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  داکتر حميد سيماب: برگرداننده به دری

  کی جی بی در افغانستان
  
  
  
  
  
  
  
  
   

 همچاردقسمت 
  

  دشمن شماره يک
   

نمايندگان و . دشمن شماره يک در گام نخست به اياالت متحده امريکا و قدرت های غربی اطالق می شود
  ] ه شده استدرينجا چهل سطر کشيد. [١ می شدند»پرورده« کی جی بی توسطشهروندان اين کشورها در افغانستان 

زهر پاشی صورت گرفت که گويا در ذهن پادشاه افغانستان از طريق يک ايجنت  ١٩٦۵در جنوری سال 
در قلب آسيا چه می «زير عنوان مقاله يی درين ارتباط . مريکايی ها دست اندرکار فعاليت های ضد افغانی بودند

از افغانان بصورت کل بخوبی ياد شده در آن  که در يک روزنامۀ قاهره بچاپ رسيددر ماه می آن سال » گذرد؟
 ميان اعضای حکومت اين مقاله. ذکری نيز از فعاليت های ضد افغانی امريکايی ها صورت گرفتولی بود 

 از  اقامتگاه کی جی بی پس]سه خط کشيده شده است [.افغانستان و کور دپلوماتيک متعين اين کشور پخش گرديد
دست اندازی کرده و از  ٢ان را متقاعد ساخت که امريکايی ها در کارزار انتخابات حکومت افغانستنشر اين مقاله

داکتر محمد يوسف .  در شورای ملی کشور پشتيبانی می نمودندن مورد نظر خود برای انتخاب شداشخاص
ی حکومت ناخشنودسفير کبير اياالت متحده امريکا را فرا خوانده و   ٣ آگست ستيفز٩صدراعظم افغانستان بتاريخ 

اين اقدامات به تقويۀ . افغانستان را در قبال تالش های امريکا برای مداخله در امور داخلی افغانستان ابراز داشت
   .  يان در افغانستان را کند ساختياحساسات ضد امريکايی در حلقات حاکم کشور کمک کرده کار امريکا

 را نداشتندسرنگونی سلطنت در افغانستان يی ها انتظار امريکا که اين باور بوداقامتگاه کی جی بی در کابل بر
 در جهترا با برداشتن گامهای فعال خود  اين فروگذاشت بود تاتالش در بنابران خدمات ويژۀ اياالت متحدۀ امريکا 

                                                 
شخص يا زمينه ايکه تدابير اوپراتيفی ايجنتوری باالی پيشبرد  از است پرورش در چنين متن و سياقی در قاموس کی جی بی عبارت  ١

 جلب و جذب، افشا سازی، انگيزش ( می باشد به اهداف تعيين شدهيابی دست»پرورش«هدف از چنين . يردآماج استخبارات قرار می گ
 سطر کشيده شده ٣٦) [ و غيرهمذکور اعمال مشخص، بی اعتبار سازی، استخبار، نفوذ دهی، کارگيری از نفوذ شخص به ارتکاب

   ياداشت نويسنده–] است
   برگرداننده – ست اشورای ملی افغانستان مدوره دوازدهانتخابات منظور   ٢
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، قرار دادن عوامل خود در مقام های کليدی دولت و متحد ساختن همه احيای سلطنتبراندازی نظام جمهوريت، 
چندين اقامتگاه کی جی بی برآن بود که . جبران نمايد ارتجاعی و ضد شوروی در يک نيروی واحد سياسی عناصر

 گروه های ضد ه وبه افغانستان فرستاده شدامريکايی برای اين منظور  فرستاده و کارشناس فعاليت های مخفی
 اينکه کارشناسان امريکايی، ٤.ه بودنديدشوروی در ترکيه، جمهوری فدرالی آلمان و اياالت متحده امريکا ايجاد گرد

از فرانسوی، بريتانوی و آلمان غربی در صفحات شمال کشور در نزديک مرز با اتحاد شوروی مشغول کار بودند 
دۀ امريکا، حرسيد و اينکه شمار فزايندۀ سياحين و جهان گردان از اياالت متمی مشکوک به نظر نظر کی جی بی 

ی وبا شهروندان شوريدند کوشمی  بهانه های مختلف باق شمال افغانستان سفر می کردند و دنمارک و هالند به مناط
 افراطيان است می شد که هر لحظه ممکن فکر. مورد توجه قرار گرفته بودنيز با آنها آشنايی بهم رسانند و ديدار 

به کی جی بی اقامتگاه به اين دليل . های ضد شوروی دست زنندطغيان محلی يا بين المللی به خيزش ها و 
 هواپيماهای شوروی در فرودگاه ها و جاهايی که اتباع اتحاد شوروی در ی مربوط به شوروی ها،مصئونيت نهادها

   .مبذول می کردتوجه بيشتری آنها بسر می بردند 

 در. ايجنت و مخبر داشتو مجتمعات کاری شوروی ها در افغانستان اقامتگاه در همه محالت شوروی نشين 
 از ميانمخبر ديگر ١٩ ايجنت و ١۵مخبر از ميان اتباع شوروی و ٩٠ ايجنت و ٧٢کی جی بی  ١٩٧٧سال 

قرار استخبار کسانی که آماج تعداد ايجنت ها و چگونگی گسترش آنها ميان . داشتکارشناسان نظامی در خدمت 
ولی باراتی قرار داده شوند، اين امکان را بدست می داد تا همه محالت شوروی نشين زير پوشش استخداشتند 

 که نخبهعوامل . آمدبدست نمی ازين طريق گزارشات و اشارات کافی پيرامون نيات خصمانۀ خدمات ويژۀ رقيب 
 سطر درينجا کشيده شده ١٣. [ بيشترين و بهترين آموزش را ديده بودند در برابر امريکايی ها بکار برده می شدند

   ] است

بمثابۀ طعمۀ تله در را ) »عزت«با نام مستعار ] (نامی درينجا بچاپ نرسيده است[ ١٩٧۴در اپريل کی جی بی 
ترجمان کميتۀ دولتی » عزت«]  اندنام ها  مشخصات تثبيت هويت کشيده شده. [برابر دو نفر امريکايی قرار داد

سوموفميرموف. روابط اقتصادی اتحاد شوروی و پيش از آن منشی کيمتۀ منطقوی کمسمول در باکو بود
و

                                                

 به آن ٥
 فرار خود را چگونه د نمی داناما استدر فکر فرار به غرب » عزت« رساند که ايما و اشارهدونفر امريکايی 

نام [قرار گذاشتند تا در رستوران » عزت«با آنها .  گرديد با ویدهد و از آنها خواستار مشوره و همکاریترتيب 
درعين حال . ه آرامی درمورد نيت فرار به غرب صحبت کنندباهم ديدار نموده و ب] رستوران حذف گرديده است

) امنيت ملی(که برای دستگاه استخبارات ) »اکبر«نام مستعار (از ايجنت خود فيض محمد کی جی بی اقامتگاه 
برای اجرای اين » اکبر«. افغانستان کار می کرد تقاضا کرد تا برای بازداشت و تثبيت هويت امريکايی ها اقدام کند

با نام مستعار  کی جی بی ايجنت(ليات از يک گروه عملياتی امنيت ملی افغانستان تحت رهبری عبدالصمد ازهر عم
با امريکايی ها در رستوران مشغول گفت و شنيد بود افراد پوليس بر » عزت«درهنگامی که . کار گرفت) »فتح«

 گلوی يکی از  بهيکی از افراد پوليس] ه استدرينجا سه کلمه بشمول يک نام کشيده شد. [امريکايی ها هجوم بردند
 بداخل موتر اندهآنها او را از رستوران بيرون کش.  و دوی ديگر به بازوانش چسپيدندچنگ انداختامريکايی ها 
نيز بازداشت ] نام هايشان حذف گرديده است[دونفر امريکايی ديگر .  پوليس بردندمرکز و به ندپوليس انداخت

 عمل تحريک آميز آمريکا به هدف آسيب رساندن به مناسبات با يک کشور دوست به عنوان از موضوع. گرديدند
يک سطر حاوی يک نام کشيده شده . [خبر داده شد و او عمل پوليس را مورد تأييد قرار دادبه رئيس جمهور داؤد 

غانستان و تضعيف  افمکااقامتگاه کی جی بی از وضعيت برای تشديد و تقويۀ نفوذ شوروی در حلقات ح ]است
 بخاطر نقشش درين ماجرا به ٦يوری ميخائيلوويچ سورنينکی جی بی نمايندۀ مقيم . موقف امريکايی ها استفاده برد

تمجيد يک قاب ساعت بند دستی به عنوان هديۀ » عزت«عضويت افتخاری خدمات مصئونيت دولتی نايل آمد و به 
  .تحسين اعطا گرديدو 

بود که از » اشعه«يجنتی که در باال از وی نام برده شد عضوی از گروه جاسوسی ا) عبدالصمد ازهر(» فتح«
ازهر در مصر و اياالت .  حزب پرچم در بدو پيدايش اين حزب ايجاد گرديدچوکاتطرف اقامتگاه کی جی بی در 

 
 متن ميتروخين درينجا مانند بسی نقاط ديگر درين نوشته بنابر دالئلی که به تکرار ذکر شده است گنگ می باشد، اما از فحوا چنين  ٤

   برگرداننده –. درک می شود که منظور بايد گروه های ضد شوروی افغانان درين کشورها باشد
٥  Mir-Movsumov  برگرداننده –هد دمی هيچگونه تذکر بيشتری در مورد اين شخص ننويسنده   
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وران زمامداری  د ابتدا بحيث آمر امنيت ميدان هوايی کابل و سپس درمتحده امريکا آموزش پوليس را فراگرفته در
 ١٩٧٢وی همکاری خود با کی جی بی را در سال .  ژاندارم و پوليس بودقوماندان عمومیرئيس جمهور داؤد 

 ٧)محمد عزيز(» علی«ايجنتی با نام مستعار .  فعال و عمليات ويژۀ کی جی بی سهم داشتاقداماتآغاز نمود و در 
. را که دارای هفت عضو بود به عهده داشت» اشعه«وسی که در گذشته شهردار شهر کابل بود مسئوليت گروه جاس

 ٢۵درينجا در حدود . [ بود٨عضو ارتباطی او با کی جی بی معاون نمايندۀ مقيم در امور استخباراتی گوليوانوف
  ] سطرکشيده شده است

 به اقداماتی دست زد تا خبرنگاران غرض کمتر ساختن امکان گزارش اوضاع واقعی کشور یبکی جی بی 
، جيمز دورسی ١٠، وليام برانيگان از روزنامۀ واشنگتن پوست٩امريکايی جيمز ستربا از روزنامۀ نيويارک تايمز

، نامه نگار يک شرکت راديو تلويزيون امريکايی و سائر خبرنگاران غربی از ١١از کرسچن ساينس مونيتور
نام حذف شده [ه اصطالح مترقی مانند بروی ژورناليستان ب برخالف دروازه های کشور  وشونداخراج افغانستان 

رابط مورد اعتماد خدمات که ] نام روزنامه حذف شده است[مربوط به روزنامۀ ] مليت حذف شده است[از ] است
  . تهيه کنندافغانستاندر مورد وضعيت در  مساعدی تا آنها گزارشات چهارتاق باز گردداستخباراتی کيوبا بود 

تا مقاالتی را  وزارت امور خارجه نق می زد  خود درادمخشاه محمد دوست  به پيوستهاقامتگاه کی جی بی 
پيرامون مداخالت امريکايی ها، پاکستانی ها و چينايی ها در امور داخلی افغانستان به نشر رسانده و درين مورد به 

  . ملل متحد و سائر سازمان های بين المللی شکايت کند

اهدين و استعمال آنها جکوهش تهيۀ اسلحۀ کيماوی امريکايی به م کی جی بی  جهت ن١٩٨٠اپريل ١٠بروز 
که از پيش تمرين و صحنه آرايی نموده بود برای روزنامه نگاران افغانی و خارجی در کنفرانس مطبوعاتی ايرا 

 و مسئول يک عرضه کرداين همايش مطبوعاتی را وزير اطالعات و کلتور عبدالمجيد سربلند  .نمودکابل داير 
.  با يک فرد دستگير شدۀ ايرانی در آن سهم گرفتند و مداخالت امريکا را تقبيح کردنديکجاۀ افغانی در هرات گزم

اما چگونه می شد حادثۀ مسموميت عمومی . راه اندازی اين کنفرانس مطبوعاتی مورد تأييد زياد کارمل قرار گرفت
سه صد و  در پامير افغانی واقع بود پنهان نمود؟ را که در ساحۀ عمليات قطعات نظامی شوروی ١٢اهالی بزله گنبد

ندۀ مربوط وپر. گرفتار شدند افشانبه بيماری مرگبار و مرموز سرفۀ خون در پامير افغانی پنجاه خانوار قيرغيزی 
  .شخص خود قرار داده و نظارت  زير ادار را اندروپوفقضيهاين 

خواست به   وبه نشر سپردفلسطينی بيروت بوعات معينی در مط» اسناد«اقامتگاه کی جی بی در افغانستان 
ميان خلقی ها و پرچمی ها و وضع زار . ا.خ.د. از اختالفات درونی ح هارهبری افغانستان نشان دهد که امريکايی

   .نندمی کاردوی افغانستان سود جسته دولت افغانستان را تضعيف و مشکالت سياسی داخلی برای آن ايجاد 

آريانا پروازهای قرار شد بر اساس اين طرح . ازی شرکت هوايی آريانا را ريختکی جی بی طرح ملی س
طيارات مورد نياز خود را از اتحاد انجام داده داخلی و بين المللی خود را از طريق هواپيمايی ايروفلوت شوروی 

  .شوروی خريداری نمايد

 و پاسخ ها از جانبر گزاری باختر نشر سلسله يی از پرسش ها از خبرنگار آژانس خب ١٩٨٠ می ١۴بتاريخ 
. پرسش ها و پاسخ ها هر دو از طرف کی جی بی نوشته شده بودند. داده شد وزير خارجه شاه محمد دوست ترتيب

از کارمل خواست تا تظاهرات ضد امريکايی را در کابل  مارچ ١٢بروز سفير کبير تابييف به دستور اندروپوف 
يعنی روزی باشد که از جانب رونالد ريگن رئيس جمهور ) نوروز( مارچ ٢١ که مصادف با مان دهدزساقسمی 

مارچ در ٢٠اين تظاهرات بروز . اعالم شده بود» روز افغانستان«امريکا و پارلمان های کشورهای اروپايی بنام 
در تقبيح مداخالت » !مرگ بر ريگن«و » !مرگ بر امپرياليزم«با شعارهای بيرون سفارت امريکا در کابل 

                                                 
   برگرداننده – آمده است Mukham Aziz در اصل به شکل  ٧
٨  K.R. Golivanov   
٩  James P. Sterba – The New York Times 
١٠  William Branigan – The Washington Post 
١١  James Dorsay – The Christian Science Monitor 
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راه  امريکا در امور داخلی جمهوری دموکراتيک افغانستان  ۀامپرياليزم بين المللی به سردمداری اياالت متحد
   .اندازی شد

کی جی بی از تقرر دابز بحيث سفير امريکا  . تذکار صورت گيرد١٣درينجا بصورت اخص بايد از قضيۀ دابز
کی جی  سکرتر اول سفارت امريکا در ماسکو را داشت  پيشتر از آن سمتحينی که دابز. در افغانستان نگران بود

از از نظر کی جی بی دابز با منطقه و فعل و انفعاالت سياسی آن . ده بودزير مراقبت شديد قرار دابی او را 
، بنابران انتصاب وی بحيث سفير به  مورد اعتماد آن بود وداشتپيوندهايی ی ای آ با سی  و بودآشنانزديک 

مانع جهت ابۀ جزئی از تالش های اياالت متحدۀ امريکا برای اثر گذاری بر حکومت جديد افغانستان افغانستان بمث
در تقويۀ موقف و نفوذ امريکا در شرق ميانه و  دابز .شدمی تلقی  ا اتحاد شورویب از نزديکی بيش از حد آن شدن

 ايران – پاکستان –مثلث افغانستان کسانی بود که برای تحقق مفکورۀ جملۀ منطقۀ خليج فارس نقش داشت و از 
نمايندۀ مقيم کی جی بی تلگرامی در مورد دابز دريافت اوسادچی  ١٩٧٨ آگست ٣ بروز .فعاالنه تالش می کردند

منتفی نمی توان دانست که دابز در تماس «: ظهار نگرانی شده بودچنين  گرديد ذکر داشت که در آن اضافه بر آنچه
و آگاهی خود در مورد وضعيت در اتحاد شوروی و " عميق"تان خواهد داشت درک هايی که با رهبری افغانس

» .يکی از خطرناک ترين جنبه های فعاليت هايش استاين به عقيدۀ ما . کار خواهد گرفترا ب سياست خارجی آن 
کابل تحت که سفارت امريکا در و اظهار داشت  نوشت کی جی بیبه دفتر مرکزی ين روحيه همبا پاسخی اقامتگاه 

 را  باورايند نک  و کوشش میافغانی است مردم و روشنفکران ميان نشر پروپاگند مشغول تبليغ وادارۀ دابز فعاالنه 
 به هند، پاکستان آن بمثابۀ تختۀ خيزی برای گسترش نفوذ تا که اتحاد شوروی کشور شانرا اشغال نموده به آنها بدهد

 و بی ندپديد آورده بود ارغند شده می رفتکی جی بی ابرهای تيره ايکه . د از آن استفاده نمايیو آسيای حنوب شرق
  .گمان رگبار ژاله در پی بود

آنچه درين مورد برای ما .  نشده اندبرداشته هنوز هم را پيچانيده اند حادثۀ مرگ دابز که اسراری پرده های
  :  است چنين استآشکار

دهشت .  ربوده و او را به هوتل کابل بردندجاده از روی  اشخاص ناشناسی دابز را١٩٧٩ فبروری ١۴بروز 
افگنان تقاضا داشتند تا بحرالدين باحث و مولينا فيضانی مربوط به گروه ستم ملی در برابر رهايی سفير امريکا از 

کی امين به مشورۀ . )بالفاصله پس از کودتای ثور اعدام شده بودندهردو باحث و فيضانی ( شوند هزندان رها ساخت
به يک گروه هجومی امر کرد تا به اتاقی در هوتل کابل که سفير در آنجا نگهداری می شد يورش برند و جی بی 

افظتی روسی به تن و کالشنيکوف بدست داشتند ح که واسکت های میدستۀ هجوم. تروريستان را نابود سازند
حد اقل دو مرمی بر دابز . ار گلوله گرفتنداتاقی را که دهشت افگنان و گروگان شان در آن قرار داشتند زير رگب

از تروريستان دو تن کشته، يکی دستگير و يکی هم .  جان دادزد که به اثر آناو را زخم مرگبار و اصابت نمود 
  . بعدًا واضح گرديد که چهار تروريست فقط سه تفنگچه بدست داشتند.  به فرار شد مؤفق

نام مستعار (کوتيپوف ، شورویامنيتی سفيرو سکرتر اول سفارت دستيار  ١٤)»ولگين«نام مستعار (بختورين 
در ستان نداخلۀ افغا مشاور جلوگيری از جنايات وزارت امور ١٦کلوشنيکوفسکرتر دوم سفارت، و  ١٥)»کرابز«

، صورت گيرد دفع الوقت تاپيشنهاد کرده بودند در جريان عمليات آنها . در هوتل حاضر بودندزمان يورش 
 و اشخاص  بلکه از بين برده شوندراه نيفتدبا تروريستان مذاکراتی ، صورت نگيردخبرنگاران به اظهاراتی 

به هوتل آمده بودند اجازه ندادند تا پوچک های مرمی  يانی کهيآنها به امريکا. داشته شوندکنجکاو از هوتل دور نگه
شبيه قرار گيرد، ماشينداری امريکايی اسان کارشنمورد معاينۀ  اتاق هوتل احتمال اينکهدر برابر . را با خود ببرند

ثبت دفتر از نزد تروريستان  بدست آمده سالحو بنام  گذاشته شدجا در اتاق نامعلوم  أاز منشبه کالشنيکوف ولی 
  .گرديد

                                                 
 امين توسط  افراد مسلح –سفير کبير امريکا در افغانستان که در زمان حکومت تره کی ) Adolph “Spike” Dubs( ادالف دابز  ١٣

 به قتل ١٩٧٩ فبروری ١۴بتاريخ  نظر مشاورين روسی زيرربوده شده به هوتل کابل برده شد و حين حملۀ نيروهای مسلح افغانی 
   برگرداننده –رسيد 

١٤  S.G. Bakhturin (‘Volgin’)   
١٥  Yu.I. Kutepov (‘Krabs’) 
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اينکه  به هدايت دفتر مرکزی کی جی بی به ديدار امين رفتند تا در مورد ١٧فردای آنروز اوسادچی و يولی
 مراتب تعزيت و غمشريکی با تا بر آن شدتوافق . نمايندصحبت کنند  توجيه ه به امريکايی هاماوقع را چگون

باالی ساختمان های دولتی نيمه افراشته گردد و عکس آن چهار دهشت افگن يان ابراز گردد، پرچم کشور يامريکا
ز تروريست دستگير شده و  استنطاق اای عقيم ساختن درخواست امريکايی ها برجهت. در روزنامه ها بچاپ رسد

يکجا با يکتن  دستگير شده تروريستتعقيب و جستجوی تروريستی که مؤفق به فرار شده بود، تصميم گرفته شد تا 
د و داستان کشته شدن هر چهار اختطاف کننده در جريان يورش نزندانی ديگر بنام تروريست چهارمی اعدام گرد

قرار شد تا اگر امريکايی . شب همان روز اعدام گرديدندهر دو محکوم . بر هوتل به خورد روزنامه ها داده شود
ون  در مورد دست داشتن مشاورين شوروی در عمليات دستگيری تروريستان توضيح بخواهند امين، سروری و ت
ن بگويند که جانب افغانی تصميم گرفت تا مستقالنه و بدون استشاره دست به اقدام قاطع زده و به حساب تروريستا

 بمجرد اينکه کی جی بی خود را از شر امين ،اما و.هيچ مشاور شوروی در صحنه حاضر نبوده استبرسند و 
به  جديدی از ماجرای مرگ سفيرکبير دابز را در مطبوعات خارجی داستانخالص کرد خدمات کژآگاه سازی 

  : کاشتندشرح ذيل 

دهشت "ی ای، کاشف بعمل آمد که چهار نفر هنگام تحقيق در جنايات حفيظ اهللا امين، اين ايجنت سی آ«
 سرکوب ناحق برابردر عکس العمل خود را مذکور اعضای يک سازمان شيعی اسالمی بودند که " افگن

بمثابۀ يک ايجنت امپرياليزم با نابود سازی مسلمانان امين .  ابراز می کردندو کتلوی شيعيان توسط امين
يان را به يجان شسته به اقدامات افراطی دست زدند تا امريکابنابران تروريستان دست از  عمل می کرد

مرگ  بنقشۀ آنها چنان بود که سفير امريکا را اختطاف نموده و با تهديد . وادارنداذعان و تصديق اين امر 
 اقرارفارت امريکا در کابل و حفيظ اهللا امين  نهانی ميان سپيوندبه پرده از راز بردارد و وادار سازند تا 

 و غير لزوم امين فرمان يورش بی بودينی که دابز در هوتل کابل اسير دست تروريستان ح. ايدنم
هنگام تيراندازی سفير کبير . مدارا در کار نباشدگذشت و  را صادر کرد و امر نمود تا هيچگونه ضروری

ی آنروز زندانی و فردا ديگری زخمی و دو ديگر ، يک دهشت افگن کشته،دابز جراحت مرگبار برداشت
ون نابود ساخته شدند ون نيز خود در شرايط ابهام آمي. به امر امين بدست ت  سپتمبر ١۴زی بروز ت

  . کشته شد١٩٧٩

او  دابز سفير امريکاا اختطاف بگروه تروريست ها که اعضای يک سازمان اسالمی بودند قصد داشتند تا 
 را منحيث يک جاسوس امينت نموده و را مجبور سازند در مورد همکاری امين با امريکايی ها صحب

خود را از مذکور امين به اقداماتی دست زد تا با نابود سازی همه اعضای گروه . سی آی ای رسوا سازد
 بخاطر مخفی باکی نداشتندآنها .  بودتکان دهندهدرين مورد برخورد ادارۀ کارتر . رسوايی نجات دهد

  ».ر خود را قربان نمايندنگهداشتن ارتباط امين با سی آی ای جان سفي

) »فتح«ايجنت ( عبدالصمد ازهر ١٨ مليشيای مردمقوماندانبا استفاده از کی جی بی  اقامتگاه ١٩٨٠در فبروری 
مقالۀ چاپ شده در يک روزنامه زير عنوان . را انتشار دهدکژآگاهی بيشتری تالش کرد تا در مورد قضيۀ دابز 

  .امريکايی ها را مسئول مرگ او خواند»  دابز بار وجدان کيست؟کبيرمرگ سفير«

 و دست نويسی کهيک کارشناس دستخط : داستان اينکه امين چگونه به خدمت سی آی ای درآمد چنين است
 با يک شمارۀ  امينيک يادداشت. بود به افغانستان فرستاده شدکی جی بی عضو يکی از گروه های اوپراتيفی 

کی جی ر ويک مشا. در کتابچۀ يادداشتش يافت گرديدپس از مرگش ن تلفون مربوط به سی آی ای به دستخط امي
کارمل اعالم داشت که اين .  يادداشت مذکور را برايش نشان دادهبه کارمل دادفبروری ١٦بروز اين کتابچه را بی 

گرديد تا به کارمل پيشنهاد . را نشان می دادامين با دستگاه استخبارات امريکا ارتباط  بود که مزيدیثبوت قطعی 
حفيظ اهللا امين را که در از حکومت امريکا تقاضا نمايد تا دوسيه های جمهوری دموکراتيک افغانستان حکومت 

وجود داشت به حکومت ) پوليس فدرال امريکا( در سی آی ای و اف بی آی اياالت متحده تحصيل کرده بود و
رت های افغانی در پاريس، لندن، روم و ُبن آگاهی از طريق سفاهمچنين پيشنهاد گرديد تا . افغانستان تسليم دهد

هايی در مطبوعات به نشر رسد و در آنها از همه کسانی که در مورد فعاليت های جاسوسی حفيظ اهللا امين اطالع 
                                                 

١٧  Yuly برگرداننده –. همانند بسا جاهای ديگر درين نوشته ميتروخين هيچگونه توضيح بيشتری پيرامون اين نام نداده است   
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دليل چنين تقاضا تحقيق در قتل . برسانندمقامات افغانی اطالع داشتند تقاضا شود تا معلومات دست داشتۀ خود را به 
  .ديکی و نقش امين در آن عنوان گردتره 

عۀ بيک ت. سائر کشورها را نيز آماج قرار می دادکارمندان بلکه  امريکايیکارمندان نه تنها  کی جی بی
 دو ، کار می کردبرای ملل متحد در مزار شريف) بيطاری(جمهوری فدرالی آلمان که در يک البراتوار وترنری 

چهار نام کشيده شده  [. در کابل هدف نقشه های کی جی بی قرار گرفتنددسفير هنو حتی دپلومات آلمان غربی 
چنين مناسبات . داشت مناسبات نزديکی با آنها برخوردار بود وتره کی و امين اعتماد و الطاف از سفير هند ] است

تقل و غير  يک افغانستان مسهواخواهر اقامتگاه برای منافع شوروی خطرناک بود چون سفير مذکور گاز ننزديک 
نشر افتراات و داستان های جعلی را به اتی خود غاز طريق دستگاه های خاص تبليکی جی بی اقامتگاه . منسلک بود

  . را در نزد تره کی و امين پايين آوردمذکور سفيره و منزلتجهو تا رساند

تن کارشناس بمدت اضافه از دوسال در محل رهايش چهارده » "ز"حرف « نام  زيرعمليات استراق سمع 
 باور بود که نبريکی جی بی اقامتگاه . بودجريان در چينايی که در يک فابريکۀ نساجی در کابل مشغول کار بودند 

 کاروبار به نفوذ شوروی در افغانستان بودند و سنگ اندازی در راهدست اندرکار بصورت جدی چينايی ها 
در جنوری وع به اندروپوف اطالع داده شد و ضمو. دشوروی در افغانستان عالقمندی نشان می دادنشهروندان 

 و در ه بودداده شد» آشيانه«نام مستعار که به آن (محل رهايش چينايی ها در  »"ز"حرف «يک ابزار  ١٩٧٧سال 
 درورودی که داکتر روسی از .تعبيه گرديد)  قرار داشت١٩جوار محل رهايش يک داکتر شوروی بنام شپتوخه

اعضای رياست . ن می شد در کنار دری قرار داشت که مورد استفادۀ کارشناسان چينايی بودطريق آن وارد ساختما
 اتاق نشيمن جفتدر ديوار اتاق خواب داکتر شوروی که کی جی بی رياست عمومی اول مربوط به  ١۴

مان  با ضبط الصوت در الماری کنار بستر هی مجهز يک نقطۀ کنترولومتخصصين چينايی بود ميکروفونی نصب 
کارشناسان زبان چينايی از  ٢٠حسينوف و روچکينارزيابی مطالب بدست آمده بررسی و برای . کردنداتاق تعبيه 
 به کابل دبوکی جی بی » ک«که اخيرالذکر افسر عملياتی رياست کی جی بی رياست عمومی اول » ت«انستتيوت 

 را  بدست آمده  در ماسکو انبوه گزارشاتیکی جی بدر کابل و دفتر مرکزی کی جی بی اقامتگاه . فرستاده شدند
به ١٩٧٩چينايی ها در اپريل سال . می روبيدند در گفتارهای روزمرۀ چينايی ها مستوردر جستجوی معانی 

  .کشورشان برگشتند و وسايل استراق سمع برداشته شد

  باتباطاتارمشغول پرورش  کی جی بیافسران عملياتی مشتمل بر »ر.ک « گروه ده نفری١٩٨٠در سال 
 »ر.ک«گروه . بودند سفارت های اياالت متحدۀ امريکا، جمهوری مردم چين و کشور های ناتو ازاشخاص معينی 

 تن مؤظف ٨ :تعيين تکليف شده بودندايجنت های مذکور چنين .  خارجی داشتايجنت پرورشی ۴۴تن ايجنت و ١٨
 ٣امريکايی ها، پی گيری ظف و تن م٦ت، ر واليادوضعيت پی گيری  تن مؤظف ۵ر کشور، دوضعيت پی گيری 

مؤظف پی  تن ٦در قوای مسلح افغانستان، مؤظف پی گيری اوضاع  تن ۴، یحکومتپی گيری مقامات تن مؤظف 
افشا مؤظف افغانی و عده يی ايجنت و ايجنت پرورشی ) دستگاه استخباراتی(در خدمات خاص گيری اوضاع 

  .ن های بين المللیسازی مجاهدين و ارتباطات آنها با سازما

و فعاليت های خيانت کی جی بی و سؤظن  یبدگماناتباع خود شوروی نيز از  و یسوسياليستاردوگاه دوستان 
 رگونهه) »تماس«(» کانتکت«تحليل و ارزيابی اوپراتيفی بنام بررسی، يک سيستم .  در امان نبودندضد شوروی

ند، بلغاريا، جمهوری دموکراتيک آلمان و جمهوری تماس ميان اتباع شوروی و اعضای سفارتخانه های پول
مجالس مشترک باده گساری و ميله های خارج شهر کابل همه . شوروی سوسياليستی چکسلواکيا را ثبت می کرد

با داشتند آشنايی شان اعضای سفارتخانه های نامبرده سعی کی جی بی بيم داشت که . گزارش داده می شدند
نشان می دادند، کنجکاوی ناسالم  و در مورد تلفات و ضايعات نظامی شوروی  دهندرا گسترششهروندان شوروی 

سکی، تبوگورود. قس علی هذاکوشش می کردند درک کنند دستگاه مشاورين شوروی به چه کار هايی مشغولند و 
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ان،  بی باکانۀ خود با رفقای بلغاريايی  برات گرمت و برخاستس بخاطر دوستی و نش٢١واسيليف و يولداشف
 .قيمتی گزاف پرداختندبه شوروی فرخوانده شدن  دوباره با ٢٢روزاليس و تيخومير

 

  .....ادامه دارد
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