اينکه  اوضاع را ارزيابی کردنوسرمشاور نظامی شوروی در افغانستان با کارمل ديدار 
کارکرد ارتش »  پرواز محاربوی انجام داده اند۵٦ پرواز محاربوی و قوای هوايی افغانستان ٢۴٠هوايی ما 

    .ش کشيدندخره برا شوروی 

 ٢٠از . ايجاد کرد برعکس بازتابیدر دل مردم افغانستان رعب و ترس بجای ايجاد شوروی ها اولين ترکتازی 
استفاده از نيروی نظامی برای برقراری نظم  که تظاهرات ضد شوروی در کابل راه افتاد)  حوت٣(وری  فبر٢٣تا 
 موانع روی جاده ها و کمينگاه های مخفی باالی همه راه ومسدود  پل ها ،شهر بحالت محاصره قرار گرفت. شد

 تولی بيست و چهار.  شهر مقرر شده نظامیفرماند  بحيثقادر. هايی که به شهر منتهی می شدند ايجاد گرديد
اضافه از ( تولی ١١ زره پوش و نفربر زرهی زنجير دار شوروی با ٢٠٠ تانک و ٣٠، ) سرباز٢٠٠٠اضافه از (

اردوی افغانستان درين سيار  انداز  نفربر زرهی زنجير دار با دستگاه های راکت۴٠ تانک، ۴٣)  سرباز١٠٠٠
 باالی شهر و مناطق اطراف آن جهت ايجاد ترس و دهشت در دل مردم  ارتفاع کمیپروازها. محاصره سهم گرفتند

 اضافه از  و پرواز رزمی انجام دادند۴٩ پرواز رزمی و طيارات افغانی ١۵٨طيارات شوروی . راه انداخته شد
 اد گرديديک مرکز عادی سازی اوضاع به رياست سروری در کابل ايج.  شدند انداختهزندانبه  تظاهر کننده ٩٠٠

بودند که اين ) افسر ارشد کی جی بی در کابل(و ايوانوف  که اعضای آن تورن جنرال قادرقوماندان شهر
آنها صالحيت داشتند تا کارهای وزارت های . شامل ساخته شدبه عضويت اين هسته اخيرالذکر به پيشنهاد کارمل 

  . امنيت دولتی را هماهنگ سازنددفاع، داخله و ارگان های 

 ٤ کيوت. آ. سر به شورش زد١٩٨٠شهر کندهار در تابستان سال . خش بيشتر روستاها در دست شورشيان بودب
آگست شهر کامًال توسط  ٣٠ بروز .راه انداختت پرچمی را يمنشی کميتۀ شهری که خلقی بود مبارزه عليه اشراف

ز هواپيماها و توپخانه روفته و با استفادۀ وسيع او دهات و مناطق اطراف شهر  شدسربازان شوروی محاصره 
  .سپس حمله آغاز گرديد. ندسرو زير ساخته شد

ی  منشی کميتۀ حزبی واليت٥شامل سگينگروهی از خلقيان . وضع در شهر هرات نيز به همين منوال بود
و رئيس شعبۀ . ا.خ.د.، پيکارجو عضو کميتۀ واليتی حتشکيالت حزبی شعبۀ مسئول، عبدالظاهر چوپان هرات
، دو تن از منشيان کميته های پياده١٧فرقۀ  سياسی، معاون منشی کميتۀ شهری شهر هرات، معاون ٦يتوال

ارندوی   شدند با هم متشکلدر هرات ولسوالی، نه عضو کميته های حزبی شهری و ولسوالی و دو عضو برجستۀ 
 در آن زمان که ١٩٧٩در مارچ . پياده نبود١٧اين اولين دردسر از ناحيۀ فرقۀ . تا عليه حکومت کارمل بجنگند

يک  .دولتی صورت گرفته بودتالشی برای شورش در برابر مقامات نيز   مشاور نظامی فرقه بود٧ډگرمن کتيچف
گروه عملياتی وزارت دفاع اتحاد شوروی و نمايندگی کی جی بی برنامۀ فعاليت های نظامی، عملياتی و سياسی در 

                                                 
٢  Sergei L. Sokolov گر نسخۀ انگليسیيادداشت ويرايش) (١٩٨٧ -١٩٦٧( معاون وزير دفاع اتحاد شوروی(  
٣  Sergei F. Akhromeev يادداشت ويرايشگر نسخۀ انگليسی( معاون اول لوی درستيز اتحاد شوروی(  
بوده؟  اينجانب نمی دانم منشی کميتۀ شهری » عبدالقيوم«آيا منظور.  نوشته که مسلمًا غلط استA. Kaiut نويسنده اين نام را به شکل  ٤

   برگرداننده-از خوانندگان گرامی که اطالع دارند صميمانه تقاضا می کنم کمک کنند . دشهر کندهار در آن زمان کی بو
   برگرداننده  –باشد » سنگين« آمده که شايد منظور Sagin در اصل يه شکل  ٥
    برگرداننده – کذا فی االصل  ٦
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.  را طرحريزی کردند هراتواليتاطراف  رژيم کابل در مرکز و رانیحکم استقرار  در جهتبرابر شورشيان و
در شهر هرات و در ماه سپتمبر زنجيره يی از عمليات نظامی . شهر در محاصرۀ سربازان شوروی قرار داشت
 هتمثابۀ پايگاه جببا ايران و احتمال اينکه از ايران هرات نزديکی . اطراف آن و ساير مناطق آن واليت انجام يافت

 پذيرترين بخش های مرز رخنه.  به مناطق غرب افغانستان استفاده شود مد نظر گرفته شدچريکیگسترش جنبش 
راز محرم اعضای محلی خدمات ويژه .  ماين گذاری شدندهاميان ايران و افغانستان محکم بسته شده و راه های آن

ده فه. به دشمن درز خواهد کرداطالع از برنامه  چون بيم آن می رفت که از طريق آنانگرديدند ين برنامه ريزی نا
ارندوی جهت اشتراک در پياده سازی برنامه از ١۵٢ تن از فعالين حزبی و ۴۴عضو خاد،   سرباز محاربوی 

نبرد برسر شهر يک هفته . افراد محلی انتخاب گرديدندميان از پرشور جانفشان  سی و پنج  وکابل فرستاده شدند
چهاربار مقاومت شديد نشان داده و با اسلحۀ ناتوان خود با قهرمانی و دليری زياد  شدگان محاصره. دامه داشتا

از .  سپتمبر سقوط کرد١١ شهر هرات بروز  ولی سرانجامتنگ شوندۀ محاصره را بشکنندچنبرۀ کوشيدند 
 ١٣ پيروزمندتی نيرو های دول.  تن اسير گرديدند١٠٣٦سه تن از رهبران قيام کشته و بشمول  تن ۵۵١شورشيان 
  . کيلوگرام مواد منفجره به غنيمت گرفتند ۴٠تفنگ و قبضه  ٧٣ موترسايکل، ١٩  ،وسيلۀ نقليه

همه آنانيکه از شهر برون و يا به آن . چار نقطۀ بازرسی و کنترولی در شهر ايجاد گرديدپس از سقوط شهر 
 اضافه  که درين راستاستگير می گرديدوارسی شده و هرکسی که شک برانگيز پنداشته می شد ددرون می شدند 

 ٢٢٢۵اضافه از که در ستديوم شهر يک اردوگاه بيختاری .  نفر بشمول چهار تن ايرانی بازداشت شدند٢۵٠٠از 
چهل و سه گزمۀ .  انداخته شدندزندانبه تن  ٦۵١ ۀ اين تعدادکه از جملايجاد گرديد تن در آن نگهداری می شدند 
  .  را می گشتندارتشی سرک ها و کوچه ها

وجود ز ا پس از نبردهايی که يک ماه طول کشيدندن آ واحد ۵ ٨ واحد اداری واليت هرات٢٢از جملۀ 
در عمليات های نظامی مذکور دو . پاک ساخته شدنيز  واحد اداری ديگر ٩در ماه اکتوبر . شورشيان پاکسازی شد

 سپاهی با ۴۵٠٠درکل اضافه از . سهم گرفتندغند موتوريزۀ پياده، دو کندک چترباز و يک تولی ويژۀ کشف 
  .درين نبردها رزم آوری کردندسازوبرگ و جنگ افزارهای سترگ 

 که بخاطر کشف، افشا و نابود ١٠ نفر و دسته های دروغينی١۴۵متشکل از  کی جی بی ٩»شرشرۀ«واحدهای 
واحدهای رزمی با . عمليات داشتندين سازی دسته ها و گروه های راستين مقاومت ايجاد شده بودند نقش مهمی در

آنها مناطقی را که سربازان بدست .  شان ساختمان ها و خانه ها را تالشی و زير و رو می کردندیهمدستان افغان
 از چنين ناشیدر زدوخوردهای . آورده بودند در چنبر خود گرفته و همه باشندگان آنرا بازرسی می نمودند

ر سطح د کميتۀ اسالمی محلی و ١٣ تن ديگر دستگير گرديدند و ٣۵٧نفر کشته و  ١٢١محاصره ها و بازرسی ها 
تجارب . ضبط و مصادره گرديدندآنها ازبين برده شده کتاب ها و نوشته های بدآيند، اسلحه و مهمات قريه جات 

  .پسانتر در سائر واليات افغانستان بکار بسته شد» شرشره«مؤفقيت بار واحد 

و  کی جی بی ) عمليات خارجی(کريوچکوف رئيس رياست عمومی اول ، ن وزير دفاع معاومارشال سکلوف
آنها فعاليت های فرماندهی سپاهيان شوروی و . ۀ هواپيما وارد هرات شدندعبروز اول اکتوبر ذري ١١سپولنيکوف

                                                 
واليت هرات صرف شانزده تا جايی که اينجانب آگاهی دارم چون  مطمئن نيستم منظور نويسنده از بيست و دو واحد اداری چيست  ٨

   برگرداننده –ولسوالی دارد 
» شرشره«واحدهای نويسنده در مورد ) يزی نيستچکه تکرار می کنم جز سياه نويس ويرايش نشده ( در هيچ جای اين نوشته  ٩

(Cascade)برين گاه«و » شرشره«ه واحد های پژوهش در منابع انترنتی نشان می دهد ک.  توضيحی نداده است «)Zenith) ( که
روزۀ حفيظ اهللا امين   روزهای حکومت صدنخستينپيشتر ازين نقش آنرا در برون ساختن جاسوسان خلقی ضد امينی کی جی بی در 

) افغان ها(من وظيفه داشت تا در ميان حلقات دش) »شرشره«واحد ( دو واحد از واحدهای خاص کی جی بی بودند که اين يک )ديديم
      برگرداننده –تفرقه افگنی، تروريستی و خرابکاری را به انجام رساند نفوذ کرده ماموريت های استخباراتی، 

 و افراد سيسات اقتصادیأتکه به هدف حمله بر ساختمان ها، است عبارت از گروه متشکل از دو يا بيشتر از دو نفری ) باند( يک دسته  ١٠
می خواند همچون دسته های راستين و واقعی عمل کرده به » دسته های دروغين«آنچه کی جی بی . يل می گردندحکومتی يا عامه تشک

خبيثانه وطنپرستان را نابود می سازند يا راه ها و وسايل رذالت و پستی و داخل يک جنبش آزادی بخش نفوذ می کنند و با استفاده از 
ارتش می اندازند و بدين گونه گروه های مقاومت را ازبين برده مجاری ارتباطی را تسخير آنها را به دام نيروهای مسلح کی جی بی و 

آسيب رساندن به همکاری بين دسته های راستين مقاومت و مردم در کوتاه ترين زمان و با اندکترين خسارات و تلفات احساس نا و با 
    )يادداشت نويسنده. (امنی و بی اعتمادی بوجود می آوردند
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   برگرداننده –توسط اتحاد شوروی داشت 
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هان شوروی اجازه به فرماندداشتند با افسران ارشد که واحدهای کی جی بی را مورد تأييد قرار دادند و در ديداری 
کيلومتری نقاطی که سپاهيان شوروی جابجا شده  ۵٠ و صالحيت دادند تا عمليات های محاربوی را در داخل شعاع
نابود سازی رهبران واحدها و دسته ۀ شان يفۀ عمدظو. بودند بدون موافقه و استيذان قبلی مقامات افغانی انجام دهند

  .های شورشيان بود

 نفری ١۵٠٠٠ نفری و نيروی هوايی و ضد هواپيمای ١٣٢٠٠٠ ارتش ١٩٧٩و ١٩٧٨در طول سال های 
ارتش همه سازوبرگ و اکماالت اساسی خود را از اتحاد شوروی . در برابر شورشيان رزم آوری می کردند افغانی

 آن وجود با رقم بلند گريز و فراری که درارتش اما ل بود يخو نبرد دنيروی هوايی عميقًا در رزم . بدست می آورد
  . اعتماد نبودموردزياد داشت 

درين مرحله از آخرين سازوبرگ و . آغاز کردندسپاهيان شوروی مرحلۀ دوم جنگ عليه مردم افغانستان را 
بشمول زهرهای کيمياوی بشکل بم های گازی که در مدت کم اثرات محيطی آن از بين می رفت  تکنولوژی جنگی
درمورد مخالفين از پاکستان و  که گرديدندمی زی عات جاسوسی راه اندانبردها بر اساس اطال. کار گرفته شد

 جاهايی که جنگاوران افغانی متشکل می شدند و پيش از برگشتن به افغانستان دم راست می کردنديعنی ايران 
به برژنف گزارش داد که سربازان شوروی و واحدهای کی جی بی نقش ) وزير دفاع(اوستينوف . بدست می آمد

  .مده را در جنگ عليه ضد انقالب افغانی بعهده داشتندع

رهبران کی جی بی بر اين نکته پافشاری داشتند که مرز های جمهوری دموکراتيک افغانستان با پاکستان، 
 داشتند تا سهم خود درچنين اقدامی را ه الکن افغان ها نه سرباز و نه ارادايران و چين بصورت کامل بسته گردد

ترول کامل نسربازان مرزی ک.  بنابران شوروی ها مسئوليت تأمين نظم در سرحدات را بعهده گرفتندبسر رسانند،
آنها در طول راه عمدۀ .  سرباز مصروف گزمۀ آن بودند در دست داشتند۵٠٠٠سرحد افغان شوروی را که 

 سپاهيان مرزی اتحاد ١٩٨٠در می .  کمين می گرفتندرسيدتدارکاتی که از ترمذ، کوشکه و سائر نقاط به کابل می 
 کيلومتری افغانستان با چين و پاکستان را از جای تالقی مرز سه ۴٠٠شوروی پامير افغانی را اشغال کرده سرحد 

از  مسدود ساختند و  گذرگاه ها و کوره راه هايی را که جهت مراسالت و آوردن اموال »دو رو«کشور تا گذرگاه 
 .جهت حفاظت از سرحد سه خط دفاعی مرزی کشيده شد.  بستندار می گرفتبه افغانستان مورد استفاده قرچين 
دوم سرحدی در مرز مربند ک اندروپوف در عقب دستوربه ١٩٨١در جنوری کی جی بی  واحدهای چشمگيرشمار

. برای اينکار پنج لوای سرحدی و واحدهای جديد محاربوی ايجاد گرديد. های پاکستان و ايران جابجا ساخته شدند
 به سفير شوروی و ١٩٨١ جنوری ٢۴کارمل بروز .  راه ها و گذرگاه ها ويران شده و ماين گذاری گرديدندکوره

 در جهت نجات انقالب اقدامات اساسیچنين به اکنون که اتحاد شوروی «که اظهار داشت به درستی  ١٢گريکوف
   ».افغانستان برداشته است سرنوشت کشورهای مان براستی باهم درآميخته اند

برای  شد و تقسيم »زون«حوزه يا ستان به هشت ن قلمرو افغا١٩٨٠در تابستان سال به پيشنهاد جانب شوروی 
گان اين نمايندشده برای  تعيينۀ وظيف.  و شورای انقالبی تعيين گرديد.ا.خ.د.ح کميتۀ مرکزیيک نمايندۀ هر زون 

، واحد های نيروهای .ا.خ.د.حای واليتی ماهنگ سازی کار ارگان های قدرت محلی، کميته هعبارت بود از ه
های بااليی حزب تصاميم نظامی، اجتماعی اقتصادی و تبليغاتی ارگان نظارت برتطبيق ارندوی و مسلح، خاد و 

در  ١٣فدامحمد دهنشينغرب،  زون شمالدر بارق شفيعی   عبارت بودند ازتعيين شدهگان نمايند. و دولت در واليات
وطنجار در زون اسلم و  در زون شمال شرق نظام الدين تهذيب، ر زون جنوب شرقد ١٤نظر محمد، زون شمال
  . ١٥مرکزی

                                                 
١٢  Grekov توسط   نويسنده در هيچ جای نوشته توضيح نکرده است که اين شخص کی بود و چه مقامی در دستگاه اشغال افغانستان

   برگرداننده–اتحاد شوروی داشت 
فدامحمد دهنشين پس از اشغال افغانستان و .  آمده است(M. Dekhnesh)دخنش .  اين نام به گمان اغلب است چون در نسخۀ اصلی م ١٣

    برگرداننده  –تشکيل دولت دست نشانده عضو کميته مرکزی و عضو شورای انقالبی بود 
باشد چون هم در سياهۀ کميته مرکزی و هم در سياهۀ شورای انقالبی نام » نظر محمد«ت که بايد همان آمده اس» محمد. ن« در اصل  ١٤

چون هردو هم » ډگرمن نظر محمد«بود يا » انجنير نظر محمد«، اما دانسته شده نمی تواند که اين بچشم می خورد»  نظر محمد«
  ننده  برگردا–عضو کميته مرکزی و هم عضو شورای انقالبی بودند 
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از کسانی که درين مورد اطالع يا به اسناد تاريخی دسترسی داشته باشند .  در مورد سه زون ديگر نويسنده چيزی نگفته است ١٥
   برگرداننده –درخواست کمک می شود 
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در مسير راه هايی که فکر می شد جنگجويان خواهند  و  قرار داشتکمربندهای امنيتیواليت کابل در چنبرۀ 
قرار شد   وکيل گرديدتشکندک های ويژۀ کماندو . ايجاد شددام ها و کمينگاه ها ند ان کابل برسخود را به کوشيد

 قوایشورش در جاهايی چون کلوپ عسکری، مرکز مخابرات بلوا و ر صورت بروز دواحد های نظامی شوروی 
 . ی گردندفشوروی، سفارت شوروی و قاغوش های تپۀ تاج بيگ مخ

ی حکومت پشتيباناز  که مردم افغانستان آگاهی داشتندشوروی نيروهای و فرماندهی  نمايندگی کی جی بی
آمدن بر فايق ايی توانبه تنهايی  که مقامات کابل به اين باور بودندآنها . ننموده و به پاکستان و ايران می گريختند

 کامل اتحاد شوروی در چنين امری را نداشتند بنابران اشتراکعملکرد دشمن دشمن و مقابله با گستره و پيمانۀ 
  . بودیالزم

شورشيان وکامل سرکوب بطور ١٩٨١در طی سال جنبش مقاومت را  تا سپردماسکو به ارتش شوروی وظيفه 
اختيارات نمايندگان شوروی برای اين منظور .  سلطۀ رژيم کابل را به سراسر کشور گسترش دهدختهرا نابود سا

 تا تصاميم عملياتی در ارتباط جنگ با شوروشيان را خود اتخاذ يافتند آنها صالحيت  ودر زون ها گسترش داده شد
 عمليات واردرا سطح کندک واحدهای نظامی تا مشاورين نظامی رياست های ارکان زون ها اجازه داشتند تا . ندکن

ی جای وسربازان شورو کم نيرو  ضعيف مواضعدر ] . اند کشيده شدهی چندکلماتدرينجا . [سازندمحاربوی 
ف، الکسييف، يکل از سکلوف، اخروميجهت انسجام عمليات يک گروه عملياتی متش. گرفتندمی سربازان افغانی را 

مسئوليت هماهنگ سازی  . گرديد از جانب وزارت دفاع اتحاد شوروی تشکيل١٦رومانتسوف و سپولنيکوف
شيده شده ¾ احتماًال  [)فرمانده سپاهيان سرحدی (متروسوفعمليات ارتش و سپاهيان سرحدی به عهدۀ  يک سطر 

کجا با چوچوکين و مکروفآنها ي. گذاشته شد، سکلوف و اخرومييف ]است
ک

                                                

کی با امور نگ سازی ه وظيفۀ هما١٧
تحت ( پرسونل حوزۀ نظامی ترکستان در همکاری بابه اين سه تن دستور داده شد تا  . داشتند بعهده را نيزجی بی 

 مشاورين نظامی و اعضای نمايندگی کی جی بی به تشکالت ،، لشکر چهلم)١٨گر جنرال مکسيموفډفرماندهی 
کمک عملی نمايند . ا.خ.د.ده و نيز به وزارت دفاع جمهوری دموکراتيک افغانستان و کميتۀ مرکزی حنظامی يادش

مالقات های گسترده ميان فرماندهان واحدهای . را منسجم سازند جزوتام های افغانی و شورویمشترک عمليات  تا
رت امور داخلۀ شوروی و مشاورين ارشد حزبی و نظامی توظيف شده از جانب کی جی بی و وزا» شرشره«

سلطان علی کتمند، . بصورت منظم در سفارت اتحاد شوروی داير می گرديد ذکورم های اداری زونبرای کار در 
نور احمد نور، صالح محمد زيری، محمد رفيع، سيد محمد گالب زوی و نجيب اهللا که از جانب کميتۀ مرکزی 

 که برنامۀ کار آن توسط شوروی ين گردهم آيی هادر  جانب افغانیازو شورای انقالبی انتخاب شده بودند . ا.خ.د.ح
نی و ا جوانب افغميان همکاری مشتمل بود برموضوعات مورد بحث . شرکت می کردند ها تعيين می گرديد

ظت اهداف و تأسيسات اقتصادی و طرزالعمل های فحا م مردم،ميانشوروی در عمليات های نظامی، کارسياسی 
لسات مشترکی با رهبران و فرماندهان نيروهای مسلح جمهوری دموکراتيک افغانستان و سکلوف ج. حقوقی

فعاليت همه در نتجۀ اين  .و هيئت رئيسۀ شورای انقالبی داير می کرد.  ا.خ.د.اعضای دفترسياسی کميتۀ مرکزی ح
بهتر اسالت رخابرات و م مايمنی شد،رونما بهبودی  سالح و تجهيزات جنگی لها در سوق و ادارۀ سربازان و انتقا

امکان از اطالعات استخباراتی استفادۀ بهتر   و يافتگسترش کی جی بی  نظاميان و نمايندگی ميان همکاری گرديد،
   .پذير گرديد

 دشمن با تمام  ودر شدت و پيمانۀ فعاليت نظامی شوروی افزايش بی سابقه رخ دادبه بعد  ١٩٨١از جنوری 
بالغ بر آن سال عمليات نظامی در ماه های جنوری و فبروری . ايی قرار گرفتنيرو مورد يورش زمينی و هو

 پرواز ١٢٠٠٠نيروی هوايی .  در آن سهم گرفتندی کندک از قول اردوی جنوب٣٩ می شد که ١٩ روز کندک٧٩٢
 ن ُت٨١۵٠٠  بههلمچلشکر به مهمات جنگی رسانده شده .  انجام دادیبم اندازی يا پوشش هوايی به نيروهای زمين

 جزوتام های  و پرواز انتقاالتی انجام داد٣٠٨۴ پرواز رزمی و ٣٠٣٦در ماه اپريل نيروی هوايی . بالغ می گرديد
در . احتياط سربازان مرزی، چتربازان و هواپيماهای سپاهيان مرزی در شمال افغانستان وارد جنگ ساخته شدند

 
١٦  Y.K. Alexeev, A.V. Romantsov, V.N. Spolnikov 
١٧  V.A. Chuchukin, N.I. Makarov 
١٨  Y.P. Maximov   
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 معياری برای پيمايش شدت و حدت جنگ است و عبارتست از جنگی که يک کندک محاربوی در يک روز انجام می »کندکروز «  ١٩
   برگرداننده   –دهد 
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شوروی تقاضای سه غند و سه واحد اضافی مرزی ماه مارچ تابيف، کوزلوف، ميوروف و سپولنيکوف از دولت 
 برون رانده وضعيت داخل کشور جمهوری دموکراتيک افغانستانتا آخر سال دشمن را از قلمرو «تا بتوانند  نمودند

  ».را استقرار بخشند

 ۵٦ کندک ٧٣از جملۀ . ندخود رسيده بودو توان عملياتی جنگی طاقت انتهای ی به وسربازان ارتش چهلم شور
در حالت محاربه قرار ستدام سربازان يا تغيير افراد بصورت مبرای بدون هيچگونه دم راستی و فضای تنفس آن 
 تعليمات و ٢٠درس های حزبی  و کمسمولیانستند تونمی  شکايت می کردند که جزوتام هاافسران سياسی . ندداشت

 ارتش شوروی و دليری و شهامت گزارش های عملياتی به ماسکو از قهرمانی های. خود را پيش برندسياسی 
ی يک.  دشمن بی رحم بودندبرابر در ينانا. سربازان، پيلوت ها، پيلوت های هليکوپترها و چتربازان قصه ها داشت

 مارچ ۵ فبروری و ٢۵در فاصله ميان « هفته وار به اندروپوف و اوستينوف اظهار داشت که  های گزارشاز
شدت نجا از آ و چون لباس گرم نداشتند در ندرشيان به کوه ها گريختاز شوشماری . کشته شدند شورشی ١٣٩٠

قطعات محدود را مبنی بر آنکه   جی بی کی جعليات خوشرويیبا نيز خارجی  رسانه های ».سرما جان دادند
 که سربازان ملل متحد در لبنان انجام می بسر می رساندندهمان وظايفی را در افغانستان نظامی اتحاد شوروی 

  .دمنتشر می ساختندند دا

 وارد ستانن به سربازان شوروی و حکومت افغا و ضربات متقابلی کردندممقاومت با سرسپردگی وروشيان ش
در . ندد عمليات در يک ماه انجام دا۴٣٦ اوسط طور عمليات مسلحانه يا ب۵٢٣٦ ،١٩٨١در سال آنها . می آوردند
. داری را آسيب رساندندا مرکز ۵٠٠يلۀ نقليه را تخريب و  وس۵٦٧ نابيوسان انجام داده ملۀح ٧٦٠ آنها همان سال

. کشور زير ادارۀ شورشيان قرار داشتمساحت بخش بيشتر .  نفر تلفات داد۴۵۵٢ ارندویدر همين سال 
 دولت تصرفر زي) ٪١٠( قريه ٣٨  داشتند و تنها ل آنرا زير کنترو٣۴٦ قريه ٣٨۴در واليت کندز از شورشيان 
 ٢۴٩ول بر راداعای کنتدر واليت هرات حکومت افغانستان بمشکل می توانست  قريه ١۵١٧ۀ از جمل. کابل بود

 آن ٪۴٣کمتر از  قريه ١٧٩٢ جملۀدر واليات بلخ، جوزجان، سمنگان و فارياب از.  را داشته باشد) ٪١۵(قريه 
  .دنک احاساس راحت و آرامش توانستنمی  رژيم کابل حتی درين قريه جات نيز ومت قرار داشت وزير ادارۀ حک

آنها می . انگيخت می برنفرت در آنها اعمال وحشيانۀ شوروی ها می ديدند و آسيب و رنج فراوان مردم عادی 
 بم افگن ها و تانک های روسی که سالمندان، زنان و کودکان را مورد حمله قرار می دهند چه نام برشما «: گفتند

آگر آنها را حيوان بناميم به حيوانات توهين کرده خواهيم بود . يافت نامی هامی گذاريد؟ مشکل است بتوان برای آن
دم رروس ها برای مردم هيچ کاری انجام نداده اند و م. برای انسان ها هستندمصدر کارهای مفيدی ون حيوانات چ

 را نماند  دگر عضو ها،چو عضوی بدرد آورد روزگار". انها اعضای يکديگرندسان. ان نفرت دارندشاز نام 
  ».٢١ بيغمست نتوان گفت که نامش آدم استهمسايهز محنت کسی ک. "قرار

شهامت بخرچ داده هنگام صحبت با نمايندگان شوروی از نيز حتی کارمل وحشيگری روس ها به در ارتباط 
  مردهای افغانات برآور می شد و از تلفات وسيع اهالی ملکی و ضرب  شوروی ها يادکردلعمدر وحشت و دهشت 

نيروی انسانی برای در نتيجۀ بدرفتاری قوای شوروی که  نمودابراز بيم می  و دکر ياد می ان روسیبدست سرباز
 کميتۀ مرکزی دستگير پنجشيری عضو دفتر سياسی و رئيس کميته کنترول  .ماندنخواهد در افغانستان باقی کار 
  بودا راه انداختهرجنگ عليه مردم افغانستان با بی رحمی و وحشت غير قابل باور ی وارتش شورازينکه . ا.خ.د.ح

سربازان و افسران شوروی . به آن می پرداخت خيلی آزرده خاطر بود » بدتر بهترچههر «اصل و گويی براساس 
را قوانين ترافيکی پروای  نمی کردند وو اختالس مواد سوخت وسايط ارتش روگردانی اموال از چپاول و غارت 

 روی هغرض امضای معاهد١٩٨٠ مارچ ١٢بروز محمد دوست وزير امور خارجه که کارمل از شاه . تندنداش
 مستقر در افغانستان به ماسکو می رفت خواست تا موضوع رفتار و سلوک وضعيت حقوقی سربازان شوروی

  .ربازان شوروی را با مقامات آن کشور در ميان گذاردس

 بنابران  برآورده ناشده ماند١٩٨١سال طی خالفين در مبا اين همه، نقشه های شوروی ها مبنی بر درهم کوفتن 
سکلوف حين گزارش به اوستينوف در . نابودسازی مخالفين تا سال آينده به تعويق انداخته شدموعد تعيين شده برای 

                                                 
 –را از آن نمونه گيری کرد خود » سازمان دموکراتيک جوانان«است که دولت دست نشانده » کمونيستان جوان« منظور سازمان  ٢٠

  برگرداننده 

 
  ١٠از  ٦ :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

 
   برگرداننده – معروف سعدی را نويسنده تقربيًا به عين عبارت فوق بدون ذکر نام سعدی آورده است  مفهوم سرودۀ ٢١

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

 



 ١٩٨١ -٨٢ فعاليت های ارتش چهلم و جزوتام های کی جی بی و وزارت داخله در طول خزان و زمستان بارۀ
دشمن به کوه هايی «. استيتی نايل نگرديده مؤفقبه تراف نمايد که تالش برای نابودسازی اغتشاشيون  شد اعناگزير

 کوه یرماس آنگاهی کهدر ختم زمستان  است تا برآنتصميم .  متر ارتفاع دارند پناه برده است۴۵٠٠ تا ۴٠٠٠که 
در .  آنانرا از بين بريم بگيرداز دشمن ا را فامکان ستر و اخی که در ماه فبروری باريده است  وافرها و برف

راه های خروجی . مجاری سيل رو گير مانده مقاومت شديد نشان می دهدمناطق تگاب، نجراب و جويبار دشمن در 
بطرف شمال کوه های پر نشيبی قرار دارد که در . جانب جنوب، غرب و شرق همه مسدود گرديده انددشمن به 

  ». هستندفصل زمستان عبور ناپذير

به اوستينوف وزير  ١٩٨٢در جنوری  فرمانده حوزۀ نظامی ترکستانمکسيموف در گزارشی که ډگر جنرال 
: دفاع و اندروپوف رئيس عمومی کی جی بی در مورد فعاليت های سربازان شوروی فرستاد چنين نوشت

وجه مردمان محلی را به مبارزۀ ته اند مناطق نفوذ خود را نگهدارند و بخش قابل تسوانتنيروهای ضد انقالبی «
 ازی و دسته هاينان آموزش ديده رهزگروه های کوچک » ...کشانندبمسلحانه در برابر رژيم موجود 

 جلب و باشدند و می  از ايران و پاکستان به داخل قلمرو جمهوری دموکراتيک افغانستان فرستاده گانندسازمانده
عبۀ شوزارت دفاع اتحاد شوروی، دفتر سرمشاور نظامی و . ندادجذب ساکنين محل شمار خود را افزايش می د

جذب شده تش چهلم شمار کسانی را که در چنين گروه ها و دسته ها در جمهوری دموکراتيک افغانستان رعملياتی ا
 تا ۵٠٠٠٠برآوردهای کی جی بی اين رقم را  ولی برآورد می کرد تن ٣۵٠٠٠ تا ٣٠٠٠٠در حدود ند بود

  . رسيد جنگنده می ۵٠٠٠٠٠ به ندپيوست اين دسته ها بهکه  باغيانی مارش. دا نشان می د۵۵٠٠٠

٪ ٣۵، يعنی ٢٢ عالقداری۵۴ عالقداری١٠٠ و از جملۀ ولسوالی ۵٩  ولسوالی١٨٦ از جملۀ  مجموعبصورت
بگونۀ مثال، .  شورشيان قرار داشتتصرفهمه باشندگان کشور در ٪  ۴٦ مليون انسان يعنی ٧ باقلمرو کل کشور 

 شورشی وجود داشت که ۴٠٠٠مرکز فعال مقاومت با حدودًا  ۴٠ده می شد که در زون اداری شمال شرق  زسحد
 حملۀ مسلحانه ٧٦٨٩به شمار  ١٩٨٢ در طی ُنه ماه اول سال . همه قشالق های منطقه را در تصرف داشتند٪٨٢

ند شمار حمالت چبًا دوي ماه صورت گرفت که تقر يک حمله در٨۵۴بر اهداف شوروی و حکومتی يعنی حد اوسط 
وسيلۀ نقليه را  ٨٠٠ حمله بر قطار های اکماالتی و وسايط نقليۀ انفرادی انجام داده ٨١١شورشيان . سال گذشته بود
خطوط  و مراکز حمله بر ١٠٠ اهداف مهم اقتصادی بشمول باالیعمليات خرابکارانه  ۴٦٢٠آنها . از بين بردند

 ١٣٠٠ و ندمرتبه بر مراکز اداری شليک کرد١۵٠٠ ،نتقال نفت انجام دادندحمله بر لوله های ا٦٠انتقال برق و 
   .حمله بر واحدهای نظامی بعمل آوردند

 ماين های ضد ،از ماين های زمينی استفاده هکه شورشيان منسجم تر و آزموده تر شد ريافتنددشوروی ها 
بر ميدان کننده دسته های اختصاصی حمله . بودنداز کرده را آغپرسونل، هاوان، نارنجک انداز و ماشيندار ثقيل 

دسته هايی از انجنيران خندق و سنگر و مواضع دفاعی می  و  بودبوجود آمدههای هوايی و تانک های زرهی 
 نيز تغيير کرده انشو تاکتيک های  ند ساختماهنگ میهگروه های مختلف چريکی عمليات های خود را . کندند
 بر اين نظر بودند که بايد رهبران شورشيان. ياروی طفره می رفتند و بيشتر مانور می کردندآنها از نبرد رو. بود
  .گی بگيرندآمادتان سن برای حمله پس از اخراج سربازان شوروی از افغاات افراد خود جلوگيری کنند وفاز تل

 ٣۵٨٠٠طی آنها در که اشتراک کردند  نبرد سنگين ٢٣ سربازان شوروی در ١٩٨٢در طول نيمۀ اول سال 
ر دسربازان مرزی در صفحات شمال از جنوری تا اکتوبر آن سال . تن شان اسير گرديدند ۵٠۴٨ شورشی کشته و 

 و شورشيان را از  تن آنها را اسير کردند۴۵٠٠ شورشی را کشته و ٦٠٠٠ عمليات محاربوی شرکت کرده ١٨٢
  . ولسوالی و عالقداری راندند١٣

ی جمهوری واردرزمی و روحيۀ  قابليت  بود کهنبرآ نظامی شوروی و کی جی بی  دستگاههای دريافت
 با دشمن همکاری می وافسران آشکارا از اوامر سر پيچی . دموکراتيک افغانستان در سطح نازلی قرار داشت

سرباز از  ١٧٠٠٠اضافه از  ١٩٨٠اپريل  ٣٠تا تاريخ .  صف بدل کرده در پهلوی آنها قرار می گرفتندياکردند و
تان ترک خدمت سن از سربازان اردوی افغاشمگيریچدر سالها بعدی نيز شمار .  افغانستان فرار کرده بوداردوی
 و  تن از خدمت عسکری٣٠٠٠ تا ٢۵٠٠بين  هرماه ١٩٨٢ سی هزار تن و در سال ١٩٨١در سال  .نمودند

                                                 

 
  ١٠از  ٧ :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

 

 – ارقام داده شده محل تأمل است چون شمار مجموعی ولسوالی ها و عالقداری های افغانستان بيشتر از آن بود که نويسنده گفته است  ٢٢
  برگرداننده  

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

 



 )يل می دادکه آنهم رقم درشتی را تشک(شمار گريزی ها شش برابر شمار کشته شدگان . ختندگريمی  اردوف صفو
ارندوی در . بود  ٢٣٣٦ تن کشته، ١٢٠٠ نفر از دست داد که از آنجمله ٨٠٠٠ه ماه ُنطی بدين گونه تنها نيروی 

صفوف اردو با خدمت اجباری مکلقيت عسکری پر می .  تن فرار خدمت بودند٢۵٠٠ تن اسير و ٨۵٠تن زخمی، 
نمايندۀ مقيم عاون لوی درستيز و اوسادچی  سکلوف معاون وزير دفاع، اخرومييف م١٩٨٢ فبروری ٧بتاريخ . شد

 سالگی پايين بياورد و موعد ١٨تا سن مکلفيت عسکری را به به کارمل پيشنهاد کردند در افغانستان  کی جی بی 
  .ش دهدي افغانی افزا٣٠٠٠مکلفيت را به سه سال باالبرده معاش يکنفر سرباز را به 

 فبروری ١١وز بر:  را تصوير می کندی افغانستان در اردوسلوک و برخوردرويداد ذيل شيوه های مروج 
حين .  ديدن کردند١١از فرقۀ  معاون سرمشاور نظامی شوروی ٢٣منوخيريوزير دفاع يکجا با چمحمد رفيع  ١٩٨١

رفيع آنها را .  توپچی رفيع متوجه شد که دو نفر سرباز موظف چپن سفيد نپوشيده بودند٧ کانتين غند بازديد از
 آنها را برای شش روز نمود و امر کاری کردداشت سلی  دست که در یفراخوانده و دربرابر همگان با دستکش

رو به . روز بعد رفيع بستر يکی از سربازان را با دست تپ تپ زد و از کمپل سرباز خاک بلند شد. حبس کنند
ند نظم برقرار نکند با دست خود کمپل را در غند که محمد نادر نام داشت کرده با لبخند گفت که اگر در غقوماندان 

 به نند ورفيع قوماندان را لت و کوب کرده امر کرد او را بسته کسپس . تخته کرده تا شکمش فرو خواهد برد شدهن
بعدًا قوماندان مذکور . تشناب بيندازند و به ضابط امر خود امر کرد تا ساعت چهار صبح بااليش پهره ايستاد شود

   . را به کابل فرستاد

دستگاه نظامی شوروی و کی جی بی  . شورشيان را تار و مار کنند نيز نتوانستند ١٩٨٢شوروی ها در سال 
مالمتی ناکامی خود را به گردن امپرياليزم جهانی و دولت های مرتجع اسالمی می انداختند و می گفتند که آنها به 

گر برون راندن روس های اشغالشعار ضد انقالب . اينددشمن کمک کرده مراکز مقاومت را تشويق و حمايه می نم
دست  آنها رهبری جمهوری دموکراتيک افغانستان را .از کشور و سرنگونی رژيم دست نشاندۀ شان در کابل بود

کارمل به  . حزب و دولت خود را به مشاورين شوروی داده بودندمامزوابستگانی می دانستند که نشاندگان و 
 وارد صحنۀ زود استيش  برا به پايان نرسيده»دوران مشاورين شوروی«تا زمانی که نزديکان خود می گفت که 

 انقالب رو فعالين آن و عدم عالقمندی و سهمگيری توده های مردم در ام. ا.خ.د.عمل شود و دليل آنرا ناتوانی ح
  . می دانست

از ند و مفکورۀ فتح سراسر کشور به يک بار را اد خود را تغيير دیتاکتيک جنگکرسی نشينان شوروی ناگزير 
حضور و سلطۀ خود ين تاکتيک جديد آنها در پی آن شدند تا ابر اساس  .ندی دست گرفتی رو نوطرح هسر بدر کرد

 اجتماعی و اقتصادیتغييرات ها جادر آنبه تدريج  اختهسحکم ستمناطقی که می شد بگونۀ مؤثر اداره کرد مدر را 
تعيين شده  هدف. واهند گرفتخست متدرجًا ادارۀ همه کشور را بداين کار با  که آنها چنان بود ۀمحاسب. ارد آورندو

کميته های . ا نخست در صفحات شمال که همجوار اتحاد شوروی بود پيروزی قاطع بدست آورده شودآن بود ت
وضع و روحيۀ بر  ديده بانی ه نظارت و ايجاد گرديدتحالممنطقوی دفاع از انقالب در قريه جات، کوچه ها و 

  .و وارد زير نظر گرفته شدن اشخاص شت و گذارگيد يافت و هر گونه آمد و شد و تشدمردم محل 

سکلوف تگو با فگين ح کارمل ١٩٨١در آگست . ساخت ددر جنگ افغانان را دلسرشکست ها   و هاس رفتپ
 درست نخواهد بود ا آنکهب «:گفته وضعيت کشور را با کمونيزم دوران جنگ در اتحاد شوروی مقايسه کرد

وران کمونيزم دايير ول و معاص بايد براساس ولتدهمه اقدامات اييم آشکار حالت کمونيزم جنگی را اعالم نم
  بيشترين اهميت استائزحمارشال سکلوف  االرسسپه و تجربۀ ه ۀ کنونی اتوريتلدر مرح.  صورت گيردجنگی
 از اندروپوف خواهم خواست دست نيايدبو نابود سازی ضد انقالب  وضع زیاسدر عادی  پيشرفت واقعی اگر ولی

تر سانپکمی . ».به عهده گيردخود را برای بهبود وضع  ارزارکده مسئوليت و رهبری مستقيم افغانستان آمتا به 
کارمل اظهار داشت که مارشال سکلوف، مشاورين نظامی شوروی و وزرات دفاع جمهوری دموکراتيک 

  . رسيده بودندنيز لکه به بن بست  باتوان بودندنضد انقالب  از سرکوب افغانستان نه تنها

 پيدا انهگرکوهشنی ددي شورکی و وضعيت در قبال رهبران نظام که افغانان بطور فزاينده گاه بودآکی جی بی 
 ٢٤ جنرال مايوروفاکامنکار  وقتی کارمل در ماسکو بود در مورد «:اظهار داشتباری گالب زوی . می نمودند

                                                 
٢٣  V.P. Cheremnykh 

 
  ١٠از  ٨ :تعداد صفحات
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 مارشال را که  وش را شنيدماسکو سخن.  دوباره به افغانستان فرستاده شودتا مارشال سکلوفخواست سخن گفت و 
که سکلوف در ماه می به ريافت د محمود بريالی قتیو» .قبل بر آن مورد اعتماد کامل کارمل نبود واپس فرستاد

  ».ور را ترک خواهم گفتمن کش. که مارشال باشدباشم نمی خواهم در جايی  «:برآوردانگ ب ستاه کابل برگشت
 دنور احم.  اصالح کندود راخ١٩٨٠سال  اظهار داشت که مارشال برگشته بود تا اشتباهاتدرين مورد نجيب اهللا 
به . رفتندگمی  رشوه یخلقشوروی ها از افسران گويا که کردند می د رفيع و گل آقا آوازه هايی پخش منور، مح

  .ندبود جنايات تره کی و امين  مسئولود اصول قنمايندگان شوروی فاآنها باور 

کميته و  لکارم به هانکه بارآ با. انستنددنمی  راانشر ر کشودسربازان شوروی ديرپايی دليل اکثر مردم 
راه انداختن کارزار تبليغاتی جهت در آنها برنامه و روشی در پيش گيرند گفته شده بود چه . ا.خ.د.مرکزی ح
گل آقا احساسات خود . کندی بخرچ می دادندسستی و  ناتام و هدف اقامت سربازان شوروی در افغانستوضيح مر

؟ آيا نندکمی متهم به خيانت به منافع کشور  چرارا ما پرچمی ها «: چنين بيان داشتدر يکی از جلسات حزبی  را
اين وطنجار، گالب زوی و مزدوريار بود که اين کار را ! ؟ نهواستيمخن اافغانسترا به ما بوديم که عساکر شوروی 

 یخلق کار هين هما.  به سفارت شوروی رفتند١٩٧٩در هنگام کودتای امين در سپتمبر بودند که  ا آنه!کردند
  »!ستها

  

  .....ادامه دارد 

  

  
  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 
در محتوی و شيوۀ بيان اين رساله وجود دارد که تا آنجا که ايجاب می کرد و در توان اينجانب بود در پاورقی ها به آنها اشاره 

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

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

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

مرکز بين المللی وودرو «مربوط » پروژۀ تاريخ بين المللی جنگ سرد« توسط ٢٠٠٢دری آمده، برای نخستين بار در سال 
يش قرار گرفته است اما نسخۀ انگليسی اين رساله گويا معروض ويرا. بزبان انگليسی به نشر رسيد» ويلسن برای دانشمندان

کسانی که نسخۀ نشر شدۀ انگليسی را مطالعه کرده اند يا خواهند کرد گواهی خواهند داد که ويرايش انجام يافته ناقص و پر از 
 .ارائه گردد نوشته مطابق با معيارهای پذيرفته شدۀ ويرايش مسلکی در غرب تاکاستی هاست و کمترتالش صورت گرفته 

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

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

تيم که بسوی ولی ما نسلی هس.  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 
استشمام می کنيم نخواهند شنيد، بنابران الزم است توضيحات پاورقی و معرفی اشخاص و حوادث ذکر شده درين رساله 

  .  باشد، که درين امر خود را محتاج مددگاری و همکاری خوانندگان ارجمند می دانم ترهرچه 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@kgbdariprojectس پيک برقی  اند با تذکار آن به آدرنگرديدهمعرفی دقيق اند ولی درين رساله نام گرفته شده 
در اکمال و بيشتر مؤثق ساختن اين سند که پس از پايان نشر انترنتی بشکل نسخۀ چاپی انتشار خواهد يافت سهم حقيقت پويانه 

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

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

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