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  داکتر حميد سيماب: برگرداننده به دری

  کی جی بی در افغانستان
  
  
  
  
  
  
  
  
   

 همدزسيقسمت 
  
   کی جی بیتخم و ترکۀ

  

شور با  کی جی بی بازسازی شده و تشکيالتی روی خطوط ١٩٨٠افغانستان در سال ارگان های امنيتی دولت 
 و  واليت٢٩ همۀدر ) خاد(رياست عمومی خدمات اطالعات دولتی . فرا می گرفتندرا  های آنشتياق آموزشاو 
 نفر ١٦٦۵٠ به ١٩٨٠ نفر در جنوری ٧٠٠ از خادکارکنان .  فعال بود کشورولسوالی ها و عالقداری های همه

ه آنها اعضای سازمان دموکراتيک جوانان بود٪ ٢٨و . ا.خ.د.ح آنها اعضای ٪۵٦  کهازدياد يافت ١٩٨٢در سال 
 در کابل ی خود را در اتحاد شوروی و در يک مرکز آموزش آموزش عملياتیاينان.  کميتۀ حزبی تعلق داشتند٦٣به 

، رياست امور )اوپراتيفی ( بخش عملياتی١١رياست عمومی خدمات اطالعات دولتی مشتمل بر . فرا می گرفتند
  . بخش خدمات فرعی و امدادی بود١١سياسی، رياست کارمندان و پرسونل و 

 گفت که به هدر افغانستان ابراز داشتکی جی بی از کار را  کارمل رضائيت کامل خود ١٩٨١در آگست 
تحت رهبری وی اظهار داشت که کی جی بی .  داردمندی خاصارادتکی جی بی رئيس عمومی اندروپوف 

با فراهم سااختن امکان و ايفا کرده جمهوری دموکراتيک افغانستان اندروپوف سهم نهايت با ارزشی در تاسيس 
 که برای اولين بار در تاريخ افغانستان سراسر کشور و همه اليه های برقراری امنيت و مصئونيت مؤثری

به گفتۀ . استبازی کرده ع از دستاوردهای انقالب ثور نقش پر ارزشی رادر دفااجتماعی مردم را در بر می گيرد 
ی خاد در در يک گردهمايی افسران ارشد و کارمندان عمليات. آغاز کرده بود»  صفرزير«کار را از کی جی بی او 

ه عليه دشمنان انقالب ثور مبدل گشته زخاد به يک نيروی واقعی رزم و مبار«اظهار داشت که کارمل  ١٩٨٢می 
     .»است

بيشتر درگير تدابير  اکنونخاد لی  و کار ارگان های امنيتی بودبخش عمدۀمبارزۀ مسلحانه عليه شورشيان 
تصفيه .  مخبر شامل بودند٩۵٠٠ های ارگان های امنيتی جنتياعوامل و در شبکۀ . بودشده عملياتی اجنتوری 

 عضو ٨٢۴٠ ه گروه عملياتی ايجاد شد٢٦٩برای اين منظور . انجام می شددر کابل  ًا کننده منظمیيشگيرپ یها
ارندوی، ١٣٩٢قوای مسلح،    هاتين عمليا چن تن از فعالين حزبی در١٧٠٠ عضو خاد و اضافه از ۵۴٠ عضو 
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 مرد جوانی را که از خدمت عسکری ۴۵٧٧ و خانه را تالشی ٩٦٠٠آنها  ١٩٨١ فبروری ٨ تا ٢از . سهم داشتند
وطنپرستان «نج عضو سازمان متمايل به چين پ تن بشمول ٧١. گسيل کردندسرباز زده بودند به کندک های تجمع 

 های عضويت کارتاز حزب اسالمی گلبدين . گرفتار گرديدند» نصر«نج عضو سازمان شيعی پو » آزاديخواه
 کشف و دستگير می شدند تن نظامی ١٢٧حزب که شامل آن عضو بخش کابل  ۵٠٠ پسانتر  و تن بدست آمد۵٠٠٠
رهبر مخفی . ف و اعضای آنرا دستگير کردندشرا ک» پيکار«سازمان مائويستی ) آرشيف(آنها بايگانی . گرديدند

جمعيت  رهبران از.  نفر را افشا ساخت٨٢۵  و در طی تحقيق اسامیافتاد گيرب» جمعيت اسالمی افغانستان«
  1.مخفی نفوذ داده شدندصفوف مبارزان جذب شده و دوباره به داخل به خدمت خاد ازده تن ود

هواپيمايی که متعلق به خط هوايی دولتی پاکستان بود .  شدپياده ساخته» عالمگير«عمليات  مارچ ٢بتاريخ 
 حين پرواز بطرف آلمان غربی ربوده شده و 2هبری مرتضی بوتوتوسط گروهی از دهشت افگنان پاکستانی به ر

ربايان رهايی همه زندانيان سياسی در پاکستان را تقاضا می  هواپيما.  در فرودگاه کابل به نشست وادار ساخته شد
ا راه های آنه. با نجيب اهللا رئيس خاد ديدار کرده بودو پيش ازين سه بار از کابل بازديد کرده مرتضی بوتو . کردند

.  روی اختطاف هواپيما توافق کرده بودند١٩٨٠مقابله با رژيم پاکستان را مورد گفتگو قرار داده و در پايان سال 
در  شخصًا با مرتضی بوتو ، فرودگاه را بتن داشتان مارچ نجيب اهللا، در حاليکه يونيفورم کارگر٣ بر ٢در شب 

به نجيب اهللا مشوره می دادند چگونه از وضعيت کی جی بی  نمايندگی اقامتگاه و. باالی پلکان هواپيما مالقات کرد
با هواپيما » الذوالفقار«مرتضی بوتو تقاضا داشت تا سه عضو سازمان . عليه پاکستان بهره برداری سياسی کند

ف با  ساعتی، سه ماشيندار کالشنيکوۀ دالر پول نقد، آلۀ انفجاري۴۵٠٠به تروريستان مبلغ . دنربايان يکجا شو
 از برژنف خواست دولت رئيس جمهور پاکستان  ضياالحقهنگامدر همين . مهمات آن و چهار بم دستی داده شد

 زيادی در مورد رژيم تروريست یتبليغاتای دسروص. کندهواپيما و مسافرين آنرا آزاد تا د  سازافغانستان را وادار
بيا پرواز داده يد تا با موافقۀ طرابلس هواپيما به لشد و سپس تصميم گرفته شزی و دهشت افگن پاکستان راه اندا

 وعده کرد تا به هواپيماربايان پناهندگی سياسی داده و گروگانان را در اردوگاهی نگهداری  رهبر ليبياافیذق. شود
  .دزنان سرنشين هواپيما اجازه يافتند طياره را ترک کنند، سپس هواپيما سوخت گيری نموده از کابل پرواز کر. کند

 آن از بين برده 3»واخاف«يکجا با چاپ خانه و دستگاه راديويی » رهايی« سازمان مخفی ١٩٨٢در فبروری 
اين سازمان ارتباطات گسترده يی با استادان، دانشجويان و کارمندان دفتری در کابل و سائر شهرهای . شد

 فروشنده و بازارگان و ده ٩ کارگر، ١٣ معلم، ٧ دانشجو و شاگرد مکتب، ٦٠ کارمند رسمی، ٣١. افغانستان داشت
  . تن می شدند دستگير گرديدند١٣٠منسوب اردو که جمله 

 اضافه از . مخالف سهم گرفتن جنگجوياسرکوب عمليات گسترده و محلی ٧۵٠ خاد در ١٩٨٢در نيمۀ اول 
 ٣٠٠ در حدود هت بر اساس گزارش عوامل خاد انجام يافجنگجويان ضد رژيم حملۀ هوايی و توپچی بر مراکز ۴۵٠

 . گرديدندبازداشت نفر اعضای آنها ٦٠٠٠ بين برده شد و زکميتۀ سازمان های اسالمی ا

 ۀ از مبارزدني آنها به دست کشقي و تشوزاني پارتی گروه هاپاشاندن ی وجه مهم کار خاد تالش براکي
 ۵٠ گذاشته در نيد را بزم خوۀاسلحمخالف مسلح گروه  ٢۵٠به اثر تالش های خاد . بودبر ضد دولت مسلحانه 

 آنچه جاديبه اکی جی بی .  راه انداخته شدگري واحد د١٦٢ شدند و مذاکرات با سرکردگان مي تنظیگروه دفاع خود
 یموانمود  4 مسلح اشراری دسته هاخود را دسته ها نيا.  بودلي قایادي زتي شد اهمی مدهينام»  کاذبی هادسته«

و نابودسازی  داد به کشتار ی فرصت دست ميکهده هرگاهش اتيعملوارد  یاقع وني مجاهدی گروه هاهيعل وکردند

                                                 
  ) داشت نويسندهياد (– يک گروه متمايل به چين نيز در شهر مزار شريف کشف و امحا گرديد  1
 که دوبار بود و برادر بينظير بوتو) ١٩٧٧ -١٩٧١(صدراعظم و سپس رئيس جمهور پاکستان  مرتضی بوتو پسر ذوالفقارعلی بوتو  2

 به امر ضيا الحق ١٩٧٩ با کودتای جنرال ضيا الحق از قدرت سرنگون و در سال ١٩٧٨پدرش در سال . صدراعظم پاکستان گرديد
    برگرداننده    –. بدار آويخته شد

3  Vakhavتاجاييکه از اهل خبرۀ سازمان رهايی افغانستان پرسش بعمل آمد اين نام و اين راديو شناخته نشد و نه .  کذا فی االصل
   برگرداننده –سازمان رهايی در آن زمان مالک و گردانندۀ دستگاه راديويی بود 
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ياد می کردند و اين کلمه را به شکل » دشمن «امروسی مردم افغانستان را بنمجاهدين و جنگجويان شامل جنگ مقاومت ضد  روس ها  4
شصت سال پيش از که » بسمچی«اسم خاص بکار می بردند که به همن ترتيب وارد قاموس زبان روسی شده است، درست مانند کلمۀ 

که از طرف روسها بکار » دشمن« کلمۀ درين ترجمه بجای. به مبارزين ضد روسی تاجکستان و ازبکستان امروزی اطالق می شدآن 
  شدهرفتهگکه مروج روس پرستان خلقی و پرچمی بود بکار » اشرار«کلمۀ ولی برای ما منحيث اسم خاص نامأنوس است می رفت 

   برگرداننده   –. است
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می  کيتحرزمينه سازی و  ها را زاني مختلف پارتی گروه هاني ب و برخوردهاآنها تصادمات.  پرداختندیآنها م
 ی مميت تسل خود را به مقامادهي دولت دست کشهي خود علۀ مسلحانۀ کرد ظاهرًا از مبارزی مجابي اگاه و هرندکرد

وجود داشت و تا مجاهدين کاذب  دستۀ ني چن٨۴به تعداد  ١٩٨٢در اکتوبر . پيوستند یدولت مه صف  بايکردند 
 .دي گردلي تشکزي نگري دی دو١٩٨٣ یجنور

 در حدود ،ري را دستگی مختلف مخفی عضو سازمان ها١۵٠٠ اضافه از یتي امنی ارگان ها١٩٨٢ در سال 
 را که ی ضد دولتی و تظاهرات کتلوی را خنثی گروه چپ افراط١٧٠ ،را سرکوب ی ضد دولتی گروهبند٢٠٠

 یستي گروه ترور٢٧آنها . فروپاشاندند شد ی مدهي تدارک دی مذهبادي ساگرد انقالب ثور و اعنيبمناسبت چهارم
 یدر ط. دندکر جادي کنترول دولت اريدر مناطق زرا  ی واحد دفاع خود٢٠٠ برده و ني بز را انفر ٣٠٠مشتمل بر 

 ی که بداخل گروه هاجنتي ا٨٠٠با استفاده از کشف و گزارش  خاد یتي والی ارگان ها١٩٨٣ اولسه ماه 
 .نمودند یراه اندازرا  ی محلۀ حمل٣٦٠ و يی هواۀل حم١۴٠ ند نفوذ داده بودیزانيپارت

نظيم و تبارز ت مطرح و قابل حساب یروي نکي را به شکل یکرد تا سربازان سرحدمی کوشش کی جی بی 
تناسب .  دادی ملي مسلح را تشکیروهاي ن٪۴٣٫٧ می رسيد نفر ٢٧٧١۵ به ١٩٨٣تا سال که تعداد آنها . دهد
 ونيسيکم ی انقالبی شوراو. ا.خ.د.کميته مرکزی ح. است ٣/١م ظ منی در برابر اردوی سربازان سرحدیآرمان
 سربازان اين نيروها اما تعداد آورده بودوجود ب ی سرحدیروهاي در نی عسکرتي مکلفارتباط با امور در یخاص

 در سال ی سرباز پشک۵٦٠٠ ۀبطور مثال از جمل.  شدی نمليتکميچگاهی هاز خدمت فراربلند  زانيمبخاطر 
 و کيپوگراف کشف تويۀ بطر٢٠٧ ،ی سرحدی لوا١٠ جادي اه برای برنام اما نفر آنها فرار کردنددوهزار ١٩٨٢
و اضافه از . ا.خ.د.ح آنها عضو ١٣٠٠نيروهای سرحدی  افسر١٧٣٢ ۀاز جمل. ت هاوان وجود داشيۀ بطر١۴۵

 . بودنددهي آموزش دیصد تن آنها در اتحاد شورو

در سال . مؤثری برای قوای مسلح انجام می دهدت اخدم) عملياتی(بخش اوپراتيفی  در ی نظاماستخبارات
 را به همکارعضو  ١٧۵٦ عامل و ٣٨٣٨ار  اداره و کنترول کی نظاماستخباراتعضو  پنجصد و شصت ١٩٨١

 عامل اشرار ۵٠ و نيز عضو ١٨٠٠٠با  ضد دولتی ی مخفدستۀ مبارزين ٢۵٦ آنها ی همکاره بکه عهده داشتند
   .دنديکشف گرد

 هواخواه اخوان ی سرحدی اردو و قواني از منسوبیاديکه تعداد زبر اين امر آگاهی داشت کی جی بی  ۀندينما
 .داشتمنفی سخت اثر  اردو ني امر بر انضباط و دسپلني بودند که ادي جاوۀ و  شعلیل ستم من،يالمسلم

 تا ٨۵٠٠٠ به ١٩٨٣ وجود داشت و قرار بود تعداد شان در سال یکارمند نظام ٧٣٠٠٠ سيدر صفوف پول
 ی هاجزوتام.  بودنددهي آموزش دی افسر و ضابط  در اتحاد شورو۵٠٠٠اضافه از .  نفر باال برده شود٩٠٠٠٠
   .سهم گرفت ًامشترک با اردو اتي عمل١٠٠٠و در را انجام داده  اتيعملچهارصد  ١٩٨٢در سال  یارندو

برای . کردندو اهتمام می گرفته ارگان های امنيتی با دقت خاص برای روز های تعطيالت دولتی آمادگی 
ت و در طول راه هايی که می توانستند ننده در داخل و اطراف پايتخکپنجمين سالگرد انقالب ثور تدابير پيشگيری 
وستاهای نزديک ر ناحيۀ شهر و ١٢يشگيری کننده در پيه های فتص. مورد استفادۀ اشرار قرار گيرند گرفته شد

 واحد کمين هر ٣٠ و ،سرباز ۵٠ هر يک متشکل از اضافی يازده واحد نيروی عملياتی. پايتخت صورت گرفت
 اشخاص مشکوک و ناشناس در هر وقت شب و روز در همه نقاط پايتخت ه ايجاد گرديدسرباز ٢٠يک متشکل از 

را فوق العادۀ امنيتی  می تدابير ١٠ اپريل تا ٢١از ارگان های امنيتی . بازداشت و مورد بازجويی قرار می گرفتند
و شب ی يعنی قريب سه برابر تعداد معمول افراد گشتارندوی  سرباز ٧٠٠٠ در حدودبکار بستند که در طی آن 

ارندوی .  ناحيه به حالت آماده باش قرار داشتندر مسلح سيار در هاحتياط سراپاوهای ر ني ودر گزمه بودندروز 
پوسته برای نظارت بر نقاطی که از آنها می شد با راکت يا سالح سنگين بر مراسم رسم گذشت آتش باری نمود 

 عبور و مرور می کردندخارجيان که  ی و مسيرهاينقاطبر را  خود ديده بانی خاد  و ايجاد کردديده بانیهای 
نگهبانی رهبری   که در نگهبانی سران کريملين تجربه داشتند کی جی بی ٩کارشناسان رياست  .افزايش داد

  . دنبه عهده گرفتافغانستان را 

رايج گرديد و  شورویزندانهای با نمونه گيری از  ١٩٨١بار اول در سال کار اجباری در زندانهای افغانستان 
 برای ی جوره يونيفورم و زيرپوش٦١٠٠٠ ه وبدست آمدمفاد  مليون افغانی ٣٠از توليدات زنداندر سال اول 

  .استفادۀ پوليس نظامی در کارگاه های زندان پلچرخی توليد گرديد
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کات خاد  در چو يیارگان جداگانه. در وزارت امور داخله ايجاد گرديدستخباراتی خدمات ابخش  ١٩٨٢در می 
 ياد می ١٠ برای پوشاندن هويت آن فقط بنام رياست  کهياد می شد) رياست استخبارات خارجی(بنام رياست فدا 

 های خاد در واليات همجوار مديريت در چوکات شعبه ١٠کز و ر مديريت در م١۴متشکل از اين رياست . گرديد
 جالل آباد، نيمروز، هلمند، زابل، پکتيا و کندز  در شهر های هرات، فراه، کندهار، خوست، وايران و پاکستاان

 ١٩٨١در جون . داشتد اين رياست وجودر چوکات  غيرقانونی نيز ين امور مهاجربخشقبايل و بخش . بود
که  بودند. ا.خ.د. اعضای قابل اعتماد ح که همه مشتمل برداشتنفر کارشناس  ٣٧٠ به تعدادخدمات اطالعاتی 

يک کمونيست خوب در ضمن يک چکيست «به گفتۀ لنين .  شوروی فرا گرفته بودندتعليمات خاص را در اتحاد
وزارت اقوام و شعبات زير پوشش سه يا چار کارمند  هريک متشکل ازه های اطالعاتی توسپ. »خوب نيز است

احمدشاه پايا فرزند غالم حيدر بود که کورس های مسئول اين بخش . کار می کردنددر مناطق سرحدی قبايل 
  . را در تاشکند گرفته بودجاسوسی

عليه پاکستان، ايران و سائر  و جاسوسی  کار استخباراتیپيشبرد  دولتی خدمات اطالعاتايجادهدف از 
خدمات خاص اياالت دستگاه های   ومعلومات پيشگيری کننده در مورد مهاجرين افغانی، بدست آوری کشورها

 رياست  روسیمشاور. بوددر خارج کشور گاه های استخباراتی تأسيس اقامتمتحده، چين و کشورهای اسالمی و 
کار کرده در آن کشور  ١٩٦٩ تا ١٩٦۴ کارشناس امور ايران بود که از 5)يوری(خدمات اطالعات دولتی لژنين 

 اقامتگاه های خاد بود وايران مسئول استخبارات ن م آپاکستان و رياست دوخاد مسئول استخبارات رياست اول . بود
ی، تهران، مشهد، بن، انقره، کويت، کراچی و چمن وجود ئکويته، پشاور، اسالم آباد، دهلی، بمبشهرهای در 

کی از طريق اقامتگاه های با استفاده از شفرهای شوروی ها با کابل اين نمايندگی ها ارتباطات و مخابرات . داشت
  .شوروی صورت می گرفتجی بی 

 که  وجود داشتهمکار غيرحرفوی جاسوس ٢۵٠ و )اسوس حرفویج ( ايجنت٣١۵ خاد دستگاه اجنتوریدر 
.   فعاليت داشتند در ايرانهمکار ٧٣ عامل حرفوی و ٣٩در پاکستان و  همکار ١١۵ ايجنت و ١٠٧از آنجمله 

مخفی  ايجنت ۴٨و دسترسی مستقيم داشتند  اسالمی مخالف  های به مرکزيت تنظيمعامل حرفوی خاد بيست و شش
پانزده تن از افسران، کارمندان نظامی و اعضای خدمات خاص . کار می کردندهاجرين افغانی مصفوف در ميان 

اسناد رسمی در مراکز و شعبات با هشت عضو خاد  .نده بود شددرآورده خاد استخدامنيز به پاکستان ) استخبارات(
نفوذ بلوچستان پاکستان  در رهبری احزاب صوبه سرحد شمال غربی و  و در پاکستانمخالف احزاب وتنظيم ها 
 عاملده گروه زپان. نده بود اقوام افريدی، مومند، توری و باجوړی ارتباط برقرار کردبزرگان با مشران و کرده و

 اشد محرمفعاليت يک راز اين  فعاليت داشتند که نفر در ماموريت های خاص ميان قبايل آزاد ۴۵۵مشتمل بر 
مرکزيت به  می توانست  هاآنطريق  که از داشتمجراهايی تی افغانستان  دولمات اطالعاتدخ. تلقی می شددولتی 

 افغانی و خدمات جاسوسی پاکستان و ايران نفوذ مجاهدين فرماندهی تنظيم ها و مراکز آموزشی  هایو قرارگاه
می دی به عربستان سعوکسب و کار جهت بنام افغانانی که   و حاجياناسناد با خادافسران و عوامل جاسوسی . کند

  . ه می شدند به ماموريت فرستادمی برآمدند وپاسپورت های خارجی  در پی خريدرفتند 

 نوشته ها و کست کهبود » کميتۀ مهاجرين وطندوست«کميته يی بنام در پاکستان رويکش کار و عمکرد خاد 
و گلبدين محمد نبی محمدی، صبغت اهللا مجددی جهت بدنام ساختن آنها . های ضبط صوت را پخش می کرد

 .ندر ساختند که برخالف مصالح مردم افغانستان با رژيم های مرتجع اسالمی ارتباط دامیتهم را مآنها حکمتيار 
. ی انداخته شودگرفت تا دست يکی به گريبان ديگرمی صورت تالش » تفرقه انداز و حکومت کن« اصل مبنایبر

د نبی محمدی رهبر حرکت انقالب اسالمی نوشته شده توسط مولوی محمگويا  ضد گلبدينی که جزوۀ ٨٠٠به تعداد 
در . در منطقۀ پشاور انداخته شدند» یکچه گ« و 6»برسکو« های مهاجرين کمپدر  ١٩٨٠در اخير سالبود 

که به مولوی محمد نبی محمدی هشدار می داد که گلبدين حکمتيار نقشۀ از بين بردن  یصصوعين زمان نامۀ خ
کی . گذاشته شدوی دفتر  در  نوشته شده وافغانستان يک عضو ناشناس حزب اسالمیم اورا طرح کرده است از نا

  را خطاب به فرمانده يکی از جبهات حزب اسالمیاز جانب گلبدين حکمتيار نامۀ خصوصی يک جی بی همچنين 
يک علی ج تبصرۀ جعل کرد ودر چشم رهبران مجاهدين و مقامات پاکستانی حکمتيار بمنظور بی اعتبار ساختن 

  . نتشار داددرين ارتباط را روزنامه 

                                                 
5  A.M. Lezhnin (Yuri) 
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6  Barsako  برگرداننده  – شناخته نشداين کمپ . کذا فی االصل   
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 حاوی ابالغيۀ تاريخی اول ) آن بزبان دری۵٠٠٠ آن بزبان پشتو و ١۵٠٠٠( ورقۀ تبليغاتی بيست هزار
 موضع در بين ۵٩در  حکومت جمهوری دموکراتيک افغانستان در مورد برگشت مهاجرين ١٩٨١جنوری 

    .فعاليت نقش داشتند ايجنت درين ٣٧ته شد که افغان در پاکستان و ايران انداخپناهندگان 

 و امين مبنی بررياست فدا انديشه های تره کی رزمی  گروه يازدهاز طرف   ويژههایعملياتبا راه اندازی 
به اوسادچی نمايندۀ مقيم کی جی بی گفته  ١٩٧٩ جوالی ۵بتاريخ امين . ضربه زدن به پاکستان عملی ساخته شد

وضعيت سياسی داخلی آن کشور و آشفته سازی  رهبری پاکستان ب شصت نشان دادن بهضربود که يگانه راه 
با معضله را هار ماه پاکستانی ها چمدت سه يا به اين کار با ادامه دادن ما «.  در ايالت سند بودآشوبسازماندهی 

تره کی در . ند خواهد بودکه آنها درينجا انجام می دهنچه آاز وخيم تر و جدی تر که بسی يم ساخت ی روبرو خواهي
اين مفکوره نتيجۀ مسافرت پسر ذوالفقارعلی بوتو صدراعظم پيشين  ».ست که چگونه درين مورد عمل کنددصد

) لز پارتیپيپ(فعال حزب مردم پاکستان عضو سياسی پاکستان و اسلم بنارسی يک ملی گرای شناخته شدۀ سندی و 
از حکومت افغانستان در کار مبارزه عليه ضيا الحق ياری خواست و وی  . انجام داد به کابل١٩٧٩در می بود که 

  . برای اين منظور استفاده شوداين کشوراجازه دهد از قلمرو حکومت افغانستان  تا  نمودخواستدر

 جنگ در بلوچستان و اندازی راه برایکه ميرهزارخان رهبر بلوچ های پاکستانی  ١٩٨٠در اخير دسمبر 
 ۴٠٠ سپرد تانجيب اهللا به وی وعده .  انجام داددر افغانستان با نجيب اهللا مذاکراتی ر بودبيقراآزادساختن آن 
سه کمپ . برايش بدهدبرای اين منظور الشنيکوف ک قبضه ١۵٠ مهمات و حنگ افزار و  يکجا باآموزگار نظامی

در اپريل بلوچ ها  کشورهای همجوار ايجاد شد و حينی که خيربخش مری رهبر یبلوچ هاآموزش نظامی برای 
کمپ ديگر را نيز برای آموزش سربازان رزمی که   از کارمل تقاضای کمک مالی و نظامی نمود خاد دو١٩٨٢

   7.کردتشکيل می دادند ايجاد را در جنگ عليه پاکستان و ايران بلوچ تير پشت و ستون فقرات قطعات چريکی 

صورت کار انعطاف پذيری و حوصله مندی ا ران اقوام بسروحانيون و با  می کرد که يهم اصرارپکی جی بی 
 8انی از رژيم تشويق کنندبب پشتبه و می توانستند آنها را هنفوذ معنوی داشتمردم کشور بر اين اشخاص  چون گيرد

مارشال سکلوف معاون وزير دفاع، مشاور حزبی . ه شدکی جی بی تغيير دادولی ستراتيژی جنگ بدست خود 
دران يربۀ نظامی بر قباضطرح ١٩٨٠گان کی جی بی و سفارت شوروی در کابل در اواسط کوزلوف، نمايند ل 

همين  اماند اشتذدر جريان گرا و کارمل  را ريختند  حقانی جالل الدينولوی منيروهایواليت پکتيا و سرکوب 
کار صميم گرفتند تا ی داده و تأ در سپتمبر همان سال برعليه راه اندازی هرگونه عمليات وسيع نظامی راشخاص

انصراف از طرح ريخته شده به دليل  .دهندمرکز تبا شورشيان ضد دولتی ل يقباآشفته سازی روابط بر را 
 چوندشوارگذار بودن اراضی منطقه و عمدتًا به سبب رقم درشت افرادی بود که در چنين عمليات درگير می شدند 

 تفتين و آشفته برای.  مسلح بودندها آن٢٠٠٠٠ که از آنجمله می رسيد نفر ٩٠٠٠٠ران به دتعداد جوانان قبايل 
ل فرستاده شدند و کارکنان سياسی به قباي. ص داده شد مليون افغانی اختصا۴١ سازی روابط قبايل و شورشيان مبلغ

 ايلقبل تالش کرد با سران يفيض محمد وزير اقوام و قبا.  شداندهريختدولت از هوا بر سر آنها اوراق تبليغاتی 
فرستادۀ پيام کشتن ه را بحقانی جالل الدين ولوی مدرين ارتباط مقامات کابل . راه اندازد اما کشته شدرا مذاکراتی 

        .رسم اسالمی مهمان نوازی متهم ساختندزيرپا کردن  و رسان

  در کلکهبزرگ بيلۀ  ق١٨ از اين سرکردگان. مذاکراتی را راه انداختل ي تن از سران و مشران قبا٣١۵خاد با 
 به خاد مستفيد شده مادی  های از کمکقبايلبرخی ازين .  نمايندگی می کردند بودندرنفمليون مشتمل بر يک 

 هايی از مرزهای بخش تا ی از افراد آنها استخدام می گرديدند  و دسته های مسلحمی شد رشوه داده  شانرهبران
  . بگيرند و مراقبتديده بانیپاکستان و ايران را تحت افغانستان با 

                                                 
نها توافق صورت گرفت در مذاکرات ميان کارمل و نازيشن امروخوان منشی عمومی حزب کمونيست پاکستان آ هايی که روی  فعاليت 7

.  بيابند و آنها را بيشتر وابسته و متکی بر اشغالگران سازندنشانده های افغانیبرای اين منظور دست آنها تالش کردند . نيز مطرح شد
  )يادداشت نويسنده(

آنگونه که که تأييد نام منشی عمومی حزب کمونيست پاکستان از هيچ منبعی ميسر نشد و بس محتمل است که   استيحضقابل تو
       برگرداننده   –. نادرست باشدميتروخين يادداشت کرده اشتباهی و 
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 را به سعيد افغانی رئيس (APN) آورد تا جايزۀ بين المللی ابن سينا  می تابييف بر کميتۀ مرکزی حزب کمونيست اتحاد شوروی فشار 8
  ] سطر کشيده شده است٢۵درينجا  [)يادداشت نويسنده (شورای علما و روحانيون جمهوری دموکراتيک افغانستان اعطا نمايد
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يام بود که ق 9»هزاره جاتاسالمی يعی اتحاد ش« ولسوالی در واليات غور، ارزگان و باميان بدست ٣۴کنترول 
خاد توانست با روحانيون و . را تشکيل می داد نظامی پرقدرتو يک نيروی رهبری کرده عليه تره کی و امين را 

اقامتگاه کی جی بی و رياست پنج . دهدترتيب ت آنها را با کارمل  مالقا وختهران شيعه ارتباطاتی برقرار سابره
با او وارد  و کرد نظامی هزاره جات تماس برقرار ان يکی از فرمانده10»وطنپرست«با  ١٩٨١در سال خاد 

اتحاد اسالمی هزاره « در مقابل انحالل  و برای همکاری شدویمنجر به توافق انجام رسکه  گرديدمعامله يی 
هزاره جات «بجای اين اتحاد منحله سازمان خاد . شد داده یدولتدستگاه در » وطنپرست«برای قامی   م»جات
  . 11که تحت اداره و کنترول خودش بود را ايجاد نمود» جوان

شيعی در شمال شناخته شده سيد حسين شاه مسرور يک رهبر و شاعر با ١٩٨٢ارگان های امنيتی در دسمبر 
پيگرد و  واليات شمال توسط تره کی و امين و »پشتون سازی«و  چريکی قرار داشت که در رأس يک گروه کشور

تفرقه انداز و حکومت « اصل کارگيری از و با نمودمذاکره آغاز تقبيح می کرد به را سرکوب حقوق هزاره ها 
 مراکزيی بر به امر سيد حسين مسرور چار عمليات بمباران هوا .به کنار خود کشانداو را منحيث يک متحد » کن

  . رقيب در واليات بلخ و جوزجان صورت گرفتیگروه های چريک

منفی روحانيون و تشويق آنها به همکاری با اقدامات درازمدت و بغرنجی بمنظور پايان بخشيدن به فعاليت های 
فر به  ن٢٠٠روحانی کمتر از  نفر ٣٠٠٠٠٠مقامات رويدست گرفته شد اما مؤفقيت چندانی در قبال نداشت و از 

، اما خطيبان همه مساجد زير نظر و کنترول دستگاه ندختانده شدبرانگي و قرار گرفتن در کنار دولت یبدلصف 
   . گرفتنداطالعاتی قرار 

با کنفرانس های مطبوعاتی . صورت می گرفتاز طريق ارگان های امنيتی در بين مردم کار توضيحی 
  وحکومت داير می گرديدهايی در پشتيبانی از سياست های مجاهدين راستين و دروغين و گردهمايی اشتراک 

  . در توضيح اصالحات اقتصادی و فرهنگی در کشور توزيع می گرديدپاره ها و جزوه هايی ورق 

 که ارگان های امنيتی افغانی با اقدامات ويژه ايکه آن بود در کابل آنو نمايندگی کی جی بی اقامتگاه انگاشت 
 سازی وضعيت کمک می کردند ودستاورد ها در عرصه های عادی به ه انجام دادنکويیاتخاد می کردند کار 

  . گسترش و توسعه می دادندرااجتماعی اقتصادی، سياسی و نظامی 

. گرفتتوسط شوروی ها صورت می در کل و بصورت دائمی افغانستان عمًال، دستگاه سرکوب دولت تمويل 
 مليارد افغانی ١٦اضافه از را که ض داخلی دولت افغانستان وقر. جه بود بودجه مواشديدان با کسر ت افغانسدولت

 چند عايد ٣٫٧ مليارد افغانی يا ٨٠٠لر يا بيشتر از ا مليارد د١٫٦ض خارجی دولت وقر. بود شوروی ها پرداختند
  .ساالنۀ دولت بود

روبل ( مليون روبل طال ٢٠مبلغ  ١٩٧٩در جنوری : گرددارائه می داده شده درينجا نمونه هايی از کمک های 
 مبلغ يک مليون روبل ١٩٨٠در سال . داده شدبه امين برای کارهای استخباراتی اگسا و وزارت دفاع ) قابل تسعير

 ١٫٦اطراف و مناطق  روبل قابل تسعير برای ارگان های امنيتی ٢٠٠٫٠٠٠قابل تسعير برای مقاصد خاص، 
مليون روبل طال ٢۵٠ مبلغ ١٩٨١در سال . داده شدبه خاد م و قبايل روبل قابل تسعير برای کار ميان اقوامليون 

                                                 
 تا جايی که پژوهش صورت گرفته توانست سازمانی با چنين نام هرگز در مناطق هزاره و شيعه نشين وجود نداشته است و احتمال زياد  9

بت شده بود ثمی رود ميتروخين اين نام را از يادداشت های پراگنده و آشفته ايکه بدون بيختار صحت و سقم در آرشيف کی جی بی 
 موجوديت گزارشات نادرست و حتی مغرضانه در ارتباط به نيروهای مقاومت ضد روسی شايد زيادهم شگفتی .ادداشت کرده استي

رد از آنها پرسش به عمل آمد خاطر نشان می سازند که درطول سالهای جهاد و جنگ مقاومت در  اهل خبره ايکه درين مو.آور نباشد
يکی از . را در ترکيب نام خود بکار نبرده است» شيعی«يا » شيعه«افغانستان هيچ سازمان متعلق به برادران شيعی مذهب کلمۀ 

ری قيام شيعه ها و هزاره ها بر ضد دولت های تره کی و امين کارشناسان درمورد اين بيان ميتروخين اظهار نظر می نمايد که رهب
که نه تنها در واليات ذکر شده توسط ميتروخين بلکه بيشتر در واليات غزنی و سمنگان بود » شورای اتفاق اسالمی افغانستان «دستب

نمايندگان پشتون ها و تاجک های اين نيز نفوذ داشت و در اساس گذاری و هم در مجاهدت های آن عالوه بر برادران شيعه و هزاره 
   برگرداننده –. واليات نيز سهم داشتند

 –. به هر حال، هويت اين فرمانده شناخته نشد. نيز گفته شود» وطندوست« که می تواند (Patriot) نويسنده ترجمۀ اين نام را آورده  10
  برگرداننده 
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 اگر هم وجود داشته روی کاغذ و شايد ترفند چند تن خاديست هزاره بوده »هزاره جات جوان«سازمان ين ا آگاهان برين نظرند که  11
   برگرداننده   –. است چون نه کسی از آن خبر دارد و نه هم هرگز می توانسته در هزاره جات به نفع دولت کار کند
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موتر داده شد يک عراده منشی های کميته های واليتی از هريک  برای ،بخاطر معاشات اعضای خاد انتقال گرديد
کميته مرکزی حزب دموکراتيک خلق افغانستان بصورت کامل از  ساختمان انستتيوت علوم اجتماعی و عمارت و

و در سال  به بخش استخبارات سرحدی داده شد روبل ٣٠٫٨٠٠مبلغ .  مالی اتحاد شوروی تمويل گرديدکمک
دست به جيب برده  شوروی ارباب قدرتگذشته از آن . ديگر به آن اضافه گرديد روبل ۴٠٫٠٠٠ مبلغ ١٩٨٣

 مليون روبل قابل ۵  مبلغوستاهار  و خطيب مال٣٨٫٠٠٠ شهرها و  و خطيب مال١٢٫٠٠٠معاشات بمنظور تاديۀ 
يک مليون روبل برای  که ازين جمله بذل کردند ١٩٨٢ و ١٩٨١ مليون در سالهای ١٠ و ١٩٨٠تسعير در سال 

  .ده شده بودراضی نگهداشتن آنان اختصاص داخوش و شماری از شخصيت های برجستۀ اسالمی و به رشوه دهی 

 اين رقم  و داده شد هايون روبل طال به افغان مل١١٠ جنگ افزارها و مهمات نظامی به ارزش ١٩٨٠در سال 
 مليون روبل طال ٧۴٠ اضافی به عمومی نيازمندی های. بالغ گرديد مليون روبل ٧٠به  12 نيمۀ اول سال جاریدر

 ٣٦٠ مليون برای بخش کشاورزی و ١٨٠ مليون روبل برای اردوی افغانستان، ٢٢۵ جمله ازينمی رسيد که 
  .صاص داشتاختمليون برای بخش صنعتی 

عالوه بر  ند ودر سراسر کشور فعاليت داشتبا اختيارات وسيع  هم موازاتکی جی بی در » شرشره«واحدهای 
 پيش می بردند و در آشفته ليميان اقوام و قبارا در ار ک دهشت افگنی، خرابکاری و جذب عامل و ايجنت، اعمال

، راه بلدان و چينانآنها مخبران و خبر.  داشتنددستز يت های مجاهدين و ايجاد واحدهای دفاع خودی نيلفعاسازی 
 آنانمل را جهت افشای مخفی گاه های شورشيان در شهرها، کشيدن نقشۀ خانه ها و مسيرهای رفت و آمد ا عورسائ

 اتحاد 13 مجاهدين افغان را از بسی جهات با جنبش بسمچیخواهانۀکی جی بی مبارزات آزادي. کردندمی جذب 
در  را  چکا در برابر بسمچی های که شيوه ها و تاکتيک هادانستبنابران مناسب می  و می کردشوروی مقايسه 

  .کندکارزار افغانستان اعاده 

، گروهی از »شرشره« کی جی بی، اقامتگاه کی جی بی و نمايندگی کی جی بی در کابل، قطعات سردمداران
و نمايندگان بخش استخبارات ارتش ) جی آر يو(مشاورين وزارت داخله، اقامتگاه استخبارات نظامی شوروی 

جمع جام و هماهنگ سازی سان بر  تا در کابل مجلسی تشکيل دادند١٩٨٠نومبر١٩بتاريخ شوروی در افغانستان 
و شيوه های استفاده ازاطالعات مذکور و مبارزه عليه ش مخفی مقاومت بدر مورد شورشيان و جنآوری اطالعات 

، واحد های آن نمايندگی کی جی بی  وگروه هماهنگی متشکل از اعضای اقامتگاه يک . نمايندبحث شورشيان 
پيشنهادات مشخصی را بر و  بدست آمده را تحليل کرده اطالعاتو اقامتگاه جی آر يو تشکيل گرديد تا » شرشره«

 تا سپرده شدارگان های کی جی بی وظيفه به . مبنای آن فرمولبندی و به فرماندهی نظامی شوروی ارائه دارند
 به مراکز تجمع نمايیحملۀ هوايی، و راه بلدانی را برای راهبمباران و ايجنت هايی رابرای نشان دادن اهداف 

رئيس  14ايواشوتيندرين مجلس ايوانوف از رياست عمومی اول کی جی بی و .  تهيه بداردجويان ضد دولتیجنگن
  .جی آر يو که معاون اسبق کی جی بی بود اشتراک داشتند

خواجه شير آقا با  ١٩٨١در آغاز سال از طريق عوامل خود » شرشره «های واحداز یافسران عملياتی يک
شناسايی شخصی بهم  در واليت هرات  نفری اشرار٢۵٠يک گروه  ۀ سال۴۵تاجک سنی مذهب سرکردۀ چونغر 
.  از مبارزه دست بکشدپيش آمده همکاریاز در  رفتند و او را متقاعد ساختند تا سالح بدون حمل اوبه ديدن ه رساند
همدستان سابق ياران و  بايد عليه ش گروهاجتناب از خلع سالح کردندرخواست کردند که برای از چونغر آنها 

 هدايات کی جی بی را اجرا می کرد وفعاالنه در سخت کوشانه )»ابی«با نام مستعار (چونغر . خود سالح بردارد
 کمک کرده معلومات، راه بلدان و سازی ماموريت های ويژه عليه رهبران آنها و پياده سرکوب گروه های مقاومت

گروه مربوط به چونغر بر خطوط مهم مخابراتی و . قرار می داد» شرشره«مخبران الزم را در اختيار واحد 
رد خدمات صادقانه اش اعتماد کی جی بی را بدست آوچونغر با .  قريه استيال و کنترول داشت۴٨التی و صموا

نيروهای مربوط به . ه گروهش اختصاص دادرای پيوستن ببرا نيز  تن جنگندۀ ديگر ٦۴٠چنانکه کی جی بی 

                                                 
   برگرداننده –کذا فی االصل   12
 ياد می شدند قدرت بسمچیورشيان محلی آسيای مرکزی که بنام با فايق آمدن بر مقاومت شديد ش ماسکو ١٩٢٠ در طی سالهای  13

شمار زيادی از شورشيان به کشور مجاور . تحکيم بخشيدکه قبل بر آن زير سيطرۀ روسيۀ تزاری قرار داشت ی مناطقشوروی را در
يادداست (. کردندوی استفاده می ای ميانۀ شوري و از خاک آنکشور منحيث پناه گاه برای راه اندازی حمالت در آسندافغانستان گريخت

   )ويرايشگر نسخۀ انگليسی
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14  P.I. Ivashutin 
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 عمليات عمدۀ ٢١در » شرشره« يکجا با يک واحد چه و نهمستقال چه ١٩٨٢ تا مارچ ١٩٨١از اپريل  چونغر
 با قلبه گزی جمله يکی کمال  که در آنند فرمانده گروه های مقاومت را نابود ساخت٣١ و ندرزمی سهم گرفت

دومعاونش و ديگری قيوم ترکان بود که اين اخيرالذکر مشاور کميته مرکزی حزب کمونيست اتحاد شوروی 
که مسئول حمالت را  16»کوبالت« همچنين فرمانده گروه رنيروهای چونغ. را اسير گرفته بود 15کوالژنکو

در مجموع گروه چونغر با  .پيش آن بود به قتل رساندندجسورانه بر سربازان شوروی در هرات و مناطق دور و 
  . تن را اسير گرفتند٨٠ نفر را کشته و ٢٠٫۵٠٠خيانتکاری خود 

داده شد و به )  روبل قابل تسعير۴٫۵٠٠( افغانی ٣٠٠٫٠٠٠به چونغر و دومعاونش مبلغ  ١٩٨١در مارچ 
شخص چونغر يک به همچنين . اخت گرديد افغانی پرد١۵٠٫٠٠٠تعقيب آن در ماه اپريل به هريک مبلغ اضافی 

   .  سفرتفريحی در اتحاد شوروی هديه داده شد١٩٨٢با هزار مرمی و نيز در تابستان » ستچکين«ميل تفنگچۀ 

رياست عمومی اول کی جی بی با چونغر » س«و اعضای شعبۀ هشت رياست » شرشره«افسران واحدهای 
، کوزلوف، گرانکين، ژورافليف، پوتاپوف و »شرشره«يک واحد اينها شامل ژورافليف فرمانده . کار می کردند

   .17دنسکويچ مشاور ارشد نمايندگی کی جی بی در منطقه بودند

 ١٨٠به شمول دير اوراز ايلدی که رهبری دستۀ پارتيزان ها  از فرماندهان ی ديگرشمار با ١٩٨٢در سال 
 آن واليت، و 18عبداهللا جان در عالقه داری فيضبه عهده داشت و دير را نفری در منطقۀ آقچۀ واليت جوزجان 

از نيروهای اين افراد به . برقرار ساخته شدمناسبات محرمانه  در منطقۀ البرز واليت بلخ 19آو عبداهللا خانیهمچنين 
 که دسته اش بخشی آغامحمد رحيم خان. ونغر کار گرفته شده بود استفاده گرديدچهمانگونه که از نيروهای شيرآغا 

. نيز تشويق شد تا از مبارزه دست بکشدروهای پارتيزانی ولسوالی قره باغ واليت کابل را تشکيل می داد از ني
بدون انقطاع طی مدت دوازده سال  جمهوری داؤد و حکومات تره کی و امين ، شاهیان های در دورکه رحيم خان 

ای جمعيت اسالمی را از بين برد و  تن از اعض٢٦ به تشويق و حمايۀ کی جی بی رهزنی و راه گيری داشت شغل
  .سپس از طريق راديو اعالم کرد که به صف دولت پيوسته است

 بحيث 21 به سمت نمايندۀ کی جی بی در افغانستان و بريدجنرال کوسترومين20 وسکوبوينيکوف١٩٨٣در سال 
و تجربۀ کار در يی آشنازبان های دری و پشتو ا چار بست اضافی برای افسران عملياتی که ب. معاونش تعيين شدند

. نمايندۀ وزارت امور داخلۀ اتحاد شوروی تعيين شدبه صفت  22انيکييف. ران و پاکستان را داشتند ايجاد گرديديا
   .  می ساختندور زير نظر از دشمن را نه دوست و نه کی جی بی 
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20  B.N. Voskoboynikov 
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