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  م ١٤/٣/٢٠٠٩                                                          نوشتۀ واسيلی متروخين، بايگان ارشد کی جی بی

  داکتر حميد سيماب: برگرداننده به دری

  کی جی بی در افغانستان
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  پنچمقسمت 

 

صوصی رئيس خين در اتاق تره کی و ام. تره کی با آرامش گذشتمحل سکونت  سپتمبر در ١٤ بر ١٣شب 
به گفتۀ جانداد قوماندان گارد خانۀ .  بودندنشستهشورای انقالبی تاساعت يک پس از نيمه شب به وقت محلی با هم 

جانداد گفت که حالت احضارات گارد خانۀ خلق که محل اقامت تره کی . خلق، امين سپس به محل رهايش خود رفت
می  سپتمبر به افراد مسلح اجازه داده ن١٣از تاريخ پس ، اما رفع گرديدمبر  سپت١٤را پاسداری می کرد در بامداد 

  . شخصی شان محافظت می شدندنگهبانانتره کی و امين هريک ذريعۀ واحد های تقويه شدۀ . داخل شهر گردندشد 

د  منازل خوبهشب آن  سپتمبر را در سفارت شوروی گذشتاندند ١٣ شب ١١:٥٥ شام تا ٧:٣٠وزرايی که از 
 ١٣چنانکه حوادث شب  .در خانه های مخفی گذشتاندندشب را  بلکه ، آنگونه که تره کی توصيه کرده بود،نرفتند

 بدست پوزانوف، پافلوفسکی و ايوانوف که رهبری شوروی عنوانی تره کی و امين ۀ نام، سپتمبر نشان داد١٤بر 
 روی آن توافق کردند تا کنون تنطی که اين دوشراي. ، نقش مهمی در آشتی آنها داشته بود شدرسانيدهشان براي

 چون معتقد بود که اجتناب کردل افراطی اعمابه از دست يازيدن که امين   گفتدانسته نشده است، اما می توان
 باشد.  ا.خ.د.وحدت ح خالفو   که وضع رهبری افغانستان را وخيم تر سازداقدامیهيچ جانب شوروی از 
ديدار رفقای شوروی از تره کی و امين در کاهش تشنج بين دو رهبر کمک «:  جاندادتۀبگف. پشتيبانی نخواهد کرد

  » .کرد

 وزارت دفاع ساختمان به درخواست امين بديدنش به سپتمبر ايوانوف و بوگدانوف ١٣ زور ١٢:٤٠بساعت 
وضع  ق تلفوناز طري  سپتمبر١٣ بعد از ظهر روز ١:٣٠بساعت امين و تره کی  ،دراعظمصقرار اظهار . رفتند

ئه و فعاليت های طداشت که وزرای شامل در توپافشاری امين . رهبری افغانستان را مورد بحث قرار دادند
يشنهاد کرد که پتره کی با اين کار مخالف بود و. ساخته شوندفراکسيونی ضد حزبی از مقام های شان برکنار 

امين اين پيشنهاد را رد کرد و گويا . ن گردندوزير داخله تعييبحيث وزير دفاع و مزدوريار بحيث وطنجار 
تره کی اظهار داشت که او قصد . خواستار تشکيل پلنوم کميتۀ مرکزی يا جلسۀ اضطراری شورای انقالبی شد

 امين را به سرپيچی از وی.  اقدام خواهد کردداردالحيت هايی که ص با بلکهندارد اين ارگان ها را فرا خواند 
اطالع يافت که سروری و امين . ساخت مناصبش بر کنار خواهد همهتهديد کرد که او را از دستور متهم ساخت و 

تره کی از .  سپتمبر به محل اقامت تره کی رفت١٣در شامگاه بنابران ديگران به سفارت شوروی پناه برده بودند 
ون طريق  به تلفون را گرفته  امين سپس. رئيس دفتر شورای انقالبی به وطنجار تلفون کرد و چيزی برايش گفتت

وطنجار در جواب » !؟ و تو خود را قهرمان انقالب هم می خوانیه يی شدپنهان؟ یچرا گريخت«: وطنجار گفت
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 صورت گرفته بودآنروز از ظهر  بعد ١:٣٠  تره کی و امين را که بساعتميان گفتگو شان تنگفت که هر چار 
  .يدند را در خطر می دها خودزندگی و هکردتلقی .  ا.خ.د.صدر حاز اطاعت صدراعظم سرپيچی 

 موجود بحثروی وضع )  سپتمبر١٤صبح ( بعد از نيمه شب ١:٠٠سراسرآن شب تا ساعت امين و تره کی 
 روی اماسروری و گالب زوی را بر کنار سازد که  کرد گیآماداظهار تره کی .  بيابندمداراراه يدند کردند و کوش

با  اينکه چه کسی رئيس اگسا تعيين شود رویآنها .  مزدوريار اصرار می کردتقرری های جديد برای وطنجار و
ون را می خواستپيش می کشيد را رئيس بخش ضد جاسوسی تره کی عزيز اکبری. هم مناقشه داشتند .  و امين ت

رده صحبت کبا تره کی  تلفون از طريقمدت زيادی در حضور ايوانوف و بوگدانوف  سپتمبر امين ١٤در صبحگاه 
 تن دو گمارشتره کی روی .  سبکدوش ساخته شوندی که به توظئه عليه او متهم بودندتن داشت که هر چار پافشاری

مين به ايوانوف و بوگدانوف اظهار  ا. او را بدفتر خود احضار کرد و متهم ساختنافرمانی امين را به هفشرد  پاآنها
می  چنين استنباط دستورازين  و او رود نزد وی بنگهبانح و بدون سال) امين(او  تا استکه تره کی خواسته داشت 

   ؟ ايوانوف و بوگدانوف طالب مشوره شد که چه کندازامين . دن را تهديد می کاوکرد که خطر جدی 

   :پيش کشيدآنها سنجش غور و هت جذيل را طرح های و ا

ند که نفع و خير نشوروی فکر می کاگر رفقای  گفت که او.  خواهد شدهاگر به اقامتگاه تره کی برود کشت
 کشور را ترک کند، در داده خود استعفی مقام هایآماده است از همه تأمين شده می تواند وی با اقدام او انقالب 
 ردتره کی را در محل اقامتش منزوی نگهداکه ست راه ديگر اين.  يا حتی خود کشی کندداتحاد شوروی برو واقع به

ازنام تره کی  در طول اين مدت وردگام های بيشتری درجهت نورمال سازی وضع بردا با مشورۀ رفقای شورویو
  .دناوامر و هدايات صادر ک

 و آماده آن جان فشان و پاکباز استاتحاد شوروی و حزب کمونيست در برابر  یامين اصرار داشت که و
 ايوانوف و بوگدانوف ،لوفسکی پاف،وی از پوزانوف. ند انجام دهدهخوابهر آنچه رفقای شوروی خواهد بود 

 بعد ازظهر روز ٥:٠٠، با ماسکو مشوره کنند و تا ساعت  او را مورد مطالعه قرار دهندطرح ١خواست تا اين سه
 که وی در صورتی با تره کی حالی ساختامين .  بعدازظهربه وقت ماسکوبرايش پاسخ دهند٣:٣٠ سپتمبريعنی ١٤

  . تمام شرايطش را بدون چون و چرا بپذيرد) تره کی(بی آشتی خواهد کرد که رئيس شورای انقال

از جانب خود پيشنهاد کردند امين کوشش کند وضعيت پوزانوف، پافلوفسکی، ايوانوف، گوريلوف و بوگدانوف 
از خرابتر شدن وضع  نامۀ رهبری شوروی و شخص برژنف  پايۀنورمال ساخته بر ستان را رهبری افغان
  .جلوگيری کند

بر «:  سپتمبرتلگرام ذيل از جانب نمايندۀ مقيم کی جی بی در کابل به ماسکو رسيد١٤ روز ٥:٢٠بساعت 
 سپتمبر حفيظ اهللا امين صدراعظم ١٤اده است، صبح روز دعزيز اکبری رئيس اگسا به ما اساس معلوماتی که 

. اشغال وظيفه کندامر کرد تا بحيث رئيس سرپرست اگسا ) عزيز اکبری(جمهوری دموکراتيک افغانستان به وی 
د خود ي کار جدارتباطبه ديدن اسداهللا امين معين وزارت خارجه رفت تا در سپس به دستور صدراعظم اکبری 

.  خلع سالح گرديد و معروض تالشی دقيق قرار گرفتدر مدخل وزارت امور خارجه وی. بگيردهدايات بيشتر 
از عزيز اکبری خواست تا به وظيفۀ خود پرداخته و بدون حفيظ اهللا امين است  ٢اسداهللا امين که خويشاوند نزديک

 با رفقای شوروی ببيند، اسداهللا امين رددر جواب اين سوال که آيا اجازه دا. اجازه از ساختمان اگسا بيرون نرود
ه ئه يی راط گالب زوی تو–دستۀ وطنجار دارو گفت که برايش اسداهللا امين . اظهار داشت که بايد اين کار را بکند

  . را ناگزير ساختند به اقدامات قاطع دست زنند.  ا.خ.د. حصديقانداخته و دست به دهشت افگنی زده اعضای 

 داشتندروابط نزديک امين  امين، فقير محمد فقير معين وزارت داخله و اشخاص ديگری که با حفيظ اهللا اسداهللا
به والی ها اوامر و هدايات صادر می نموده برقرار از مقر وزارت امور خارجه با واليات ارتباط مخابراتی 

  .کردند
                                                 

   برگرداننده – کذا فی االصل  ١
   برگرداننده – برادرزاده  ٢
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برای مهار کردن امين اتخاذ نگردد قتل عام   اقدامات عاجل و قاطعچنانچهاکبری همچنين تاکيد کرد که زيزع
  .بودخواهد محتمل  ٣اعضا و کارمندان ارگان های ويژۀ افغانیتغيير و تبديل و .  ا.خ.د.عده يی از اعضای ح

 توپچی به امر امين دستگير و ١٩٠ زرهدار و غند ٥ و ٤و فرماندهان قوای مرکز، لوا های کارکنان سياسی 
  . افراد وفادار به امين بجای آنها تعيين گرديده بودند

به دفتر سياسی در مورد وضع در کابل تلگرامی  سپتمبر ١٥بروز پوزانوف، پافلوفسکی، ايوانوف و گوريلوف 
 داشتيم  سپتمبر صحبتی با حفيظ اهللا امين١٤در شامگاه «. د شوروی فرستادندکميته مرکزی حزب کمونيست اتحا

. انجام يافتبرژنف . ا.گفتگو دقيقًا بر پايۀ اعالميه رهبری شوروی، دفتر سياسی و ل. که دو و نيم ساعت دوام کرد
صوص صبح روزی ، بخ او را متهم ساخت که در اوقات مختلفسخن گفت و برضد تره کی گزنده امين با بيانات 

برجان وی سؤ قصد به  به خانۀ خلق رفت،) شوروی ها(و با ما ) تره کی(بخاطر مالقات با او ) امين(که وی 
ون  تره کی نگهبان شخصی دفتر تره کی، سویزينه ها باز باالرفتن  چنانکه هنگام کوشيده است سر ياور رئيس ت

  ». کشتندرا مشايعت می کردنددراعظم شورای انقالبی و بادی گارد حفيظ اهللا امين را که ص

 همان روز تعيينات جديد امش. کودتا به انجام رسيده بودراه افتاد مالقات با حفيظ اهللا امين ی که در واقع تا زمان«
از مقام منشی عمومی حزب داوطلبانه ينوم کميتۀ مرکزی بايد در جلسۀ پلامين اظهار داشت که تره کی . اعالم شد

تره زی کنارسابرعليه ما .بحيث رئيس شورای انقالبی باقی بماند ولی می تواند ه گيری کندکناری بنابردالئل صح
ريختانده امين روی پيشنهاد خود پافشاری کرد و گفت که حزب و اردو خون   اماکرديمموضعگيری مصممانه کی 

  ».واهند بخشيد نخراتره کی  ی راه انداخته شده توسط قصد هاؤس و فراریشده بدست گروه وزرای 

 سپتمبر، تظاهراتی در سراسر کشور عليه تره کی سازمان داده خواهد شد و ١٥امين اظهار داشت که فردا، «
نتوانستيم حفيظ اهللا امين را متقاعد موجه با وجود اصرار و استدالل ما .  خواهند کردباال  انتقام فريادافسران اردو 

 به ما حالی کرد که اگر تره کی داوطلبانه نيما. تۀ مرکزی باقی بماندسازيم که بگذارد تره کی منشی عمومی کمي
منحيث رئيس  او عزت، مصئونيت و موقف) حفيظ اهللا امين(ازمقام منشی عمومی استعفی دهد در آنصورت وی 

ا هرات يا دستگيری هايی که وضع رصرار کرديم که نبايد هيچگونه تظاما ا. شورای انقالبی را تضمين خواهد کرد
 ١٥که صبح قرار گذاشتيم . و امين موافقه کرد که عجالتًا اين کار را نخواهد کردزی گردد  راه انداسازدوخيم تر 

  ».سپتمبر صحبت های خود را دامه دهيم

 عاجل ید اگسا بوگدانوف را برای مالقات عزيز اکبری رئيس جدي، سپتمبر١٥ وقت محلی صبح ٩:٠٠به ساعت 
حفيظ اهللا امين منشی کميتۀ مرکزی : رسانيد وی اطالعبه ات ذيل را به شکل محرمانه نک و به دفتر خود خواست

کودتايی را عليه تره کی  به سر رسانده و  سپتمبر ١٤ و ١٣بروز های و صدراعظم کشور در واقع . ا.خ.د.ح
ورمحمد تره ن. سرانجام رهبری کشور، حزب، نيرو های مسلح و ارگان های امنيتی را بدست خود متمرکز ساخت

قرار ريعۀ سربازان گارد خانۀ خلق تحت فرماندهی جانداد که ذمنشی عمومی حزب و رئيس شورای انقالبی کی 
  . معلوم از افراد حفيظ اهللا امين بود، در منزلش تحت توقيف قرار داده شده بود

پيشتر از آن .  گرديد سپتمبر همه ارتباطات تلفونی و مخابراتی تره کی با بيرون قطع١٥ بر ١٤در طول شب 
فقط .  انجام هرگونه عملی ناتوانمازمن تجريد شده ام و «:  سپتمبر تره کی به اکبری گفته بود١٤در بعد از ظهر 

 عکس العمل ازمداخلۀ اتحاد شوروی می تواند مرا نجات دهد اما رفقای شوروی يقينًا مرا نجات نخواهند داد چون 
  ».اگر باز ترا ديده نتوانم، خداحافظ، فرزندم. زب و مردم وفادار بوده اممن به ح. خوف دارنداياالت متحده 

 ٦/١٦٨طی قطعنامۀ شماره پ کميتۀ مرکزی حزب کمونيست اتحاد شوروی . عکس العمل ماسکو سريع بود
نظر رده و هدايت داد تا با مين ديدار کبه پوزانوف، پافلوفسکی، ايوانوف و گوريلوف ١٩٧٩ سپتمبر ١٥تاريخی 

 هيچگونه اقدام سرکوبگرانه عليه تره کی، خويشاوندان و هره دهند کوابالغ و با تأکيد مشبه وی تحاد شوروی را ا
  . د و خودش نبايد محکوم گرددورويدست گرفته شنبايد طرفدارانش 

                                                 
  ده  برگردانن– منظور دستگاه امنيتی و استخباراتی کشور است  ٣
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کی از مقامش منحيث منشی عمومی حزب  تره.  گرديد سپتمبر دائر١٦بروز .  ا.خ.د. کميتۀ مرکزی حمپلنو
در پلنوم در اتاقی در کنار دفتر مشاورين نظامی شوروی .  و حفيظ اهللا امين بجايش تعيين گرديدساخته شدهنار برک

به دفتر پافلوفسکی و گوريلوف رفته و به آنها اطالع بمجرد ختم پلينوم شاه ولی . داير گرديدعمارت وزارت دفاع 
و امين بجايش بحيث منشی عمومی حزب انتخاب گرديده  و مقاماتش برکنار گرديده پست هاداد که تره کی از همه 

صورت با اتفاق آرا   عضو کميته مرکزی حاضر بودند٣١از جملۀ  عضو ٢٦ در حاليکه ممصوبات پلينو. بود
  . گرفته بود

او .  استسپس امين خودش به ديدن پافلوفسکی آمد و اعالم داشت که بحيث منشی عمومی حزب انتخاب گرديده
 در و بعد ازظهر جلسۀ شورای انقالبی جمهوری دموکراتيک افغانستان داير خواهد گرديد ٣:٠٠ت گفت که بساع

  .يترين ارگان دولتی کشور انتخاب خواهد گرديدلبحيث رئيس عااو آن 

به او اطالع داد که رسمًا سفير کبير پوزانوف را احضار و  سپتمبر ١٦بروز  شاه ولی وزير جديد امور خارجه
به تصويب رسيد که بر اساس آن تره کی از مقام منشی عمومی . ا.خ.د.در جلسۀ پلينوم کميتۀ مرکزی حقطعنامه يی 

به اضافۀ جنايات ديگر  عضويتش در دفتر سياسی و کميتۀ مرکزی حزب خاتمه داده شد و  وشدهساخته برکنار 
شاه ولی به . حزب اخراج گرديداز » ای تروريستی، قتل شش تن و اقدام به قتل حفيظ اله امينهبخاطر فعاليت «

   .گرديدتخاب نپوزانوف رسمًا اطالع داد که امين منشی عمومی حزب ا

بايد اذعان داشت  . در دفترچۀ يادداشت پوزانوف نيز درج اند» سپتمبر١٩وقايع روز «ين حوادث تحت عنوان ا
وزهای پسين، در ماه رزانديشی در بلکه با با  اندهدث به رشتۀ تحرير در نيامدااين يادداشت در بجبوحۀ حوکه 

که نقش ترجمان را نيز داشت در دفترچه يادداشت  سکرتر اول سفارت ٤بدست ريوريکوفازنام سفير اکتوبر، 
  :گرديده است

 هبگوريلوف . ک.ايوانوف و ل. س.پافلوفسکی، ب. گ.فير شوروی پوزانوف، اس ١٩٧٩ سپتمبر ١٣بروز «
 از امين نيز دعوت کرد به اتره کی به خواست م.  محل اقامتش رفتندبهره کی  ديدن ترای هدايت مرکز بپيروی از
که رهبری شوروی اميدوار بود رهبران افغانستان در برابر انقالب از خود گفتند  نمايندگان شوروی. ما بپيوندد

باهمی عمل گونۀ  و بيکپارچگی از موضع ف خود را فشرده ساختهواحساس بزرگ مسئوليت نشان دهند و صف
پيام شما گرچه مختصر ولی بموقع، پرمحتوی و همه جانبه «: تره کی از آنها اظهار سپاس کرد و گفت. نمايند
  ». که بايد حل گردندکنند بروز می یگاه مسائله  گااماهستيم يکپارچگی ار دما طرف. است

واگر او، . …اردی از او را ديروافتخار پ) حفيظ اهللا امين(وی تره کی رهبر شناخته شده است و «: امين گفت
يعنی امين، پيش از تره کی جان سپارد با اين آگهی به پيشواز مرگ خواهد رفت که وظيفۀ خود را ايفا نموده است 

 هر آنچه در  تره کیشاگرد وفادار بمثابۀ) حفيظ اهللا امين(واگر تره کی از خدمت وطن درماند درانصورت وی 
 ». کار استاد خود را ادامه دهدتوان دارد بخرچ خواهد اد تا

ما گفتيم که وضعيت . ديدار کرديم سپتمبر همه باز هم با تره کی در محل بود و باشش در خانۀ خلق ١٤بروز 
برژنف و . ا.تره کی از ل. دنو به وخامت رفته و ايجاب يکپارچگی رهبری در حزب و دولت را می کربازهم 
 ناسازگاریاز  ولیدر ارتباط سرنوشت انقالب افغانستان تشکر کرد ن شوروی بخاطر نگرانی شاديگر ان رهبر

   .دشامين ياد آورنظر نظرش با 

 . به آن اهميتی نمی دادمولی دارد گرايش يشمن مدت ها پيش متوجه شدم که امين به تمرکز قدرت بدست خو«
هرکسی را که او . را نداردتقاد انتوان پذيرش امين . بخود گرفته است خطرناکی گونۀدرين اواخر اين گرايش اما 

انقالب نقش خود در رهبری در ارتباط وی .  قرار می دهد و حتی تا حد قتل پيش می رودضربه مورد کندرا انتقاد 
 چنان فضايی درون دولتدر . تبليغ می کندمی ستايد و شخصيت خود را ،  مبالغه می کندآن رساندن و به پيروزی

چه ، جامه  امين در ه.زنند و آزادانه حرف گويندخنش سخن سخالف ان بيم دارند يررا بوجود آورده است که وز
است تا جايی که برادرزاده اش، اسد اهللا  دادهرا به خويشاوندان خود  مقام ها و مناصب در حزب و چه در دولت،

                                                 
٤  D.B. Ryurikov   
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می مرانی  حکه کشورميک خانواده بر ه. ردرا در اشغال دازب و دولت حتلف خ مقام در بخش های مُنهامين، 
 فرد سوته  نه يک ،نياز استبرای رهبری حزب يک رهبر واقعی  [...].  درست مانند زمان ظاهر شاه و داؤد،کند

امين خيلی اصرار . من قبل از عزيمت جانب هاوانا شک های خود را داشتم «: تره کی چنين ادامه داد».بدست
من شک و ترديدهای خود را ناديده گرفتم و . کنفرانس برودکه بروم و تأکيد می کرد که رئيس دولت بايد به داشت 

وقتی از هاوانا برگشتم سروری رئيس اگسا بيدرنگ برايم اطالع . سر باز زدبه هاوانا رفتم اما امين از رفتن با من 
 در )سروری(وی  که ند خنثی گرديدیه ها بخاطرئ توطرباسه و هر  ه بود را راه انداختدسيسهداد که امين سه 

 داد تا فعاليت می امين درک می کرد که موضوع افشا شده بود بنابران به افراد خود هدايت. به امين گفتمورد آنها 
 داد که وضع آرام و همه گزارش يران امين به جلسۀ شورای وز،هماين با . توقف دهندرا  خود ۀئه گرانطهای تو

مد گالب زوی، حوطنجار، سيد م – چار وزير تا کرد تدرخواسز جلسه نزد من آمد و ا پساما ، چيز رو براه است
فرستاده از کشور بيرون به سفير بنام  بيدرنگستگير شوند و يا  د–ا رئيس اگسسروری شير جان مزدور يار و 

 سپتمبر، امين بازهم درخواست ١٣ ديروز . شدممداراشتی و آلفت کردم و بازهم خواهان امخنه طعاامن ق. شوند
برايش . اجازه نخواهم دادرا من برايش گفتم که سرکوب رفقای خود .  تند بودگفتگوی مالحن . ردخود را تکرار ک
 دال شواهدهمه . دنافرادش پنهان گردبيم پيگرد و سرکوب  تا از است ساخته ناگزير را نرايگفتم که وی وز
ن م اطاعت کند چون ند از اوامرمدر برابر اين گفته ام که امين باي .ئه را امين پيريزی کرده استطبرآنست که تو

 خندی زده و گفت که اشتباه می کنم چون اونيشئيس شورای انقالبی هستم، امين رسرقوماندان اعالی قوای مسلح و 
 کمک هبوی . در واقع امين قومانده نظامی را بدست خويش گرفته است. ردرا بدست داتش  امين فرماندهی اريعنی

در چنين .  است تا کنترول عام و تام بر شهر برقرار سازدگرفته تدابير اضافی ابلزبی شهر کحافرادش در کميتۀ 
از  حاضرم با امين کار کنم به شرطی که وی همچناناما من .  کردردوضعی نمی توان امکان برخورد آشکار را 

  ». دست برداردد سرکوب گرانۀ خویسياست ها

بهتر خواهد بود از حفيظ اهللا امين خواسته شود تا مانند اظهار نظر کرديم که از جانب خود ) شوروی ها(ما 
امين گفت که به . او دعوت کنداز  تا کردو به امين تلفون بيدرنگ پذيرفت تره کی . صحبت شرکت کنددرديروز 

د وری وجصظر امين بوديم رفيق ايوانوف اظهار داشت که آوازه های منت مدر جريان اينکه. خواهد آمدسرو چشم 
. حقيقت نداردسخن ن يتره کی گفت که ا. استدر خانۀ خلق داده شده  نديظاهر گرده امر کشتن امين بمجرد  کرنددا

رفيق گوريلوف به پنجره .  دفتر تره کی شنيده شدۀچند لحظه بعد صدای شليک ماشيندار خفيف در بيرون درواز
تره کی به داخل آمد و گزارش داد که  نگهبان شخصی. ديددر حال دويدن ه در کنار ديوار محوطرفت و امين را 
ون سرياور . نهاده بودند تا باال آيندپا لکان بر پتازه امين و ديگران  که از (ئيس شورای انقالبی رسيد داؤد ت

ون به نگهبان شخصی، اساس گفتۀ رب. قرار داشتنددر پيشاپيش  ياور امين ٥و وزير) طرفداران امين بود  ت
درين اثنا .  گفتند که آنها نخواهند رفتنگهبانان. يست نیضرورتديگر صتند چون به آنها  گفت که آنها رخنگهبانان

  . ديگر امين وزير زخمی گرديدياور .  از طرف آنها کشته شدفورًاو خت  تير اندانگهبانانز اون باالی يکی ت

نکه آولی پس ازبود گهبانان نکی به امين زنگ زد و برايش گفت که آنچه واقع شده بود نتيجۀ سؤ تفاهم بين  تره
  .بودآميز تحريک عمل  گذاشت به ما گفت که اين يک شگوشی را بر جاي

از دفتر تره کی . کی موافقت کرد تره. درنگ به ديدن امين برويمي بايد بوضعگرديد که با درنظر داشت  پيشنهاد
امين گفت که منتظر ما خواهد بود و با . نيمببيفورًا  می خواهيم او را ٦تنهر چار ما به امين زنگ زديم و گفتيم که 

محافظی بچشم  .در مقابل زينه يک ماشيندار خفيف روی زمين افتاده بود. کمال خورسندی ما را خواهد پذيرفت
ون را ديديم که بر زمين افتاده بود سدجوقتی به پايين زينه رسيديم . نمی خوردند  مرمی به سر و سينه ننديچ. ت

ستاد بود به ما گفت که ي نزديک مدخل محوطه ا دررانندۀ سفير شوروی که در کنار موتر. وداش اصابت کرده ب
با چار يا پنج نفر  بمجرد رسيدن امين هر دو. رده بودکون نزدش آمده و احوالپرسی پيش از رسيدن موتر امين ت

 که يکی نگهبانانامين و  .يده شدچند لحظه بعد آواز شليک شن. ندوکی بر  محوطه رفتند تا نزد ترهه درونبنگهبان 

                                                 
   برگرداننده –بود » وزير« نام ياور امين  ٥
   برگرداننده –پوزانوف، پافلوفسکی، ايوانوف و گوريلوف  يعنی  ٦
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 که در بيرون بودند نگهبانانی. گرديدندراهی  داخل موترها شدند و از آنجا دهاز آنها زخم برداشته بود به بيرون دوي
   ».هيچ فيری نکرده بودند

  

،  ١٩٧٩ سپتمبر ١٤ ی تاريخ، صدراعظم جمهوری دموکراتيک افغانستانسجل گفتگو با امين 
زارت دفاع وله به ديدن امين در ساختمان صر با تره کی و تير اندازی که صورت گرفت بالفابه تعقيب ديدا 

 بمناسبت  راخانۀ خلق و همدردی عميق خودسوگ انگيزدر ارتباط با حادثۀ شتافتيم و مراتب تأثر عميق خود را 
ون که او را بمثابۀ دوست راستين اتحاد شوروی می شناختيم ابراز داشتيم رين لحظه تک شليک تانک د. مرگ ت

ر زنگ طبخا. مضطرب و آشفته حال بود ولی به گرمی از ما استقبال کردامين .  نزديکی بگوش رسيدناز هما
 ناممکن بود صحبت کنيم، بدين سبب قرار گذاشتيم دو ونيم ساعت بعد ندمی رسيددم به دم  تلفون که ۀ وقفبیهای 

  . شام با هم ببينيم٧:٣٠يعنی بساعت 

کی از من دعوت کرد  صبح امروز تره«: امين بما در مورد حادثۀ خانۀ خلق گفت. ساعت معينه رسيديمرسما 
سپس امروزبعد از ظهر باز زنگ زد و مرا به صحبت . فتمرمن نپذي.  بدون محافظ شخصی اماما ،ش برومدتا نز

 دو موتر به خانۀ خلق  به سوارینگهبانمن بمعيت شش . اهش هستندردعوت کرد و گفت که رفقای شوروی هم
من يکجا وارد داالنی شدند که حوض  کی باقی ماندند و باقی با دوتن از محافظين در مدخل محل رهايش تره. تمفر

ون در پيش.  زينه رفتيمبسوی سپسشنا درآن واقع است و   پشت سرش  گام بر می داشت و من و ياورم وزيراپيشت
ون به . بوديم  من بصورت خم خم . خرين پلکان زينه رسيد رگبار گلوله شليک شدآپاگردان پيش از وقتی ت

سپس برگشتم تا با . پايين به داالن و از آنجا به بيرون دويدمبه ديوار نگه می داشتم نزديک درحاليکه خود را 
رت عمدی چاالن نمی شد بنابران وموترم گويی بص. ن کشيميرونم وزير را که زخمی شده بود بکينم کمک ظمحاف

.  بکشندامی خواستند مر. من يقين دارم که هدف شان من بودم. به موتر ديگر سوتر شديم و به وزارت دفاع آمديم
. حال شما خود ديده می توانيد تره کی چه می خواست. فير بااليم صورت گرفته استپيش ازين هم اضافه از صد 

انی که تره کی از هاوانا برگشت در ميدان و حتی زم قصدی بر جان من طرحريزی شده بودؤمن می دانستم که س
 کار در حضور ناو يقينًا نمی خواست اي.  بکشداامروز تره کی می خواست مر.  داشتمسؤقصد راهوايی انتظار 

 ه بدين سبب افرادش شروع ب، فسخ کندشده راکه فراموش کرده بود امر داده   مثلیامارفقای شوروی انجام گيرد 
         ».دندرتير اندازی ک

       

  ....ادامه دارد 

  

  
     

  سخنی با خواننده
  پروژۀ اکمال و ويرايش

  »کی جی بی در افغانستان«سند 
اين سلسله را از نظر گذشتانده اند شايد متوجه شده باشند که برخی عدم دقت ها های پيشين خوانندگان ارجمندی که بخش 

جا که ايجاب می کرد و در توان اينجانب بود در پاورقی ها به آنها اشاره در محتوی و شيوۀ بيان اين رساله وجود دارد که تا آن
شرايط  پر از اضطراب و دلهره يی که در . اين رساله در اصل بشکل دستنويس بزبان روسی نوشته شده است. شده است

ر امالی نام ها و عدم تحت آن اسناد محرم بايگانی کی جی بی پنهانی استنساخ و برون کشيده می شدند از بی دقتی ها د
پس ازينکه متروخين با . مراعات نقطه گذاری که در زبان های اروپايی با دقت و وسواس مراعات می شود، آشکار است

قت و واسناد برون آورده شده از کی جی بی به غرب آمد حجم گفتنی ها و افشا کردنی های مختلف بيشتر از آن بود که بتواند 
  . بخرچ دهديک رسالۀ دستنويس  یايش نوشته ها و پژوهش فاکت هاقت الزم را برای ويرد
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 maqalat@afghan-german.de 

 

 

تا جايی که معلوم است اين رساله هنوز بزبان اصلی روسی نشر نشده و همانگونه که درپيشگفتار بخش اول اين ترجمۀ 
مللی وودرو مرکز بين ال«مربوط » پروژۀ تاريخ بين المللی جنگ سرد« توسط ٢٠٠٢دری آمده، برای نخستين بار در سال 

نسخۀ انگليسی اين رساله گويا معروض ويرايش قرار گرفته است اما . بزبان انگليسی به نشر رسيد» ويلسن برای دانشمندان
کسانی که نسخۀ نشر شدۀ انگليسی را مطالعه کرده اند يا خواهند کرد گواهی خواهند داد که ويرايش انجام يافته ناقص و پر از 

 .ارائه گردد نوشته مطابق با معيارهای پذيرفته شدۀ ويرايش مسلکی در غرب تا صورت گرفته کاستی هاست و کمترتالش
امالی نادرست و ناهمگون نام ها، عدم مراعات دقيق نقطه گذاری بخصوص هنگام نقل قول، ازهم گسيخته بودن جمالت و (

   . ازتاب دهی دقيق اصل روسی بوده باشددر واقع بخاطر ب» عدم دقت« شايد هم اين ).پراگراف ها و سليس نبودن بيان
اينجانب و اکثر خوانندگان اين رساله مربوط نسلی هستيم که شاهد عينی وقايع شرح شده درين نوشته بوده ايم و با نامها و 
 شهرت اشخاص ذکر شده و حوادثی که آفريدند تا حد زيادی آشنايی داريم و مستقيمًا متأثر از درامه های تاريخی ننگينی

ولی ما نسلی هستيم که بسوی .  درين رساله و در نوشته های بيشمار ديگر آمده استۀ آنهاهستيم که شرح جريانات پشت پرد
شامگاه زندگی خودها روانيم و به يقين که خوانندگان جوانتر و آيندگان آن بوی آشنای خاطرات ناگوار اين حوادث را که ما 

ران الزم است توضيحات پاورقی و معرفی اشخاص و حوادث ذکر شده درين رساله استشمام می کنيم نخواهند شنيد، بناب
  .   باشد، که درين امر خود را محتاج مددگاری و همکاری خوانندگان ارجمند می دانمترهرچه همه جانبه تر و افشاگر

  که داشته باشند معلوماتی اشخاصدر مورد که در صورتی که از خوانندگان با درد اين سلسله تقاضا ميکنم درين راستا
 ca.yahoo@kgbdariproject اند با تذکار آن به آدرس پيک برقی نگرديدهمعرفی دقيق اند ولی درين رساله نام گرفته شده 

پی انتشار خواهد يافت سهم حقيقت پويانه در اکمال و بيشتر مؤثق ساختن اين سند که پس از پايان نشر انترنتی بشکل نسخۀ چا
   .معلومات ارسالی آنها بنام خودشان در پاورقی ذکر خواهد شد. بگيرند

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

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

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