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  م ٢٢/٣/٢٠٠٩                                                          نوشتۀ واسيلی متروخين، بايگان ارشد کی جی بی

  داکتر حميد سيماب: برگرداننده به دری

  کی جی بی در افغانستان
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خونسردی و تيم که در شرايط کنونی ما يکبار ديگر تأسف عميق خود از وقوع اين حادثه را ابراز داشتيم و گف
نيز  اينرا. ستيزه و درگيری باال گيرد نبايد اجازه داده شود  واز همه ملحوظات ديگر است خويشتن داری مهمتر

که حالی سازيم  تا به تره کی و امين ندبوده رهبران شوروی از ما بصورت خاص تقاضا کرد يادآور شديم که
 انشعاب در  چونکنونی برای انقالب واقعًا الزمی و اساسی استيت دشوار نهاوحدت و يکپارچگی در شرايط 

تا زمانی که کمک رفقای شوروی را با امين گفت که انقالب افغانستان يقينًا  .دآورخواهد ببار تباهی حزب و ارتش 
سلح در حال حاضر قوای مکه ست  اما نکته درينادامه دهدپيش پويۀ خود به بدون او به ه باشد می تواند خود داشت

من قومانده همه فرقه ها و قول اردو ها را «. را می پذيرند) امين(او درحاليکه اوامر را نمی پذيرند اوامر تره کی 
وقتی .  نيفتادروطنجار را به وزارت دفاع بفرستد اما کارگنفر خود يعنی ديروز تره کی می خواست . دست دارمب

 آماده سازند خود را ی قوماندانان گفت که بايد برای دفاع از انقالب و تره کیوطنجار به فرقه ها تلفون کرد و برا
 و قوای ۴دادم تا قوماندانان لوای دستور از حمالت واحد های تانک عليه خودم جلوگيری امنيت و  حفظ بخاطرمن
من جواب .  کنمیين کارچن شنيد بمن تلفون کرد و گفت حق ندارم اينراوقتی تره کی . گردند زرهدار برطرف ١۵

ن را عزل و نصب نمايدتادادم که وزير دفاع حق دارد افسران   سرقوماندان منحيثتره کی گفت که .  رتبۀ جگ
 که با تأکيد دوباره گفتمفته بودم برايش گآنچه را در روزپيشتر .  خانۀ خلق حاضر شومبهد ناعلی به من امر می ک

  ».قوماندانان فقط از من اطاعت می کنند. اطاعت نخواهد کردر او اواماز هيچ کس  و اينکه  نه اومفرمانده من

تره ) امين(مخالفت او باوجود گرددر بزودی داياست قرارکه. ا.خ.د. کميتۀ مرکزی حم گفت که پلنو سپسامين
م اما الزم ني ما گفتيم که بغرنج بودن وضع را درک می ک. خواهد کردسبکدوش مقام هايی که دارد  همهکی را از

رهبران گفتيم . از جوش بنشينند احساسات اجازه دادبخاطر منافع عليای حزب و دولت و خواهد بود کمی صبر کرد 
هبری حزب و دولت قرار داشته و امين پست های خود را رتره کی بايد در شوروی عقيدۀ راسخ دارند که 

رای خير و می داد تا بوسيع و امکانات  کافیصالحيت به امين  در رهبری نيروهاموجود توزيع و توازن . نگهدارد
تره کی  (ه و رهبراندي حزبی و دولتی حل گرد بهترين روحيۀاوضعيت جاری ببدين گونه . انقالب کار کندصالح 
اگر امين . خواهند کرديکجا کارباهم  و مانند سابق مدهبر اختالفات خود فايق آخود شان براساس اظهارات ) وامين

  . نخواهد بودفهم عملش قابل زدساکنار برتره کی را 

که دارای بيشترين شناخت می بمثابۀ افرادی  بودنددر افغانستان را که رفقای شوروی آنعده امين گفت که 
بصورت کامل حتی درصورت موافق نبودن با آن آماده بود هر مشورۀ آنها را احساس مسئوليت بودند، بنابران 

که چه واقع پيشگويی کند  می توانست  کهاضافه کرد  و آنرا بعهده گيرد مسئوليت عواقبستاما نمی توان، بپذيرد
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ون کشته شدصورت گرفته فير بيشتر از صد حزب می داند که باالی من «: گفت وی .خواهد شد در . ه استو ت
در طی دو روز گذشته چار نفر به شمول نزديکترين . خبر دارندهمه  تره کی دهشتمورد سائر قربانيان 

 حوادث اين.  از وزارت صحيه الدرک شده است٢ سورگل وکشته شده انداز اگسا  و ستانه گل ١م نوابانهمسنگر
 می خواهند،ند و انتقام خون های ريخته شده را  ارفقايم در اردو خشمگين. چند روز اخير حزب را تکان داده است

 و دران تره کی بنابرداليل صحی از  شودداير. ا.خ.د.پلنوم کميتۀ مرکزی ح روز ديگر دبنابران الزم است تا چن
 را نگه ارجمند خودکنار رفتن موقف داوطلبانه با تره کی . استعفی دهد. ا.خ.د.سمت منشی عمومی کميتۀ مرکزی ح

تره .  خواهند کشيد"هورا"و برايش اند خورهبر کبير و بنياد گذار حزب خواهند او را همچنان مردم  وخواهد داشت
وی .  کنمگردانندگیت را موکوی بمن اجازه نمی داد جلسات ح.  بدست آورده استا زورگويیبکی قدرت خود را 

ضد بر  اردو کامًال .يدکشدهشت افگنی به کارش  سرانجامو پيش کشيده شخصيت خود را همواره ستايش و تجليل 
خود را بلند اض اعتر. ا.خ.د. در پست منشی عمومی کميتۀ مرکزی حپاييدنشو در برابر موضع دارد تره کی 

  ».خواهد کرد

امين . ظ گرددفتره کی و امين حميان وحدت رهبری   بازهم با تکيه و تأکيد گفتيم که الزم است)شوروی ها(ما 
منشی عمومی را نگهدارد اما اين کار باعث بروز نا رضايتی زياد گفت که می تواند کوشش کند تا تره کی پست 

، خودکامگی پرستی،و از خود  عليه تره کی سخن گفتيدشدبيان زهم با  باوی.  باعث بحران خواهد شدچه که
و ارعاب  تره کی فضای ترس ياد کرد و گفت کهبخاطر مقاصد شخصی اش .  ا.خ.د. حۀ او از وسؤاستفادخودسری

م جانم براي سؤ قصد بر پاداشم را بامن هرچه برايش کردم ولی او «. را در رهبری حزب و دولت بوجود آورده بود
 گالب زوی و مزدوريار و تعيين افراد جديد را ياد آور ، وطنجارسبکدوشی ،ما مسئلۀ تغيير در حکومت ».داد

امين گفت که تره کی مخالف . کرده بودتره کی اشاره از جانب ييرات غکه اعالميۀ داده شده به تأييد اين تاينشديم و 
قرری های جديد حسب معمول با ذکر مآنها و بکدوشی تا سبرکناری اين اشخاص بود، با آنهم تصميم گرفته شد 

   . شوداعالمتأييد تره کی 

امين گفت  .نگهداشت يکپارچگی حزب سخن گفتيمضرورت با جديت در مورد  يکبار ديگر پايان ديدار مادر 
کاری  مطمئن نبود که امابا رفقای خود صحبت خواهد کرد بازهم روی که او با در نظر داشت نظريات دوستان شو

ما گفتيم .  شدد سپتمبر تظاهراتی در کابل عليه تره کی راه انداخته خواه١۵ همچنان گفت که روز وی. کرده بتواند
خواهد امين وعده کرد که جلو آنرا . لو آن گرفته شودجتيم و بايد ساند می نامطلوب اقدامی را نهايت نکه چني
  ]پايان سجل[. گرفت

  

 تصميم عزل تره کی از خالفبرتمبر به صحبت خود با امين ادامه داديم و  سپ١۵ قبل از ظهر روز ١١ساعت 
امين گفت که نگرانی های دوستان . سخن گفتيم اثر منفی داشته باشدبر انقالب می توانست مقام منشی عمومی که 

 منافع اين نگرانی عاری از  کهد و می داندندرک می ککامًال شوروی خود در مورد سرنوشت انقالب را 
 گفت که نظريات و پيشنهادات دفتر سياسی وی. است مردم افغانستان مصالح عليایبوده مبتنی بر انه خودخواه

رفقای سائر شوروی و کبير برژنف و پوناماريف، سفيراکميتۀ مرکزی حزب کمونيست اتحاد شوروی و شخص رفق
در  درجهت و ناشنيده انگاشتهنها را آ ند اما تره کیاپر ارزش و پر اهميت   افغانستانو کشورحزب شوروی برای 

به هنجار باری که وضع فعلی  استآماده ) امين(او وی اظهار داشت که . کاری نکرده بودمنصۀ اجرا گذاشتن آنها 
 اتحاد شوروی تا دهيشنهادات رهبران شوروی انجام دپاست برای تحقق مشوره ها وو درکار نچه الزم درآيد آ
مکاری بين نيروهای مسلح هو را دريغ نداشته ود از جمهوری دموکراتيک افغانستان  سياسی خپشتيبانی بتواند

امين اظهار داشت که رفتن تره کی از صحنه وحدت حزب را ازبين نخواهد برد بلکه . يابد استحکامدوکشور 

                                                 
  )يادداشت ويرايشگر نسخۀ انگليسی (– معاون اگسا  ١
 اين اشخاص بی نام و نشان ياران نزديک امين بودند که امين به ياد آنها با خودکامگی در دوران حکومت صد روزۀ خود نام شهر  ٢

ار«لشکرگاه را رسمًا به     برگرداننده  –تغيير داد » سورگل ختي روغتون« جمهوريت را به و نام شفاخانۀ» نواب 
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 برجا میاپ دغل بازی دورويی و کندکی مقام های خود را حفظ  اگر تره.  خواهد ساختنيرومندتربرعکس آن را 
  .ود جديد می رستيزه ها و کشمکش هایماند و خطر 

گزارش  به دفتر سياسی کميتۀ مرکزی حزب کمونيست اتحاد شورویچگونه بايد پرسيده شد که از وی وقتی 
 تره کی از همه مقام هايش برکنار تاند رن نظامی اش تقاضا داا که در حال حاضر همکارگفت پاسخدر  امين ،داد

 در آن تصميم گرفته و پايان يافت لحظه پيشچند همين . ا.خ.د.جلسۀ دفتر سياسی حاو اضافه کرد که . ساخته شود
وی  که همين شب قبل شديمآوروقتی ياد . ب وجود داشته باشدز رهبری حدروندر  در برابرهم شد که نبايد دو نيرو

کی بايد   که ترهويدنکه اکنون می گت حاالی انقالبی را نگه خواهد داشاکی مقام رئيس شور  گفته بود که ترهبه ما
. می خواستند که تعداد زياد رفقا در حزب و اردو اينرا اظهار داشت اميناز همه مقاماتش سبکدوش ساخته شود، 

 عواقب سياسی برکناری تره می توانستند خردمندانه باشند و نبايدن شتاب زدهما يکبار ديگر گفتيم که چنين تغييرات 
  وسدشنا چون همه کشور او را بنام سازمانده و رهبر حزب و انقالب می فترا به هيچ گر. ا.خ.د. حکی از رهبری

حزب ما خاطر نشان کرديم که . بوجود آورد احساس جدی بی اعتمادی نسبت به حزب و رژيم داين کار می توان
ترديد شک و اب در حزب و  دشمنان می توانند از انشع و چنين يک خانه تکانی را در حال حاضر نداردبضاعت

 د که می تواناست و جدی دشوار بس ها موضوع آرمان و باورها فروپاشی  و اينکههای شايع سؤ استفاده کنند
  .عواقب وخيم و غيرقابل پيش بينی داشته باشد

وی گفت که . بگذارد بحث بهيک بار ديگر امين وعده کرد که موضوع را با اعضای دفتر سياسی و سائر رفقا 
 . سپتمبر داير گردد تا موضوع را مورد بحث قرار دهد١٦  يعنیروز بعد.  ا.خ.د.نوم کميتۀ مرکزی حل پاستقرار 
کی از همه مقام هايی که داشت بهترين راه حل معضله  هنوز هم عقيده داشت که سبکدوش سازی تره) امين(وی 
  .ند درست درک کنۀوار بود که رفقای شوروی اينرا بگوند وی امي وبود

د به آن داخل و و به هيچ کس اجازه داده نمی شرد تره کی زير محافظت شديد قرار دامحل اقامتامين گفت که 
  . هيچ راهی برای ديدار با تره کی وجود نداشت وما دريافتيم که خطوط تلفون او نيز قطع شده بودند. شود

وريلوف با امين ديدار کردند و مراتب پافلوفسکی، ايوانوف و گ ،پوزانوفر کبيري سف١٩٧٩ سپتمبر ١٧روز 
. به وی رساندندرا بمناسبت تقرر وی بحيث منشی عمومی و رئيس شورای انقالبی شادباش های رهبران شوروی 

بازديدکنندگان به . تقديم کردبه رهبران شوروی را تشکر درودهای گرم و تمنيات نيک خود  با ابراز سپاس و امين
هيچ گونه اقدام سرکوب گرانه عليه نبايد ؤکد رهبری شوروی را به امين رساندند که هدايت مرکز نظر و مشورۀ م

ببينيم که آيا اين امکان «گفت امين .  طرفدارانش صورت گيرد و تره کی نبايد محکوم شودياشاوندان يتره کی، خو
 نظر رهبری شوروی احترام داد که وی بهپاسخ  امين ؟آنها پرسيدند که مقصد وی ازين کلمات چه بود» ؟دارد يا نه

ی در جلسۀ پلنوم کميتۀ مرکزی و جلسۀ شورای انقالبی در ومی گذاشت ولی جای افسوس بود که رفقای شور
تا  مرکزی و شورای انقالبی را قناعت داد ه اعضای کميتبودتا می ديدند چقدر مشکل نداشتند روزپبشتر اشتراک 

فقط کميتۀ مرکزی و شورای انقالبی رفقای «. صرف نظر کنند تقاضای خود مبنی بر مجازات شديد تره کی از
انی خواهند کرد که براساس آن بی پشتيگفتم که دوستان شوروی ما از فرمولآنها به با بی ميلی قبول کردند که وقتی 

ر دهيچگونه چنين چيزی البته . (قبول کنندبيماری  دليلبه را کی  ترهفای  استع.ا.خ.د.اعضای کميتۀ مرکزی ح
که در صحبت های خود قاطعانه روی اين موضع پافشاری کرده بوديم ما .  نشده بودذکرصحبت های ما با امين 

  ».)تره کی منشی عمومی و رئيس شورای انقالبی باقی بماند

خانۀ شان . خواهند شد ش انتقال دادهمنزلزير محافظت شديد به امروز دامه داد که تره کی و خانواده اش اامين 
ان آن کی صورت نگيرد چون امک جان تره بری دتا سؤ قصخواهد داشت تحت محافظت شديد قرار نيز 

با خود را  گفت که وی . اما تره کی زندانی نخواهد شدمی رود،موجود است کی  عليه ترهشديدی که نفرت بخاطر
) خود(ی شناخته شدۀ  و گامهايی خواهد برداشت تا کمبودهادادخواهد نزديک قرار  یکاردر همدوستان شوروی 
از هيچگونه  که دوستان شوروی کرد یاميدواراظهار وی .  کار خود را بهبود بخشدۀشيوسبک و را رفع کرده و 

به اعضای حزب   روحيۀ مارکسيزم لنينيزم هی دآموزشاز طريق تا دريغ نکنند همکاری حزبی کمک در عرصۀ 
 افغانستان بود هبشوروی  اميدوار کمک اقتصادی امين گفت که. گامهای برگشت ناپذير به پيش بردارندبتوانند آنها 
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 شمار مشاورين نايل شده دشمن ر پيروزی های جديدی ببهرفقای شوروی به کمک  اينکه در عرصۀ نظامی  نيزو
  ».و کارکنان سياسی ازدياد يابند و امنيت دولت استحکام يابد

 قسمًا در ديدگاه متفاوتاين . تفاوتی را ارائه کردق ديدگاه مدر مورد وقايع خانۀ خلجانب افغانی يعنی خود امين 
يی سفرای کشورهای اکه معاون شورای وزيران و وزير خارجه شاه ولی به گردهمتبارز يافت بيانيه يی 

  .سوسياليستی داد

ه و بسفرای کشورهای سوسياليستی را به وزارت خارجه دعوت  اکتوبر ٦بروز شاه ولی عضو دفتر سياسی 
  : گفتچنين او  .و خنثی گرديدکشف بود راه انداخته شده که توسط تره کی   يیه توطئ کهاطالع دادها آن

 بود که اگر رسيده اطالع  قبًال سپتمبر تره کی از حفيظ اهللا امين خواست تا نزدش برود  اما به امين١۴بروز «
 بعد از ظهر همانروز ۵ساعت .  ابا ورزيدکی  بنابران امين از رفتن نزد تره،نزد تره کی برود کشته خواهد شد

سفير شوروی از . با تره کی بود تره کی يکبار ديگر از امين خواست تا نزدش برودسفير شوروی هنگاميکه 
 شد اما امين قبول د واقع نخواهپيشامد ناگواریهيچ اگر نزد تره کی برود لفون به امين اطمينان داد که  تطريق
ی قبول کرد که امين با محافظ  کباالخره تره. برودنزدش بدون محافظ امين که داشت اصرار کی  ترهچون نکرد 

ون در پيشاپيش و در عقبش سه . کی آمد  و سه ياور نزد تره همراهی يک نگهبانامين با. برودنزدش  نگهبان  تنت
ون را زخم  که به دفتر کار ترهآوانيبودند اما روان  .  زدندکشندهکی نزديک شدند نگهبانان تره کی آتش گشودند وت

خودگذری و برکت ازاز فقط  شد و یمنيز تير اندازی و ا باالی ولی برساندبيرون خود را به امين توانست 
همه ين ول اطدر . رهنمايی کردند بود که جان به سالمت بردر به بيرون ا که وی را در پناه ديوش ياورانتيزهوشی

  ». شوروی با تره کی در دفتر کارش موجود بودسفيرمدت 

و ار صورت گيرد  با امين ديدتا دستور رسيد آنسواز .  داده شدگزارش به ماسکو بی درنگبيانيۀ شاه ولی 
 اکتوبر سفير کبير ٩ زور. مطالبه گردد و تکذيب آن صورت گيرد شاه ولی اظهارات ارتباطدر احتجاجی 

ندگی کی جی بی ين نظامی گوريلوف و رئيس نماين وزير دفاع جنرال پافلوفسکی، رئيس مشاورپوزانوف، معاو
 رئيس ٣وچکوفيرکنمايندۀ کی جی بی در گزارشی به . مالقات کردند شام با امين ٦:٠٠بوگدانوف به ساعت 

  : دادشرح  گفتگو را چنينرياست عمومی اول کی جی بی،

فرای کشورهای س گردهمايی تحريک آميز شاه ولی در اتبيانبا  ما در ارتباط اتاظهاربه در پاسخ «
 ردحرف خواهد زد و انتظار دارفيق و يک برادر تشريفات و بمثابۀ يک  امين گفت که بدون ،سوسياليستی

آنچه را اکنون می  می کنيد اما يقينًا نگرانیشما شکايت و ابراز ": امين گفت .رفقای شوروی نيز چنين کنند
 یرد هيچ چيزاشما در ين موپيشتر ازين  اما کرديم گفتگوما چندين بار با هم . گوييدبقبًال وانستيد می تگوييد 

 به آشکارابخاطری گفته شد که همين را ما  آنچه شاه ولی به سفرای کشور های سوسياليستی گفت. نگفته ايد
هار چ هم شما سه يا اکنونفتند و حتی اما دوستان ما به ما چيزی نگ، گفتيم.  ا.خ.د.دفتر سياسی کميتۀ مرکزی ح

شايد الزم بود رفقای شوروی ما به ما .  استاسف انگيزاين .  آمده ايداينجا از آنکه شاه ولی سخن زد پسروز 
  ".می گفتند چه بگوييم و چگونه رفتار کنيم

تره . دارم چنين نبوديقين ": امين گفتتوضيح کردند وقتی نمايندگان شوروی آنچه را واقعًا اتفاق افتاده بود 
 فير نخواهد مو بااليروم  نزد تره کی بم می توانمنگفت که از طريق ترجمان سفير شوروی . زنگ زدکی بمن 

در اتاق بودند و آنچه را می گفتم با من  رفقای افغانی ،ذشته از آنگ.  که همين چيز گفته شدمن کامًال معتقدم. شد
 ما .گردن نهمرفقای شوروی در برابر گفته های  من حاضرم .درانکار کمی توان اينرا اکنون البته . شنيدند

  ". کنيمدنبالدر مورد مسائل دپلوماسی و روابط بين المللی را هميشه حاضريم مشوره های آنها 

  : دامه دادچنين اامين 

                                                 
٣  Kryuchkov   
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  ٧از  ٥ :تعداد صفحات

 لطفًا  به آدرس ذيل با ما تماس بگيريد.  به همکاری دعوت می نمايدافغان جرمن آنالين شما را صميمانه

 

هند مرا گفتم که آنها می خوا.  ايوانوف و بوگدانوف توضيح کردما سپتمبر من وضعيت را به رفق١۴صبح "
 پافشاری کردم نگهبان شخصین دمن روی بر. م نزد تره کی رفتم شخصی از با محافظومن همانر. بکشند
اگر رفقايی که با تره کی .  تلفون را قبًال يادآور شدممسئلۀ. شما خو ديديد که بيجا نبود. آگاه بودمخطر بر چون 

اگر . به تلفون صحبت کردمبا او ز واقعه ااشد چون قبل داشته بخاطر ببايد ترجمان آورده نمی توانند بودند بياد 
خواهد را برايتان نايبرگرديد وقتی به سفارت پس يقينًا تاييد کند همين اکنون ترجمان نمی تواند اين موضوع را 

ی  ممآيا اشتباه می کنم؟ آيا اشتباه .استهمين  اعتقاد راسخم ،به هر حال.  که چه واقع شدخواهد دادو بياد گفت 
 اگر دفتر سياسی کميتۀ مرکزی حزب کمونيست اتحاد شوروی  وارد کند؟زياننبش جهانی کمونيستی جتواند به 

شاه ولی . خواهم کردخواهند ب رفقای شوروی آنچهو هر خواهم پذيرفت پس مشورۀ آنها را چنين می انديشد 
دادم اشتباه . ا.خ.د. کميتۀ مرکزی حمنولبه دفتر سياسی و به پاز حوادث که من توضيحی اگر. داردهيچ گناهی ن

اگر سرنوشت . چون من حوادث را مطابق به باورهای خود شرح کردم  بگردن من استتقصيربود پس همه 
اگر رفقای شوروی . من مرگ باشد با وجدان راحت خواهم مرد چون هرچه کردم بر اساس اعتقاد خود کردم

م و از سمت منشی عمومی استعفی می دهم و می گذارم نمی خوافرارا . ا.خ.د. پلنوم کميتۀ مرکزی ح،بخواهند
.  ا.خ.د.شايد اشتباه کردم که اين صورت رويداد را به دفتر سياسی و کميتۀ مرکزی ح .کس ديگری انتخاب گردد

رفقای شوروی . واقعًا رخ داده بود برايشان گزارش دادمکه نچه را آبايد اين کار نمی شد گرچه . گزارش دادم
ستان شوروی خود وما به د.  نظر ديگری دارند و من به درک آنها از وقايع و باورهای شان احترام دارمنقطه

ه چ اينکه در موردرا  شان حاضريم مشورۀ یروابط بين المللی و امور خارجئل او در مس ارزش قايل هستيم
احساس تقصير و گناه نمی کنم چون ن  م،ارتباط می گيرد رخدادتا جايی که به . بپذيريم بايد گفتنه چو بايد گفت

هيچ دخلی ين موضوع درو تکرار می کنم که شاه ولی . ر داشتم گفتموه را احساس می کردم و باچنآفقط 
    ".تشندا

 بود بايد داده شود، حفيظ اهللا امين رخ داده آنچه ز شوروی اصرار کردند که تصوير دقيقی انوقتی نمايندگا
آنچيزی نبود که رخ  شنيدند در واقع آنچهايشان بگويم که همه رخود را فرابخوانم وببايد رفقای آيا پس " :گفت

من آماده ام اين کار را بکنم اما آيا کار درستی . البته من به رفقای شوروی خيلی احترام می گذارمداده بود؟ 
 ميانرا که » آناکامی برجان حفيظ اهللا امين و نتره کی سؤقصد « های جزوهخواهد بود؟ ايا درست خواهد بود 

واپس ستانی . داده اند را به همين گونه شرح رخداد ستانيم؟ اين جزوه هاحزب و اردو توزيع گرديده است پس ب
  ".نبار واقع خواهد شدا حزب زيهمه همومی و بعبه من منحيث منشی آنها 

احساس . د نخواهيم گفتديگر هيچ چيزی به هيچ کسی درين مور خواسته باشيداگر": دامه دادچنين اامين 
 پراهميت گرچه اين روايت خيلی ،بينيم درين هيچ مشکلی نمی ما. می کنيم که رهبران شوروی پريشان خاطرند

 به حال در عين امايقين دارم که باور های من درست اند .  باشددرکارشايد اشتباهات و سؤ تفاهماتی . است
ه نظر طمی توانيد نقدر صورتی خواسته باشيد يشنهاد می کنم پ. می گذارماحترام ام باور های رفقای شوروی 

دوريار و ز گالب زوی، وطنجار، م،ار وزيرهچکه   راو بيانات ما در مورد زمانیاعالم داريد خود را 
امين گفت که اگر شاه ولی تاريخ را اشتباهی داده   حفيظ اله". رد کنيدسپری کردندسروری در سفارت شوروی 

  . خودش درين زمينه شکايتی نداردلیمعذرت می خواهد و) امين( سپتمبر گفته او ١۴مبر  سپت١٣و بجای 

بهره برداری از بيانيۀ شاه ولی  دننمی توا شوروی –دشمنان دوستی افغان وقتی نمايندگان شوروی گفتند که 
 دوستی درتوانند   نمی واشنگتن بيايند و بچشم سر ببينند کهاننترسيد، بگذاريد مردم": اظهار داشت، امين کنند

من قول می دهم که ما بسوی کمونيزم . ديگر اميدی ندارند اند چون سراسيمهما شمنان د.  وارد کنندیما خلل
 نگرانیو کشور وی و افغانستان و احزاب کمونيست درر مورد دوستی و برادری مردمان شودبايد ن. روانيم

  ".وجود داشته باشد

راه انداخت و  در مورد اظهارات شاه ولی غوغا و جنجال يست او ارزنده نبه عقيدۀاظهار نظر کرد امين 
پس " . يا پس گيردتکذيب کنداظهارات مذکور را  افغانی به گونه يی جانب  بحث را گسترده ساخت تادامن
اين  که خواهند گفت تمام خواهد شد چونناگوار  کشور همهو . ا.خ.د. کميتۀ مرکزی حبرای اظهارات آنی ريگ
برای شوروی ها بهتر خواهد بود رويداد را از نظر خود به . ستا فشار شوروی ها صورت گرفته زيرار ک
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  ٧از  ٦ :تعداد صفحات

 لطفًا  به آدرس ذيل با ما تماس بگيريد.  به همکاری دعوت می نمايدافغان جرمن آنالين شما را صميمانه

 

 در زمينه مطرح پرسشی و اگر ، از جانب ما اعتراضی نخواهد بودشرح دهند،سفرای کشور های سوسياليستی 
ر بدر قسمت خود  ما . » او برايتان همه چيز را خواهد گفت،برويد از امين بپرسيد« بگوييد صرفًاردد گ

ای باريکی ه اگر کار را به پس گيری برسانيم گپ به جا چونبه مطبوعات داديم ايستاد می مانيماظهاراتی که 
 اضافه بوده می توانم؟ یچگونه رهبرکه اگر آنها را فريب می دهم حزب خواهد پرسيد . ه شده می تواندديکش
اين شيوۀ . بگذرمآنچه اعتقاد دارم از وروی ما از من نخواهند تا  من از اعتقاداتم نمی گذرم و دوستان ش،برآن

 گرچه اين خالف وجدانم ،و ضد اعتقادات خود عمل کنمآماده ام تن در دهم  اگر الزم باشد اما. کمونيستی نيست
  ".برای اينکه از اعتقادات خود بگذرم بايد نابود شوم، بايد خودکشی کنم. خواهد بود

ند انجام دهد حتی اگر اين خالف همين گفت که آماده است آنچه رهبران شوروی می خوافرجام کالم آنکه ا
با در نظر  و تصاميم خود را باشند آگاه )امين( او ديدگاهان شوروی از ر اما بهتر خواهد بود رهب،خواستش باشد

  ». بگيرندداشت آن

 بالغيۀ ا، باوجود آنکه تره کی هيچ نگفت مرگاز نمايندگان شوروی ا بگفتگو جرياندر امين ر است که کقابل ذ
 ٩روز  بعدا زظهر ٨:٠٠تا ساعت « اين يادداشت که ابباختر  آژانس خبر رسانی افغانی بهرسمی درين مورد قبًال 

   .داده شده بود »دشواکتوبر نشر ن
  

  

  ...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 

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

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

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  یقت الزم را برای ويرايش نوشته ها و پژوهش فاکت هاد

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

ايش قرار گرفته است اما نسخۀ انگليسی اين رساله گويا معروض وير. 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 تاکاستی هاست و کمترتالش صورت گرفته 
و ناهمگون نام ها، عدم مراعات دقيق نقطه گذاری بخصوص هنگام نقل قول، ازهم گسيخته بودن جمالت و امالی نادرست (

   . در واقع بخاطر بازتاب دهی دقيق اصل روسی بوده باشد» عدم دقت« شايد هم اين ).پراگراف ها و سليس نبودن بيان
عينی وقايع شرح شده درين نوشته بوده ايم و با نامها و اينجانب و اکثر خوانندگان اين رساله مربوط نسلی هستيم که شاهد 

شهرت اشخاص ذکر شده و حوادثی که آفريدند تا حد زيادی آشنايی داريم و مستقيمًا متأثر از درامه های تاريخی ننگينی 
ستيم که بسوی ولی ما نسلی ه.  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 
استشمام می کنيم نخواهند شنيد، بنابران الزم است توضيحات پاورقی و معرفی اشخاص و حوادث ذکر شده درين رساله 

  .   باشد، که درين امر خود را محتاج مددگاری و همکاری خوانندگان ارجمند می دانمترهرچه همه جانبه تر و افشاگر
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  ٧از  ٧ :تعداد صفحات

 لطفًا  به آدرس ذيل با ما تماس بگيريد.  به همکاری دعوت می نمايدافغان جرمن آنالين شما را صميمانه

 

  که داشته باشندی معلومات اشخاصدر مورد که در صورتی که از خوانندگان با درد اين سلسله تقاضا ميکنم درين راستا
 ca.yahoo@kgbdariprojectرس پيک برقی  اند با تذکار آن به آدنگرديدهمعرفی دقيق اند ولی درين رساله نام گرفته شده 

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

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

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

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