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  م١۴/٢/٢٠٠٩                                                        نوشتۀ واسيلی متروخين، بايگان ارشد کی جی بی

  داکتر حميد سيماب: برگرداننده به دری
  

  کی جی بی در افغانستان
  قسمت دوم

  
  
  

  ثورکودتای   – ٢
  

وواليتی سازمان های حزبی ح د خ ا هدايت ماسکو برای هرعضو کميتۀ مرکزی و منشی های شهری براساس 
قرار بود آنها در صورت سرکوب ناگهانی يا . مخفيانه جانشين متبادل انتخاب، تربيه و تثبيت شد١٩٧٧در سال 

در عين زمان تاکتيک های جديد دروغ پراگنی و . دستگيری رهبران حزب زمام امور حزبی را بدست گيرند
منحل کرده «و آوازه هايی راه اندازی شد که گويا خلقی ها خود را کژآگاه سازی مقامات رويدست گرفته شد 

  . »بودند

شعبۀ بين المللی کميته مرکزی حزب کمونيست اتحاد شوروی بدون اطالع سائر اعضای کميتۀ مرکزی ح د خ ا 
ود نيز منظمًا به تره کی پول می پرداخت وحتی امين که دوست خيلی نزديک تره کی و کامًال مورد اعتماد او ب

می ٢۵ افغانی و بتاريخ ٠٠٠,٣٠ به تره کی مبلغ ١٩٧٧ مارچ ١۵به تاريخ .  ازين معامالت پولی اطالع نداشت
  .داده شدبرايش  افغانی ٢۴٠,٣٠همان سال مبلغ اضافی 

نگ« داؤد حزب ١٩٧۵در سال  را تأسيس و همه احزاب سياسی ديگر را ممنوع ) جهش ملی(» ملی غور
ه کابل به رهبران ح د خ ا هدايت داد تا افراد خود را در حزب داؤد نفوذ داده و از داخل به اقامتگا. اعالم کرد

به تره کی توصيه شد تا از مالقات های غير ضروری با سائر اعضای کميتۀ مرکزی اجتناب . خرابکاری بپردازند
 تن ديگر از رهبران ح د خ ا  تره کی، کارمل، داکتر شاه ولی و چند١٩٧٨ اپريل ٢۵مقامات دولتی بروز . ورزد

اعضای مخفی کميتۀ مرکزی ح د خ ا بی درنگ . را دستگير کردند، اما حزب خود را خاطر جمع احساس می کرد
 اپريل کودتا راه انداخته و قدرت دولتی را بچنگ ٢٧بصورت پنهانی گردهم آمدند و تصميم گرفتند تا در بامگاه 

 معاون غير قانونی حفيظ اهللا امين که کار تدارکاتی را نيز  سازماندهی نموده 1سازماندهی کودتا به عهدۀ فقير. آرند
 زرهدار و نيروی کوماندو داده شد تا کابل را اشغال و ١۵ و ۴نقش عمده در کودتا به لوا های . گذاشته شد بود

. آنها حمايت کندقرار شد نيروی هوايی و دافع هوا از . کنترول ساختمان های دولتی را در شهر بدست گيرند
  .فرماندهی نيرو های نظامی بدست قوماندان قوای هوايی و دافع هوا ډگروال عبدالقادر و معاونش نظر محمد بود

بی درنگ به  )»نيروز«ايجنت با نام مستعار  (3و محمد رفيع) »مامد«ايجنت با نام مستعار  (2گالب زوی
 اپريل اقامتگاه از طريق تلگرام ٢٦روز . وقوع بود خبر دادنداقامتگاه در مورد حوادث فوق العاده يی که در شرف 

 سفير شوروی نيز از وضع به دفتر سياسی حزب 4عاجل مرکز را در جريان اوضاع قرار داد و پوزانوف
خطر آن می رود که کسانی از اعضای کميتۀ مرکزی «کمونيست اتحاد شوروی اطالع داد و اظهار عقيده کرد که 

                                                 
   برگرداننده –ير، وزير داخلۀ  در دولت بعد از کودتای ثور است  منظور فقير محمد فق 1
وکيل در پارلمان ) ٢٠٠٩( اکنون  و،ی ثورسيد محمد گالب زوی، وزير مخابرات وسپس وزير داخله در دولت های بعد از کودتا  2

   برگرداننده –افغانستان 
ن محمد رفيع، وزير فوائد عامه در دولت بعد ا 3    برگرداننده –ز کودتای ثور  در آن زمان جگ
   برگرداننده- سفير کبير اتحاد شوروی در کابل ١٩٧٩ تا ١٩٧٢، از Alexander Puzanov الکساندر پوزانوف  4



AFGHAN GERMAN ONLINE  
http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de 

 
  7از  2 :اتتعداد صفح

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

 

 

 5شايد محرکينی مربوط به ارگان های ويژۀ.  دستگير نشده اند دست به اقدامات افراطی بزنندح د خ ا که هنوز
به نظر ما چنين اقدام افراطی در وضعيت جاری منجر به  .دولت افغانستان آنها را به چنين کاری برانگيزند

ل درجه يک تلگرام بی درنگ بصورت عاج» .سرکوب و شکست نيروهای مترقی درين کشور خواهد گرديد
اين امکان را «مرکز کی جی بی در همانروز پاسخ فرستاد و منجملۀ سائر مطالب اظهار داشت که . فرستاده شد

 عمدًا سازمان نظامی اين حزب را بر آن می دارد تا عليه دولت دست به اقدام 6نمی توان منتفی دانست که موساد
چنانکه ديده می شود، اقامتگاه، سفارت و رهبری ماسکو » .نظامی زند تا بتواند ازين طريق برآن ضربه وارد کند

در مورد وضعيت افغانستان کمتر معلومات داشتند، اوضاع را نادرست درک کردند و فرض را برآن گذاشته بودند 
  .که کودتا مؤفق نخواهد شد

. ش کشته شدحکومت داؤد سقوط کرد و خود. همزمان با اين، اوضاع در افغانستان به سرعت حرکت می کرد
ن اسلم) که حاال به بريد جنرال ارتقأ کرده بود(شورای انقالبی به رهبری حفيظ اهللا امين، ډگروال   7عبدالقادر وجگ

زرهدار زمام امور را بدست گرفته اقدامات خود را با تره کی و کارمل هماهنگ  ۴قوماندان کندک اول قوای 
 نمايندۀ شخصی تره کی به سفارت شوروی رفت تا 8لح اپريل صا٢٨ بعد از ظهر روز ٣٠:۴ساعت . ساخت

وی به سفارت در مورد وضعيت در کابل گزارش داده و گفت که آخرين دسته های مقاومتگر . ارتباط برقرار سازد
تره کی از اتحاد شوروی درخواست پشتيبانی . سرکوب شده و شورای انقالبی کنترول تام اوضاع را در دست دارد

در همانروز امين . ر حملۀ احتمالی از جانب ايران يا پاکستان و شناسايی سريع رژيم جديد را نمودوحمايت در براب
 مالقات کرده و از وی مشوره خواست که آيا تره کی، منشی عمومی کميتۀ مرکزی  ح د خ ا،  9با يک افسر عملياتی

ريل، آيا از نام ح د خ ا صحبت کند يا  اپ٣٠ اپريل پخش نمايد يا در صبحگاه ٢٩پيام راديويی به مردم را بروز
صرفًا از نام شورای انقالبی نظامی و آيا صرفاًً رئيس دولت اعالم شود يا در عين زمان منشی عمومی حزب نيز 
معرفی گردد؟ امين از جانب خود و رفقای خود از اتحاد شوروی خواست تا رژيم جديد افغانستان را به زود ترين 

امين طرفدار قاطع و «در گزارشی که اقامتگاه به ماسکو فرستاد تاکيد شده بود که  . فرصت به رسميت بشناسد
قدرت مشترکًا بدست تره کی، امين، . »استوارهمکاری با اتحاد شوروی و حزب کمونيست اتحاد شوروی می باشد

 .    کارمل و قادر بود

با نام مستعار  (11اوسادچی. وف گ، ويلي10 ثور سفير کبير پوزانوف وشخص نمايندۀ مقيم٢٩شامگاه روز 
تره کی برآن بود که اگر رفقای شوروی .  مالقات کردند13، با تره کی در خانۀ نمايندۀ آژانس تاس)12»ايفگنی«

مشورۀ اشتباه آميز پشتيبانی همه جانبه از رژيم داؤد را نمی دادند حزبش می توانست سه سال پيش قدرت را بدست 
ا با قاطعيت رد کرده توضيح نمود که در طول اين چند سال داؤد خود را منحيث جانب شوروی اين نظر ر. گيرد

  .يک سياستمدار عوامفريب و فاقد اصول رسوا ساخته بود

وی در مورد ارگان های جديد قدرت و . بيانيۀ راديويی به مردم ايراد کرد) »کاظم«نام مستعار(حفيظ اهللا امين 
 تاکتيکی در مورد نقش رهبری حزب و سهم آن در دسيسۀ کودتا چيزی مسائل عاجل سخن گفت ولی بنابر دالئل

  .نگفت

                                                 
   برگرداننده – استخباراتی اطالق می شود –به ارگان ها و مؤسسات اطالعاتی و ضد »  خدمات ويژه « 5
  ويسنده يادداشت ن– دستگاه استخبارات اسرائيل  6
   برگرداننده- منظور اسلم وطنجار وزيرداخلۀ دولت تره کی پس از تصفيۀ پرچمی ها و وزير دفاع دولت داکتر نجيب اهللا  است  7
   برگرداننده- منظور داکتر صالح محمد زيری وزير زراعت در دولت بعد از کودتای تره کی و وزير صحيه در کابينه های بعدی است  8
به آن کارمند دستگاه جاسوسی اطالق می شود که مسئول برنامه، » کارانداز«. را دارد» آمر کاراندازان«حيثيت » افسر عملياتی « 9

پروژه يا پروندۀ خاص جاسوسی بوده با عمال و ايجنت های مربوط به آن برنامه، پروژه يا دوسيه تماس منظم داشته اطالعات مربوطه 
   برگرداننده  -. ال می دهدرا جمع آوری و به مسئولين باالتر انتق

عضوی از دستگاه خدمات اطالعاتی است که به امر ارگان مرکزی استخباراتی به رياست يک اقامتگاه گماشته می » نمايندۀ مقيم « 10
  )يادداشت نويسنده (–. شود

11  Viliov G. Osadchy 
12    Evgeny که بنام کريووگوز ،(I.A. Krivoguz) شت ويرايشگر نسخۀ انگليسیياددا (– نيز ياد می شد  (  
  )يادداشت ويرايشگر نسخۀ انگليسی (– آژانس خبر رسانی اتحاد شوروی  13



AFGHAN GERMAN ONLINE  
http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de 

 
  7از  3 :اتتعداد صفح

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

 

 

  اپريل تشکيل جلسه داد تا اوضاع ٣٠دفتر سياسی کميته مرکزی حزب کمونيست اتحاد شوروی بروز 
با قطعنامه های پايان اين مباحثات به اقامتگاه فرستاده شد و هدايت داده شد تا . افغانستان را مورد بحث قرار دهد

حفيظ اهللا امين مالقات صورت گرفته به وی گفته شود که ماسکو صالح می ديد تا رئيس جمهور اعالم و بزودترين 
دفتر سياسی کميته مرکزی حزب کمونيست اتحاد شوروی روی اين نکته . فرصت ممکنه حکومت تشکيل شود

کميتۀ مرکزی ح د خ ا   بودنش ذکر توافق کرده بود که تره کی بحيث رئيس دولت اعالم شود اما منشی عمومی 
هدايات مشابه از جانب وزارت امور خارجۀ شوروی به . نگردد چون اين موضوع را می شد در پسين اعالم کرد

  .پوزانوف نيز فرستاده شد

  .مبدل گرديد» ديدوف«به » نور«پس از کودتای ثور نام مستعار تره کی از 

.  مشوره خواست که با آنهمه اشخاصی که دستگير شده بودند چه کند می عبدالقادر وزير دفاع افغانستان٦روز 
شمار چنين اشخاص اکنون به اضافه از ده هزار تن می رسيد، زندان ها انباشته بودند و شمار زندانيان در حال 

پوف و آندری اندرو. به تعداد زياد سربازان وفادار به شورای انقالبی نياز بود تا از آنها مواظبت کنند. افزايش بود
دفتر سياسی با پيشنهاد اندروپوف مبنی بر اينکه يک عضو کی .  مسئله را در دفتر سياسی مطرح کردند14گروميکو

داشت با هدايات الزمه در ارتباط به سرنوشت ) »عثمان«نام مستعار (جی بی که ارتباط طوالنی کاراندازی با قادر 
 منحيث رئيس متخصصين نظامی شوروی 15گوريلوف. ن.ل لتورن جنرا. توقيف شدگان به کابل فرستاده شود

  .مورد تأييد قرار گرفت

در طی اولين روزهای رژيم جديد، اقامتگاه به امر مرکز کی جی بی تدابير فعالی روی دست گرفت تا آرشيف 
آنها از درين عمليات . های وزارت امور داخله، رياست امنيت ملی و استخبارات نظامی افغانستان را بدست آورد

نام (ستگاه خدمات استخباراتی افغانستان مقامات بلندی را حائز بودند، مانند عباس نت هايی کار گرفتند که در دايج
اقامتگاه توانست ليست های عمال . رئيس سرپرست خدمات ضد جاسوسی نظامی) 16»استخبارات«مستعار 

ی استخبارات حکومت های شاهی و جمهوری جاسوسی استخبارات افغانی و اشخاصی را که زير نظر دستگاه ها
 خود 17از اقامتگاه نظامی» جی آر يو«استخبارات وزارت دفاع اتحاد شوروی . داؤد قرار داشتند بدست آرد

زلزله (، اسنادی در ارتباط اطالعات سيزميکی 18خواست تا در مورد مؤسسات امريکايی ها درنزديکی کابل
هريک از دستگاه های اطالعاتی . مواد ديگر ازين قبيل بدست آورددر اطراف فيض آباد بدخشان و ) شناسی

  .شوروی در صدد دست يافتن به مواد مورد عالقۀ خود بود

) 19»دسنين«نام مستعار (بوگدانوف . پ.در ماه می اولين گروه مشاورين خدمات ويژۀ  شوروی به رياست  ل
جمهوری دموکراتيک افغانستان جهت کمک به وارد کابل شد و در ماه آگست نمايندگی رسمی کی جی بی در 

 بر 20در ماه سپتمبر رياست عمومی اگسا. سازماندهی ارگان های امنيتی دولت جديد و کار دفاع از آن افتتاح گرديد
کار اگسا هدف گيری نمايندگی های کشور های غربی، زير نظر . اساس تشکيل رياست امنيت ملی تأسيس شد

ت متحدۀ امريکا، ايران، جمهوری مردم چين و پاکستان، ضيق ساختن شرايط برای گيری سفارت خانه های اياال
 در افغانستان، نفوذ تخنيکی در مؤسسات هدف گرفته شدۀ غربی و سرکوب دشمنان 21»حريف عمده«نمايندگان 
  . داخلی بود

                                                 
14  Andrey Andreyevich Gromyko صدر هيئت رئيسۀ ١٩٨٨ تا ١٩٨۵ وزير خارجۀ اتحاد شوروی و از ١٩٨۵ تا ١٩۵٧ از 

  )نسخۀ انگليسیيادداشت ويرايشگر  (–شورای عالی اتحاد جماهير شوروی سوسياليستی 
15  L.N. Gorelov 
   برگرداننده –. هويت اين عباس برای اينجانب آشکار نشد.  کذا فی االصل 16
  )يادداشت نويسنده. ( اقامتگاه نظامی مانند اقامتگاه کی جی بی شبکه های جاسوسی خاص خود را در سراسر جهان دارند 17
   برگرداننده –. ايی باشد که هردو در کنار هم در جنب جادۀ داراالمان قرار داشتند شايد منظور شفاخانۀ نور و مکتب بين المللی امريک 18
19  L.P. Bogdanov (‘Desnin’) 
و ساتونکی اداره« مخفف  20 ، دستگاه عمدۀ امنيتی و استخباراتی دولت تره کی که در )ادارۀ پاسدارمنافع افغانستان(» د افغانستان د گ

و سپس در هنگام حکومت کارمل و نجيب بعداز ) کام(» کارگرانو استخباراتی مؤسسه« امين به زمان حکومت صد روزۀ حفيظ اهللا
   برگرداننده –تغيير نام داد ) »خاد«( به رياست عمومی خدمات اطالعات دولتی ١٩٨٠اشغال افغانستان توسط شوروی در سال 

  )يادداشت نويسنده. ( منظور اياالت متحدۀ امريکاست 21
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ته شدند که عبارت چند تن از اعضای اقامتگاه کی جی بی در کابل بر اساس امر اندروپوف به امين افشا ساخ
گوليوانوف سکرتر دوم سفارت، . س.اوسادچی که در سفارت مشاور بود،  پ.گ. بودند از شخص نمايندۀ مقيم  و

رئيس نمايندگی کی جی بی . 22کوخته  سکرتر اول سفارت. ل.بختورين افسر امنيتی سفارت و  ی. گ. ډگرمن س
معلوم آنها قبل از انقالب ثور مجری امر حکومت شوروی ډگروال بوگدانوف به امين توضيح داد که بنا بردالئل 

مبنی بر تأمين ارتباط مخفی با رهبری ح د خ ا بودند و اينکه حاال هدف آنها پايان دادن به فعاليت های تخريبی 
از همان ابتدا . دستگاه های اطالعاتی کشور های غربی عليه اتحاد شوروی و جمهوری دموکراتيک افغانستان بود

وزير امور داخلۀ افغانستان، رئيس ژاندارم  و   در ماه می اعضای اقامتگاه کی جی بی با نوراحمد نوريعنی
 رئيس امنيت ملی و شخص امين پيرامون ضرورت طرد و اخراج مشاورين غربی از وزارت 23پوليس، اسداهللا

که با انقضای قرار دادهای امين می گفت که وی و تره کی هردو موافق بودند . امور داخله صحبت هايی داشتند
در ماه نومبر کی جی بی . استخدام متخصصين آلمانی جای آنها تدريجًا به مشاورين و کارشناسان شوروی داده شود

خانه و جای کار تره کی را بخاطر يافتن آالت تخنيکی استراق سمع مورد بازرسی و تالشی قرار داد ولی چيز 
  .مشکوکی بدست نياورد

 اقامتگاه با آژير و زنهار به مرکز اطالع داد که مبارزه برای کسب رهبری در ح د خ ا ١٩٧٨در ماه جوالی 
تره کی و امين پس از به . نه تنها رهبری را به انشعاب کشانده بلکه بر صفوف پايين تر حزبی نيز اثر کرده بود

ۀ فعالی را بر پرچمی ها آغاز ن حملپايان رساندن سرکوب و انتقام گيری در برابر عکس العمل های راستگرايا
کرده و با پشت کردن به شيوۀ کار دموکراتيکی که در ابتدا اختيار کرده بودند اکنون کارزار وحشت و دهشت 

 وخيم داشته باشد و در پيگرد پرچمی ها می توانست عواقب. واقعی را در برابر پرچمی ها راه انداخته بودند
طرفدادان کارمل نمايندگان . سيون ها و حتی جنگ داخلی متصور بودصورت ادامه يافتن خطرنبرد بين فراک
تنها رهبری حزب کمونيست اتحاد شوروی می توانست  بر اپورتونيست «شوروی ها را متقاعد ساخته بودند که 

اختالفات ميان . »های وحشی اثر گذاشته و آنها را مجبور سازد برخورد خود در برابر گروه پرچم را تغيير دهند
آوازه های . تره کی و امين از يک سو و با رهبران جناح پرچم از سوی ديگر خصلت خصمانه بخود گرفته بود

منفی ميان اعضای حزب وجود داشت که گويا تره کی ايجنت سی آی ای و کی جی بی و امين ايجنت مخفی امريکا 
وروی کرشمه و غرنمايی می کند تا گفته می شد که تره کی با اتحاد ش. بود که زير پوششی ضخيم عمل می کرد

امداد وسيع اقتصادی بدست آورده و موضع خود را تقويه کند ولی سپس به اردوگاه پيروان غرب و مسلمانان 
می گفتند امين از اعتماد عام و تام تره کی برخودار است ولی سرانجام تره کی را از قدرت . مرتجع خواهد کوچيد

  .  او راه خود را جدا خواهد ساخت و افغانستان را بجانب غرب خواهد چرخاندبرانداخته از وزرای وفادار به

. هردو گروه برای احراز مقام و موقف در ستيز و کشمکش بودند و درين ميان طرفداران تره کی چيره شدند
ه تصفيه در دستگا.  بحيث سفير به چکسلواکيا تبعيد گرديد١٩٧٨کارمل از مقامش سبکدوش شده و در جوالی 

زندان ها و بازداشت گاه هاسرريزه . حزبی و دولتی، ادعاهای دسيسه و توطئه، دستگيری ها و شکنجه ها عام بود
رسم چاپلوسی . کرده بودند و حقوق ابتدايی انسانی بنام انقالب ورشد واستحکام مزيد آن به تمسخرگرفته ميشد

تاريخچۀ حزب پيش از کودتا و بعد از آن .  بودگزاف ومدح و ستايش مستدام تره کی و امين به نورم مبدل شده
بخاطر منافع اشخاص بازنويسی و دروغ پردازی شده نقش و جايگاه حزب و رهبرانش در زندگی کشور بعمد 

تأييد اشخاص نه بر اساس داليل عينی . اسناد، مقاالت و نامه ها با تغيير بازنويسی می شدند. تحريف می گرديد
خويش و قوم پرستی، واسطه بازی و بنرخ روز نان . نی و شخصی صورت می گرفتبلکه بر اساس داليل ذه

مقام و قدرت وعرصۀ فعاليت براساس گردسر گردی و وفاداری به رهبران تعيين . خوردن اهميت ويژه يافته بود
می شد و ثروت ملت غارت گرديده افترا و نکوهش بی اساس رونق داشت و اشخاص راستکار و ارجمند آماج 

افراد بدون هيچگونه بازجويی و . ده بودعی مبدل شکشور به شکنجه گاه وسي. سرکوب پوليس قرار می گرفتند
پرتگاه مخوفی بين مردم و رژيمی بوجود آمده بود که متکی بر زورگويی و پشتيبانی . محاکمه اعدام می شدند

عت و انقياد بی چون و چرا می خواست دولت از همه کس و همه چيز اطا. ارگان های امنيتی، ارتش و پوليس بود

                                                 
22  V.G. Osadchy, P.S. Golivanov, S.G. Bakhturin & Y.L. Kukhta 
   برگرداننده – منظور اسداهللا سروری است که بعدًا رئيس اگسا شد  23
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ارگان های سرکوب دولتی برای رهبران . و اشخاص مشکوک و اراذل و اوباشانی از هر قبيل به سطح آمده بودند
  .حيثيت ساطور جالد را داشتند

 –اينکه رهبری جمهوری دموکراتيک افغانستان از يافتن راه حل برای پرابلم های عاجل سياسی و اجتماعی 
صادی که دامنگير جامعه بود عاجز مانده و در بکار گرفتن امکانات موجود برای استقرار وضع ناتوانی خود را اقت

توطئه ها و مبارزۀ درونی ح د خ ا مانع بزرگی بود در برابر اينکه . ثابت ساخته بود از نظر اقامتگاه پوشيده نماند
 اين حزب بايد توانايی آنرا می. مان کتلوی سياسی برپايه های مستحکم مارکسيزم لنينيزم گرددحزب يک ساز

داشت تا نيروی رهبری کننده و سمت دهندۀ جامعۀ افغانستان و نيروی محرکۀ باز زايی سازمانی و ايدئولوژيک آن 
 و شيفتگان رهبری مورد نظرشان باشد ولی بجای اين، روندی آغاز شد که ح د خ ا را به فرقه هايی از پيروان

مبدل نمود که هريک ازين فرقه ها از طريق روابط تباری و منافع مشترک شان در نگهداشت قدرت برای خوْد 
  .بزرگ سازی بهم پيوسته بودند

اين افراد در دستگاه حزبی و . اقامتگاه تماس عملياتی خود با نمايندگان با اهميت هردو جناح را نگه می داشت
همکاران مهتر و «تی، مطبوعات و سازمان های عامه مقام های کليدی داشتند و نمايندگان شوروی را دول

  .می دانستند» همسنگران در مبارزۀ طبقاتی

 گزارشی در مورد شبکۀ ايجنت های جاسوسی در جمهوری دموکراتيک افغانستان به ١٩٧٨ می ۴بتاريخ 
  . ا ايجنت ها به شکل محرمانه ادامه يابدوی تأييد کرد که بايد کار ب. برژنف داده شد

منابع جناح پرچم خاطر نشان می ساختند که دستگاه های حزبی و دولتی ماالمال از کسانی بود که گذشتۀ ننگين 
آنها بر آن بودند که ساختار طبقاتی تغيير کرده بود چون قدرتمندان بر سر اقتدار ايدئولوژی های مختلف . داشتند

، بوگدانوف و گوريلوف نيز تأييد کردند که فکر و ذکر 24ايوانوف. بوريس س. ستانی فراگير بودداشتند و رشوه 
 متمر کزگرديده بود که اين – که در عمل همانا امحای گروه پرچم بود –رهبری ح د خ ا بر مبارزۀ سياسی درونی 

  .کوتاه نگری آشکار در قبال دشمنان واقعی انقالب را نشان می داد

 26 و عضو کميتۀ مرکزی ح د خ ا با کارانداز نکراسوف25اودرزادۀ کارمل) »شير«نام مستعار (الی محمود بري
. در ماسکو مالقات کرد و درخواست نمود  تا با کسی از کميته مرکزی حزب کمونيست اتحاد شوروی ديدار نمايد

می توانست چرا در بريالی گفت که وی درک کرده ن. وی می خواست تصويری از وضع کشورش را بدست دهد
اسناد و نوشته های شوروی ها هميشه از گروه خلق بمثابۀ حزب دموکراتيک رهبری کننده در افغانستان ياد می شد 

او می گفت که کمونيست های واقعی همه در جناح . در حاليکه از گروه پرچم بمشکل ذکری صورت می گرفت
بريالی . اه می کرد که چنين باالی خلقی ها حساب می نمودپرچم قرار داشتند و حزب کمونيست اتحاد شوروی اشتب

ادعا داشت که سازمان دهندگان و الهام دهندگان واقعی انقالب پرچمی ها و طرفداران شان در نيرو های مسلح 
 طرفداران خود 27آنها به ارتش افترأ بسته .ارتش بودند، اما جناح خلق با توطئه و نيرنگ قدرت را بدست گرفته بود

ا در آن داخل کرده بودند و در صدد بودند تا پرچمی ها را که از بيست و نه کرسی کميتۀ مرکزی نزده آنرا ر
بريالی می گفت که تره کی شخصًا تصميم گرفته بود تا همه نزده تن را از مقام . فراچنگ داشتند تار و مار نمايند

ارمل به چکسلواکيا، خودش به پاکستان، نوراحمد ک: های شان در داخل کشور خلع کرده بنام سفير بخارج بفرستد
امين به بريالی گفته بود که فيصلۀ تره کی بايد بدون چون .  به بلگراد29 به لندن، و اناهيتا28نور به واشنگتن، وکيل

و چرا بمنصۀ اجرا گذاشته شود در غير آن همانند ستالين هر آنکه را که فرمانبرداری نکند به جوخۀ اعدام خواهند 
وقتی بريالی اعتراض کرد که انقالب آنها مشخصات خود را داشت و نبايد آنچه را ستالين در اتحاد شوروی . پردس

                                                 
24  Boris S. Ivanov صاحب منصب عاليرتبۀ کی جی بی در   به بعد١٩٧٩، افسر کارکشتۀ کی جی بی با رتبۀ ډگرجنرال، از بهار

  )يسیيادداشت ويرايشگر نسخۀ انگل. (کابل
   برگرداننده  –. محمود بريالی برادر کارمل بود.  دقيق نيست 25
26  E.I. Nekrasov 
   کذا فی االصل 27
   برگرداننده –.  عبدالوکيل، عضو کميته مرکزی ح د خ د ا  و وزير امور خارجۀ دولت داکتر نجيب اهللا 28
 در ابتدای حکمروايی دولت وزيرکار واموراجتماعیتاهی  داکتر اناهيتا راتب زاد، عضو کميتۀ مرکزی ح د خ ا و برای مدت کو 29

   برگرداننده   –کودتای ثور 
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ستالينی که اتفاقًا رفقای شوروی خود بخاطر جناياتش او را محکوم کرده (انجام داده بود کورکورانه تقليد کرد 
ار می داد اما او آزاد بود سرنوشت خود را خود امين پاسخ داد که وی منحيث يک دوست به بريالی هشد) بودند

کسانی که مطلقًا به اتحاد شوروی . بريالی بر آن بود که مبارزۀ داخلی عواقب وخيمی در بر دارد. تعيين کند
رفقای شوروی بايد هشيار باشند و اتحاد شوروی پيش از آنکه دير . وفادارند مورد پيگرد و آزار قرار می گيرند

بد و کنش دوستان افغانی خود را راست سازد چون اتوريتۀ اتحاد شوروی نزد رهبری  ح د خ ا و شود بايد بحن
اگر اين روند تاخير يابد شايد ح د خ ا  راه . نيرو های مسلح افغانستان هنوز هم در فراسوی نکوهش قرار داشت

  . حزب کمونيست چين را در پيش گيرد که سرانجام آن بربادی حزب خواهد بود

افغانستان در اسالم آباد   نمايندۀ مقيم کی جی بی در اسالم آباد از تقرر بريالی بحيث سفير30بترايف. ن.  ببه
اطالع داده شد و از وی تقاضا گرديد تا مربی او در روش ها و شيوه های ديپلوماتيک و وظايف يک سفير باشد تا 

 و ناراضی و از نگاه حزبی با آن مخالف است به بريالی بتواند گذار روانی را از کسی که از حکومتش ناخشنود
سفير کشورش که با درستکاری و آبرومندی وظايف مهم دولتی را که از او خواسته می شود انجام می دهد، به 

به بترايف توضيح گرديد که از نظر اصول بين خلقی ها و پرچمی ها اختالفی وجود ندارد و . آسانی طی نمايد
 برای انجام امور بخارج فرستاده می شدند همچنان لنينيست های متعهد به سوسياليزم و رهبران دستۀ پرچم که
او به وی گفته شد که اگر بريالی تبصره های انتقاد آميزی در مورد تره کی نمايد بايد . ترقی در افغانستان بودند

مردم افغانستان ايجاب می کرد ی نکرده متذکر شود که در حال حاضر منافع  چنين قضاوت ها جانبداراز) بترايف(
به بترايف توضيح گرديد که پيروان و طرفداران . ام صفوف ح د خ ا گرددکه توجه عمده عطف تقويه و استحک

کارمل در صحبت با نمايندگان شوروی اين نظر اشتباه آميز را بيان می کردند که از آنجاييکه جناح خلق درگير 
نابران بر اوضاع در کشور مسلط نبود، که اين امر در آيندۀ نزديک به خراب ستيز و کشمکش با با پرچمی ها بود ب

به عقيدۀ ما چنين اطالعات ذهنی بوده و «. شدن اوضاع در جمهوری دموکراتيک افغانستان انجاميده می توانست
خواد اجازه داد نبايد ب. از مباحثه روی اين مسائل بايد جلوگيری گردد. صرفًا بيانگر نظرات طرفداران کارمل است

  ».در گرداب مبارزات درونی ح د خ ا کشانده شويم

 شورمندانه بازتاب نشان داد و اظهار آرزو ١٩٧٨در برابر برقراری مجدد تماس در جون ) »شير«(بريالی 
  .کرد که بتواند کاری از پيش برد

هوری د که اگر سفير جم از طريق وزارت امور خارجه هدايت داده ش31در ماه سپتمبر به سفير اتحاد شوروی
دموکراتيک افغانستان با او در مورد مبارزۀ سياسی درونی ح د خ ا صحبت کند او بايد بگويد که اين يک مسئلۀ 

اگر سفير جمهوری دموکراتيک افغانستان  نمی خواست به ميهن خود برگردد بايد برايش . داخلی افغانستان است
به نمايندۀ مقيم کی جی بی نيز . ش پناهندگی سياسی داده نخواهد شدروشن ساخته شود که در اتحاد شوروی براي

بريالی هنگام صحبت با بترايف به موضوع درخواست پناهندگی سياسی . هدايت داده شد تا به عين ترتيب رفتار کند
يف خواست سفير افغانی گفت که او بکابل بر نخواهد گشت و از بترا. اشاره کرد اما بترايف مدبرانه جواب رد داد

ود همه نگرانی ها و رنجش ها وی کمونيست استوار و دوست راستين اتحاد تا به رهبران شوروی بگويد که با وج
  .شوروی باقی خواهد ماند

. سپس به ماسکو رفت و به اپارتمان نکراسوف تلفون کرد. بريالی به چکسلواکيا رفت و با کارمل مالقات کرد
. ت وخيمی قرار داشتند، وضعيت فاحعه بار بود و همه با مرگ روبرو بودندبه وی گفت که پرچمی ها در وضعي

بنام انسانيت ما را نجات «. وی با التماس تقاضا کرد تا تدابير عاجل برای نجات کارمل و پيروانش اتخاذ گردد
نمی دانم «.  کرداين جمله را در حالی که هق هق می گريست چند بار تکرار» !بنام انسانيت ما را نجات دهيد! دهيد

نامه يی از کارمل دارم اما نمی دانم آنرا . همه اميد ما رفقای شوروی ما هستند. چه کنم؟ وسيلۀ امرار معاش ندارم
آنها هدايت دادند تا از بريالی در شعبۀ بين . اين مکالمه به سوسلوف و پونوماريف گزارش داده شد» به کی بدهم؟

                                                 
30  B.N. Batrayev 
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 از اشتراک در صحبت 33 با او صحبت کرد ولی اوليانوفسکی32پولياکوف. گ.ا. المللی کميتۀ مرکزی پذيرايی گردد
  .ابا ورزيد

بريالی شکايت کرد که وی موقف اتحاد شوروی وموضعگيری آن در برابر نابودسازی فزيکی کمونيست های 
ستان به وی پوزانوف را متهم کرد که در قبال وضعيت در افغان. راستين و وفادار را درک کرده نمی توانست

ست راستين را قربان د جان هزارها کموني حاضر بو34اتحادشوروی اطالعات دروغين می دهد و بخاطر پاداش
بريالی پرسيد که ماسکو چرا حاال برايش مشوره می داد که خود تصميم خود را بگيرد که بکابل برگردد يانه، . کند

شته رفقای شوروی همواره به وی مشوره می دادند وی گفت که در گذ. گويی خبر نداشت که در کابل چه می گذرد
. وی برداشت کارمل از وضعيت را توضيح کرد. که چگونه عمل کند و او هيچگاهی حرف ناشنوی نکرده بود

. پوزانوف در ضمن سفير بودن بايد کمونيست نيز باشد«.  کارمل بصورت اخص از پوزانوف دل پر خون داشت
در چنين مقطعی وضعيت انقالبی را وخيم تر نسازند اما چنين تصميمی نبايد به  تصميم گرفته اند کهپرچمی ها 

کارمل برآن بود که دريک و نيم ماه وضعيت در افغانستان قسمی تغيير » .درک گردد) تسليم(مفهوم کاپيتوالسيون 
. همه گير خواهد شد – که همين حاال آشکار بود –نارضايتی از حکومت . خواهد کرد که به نفع تره کی نخواهد بود

  .زمان شادمانی و شادکامی گذشته بود و به دنبال آن انتقاد و حمله به تره کی آغاز شدنی بود

رهبری ح د خ ا که ارادۀ تره کی . دفترنمايندگی کی جی بی و اقامتگاه نيز اين خطاها و کاستی ها را متوجه بود
ر اينکه همه نی ببمرکزی حزب کمونيست اتحاد شوروی و امين بر آن چيره بود به نظريات و آرزو های کميته م

. نيرو های دموکراتيک مردم افغانستان متحد شده و سهم فعالی در بازسازی کشور خود بگيرند گوش فرا نداده بود
در حلقات سياسی جمهوری دموکراتيک افغانستان و در ح د خ ا  گفته می شد که امين مبارزه عليه پرچمی ها و 

کوهشگر را بخاطر آن تشديد می کرد و برمی انگيخت تا موقف رهبری خود را در حزب، دولت و خلقی های ن
با شناختی که ازشخصيت امين وجود داشت فکر می شد وی در آينده در برابر تره کی و . ارتش مستحکم سازد

  .طرفداران نزديکش دست به اقدامی خواهد زد

  

  ....ادامه دارد 

  

  

                                                 
32  A.G. Polyakov برگرداننده –  هويت و مقام اين شخص را نويسنده توضيح نکرده است   
33  Rostislav A. Ulianovskyيادداشت ويرايشگر . (ن رئيس شعبۀ بين المللی کميته مرکزی حزب کمونيست اتحاد شوروی  معاو

  )نسخۀ انگليسی
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