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   م ١٣/٠٧/٢٠٠٩                                                         نوشتۀ واسيلی متروخين، بايگان ارشد کی جی بی

   داکتر حميد سيماب:برگرداننده به دری

  کی جی بی در افغانستان
  
  
  
  
  
  
  
  
   

  همدازدو قسمت
  
  گاریناساز

  
از تاشکند ) کارمل، سروری و ديگران(ن ناافغاو پيش ازآنکه گروه  حفيظ اهللا امين سرنگون سازیدر آستانۀ 

گذاشته و فقط منافع به کابل برده شوند کارمل سوگند ياد کرد که احساسات شخصی خود در برابر خلقی ها را کنار 
، معاون شوروی انقالبی و معاون صدراعظم، اسداهللا سروری عضو دفتر سياسی.  را مدنظر خواهد گرفتدولت

سيد محمد گالب زوی عضو کميتۀ مرکزی و وزير داخله، اسلم وطنجار عضو کميتۀ مرکزی و وزير مخابرات و 
مساعدت  و  هاکمک بخاطر قلبی خود امتنانمه شيرجان مزدوريار عضو کميتۀ مرکزی و وزير ترانسپورت ه

 حزب کمونيست و حکومت اتحاد شوروی و ی خود ازسپاسگزارو که در روزگار دشوار به آنها شده بود هايی 
از همه بيشتر به گفتند که ابراز داشته بخاطر برخورد انترناسيوناليستی شان به حوادث افغانستان را شخص برژنف 

 و وظيفۀ کمونيستی خود می دانستند تا همه دستورها و هدايات رهبری هرزش قايل بودانظرات رفقای شوروی 
  . شوروی را پيروی نمايند

درون جنگ ستيزه و  رهبری جديد حزبی و دولتی افغانستان به وعده ها و سوگندهای خود وفادار نمانده اما
اتحاد شوروی پشتيبان لقی ها بايد بدانند که خ«: دريکی از گردهم آيی ها اظهار داشتکارمل . حزبی پايان نيافت

نابود تا آخرين فرد شوروی ها آنرا  دست زندعليه دولت نظامی به قيام مسلحانه  قطعۀ دامکاگر . پرچمی هاست
اعضای ارشد کی جی بی و . که اکثرفرماندهان اردوی افغانستان خلقی ها بودند بود نکته درين»  .ساختد نخواه

به آندروپوف و اوستينوف  ١٩٨٠درهمان اوايل يعنی در مارچ ش شوروی در افغانستان شد ارترفرماندهان ا
گزارش دادند که وزارت دفاع جمهوری دموکراتيک افغانستان و رياست عمومی امور سياسی آن توجه چندانی به 

گمان می . د رسي آنان خواهد کارحساباشتند که سربازان شوروی به پندجنگ بر ضد شورشيان نداشتند چون می 
صورت انتقاد عام بصورت آشکارتر ولی بگونۀ اشتباهات جناح خلق از رود گزارش بگونه يی نوشته شده بود تا 

  .نکه از افراد مشخصی نام گرفته شودآگيرد بدون 
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بسر تداوی در ماسکو خاطر  ب١٩٨٠که در دسمبر . ا.خ.د. شعبۀ اقتصادی کميته مرکزی حمسئول ١نياز محمد
 هنگام ديدار و گفتگو با تا ستااظهار داشت که به افغان ها دستور داده شده محرمانه ی و بطور خصوصد می بر

شوروی ها بگويند که در حزب اتحاد برقرار بوده مصئونيت اهالی سراسر کشور تأمين و شرايط خوب فعاليت 
ی مورد کيفر و خلقی ها بخاطر دادن معلومات درست به مشاورين شورو. ستااقتصادی در کشور بوجود آمده 

 داشتدر سفارت شوروی در ماه جون  با تابييف و گريکوفنياز محمد در ديداری که . مجازات قرار می گرفتند
 يستن معنی ناولی اين بداست  سياسی ديگر کامًال سرکوب گرديده ريانجتابييف گفت که شاخۀ خلق منحيث يک 

 يباموزاند ولی مؤفق کمونيزم را  کی کوشش کرد به آنانتره«. ندشت خلقی ها کمونيستان واقعی وجود نداميانکه در 
 حرف های درست گفته می شوند الکن انديشه هایدر حزب «: آميز اظهار داشتنياز محمد اعتراض  ».نگرديد
 منشيان ميان حتی يکپارچگی در حزب.  می شوددانستهقدم م بر امور حزبی ٢حديث. تحريف می گردنددرست 

 شکيالتت اکثريت اعضای آن ها خلقی ها هستند منحل و بجای آنها ر جايی کهد حزبی شکيالتت. حزبی وجود ندارد
مردم قطعًا از حزب پشتيبانی نمی . دو آشنايان داده می شومقامات دولتی به دوستان   وی گرددجديدی ايجاد م

 حل می کند و همه رهبری حزب بدين انديشه است که اتحاد شوروی همه مسائل اقتصادی و نظامی ما را. نمايند
 تحريک آميز گستاخانه پرسشسخنان نياز محمد با اين » . استخوش گذرانیفکر و ذکر شان متوجه موتر، مقام و 

  »  اين مفکوره ها را در کلۀ شما کی جا داده است؟«: قطع گرديد

و جود داشت ومخالفت  که خلقی ها و پرچمی ها اعضای حزبی واحد تلقی گردند  ها نظر شورویاينبرابردر 
فرماندهان  پيشنهادی حين بحث روی کانديد١٩٨٠ سپتمبر ٣بروز . دادمی  منفی نشان  بازتابآن در برابر کارمل

 خود را بدين اوقات تلخی در حضور اوسادچی و محمد رفيع وی  پياده ١١نظامی شوروی برای فرماندهی فرقۀ 
. ا.خ.د.ح چنين تصاميمی را بدون آنکه با من منحيث منشی عمومی  چرا رفقای شورویدانمنمی «: گونه نشان داد

کارمل بصورت » .آنها واضحًا نمی دانند که اين کار مداخله در امور داخلی ماست. مشوره کنند اتخاذ می نمايند؟
می خواست و بر افسران ارشد، را   افرادادی عمل بيشتر در مسائل مربوط به تقررآزمشخص استقالل و 

وی حدس می زد که آنان معلومات غير مجاز در مورد . می کردکه خلقی بودند، بهانه گيری ی نانبخصوص ا
 گالب سروری، وضعيت کشور به فرماندهی قوای شوروی می دادند و از انديشۀ دورساختن خلقی ها، بخصوص

دستان آنها آغشته  « تکرار می کرد کههموارهزوی، وطنجار و مزدور يار از مقامات حکومتی باز نمی ايستاد و 
در حزب و را درعين زمان می کوشيد تا بيخ هرگونه رقيب احتمالی را بکند و موقف خود  کارمل ».بخون است

 که کارمل هنوز برای برآمدن از عهدۀ رهبری حزب آماده عقيده داشتاقامتگاه کی جی بی . دولت مستحکم سازد
 در صفوف يیی ها را اپورتونيست ها خلقه خود گير بودمانند سابق در تنگنای ديگاه پرچمیه یو چون نيست

 و می خواست تا تره کی، امين و جناح خلق نمی ديدمی دانست، ميان طرفداران تره کی و امين تفاوتی . ا.خ.د.ح
کرد  به مشوره  گوش می دقت با بکار می برد يعنی تاکتيک ايستايی مثبت ی و. دندر مجموع بی اعتبار و بدنام باش

اين مفکورۀ من نبود که با « که شکوه می کرد و اکثرًا دادنمی انجام برای به مرحلۀ عمل گذاشتن آن کاری  ولی
؟ آيا بهتر نيست عليه اين اپورتونيزم مبارزه است چگونه اتحاد و يکپارچگیاين . خلقی ها يکجا گرد يک ميز بنشينم

  »صورت گيرد؟

بر سرکوب جناح که مبتنی . ا.خ.د.حعادۀ نظم در اوريک  روی اساسات تئ١٩٨١ و ١٩٨٠کارمل در سال های 
مقاالت نشر ۀ سلسلدرين راستا وی . کار می کرد بود » تره کيزم–خلقيزم «خلق و افشای رسوايی ايدئولوژيک 

ت مورد مطالعه قرار داد و حزب کمونيست اتحاد شوروی را به دقشده توسط حزب تودۀ ايران پيرامون تاريخچۀ 
يجه گيری تن.  کردمطالعه ند مخالف و ضد حزبی را که توسط بلشويک ها سرکوب گرديده بودهمه جنبش های

اگر حزب کمونيست اتحاد شوروی اين تعداد گروه ها و فراکسيون « ازين درس های تاريخی اين بود که اشعمده 
. ا.خ.د.حا در سرکوب و از صحنۀ سياسی بدر کرد مپيش از دست يابی به وحدت و يکپارچگی های مخالف را 

توانيم با عين شيوه در برابر فراکسيون خلق عمل نماييم؟ تا وقتی چنين کاری صورت نگيرد وحدت در  چرا نمی
  ».بوجود نخواهد آمد. ا.خ.د.حصفوف 

با همتاهای شوروی خود هنگام صحبت . کارمل بيشتر و بيشتر ضد خلقی می شدهرچه بيشتر زمان  گذشت  با
، نه از موضع کسی که هنوز به ايمان داردگفت که به دريافت حقيقت نايل شده و به آن از موضع کسی سخن می 

                                                 
   برگرداننده –و عضو شورای انقالبی باشد . ا.خ.د. مومند عضو کميته مرکزی ح بايد منظور نياز محمد ١
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   برگرداننده – دانسته نشد »حديث«کلمۀ  منظور از. کذا فی االصل   ٢
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تازمانی که شما دست های مرا بسته نگهداريد و نگذاريد که به حساب جناح خلق برسم «. می گردددنبال حقيقت 
لقی ها در حزب تا زمانی که خ. به وحدت دست نخواهد يافت و دولت مضبوط و مستحکم نخواهد شد.  ا.خ.د.ح

آنها . و هنوز هم از ما نفرت دارند، ما را کشتند آنها ما را شکنجه کردند. وجود دارند وحدت ارگانيک ناممکن است
 موضعگيری فکری را در برابر گروه کار و سازمان انقالبی همينکارمل » .ند و يکپارچگی ادشمنان وحدت

  . داشتنيز ) سازا(زحمتکان افغانستان 

 و حزب چنين قوای مسلح در چنين موضع افراطی و آشتی ناپذير افتاده بود؟ وضعيت کشور، کارمل چرا
در واقع . يافتنمی بود بهبا چنين آشتی ناپذيری نيز ش و موقف خودکرد نمی را توجيه سرسختی لجاجت و 

دست رکشور بدر آوردن ثبات و عادی ساختن وضع ده مؤفقيتی جو  به هيچبا چنين موضعگيری. ا.خ.د.حرهبری 
مردم در برابر نظام حاکم منفی گرا و . را بزدايد و نيز نتوانست پی آمد های سؤ سياست های تره کی و امين نياورد

بی تفاوت بودند و رهبری حزب نيز وضعيت و حالت واقعی اوضاع را در عرصه های مختلف حزبی و کشوری 
 که همه بيانيه ها و پی بردی توان از روی اين حقيقت اينرا م.  و بر وظايف عمدۀ خود آگاه نبودکردنمی درک 

آنها  عمدۀ بخش. ندبودآماده گرديده توسط شوروی ها . ا.خ.د.ح کميته مرکزی ١٩٨٠قطعنامه های پلنوم ماه جوالی 
 رياست عمومی اول کی ١ کی جی بی و عضو خدمات شماره نمايندگی گروه اطالعاتی مسئول ٣لوفوگرمن پاډ را

 تبادل  وو مقامات دولتی گفتمان ها. ا.خ.د.حنشای کميته مرکزی ال جلسات دفتر سياسی و دارا. بود نوشتهجی بی
 ميان اشتراک کنندگان بود و هيچ قطعنامه يی صادر نمی شد مگر اينکه از پيش توسط شوروی های خود جوشنظر

اندازه توجه می کردند و  ها و توطئه سنجی های داخل حزبی بيش از چينی به دسيسه ها افغان. دگرديمی ها تهيه 
 صفا و ولیروش آنها روش وابستگان بود . پنداشت آن بود که سائر مسائل را شوروی ها درست خواهند کرد

  . در آن ديده نمی شدصميمت الزم با رفقای شوروی 

برد کارمل به اين نظر بود که افزايش نفوذ و مداخلۀ شوروی در افغانستان موقف و اهميت او را باال خواهد 
در کابل اقامتگاه کی جی بی  بدين لحاظ ،را کنترول کننداجازه نخواهد داد تا بگونۀ دلخواه او  به شوروی ها ولی
شتر را به صراحت در برابر کارمل گذاشته و ادامۀ کار با  نظر داشت در آيندۀ نه چندان دور شرايط همکاری بيدر

  .او را منوط به آن شرايط سازد

يکبار ١٩٨١ کارمل در دسمبر . بازديد به افغانستان آمدندبرای اش کريوچکوف وردهدست پراندروپوف و 
ديگر با اندروپوف و اوستينوف در تاشکند مالقات کرد و به آنها وعده سپرد تا همه پيشنهادات آنها را بمنصۀ اجرا 

 دفاع مقرر کرده ريون وزر را به سمت معااد ق،ارندوی را افزايش بخشداردو و سربازان به گذاشته جلب و جذب 
 دلکارمل ازين ديدار قوی . کنار سازداشخاص را از کارهای شان براز وحدت را در حزب تأمين نمايد و شماری 

 شديدًا نگران ازين بودند که نه اردو و نه  همهشانهمراهو ودش خ  چون اين فوران انرژی ديری نپاييدشد ولی
خدمات اطالعات دولتی  قدرت خود پايۀ و  گاهيهکت آنها. ا نداشتر  هاپرچمیپشتگاه حيثيت هيچ کدام ارندوی 

 .    و برخی واحد های فعالين حزبی را می دانستند)خاد(

 مبارزه عليه آنانرا الزم می دانست تا از هرگونه توطئۀ ٤سروری. داده شدندخلقی ها زير فشار فزاينده قرار 
در برخی . شد» ن کار خلقی ها در ظرف يک ساليکسره شد«کشتمند خواستار . ضد دولتی جلوگيری شده باشد

 منشی اول کميتۀ واليتی بلخ اضافه از  در برابر رقبای خود دست يازيدند چنانکهجاها پرچمی ها به اعمال دهشت
 کار می کردند در مورد آينده و قوای مسلحخلقی هايی که در دستگاه حزبی و در . ده خلقی را از ميان برد

 آنهابودند و آوازه هايی را پخش می کردند که اتحاد شوروی پرچمی ها را گماشته بود ولی مصئونيت خود نگران 
سازگار نمايندگان بورژوازی بودند و با منافع کسانی که بايد جمهوری دموکراتيک افغانستان را رهبری می کردند 

گر غلبه و پيروزی شان بر جناح  داير شد نمايان١٩٨٢را که در مارچ .  ا.خ.د.حپرچمی ها کنفرانس ملی . نبودند
  .خلق می انگاشتند

 به باریی  و.ردکمی ارد وسروری، گالب زوی، وطنجار و مزدوريار اتهام فراکسيون بازی را بر کارمل 
 سائر خلقی ها به دفترش می آمد يا کسی ازنگهبانان خود دستور داد تا حينی که گالب زوی، وطنجار، مزدوريار 

با  صحبت هنگامکارمل . انند که گويی خلقی ها آمادگی حمله بر وی را داشتنددر آنجا حضور داشته و چنان بنماي

                                                 
٣  A.V. Pavlov   
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 و ردوجود ندا. ا.خ.د.ح که خلقی، پرچمی يا گروه کاری در ی گفتموی . سروری نا آرام و وارخطا می بود
ه بايد از  کدارند گروهبندی های داخل حزبی وجود يکپارچه در داخل اين حزب ولی است يکپارچهحزب . ا.خ.د.ح

وی درين ارتباط از نمايندگان شوروی خواست تا مسئلۀ فرستادن . دو شيکسره آنها کارنظر سياسی و سازمانی 
 تابييف و ايوانوف توصيه کردند تا ١٩٨٠در می . سروری و گالب زوی را به خارج کشور مورد غور قرار دهند

 کاهش تنش ميان بمنظورموافقه کنند تا ی بی کی جو کميته مرکزی حزب کمونيست اتحاد شوروی دفتر سياسی 
 منحيث سفير به منگوليا در اتحاد شوروی درمانپس از معالجه و سروری . ا.خ.د.حخلق و پرچم شاخه های 

حق در ابتدا کوشش کرد تا سروری را کی جی بی . فرستاده شود و با گالب زوی نيز رفتار همسان صورت گيرد
ی کارمل، کشتمند، رفيع و قادر برای عزل وی به سبب جناياتی که در زمان امين و از تالش هابجانب نشان دهد 
تنها زمانی به گمارش وی ، بدين لحاظ خدمات امنيتی را در دست داشت جلوگيری نمايدامور هنگاميکه زمام 

از کار سياسی کناره گيری د اجازه دهتا خواست کی جی بی منحيث سفير توافق نشان داد که سروری خود از 
  .نمايد

 همکاری افغان جانفشان در راههمچنين سخت کوشيد تا گالب زوی را که عنصری وفادار و جی بی کی 
 از  يک گروه کاری١٩٨٢در می .  دهدبرائت بود نيکو انجام دادهشوروی می دانست و در مقام وزير داخله کار 

گزارش تهيه . رار دهدقبررسی تفتيش و مورد  را هکار وزارت داخلمؤظف گرديد تا . ا.خ.د.کميته مرکزی حجانب 
. ارائه گرديدکميته مرکزی شده به رهبری وزارت داخله نشان داده نشد بلکه به کارمل و تنی چند از منشيان 

 گزارش مذکور واقعکی جی بی به نظر اقامتگاه . آنرا با ذرايع عملياتی بدست آورددر کابل کی جی بی اقامتگاه 
را حقايق برشمرده شده به گونه يی انتخاب شده بودند تا کفۀ ضد گالب زوی  بود بلکهنوشته نشده بينانه و بيطرفانه 

نقش کمک های دست کم گرفتن بازتابی از کشمکش های سياسی داخل حزبی و کی جی بی اينرا . زندتر ساسنگين
 به ٥هو وزارت داخلکی جی بی  نمايندگی .می دانستارندوی به مثابۀ يک نيروی مسلح فعال شوروی در ايجاد 

جانبدارانه بوده و نتيجه گيری های گزارش ه سفير شوروی اظهار داشتند که گزارش در مورد کار وزارت داخل
مورد بحث قرار گيرد اما تابييف به اين امر موافق نبود و عقيده داشت که موضوع . ا.خ.د.کميته مرکزی حنبايد در 

. ار گرفته و نتيجه گيری های الزم از آن صورت گيردمورد بحث قر. ا.خ.د.کميته مرکزی  حبايد در داراالنشای 
  با اذعان بر اينکه چنين مباحثاتی در جهت بی اعتبار ساختن گالب زوی و ٦و وزارت داخلهکی جی بی نمايندگی 

 تا کار گيرد بگونه يیبرکنار ساختن وی از مقام وزارت سير خواهد کرد از تابييف خواستند تا از نفوذ خود 
اختالف نظر با تابييف کی جی بی . مورد صورت نگيردان  اما اقدامی درمطرح گردد بحث برایر گزارش مذکو

نتيجه گيری ها در گرديد که بموجب آن به تابييف ی دستورمنتج به صادر شدن کار اين . به ماسکو گزارش دادرا 
ات بگنجاند که منتج به بهبود کار و اقداماتی را در آجندای مباحثخنثی مورد فعاليت های فراکسيونی گالب زوی را 

   .گرددجمهوری دموکراتيک افغانستان وزارت داخلۀ 

 ۴که برياست کارمل بروز . ا.خ.د.کميته مرکزی حبا وجود اينهمه کار گالب زوی در جلسۀ بستۀ داراالنشای 
 به  يیاشارهلی مطرح گرديد وداخله وزير   قرار گرفت و برکنارسازی وی از مقامانتقادسپتمبر داير گرديد مورد 

 سپتمبر ۵که بروز  در مالقاتی ٧و وزارت امور داخلهکی جی بی نمايندگان . ده شديدران گنجانتأييد سفير شوروی 
 نيز حضور داشتند يکبار ٨يف  سرمشاور نظامی شوروی و کفيل مشاور ارشد حزبی فتیداشتند و درانبا تابييف 

آنها . درين بار تابييف در برابر خواست آنان عقب نشينی کرد. ن گفتندديگر برعليه برکناری گالب زوی سخ
را يکجا با برنامۀ بهبود کار وزارت . ا.خ.د.کميته مرکزی حتصميم گرفتند تا مسودۀ قبًال آماده شدۀ يک مصوبۀ 

 قبًال در مورد  قرار شد مباحثه روی اين پيشنهادات با گزارشی کهو ارائه دارند. ا.خ.د.کميته مرکزی حداخله به 
  .  کار وزارت داخله ارائه شده بود پيوند داده نشود

 سپتمبر موضوع وارد ساختن يا وارد نساختن اتهام عليه گالب زوی يکبار ديگر با تابييف مطرح ٢١بروز 
 که افشاری داشتپ بر اين نکته رفش را تأييد می کردح ٩رومانسوفمشاور ارشد حزبی تابييف در حاليکه . گرديد

                                                 
   برگرداننده –گالب زوی باشد وزير داخله يعنی  بايد   منظور ٥
  ايضًا   ٦
  ً ايضا  ٧
٨   V.K. Fateyev 
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چنين اين پافشاری خود را  ی و.گيردخله و شخص گالب زوی مورد تفتيش قرار نارسايی های کار وزارت دا
.  تعزيرات شديد عليه گالب زوی اتخاذ گردداتموافق بود وزارت امور داخلۀ اتحاد شوروی توجيه می کرد که 

ۀ در برابر گالب زوی برانگيخته نگردد، مسودکميته مرکزی با تابييف در مورد اينکه داراالنشای باوجود توافقاتی 
و وزارت امور کی جی بی بنابران نمايندگان . فرستاده شد تعديل گرديدکميته مرکزی که به کميته مرکزی مصوبۀ 
 ٢۵روز القات متا  خواهدب سفير و سرمشاور نظامی از طريق رومانتسوف از افغانان ات پيشنهاد کردند ١٠داخله

به تعويق اندازند و در يک مالقات مقدماتی با بود کار بيشتری يازمند نموضوع مطروحه که ه سبب اينبسپتمبر را 
و وزارت داخلۀ کی جی بی خواهش به از وی بخواهد تا منحيث منشی عمومی حزب کی جی بی کارمل نمايندۀ 
شواهد و ادن نجيب اهللا با نشان د. رهبری مباحثات روی مسودۀ ارائه شده را شخصًا بدست گيرد اتحاد شوروی

 برای جذب فرمانده کندک محافظين شکارهای غيراخالقی گالب زوی و نقشۀ يکی از خويشاونداناز برخی اسنادی 
  .کارمل آتش کدورت وی در برابر گالب زوی را دامن زد

ع اتحاد و اقامتگاه آن در کابل آهسته آهسته کارهای کارمل و شرکايش را مغاير منافکی جی بی نمايندگی 
 آنرا در روحيۀ فزايندۀ ضد شوروی در حزب و در کشور و شانه های ن و ادنددخيص می ششوروی در افغانستان ت

 منشانۀ اتخاذ شده توسط کارمل بمثابۀ ترمزی بر هخط مشی سکتاريستی و وابست. کند شدن روند انقالبی می ديدند
اينان . پيش بردبه تا جنگ عليه دشمن را به تنهايی اين پروسه تلقی گرديد که اتحاد شوروی را مجبور می ساخت 

نحيب اهللا به هيئتی . معلومات در مورد وضعيت واقعی در حزب و کشور را از مشاورين شوروی پنهان می کردند
در ماسکو . ا.خ.د.حاز خاد که از ماسکو ديدن می کرد هشدار داد تا هنگام صحبت در مورد وضعيت افغانستان و 

ند چون ساختمانی که برای رهايش شان اختصاص داده شده بود با وسائل استراق سمع مجهز نهايت محتاط باش
  .خواهد بود

 ختسکارمل، نور احمد نور، محمود بريالی، سلطان علی کشتمند، اناهيتا راتب زاد و گل آقا همه درين حلقۀ 
می ها و نهادهای تحصيالت عالی اتحاد ع ترفيع و تقرر افغانانی می شدند که از اکادنآنها ما. ن شامل بودندرايگ

 ١٧٣ بودند ا تکميل کردهرتحصيالت عالی در اتحاد شوروی ه ک تنی ٢٧١از جملۀ . شوروی فارغ گرديده بودند
مقام در يک  ميان تنها يک نفر که رئيس ارکان يک قول اردو بود ن ازيلیوتن آنها در قوای مسلح کار می کردند 

جانب ديگر پرسونل نظامی ايکه در کشورهای سرمايه داری آموزش ديده بودند حائز کار می کرد ولی از بااليی 
  .بودندها  و فرقه هامقام های باالتر بوده و کم از کم قوماندانان لوا

وی مشاورين را به جانبداری از خلقی ها و فعاليت برضد مشی عمومی وحدت . گل آقا يک پرچمی افراطی بود
خلقی هايی که «. ور بود که بين فراکسيون های خلق و چرپم آشتی امکان نداشتحزب متهم می ساخت و به اين با

 بخواهند خود را مخفی ساخته می توانند ولی کيفر شايستۀ جنايات خود  کهبرعليه مردم جنايت کرده اند تا هر وقت
عين چيز . ندمدت ها پس از ختم جنگ محاکمه و محکوم شد در اتحاد شورویخائنين و آدمکشان . را خواهند ديد

و اقامتگاه آن در کابل پيشنهاد کردند تا گل آقا از مقامش کی جی بی نمايندگی » .در افغانستان نيز واقع خواهد شد
ساعت انستند که دفردی تنبل و بيکاره می نيز کارمل را آنها . منحيث رئيس امور سياسی اردو برکنار ساخته شود

وزيران را در . تا حدی مانند تره کی بودکارمل .  کارخود هم سخت کوش نبودخواست و درمی  صبح از بستر بر٩
 ی رهبريتوضع بلکه بحيث مخبر اخلهد را نه به حيث وزير امور اخلهدانتظار نگه می داشت و وزير امور 

کارمل انسان دو دل و فاقد اعتماد به نفس بود و اين خصيصه اش در تذبذب . به دفتر کار خود می پذيرفت. ا.خ.د.ح
قرار گرفتن بازتاب می يافت ولی ديگران ر يبا سائرين و آسان زير تأثو بی حالش ُشل  سلوک و برخوردآشکار و 

وی بر . او خود را يکی از شخصيت های بزرگ جهانی و پر اهميت تر از فيدل کاستروی کيوبا می دانست
کنترول حزبی بی اعتماد بود چون به عقيدۀ او نظارت و  کميسيون سئولمدستگير پنجشيری عضو دفتر سياسی و 

کارمل » .يز نظريات خاص خود را دارد و منبع و منشأ اختالفات داخل حزبی استچهمه هنوز در  «پنجشيری
بصورت غير مستقيم مورد انتقاد کی جی بی همچنين پسرخالۀ خود عبدالوکيل وزير ماليه را بخاطر همکاری با 

اد عضو دفتر سياسی روابط عاشقانه دامن اخالقی کارمل نيز بی لکه نبود چون با اناهيتا راتب ز. قرار می داد
  .    داشت
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وزير  بايد منظور ازهمب و يا اينکه   نويسنده واضح نکرده است که منظور وزارت داخلۀ اتحاد شوروی است يا وزارت داخلۀ افغانستان ١٠
   برگرداننده– گالب زوی باشدداخله يعنی 

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

 



وی از .  گزارش می دادبه کارملروزمره   کشورۀبيست و چهار ساعت گذشتدر مورد وضعيت گالب زوی 
 و بر می کردندننفوذ وی اعمال سلوک نمايندگان شوروی در برابر کارمل در شگفت بود چون آنگونه که بايد بر

کارمل برای حزب و دولت . ر بودن وی و کاری که در حزب می کرد چشم می بستندباده نوشی مستدام و دائم الخم
 اين بود که چگونه آبروی سرکردگان رار داشتق يگانه چيزی که مورد توجهش . بود و بی عرضه منفعلرهبری

شويش و نگرانی نداشت چون شوروی ها را تدر مورد ثبات و استحکام وضعيت در کشور . جناح خلق را بريزد
به گفتۀ گالب زوی . يز خورده گيری می کردنکار مشاورين شوروی برآن می پنداشت ولی در عين حال مسئول 

جمهوری دموکراتيک افغانستان کارمل رئيس دربار است نه رئيس جمهور و من وزير داخلۀ «که باری گفته بود 
   ».نه بلکه وزير داخلۀ کابل می باشم چون بخش اعظم کشور بدست شورشيان است

و رئيس کميته مرکزی محمود بريالی منشی . سطح و شيوۀ زندگی نزديکان کارمل نيز تعريف زيادی نداشت
که از زن ديگر پدر کارمل و برادر ناسکۀ او بود و رهبر احتمالی آينده پنداشته می شد . ا.خ.د.حشعبۀ بين المللی 

 تا ٨صالح محمد زيری هر روز از ساعت نور احمد نور و . در تجارت و داد و ستد خانه و موتر مصروف بود
 گروه ١١نجيب اهللا، شاه محمد دوست و صادقی. ته چای می نوشيدند و قصه می کردندسش سماوار ننارک صبح ١٠

نظريات آنها در مورد وحدت حزب دارای نرمش و انعطاف بيشتر بود ولی تصاميم . ديگری را تشکيل می دادند
خويش خوری و امتياز بخشی به دوستان و خويشاوندان در داخل رهبری  . دادندکارمل را مورد پرسش قرار نمی

آنها در اختالس و حيف و ميل ملکيت دولتی بخاطر ارضاع خواهشات و عيش و . سخت شيوع داشت. ا.خ.د.ح
  . خود اندکترين ترديد و دريغی نداشتندشاطن

وزير دفاع (به اوستينوف ) معاون لوی درستيز( و اخرومييف )معاون وزير دفاع ( سکلوف١٩٨٢در مارچ 
 نور احمد نور، محمود بريالی و گل آقا با پشتيبانی کشتمند، نجيب و رفيع برعليه منافع گزارش دادند که) شوروی

  وبودند که اثر و نفوذشان در حال افزايش بودخطرناک بطور اخص بخاطری اينان . وحدت حزب فعاليت داشتند
. ودب صداقت دونبسالوسانه و شان اکثرًا نظرات و توصيه های مشاورين شوروی را ناديده می گرفتند و برخورد

و بخارج کشور جی از مقامات کليدی برکنار تا اين اشخاص بصورت تدريپيشنهاد کردند شوروی رهبران نظامی 
  .فرستاده شوند

رج ااقامتگاه کی جی بی به وی . قادر مورد اعتماد عام و تام ارگان های دولتی و نظاميان شوروی قرار داشت
قادر ناسازگاری ميان .  اتحاد شوروی می شناختداکار در برابرف و او را مثابۀ مردی اصولی و می گذاشت

اکثريت پرچمی ها برخاسته از اليه های . پرچمی ها و خلقی ها را نتيجۀ موقف اجتماعی پرچمی ها می دانست
وی خود در . برخاسته بودندممتاز جامعۀ افغانی بودند در حاليکه خلقی ها بيشترينه از اليه های بينوا و زحمتکش 

را يرومند قادر نشخصيت کارمل . و عصب دست راستش قطع گرديده بودزندان مورد شکنجۀ جسمی قرار گرفته 
اقامتگاه با در نظر داشت ديدی که کارمل از قادر .  و بر او بی باور بودمدآ می شبداو از  نهاندر ومی دانست 

جهت کسب  شوروی ها توانستند رفيع را ١٩٨٢در سال  . گرفته شودتا از وی بيشتر کارداشت پيشنهاد کرد 
مارشال سکلوف گزارش ذيل را در مورد . آموزش نظامی به اتحادشوروی بفرستند و قادر را بجايش نصب کنند

عبدالقادر به اتحاد شوروی وفادار بوده و بدون دستور شوروی ها يا موافقۀ آنان دست به «: قادر به ماسکو فرستاد
نظر ما بر اينست . وی با جنرال سوروکين روابط خوب کاری دارد. هيچگونه حرکت نظامی يا سياسی نخواهد زد

اما » .که عبدالقار يکی از رهبران حزبی دولتی افغانی است که دورنمای خوب دارد و ميتواند برای ما مفيد باشد
 معامالت مالی، ذهنيت ضد حزبی و نقشه های توطئه معلوماتی در مورد دغلی قادر دربا اضافه کردن نجيب 

با او قادر کوشش کرده بود تا گالب زوی را تشويق نمايد .  را خدشه دار ساختبسفارش نامۀ بی عياين گرانه اش 
 و پس از يردگنظر قادر آن بود که اردو قدرت را بدست . دست برند به نيروی نظامیبرای اعادۀ نظم متحد شده و 

به نيروهای سالم حزب بسپارد چون کارمل نتوانسته بود به حزب  نراآديد آنکه دموکراسی در کشور مستحکم گر
 اپوزسيون دست )قادر(به کارمل پيشنهاد کرد تا وی وی  از جانب ديگر .وحدت و به کشور ثبات و استحکام بياورد

تيک راستی يا دست چپی را بوجود آورده در رأس آن قرار گيرد تا نمايی از دموکراسی در جمهوری دموکرا
اپوزيسيون واقعی را که توسط اين حيله آشکار و علنی شده خواهد بود ) کارمل(افغانستان به ميان آيد، سپس وی 
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 يرايشگرويح توضقابل تذکر است که ). خۀ انگليسیيادداشت ويرايشگر نس ( است احتماًال محمد ياسين صادقی رئيس شورای وزيران ١١
ه همانا نخست وزير ين نام  هرگز رئيس شورای وزيران ککسی به ااشتباه آميز است چون ادقی صنسخۀ انگليسی در مورد مفام ياسين 

  برگرداننده –است نبوده است 

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

 



از جانب قادر تلقی ) ماجرا جويی و تحريک گری(کارمل اين نقشه را اوانتوريزم و پرووکاسيون . سرکوب نمايد
  .کرد

ين کنگرۀ حزب کمونيست اتحاد م٢٦تراک در هنگامی که يک هيئت افغانی آمادگی ميگرفت تا جهت اش
 تلگرامی حاوی درخواست ذيل به ١٣ماسکو سفر کند، تابييف، کوزلوف، مايوروف و سپولنيکوفه  ب١٢شوروی

هنگام صحبت و مذاکره با هيئت افغانی بايد افغانان وادار ساخته شوند تا در عمليات رزمی : اندروپوف فرستادند
 زياد عدادتشوروی ها بايد کارمل را متوجه . تماشابين فعاليت سربازان شوروی نباشندسهم گرفته و صرفًا مشاهد و 

و در منسوب بوده  ی کردندم خطريجاداکه برای انقالب به احزاب اسالمی و سازمانهايی بسازد که  شخاصا
به نمايندگان در صورتی که افغانان بگويند که . رفته بودندگ اج افسران و پوليس کشور ستۀرحزب، دستگاه دولتی، 

 رهبران شوروی بايد پاسخ ستاشوروی در افغانستان معلومات عينی و درست در مورد مسائل مختلف داده نشده 
از وضعيت کشور و ه نمايندگان شوروی در همه ساحات جمهوری دموکراتيک افغانستان مشغول کار بوددهند که 

مسائل اگر . ارددجانب شوروی ديدی واقعبيانه در مورد وضعيت در افغانستان ارند و دحزب معلومات دقيق 
 مطرح گردد، ، بخصوص موضوع تبديلی عبدالوکيل وزير ماليه به کارهای دپلوماتيکرسونل و مقرری هاپ

ا به سبب برداشت هشوروی بايد پاسخ دهد که نيازی به اين کار نيست و اينکه اين موضوع تن درينصورت جانب
رهبری شوروی بايد پيشنهاد کنند که می شود . ستابدين گونه مطرح گرديده  وکيل سبت بهنکارمل گرايانۀ ذهنی 

) که بايد به آنها توجه بيشتر صورت گيرد(خلقی های افراطی را با کمک و همکاری خلقی های صادق و راستکار 
  .  تجريد نمود

لۀ ميان دو کنگره مين کنگرۀ حزب کمونيست اتحاد شوروی از تره کی در جملۀ کمونيستانی که در فاص٢٦در 
برابر با نيمسال « شان و کمکی رايشاتگپرچمی ها اينرا ضربۀ بزرگی بر خلقی ها و . درگذشته بودند نام برده نشد

  .درين زمينه تلقی کردند» تالش های خود ما

 تنی چند از ١٤سفرونچوک، وسيلوف، گريکوف، کوزلوف، لومونوسوف، فتی يف، رومانتسوف و زمريانوف
 تن ٦٠٠٠٠ که شمار اعضای حزب به ١٩٨٢ و اکتوبر ١٩٧٨بين اپريل . بودند. ا.خ.د.دئولوژيک حمشاورين اي

از نظر طبقاتی اعضای حزب متعلق به خرده . د عضويت حزب اضافه از بيست چند افزايش يافتيمی رس
در باالترين  رهيچ عضوی از طبقۀ کارگ.  دانستر٪ اعضا را می شد متعلق به طبقۀ کارگ٨بورژوازی بوده تنها 

د کی جی يلارشد کمی حزب بخاطر مو. سراغ نمی شدزبی و دولتی، کميته مرکزی يا شورای انقالبی ارگان های ح
 عضو ١١۵٠٠ عضو و ٢٨٠٠٠بی يعنی ارگان های کيفری دولت و سازمان حزبی کابل بود که هريک به ترتيب 

  .  داشتند

     

  .....ادامه دارد 
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