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  م  ٢٤/٠٤/٢٠٠٩                                                         نوشتۀ واسيلی متروخين، بايگان ارشد کی جی بی

  داکتر حميد سيماب: برگرداننده به دری

  کی جی بی در افغانستان
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  متشه قسمت
 

  کودتای دسمبر

  
شخصيت امين در . برخوردين  و کی جی بی سخت غرور بزرگان کريملبه  امين از صحنه راندنناکامی در  

. آنها از چرخش غيرمنتظرۀ اوضاع خوف داشتندهيچگونه قالب معمول رهبر يک کشور دوست نمی گنجيد و 
اعضای دفتر سياسی، منشی های کميتۀ مرکزی، اعضای شورای بيشترينه می پنداشت که اقامتگاه کی جی بی 
رفدار امين  ط– بی ارادگیسستی و از نيز قاد، برخی از ناگزيری و برخی رخی از روی اعت ب– انقالبی و حکومت

متخاصم عضو  ٦مخالف و عضو  ٧عضو دو دل و پله بين،  ٦، امين  عضو طرفدار٢٢در شورای انقالبی . بودند
ژيم راما در رده های بااليی و ميانين .  بودناروشنمبهم و  عضو باقيمانده ٦موضعگيری   داشت ووجود
 گلههم گرفته بودند س سپتمبر ١٦ تا ١٣که در حوادث اعضای حزب . ديگر آشکار بوداکنون يتی از امين ئانارض
که دل خوش نداشت انی يکی از آن. استسهمگيری فعال شان را ندانسته ارزش که به هيچ گرفته شده و امين  داشتند

ن علی شاه پيمان  معاون رياست  ١ روئينآغانوريکی ديگر، . بود داخلهامور  وزارت جزوتام هایقوماندان جگ
 .شکوه سر می داد از مقامش سبکدوش گرديد و در همه جا ازينکه به کميتۀ مرکزی حزب ارتقا نکرده بود ٢کام

. ستان هدايت داد تا لحن تند نشرات شان عليه امپرياليزم و پاکستان را کاهش دهندنامين به رسانه های جمعی افغا
را تشويق می کردند تا در برابر اياالت متحده و سائر کشور های غربی او امين  رد و پيش گهمراهاننزديکترين 

به فرودگاه کابل  ١٠يک هواپيمای مسافربری دی سی در ماه اکتوبر مواصلت . ی اتخاذ نمايدترموضعگيری معقول
ا خروش بی خبری ر رسانه هاد امريکايی آن برای شرکت هواپيمايی آريانا خريداری گرديده بود توليد کنندۀکه از 
   .بازتاب داده شدزياد 

                                                 
 آمده است که يقينًا اشتباه آشکار است چون چنين نامی در بين افغان ها وجود ندارد، اما با (Nurach Ruin)» نوراچ روئين« در اصل  ١

نوشته شده است، ميتوان گمان برد که  ”Pachman“به شکل » پغمان«اندکی دقت و با درنظر داشت اينکه در جايی در نسخۀ انگليسی 
بوده باشد ولی ازينکه چنين شخصی در آنزمان » نورآغا روئين«بايد ) استخبارات رژيم امين(شکل درست نام معاون رياست کام 

. مکاری دارماز خوانندگان گرامی ايکه درين زمينه معلومات داشته باشند تقاضای مدد و ه. معاون رياست کام بود اينجانب آگاهی ندارم
   برگرداننده –

 –مبدل نمود » )کام(کارگرانو امنيتی مؤسسه «را به » اگسا« پس از کودتای ماه سپتمبر عليه تره کی، دولت حفيظ اهللا امين نام بدنام  ٢
  برگرداننده  
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بر مخالفين   تا به سرعتبستوضعيت موجود در کشور را بطرز ماهرانه يی بکار در طول ماه سپتمبر امين 
مقامات کليدی به کسانی .  و تره کی را از عرصۀ سياسی کشور بدر سازدهخورد کننده وارد آورد ضربۀ خود

بدنام ساختن تره کی و طرفدارانش بمثابۀ برای کارزار تبليغاتی . داشتند امين ی بهصشخوفاداری  شد که سپرده
   .دشمنان انقالب و همدستان امپرياليزم راه انداخته شد

 هابعد. ی کردم تمخالفين امين شرکو علنی  مخفیعزيز احمد اکبری که برادر زادۀ سروری بود در جلسات 
ی ط امين در .ه آنچه را درين جلسات گفته می شد به امين گزارش می دادکه وی مخبر امين بود و هم آشکار شد

آمادگی بنابران  تفاهم بوجود آوردروحيۀ مالقات های خود با نمايندگان شوروی کوشش می کرد تا فضای باز و 
 اين کار به او. ابراز می داشترا  شوروی هاهمه پيشنهادات و خواسته های از  و پيروی شرپذيخود برای 

با در .  برسدمی داد تا موضع خود را مستحکم ساخته و پنهانی حساب کسانی را که سد راهش می شدندفرصت 
 امين کوشش کرد تا بزودترين  داشتند تره کی و طرفدارانشقبالشوروی ها در ايکه نظر داشت موضعگيری 

. را خنثی سازد مخالفين خود انبقدامات ناخواسته از جرها سازد و امکان اخود را فرصت ممکنه از شر تره کی 
 .به اقدامات مختلفی متوسل شدوی جهت تثبيت موضعگيری واقعی رهبری شوروی در برابر خود 

در و .  ا.خ.د.امين در پلنوم فوق العادۀ کميتۀ مرکزی ح اقامتگاه و نمايندگی کی جی بی در کابل ادعا داشتند که
تصوير نادرستی از موضع شوروی داده و چنان وانمود ساخته سپتمبر ١٦جلسۀ اضطراری شورای انقالبی بروز 

.  روی داليل صحی اعتراضی نخواهد داشتاتشجانب شوروی در برابر براندازی تره کی از مقامگويا بود که 
. ر به سابق کمتر شده بودظنشوروی  با مشاورين گفت و شنودهايشانن دولت در اراحت مامورصميزان اعتماد و 

  .ده می شد و حضور امريکايی ها ازدياد يافته بوديد) ضديت با شوروی(تيزم يتی سوو آننشانه های

باوجود آنکه همسايۀ ديوار به  اتحاد شوروی کهازينپنهان نمی کرد رئيس کام ناخشنودی خود را اسداهللا امين 
 های نظامی  مواد امدادی و کمکداشت آن باهم  بود و مرز مشترکی جمهوری دموکراتيک افغانستانديوار 

اتحاد شوروی در عرصۀ جهانی عقب نشينی سنگر به سنگر وی . دادمی به آن در مقايسه به کيوبا و ويتنام کمتری 
را  وضعيت سياسی جهان هيچگاه گفت که رهبری شوروی ه میکردرا نکوهش در برابر امپرياليزم جهانی 

بدست داشتند پير و اتحاد شوروی در را  و کسانيکه قدرت عالی نهايی دربصورت درست و دقيق درک نمی ک
  .فرتوت شده بودند

  : امين به قدرت با نکات ذيل مشخص می شدصعودوضعيت عملياتی پس از 

 افغانستان ١٩٧٨ از انقالب پسفتند که گ آشکارا می اکنونافغان ها . ازدياد کلی در حادثات ضد شوروی -١
افغان ها به سوسياليزم مفلوک . بدر می آيدۀ کار خود ار، راکت و تانک روسی بخوبی از عهددبدون ماشين«

  .»رند نداآن نيازیروسی و سياست های 

 روسی برای کارشناسانامين و فشار تدريجی بر شخص  هدف گيری سياسی اتباع شوروی به امر مستقيم -٢
 کنارن از گذشت با غير رسمی مجاریت به ماسکو از طريق سدرااستفاده از آنها جهت رساندن معلومات ن

  . سائر شعباتانرهبرو سفارت مجاری 

 اتحاد بدنام سازنده و لطمه آور در ارتباط شهروندانمواد و تجزيۀ و تحليل  اندازی دوران، به گردآوری -٣
 شده سپرده اين وظيفه به ارگان های کام و وزارت امور داخله . که در افغانستان مصروف کار بودندشوروی

  .بود

   تهديد ها و شانتاژها ،شورویشهروندان هانی و زير نظر گيری نپ تالشی های -۴

  .) استگرديده حذفيک سطر درينجا (دوين کرد ترا در ماه اکتوبر سياهه اين کی جی بی اقامتگاه 
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 در ماه اکتوبر در پغمان داير ٣اطالع رسيد که گردهمايی اعضای دودمان امين کی جی بی  به مرکزآواندرين 
جدی بينديشد و مصئونيت و بهروزی آيندۀ خود دهمايی به امين گفته شد تا در مورد آيندۀ دودمان درين گر. گرديد

خود را بس کند و در آينده تنها خويشاوندان و همتباران » حزب بازی«از او خواسته شد تا . آنرا مد نظر داشته باشد
دشمنان همينکه امين از زندگی چشم بپوشد و زيرا هيچکس جاويدان زنده نيست  بگمارد، خود را به مقامات دولتی
من البته طرفدار اصل رهبری «: امين چنين جواب داداست که گزارش . ند کشيدهخوادمار از روزگار قومش 

. دسته جمعی و رهبری حزب هستم، اما پادشاهان افغانستان قرن های متوالی کشور را بدون حزب اداره کردند
  ».بکمک نزديکان و ياران وفادارم کشور را اداره کنمشايد من بتوانم به تنهايی خود 

سرنگونی در جهت  که امين آگاهانه ند بودآنبر ه ها همه گواه نشان بود که ايناقامتگاه کی جی بی نتيجه گيری 
  .و شکست انقالب کار می کرد و در خدمت ارتجاع و امپرياليزم قرار داشت

مؤقت افغانستان ) شارژدافير(کاردارعبدالرحمن ابهت . می رسيدافغان از منابع مختلف ردان اظهارات سياستم
در مورد سوسياليزم نوع شوروی و انواع مختلف آن در در يوگوسالويا در ذهن گروهی از دپلومات ها در بلگراد 

وابستگی . نمونه ها برای افغانستان قابل قبول نيستنداين «. تخم شک و ترديد می کاشتکشور های اروپای شرقی 
وقتی وضعيت استحکام . است اوضاع داخلی ناشی ازافغانستان به اتحاد شوروی تنها يک گام کوتاه مدت تاکتيکی 
 حضور برابر در آشکارا مصر ه با پيروی از سرمشقيابد افغانستان بر امداد مؤثر کشورهای اسالمی اتکا کرد

  ».بپا خواهد خاستمشاورين شوروی در کشور 

. دستگير و زندانی گرديد» هنر خلق« افغانی و مدير مسئول مجلۀ نامدارسندۀ نوياعظم رهنورد رزياب 
وی ادعا کرد که مشاورين شوروی نيز .  خود سخن گفته های سرگذشت زندان و شکنجازهنگاميکه رها گرديد 

وروی مامورين افغانی و مشاورين ش که را باور برين بوداکثريت افغان ها .  داشتندسهمدر استنطاق و شکنجه 
سهم داشته و گام بگام و شانه رژيم کيفری  در سياست های  هاشوروی. ندبود وضع در افغانستان لمسئومساويانه 
گلهای سرسبد  تن از ١٧٠٠٠ زرياب اظهار عقيده کرد که امين .  همکاری داشتند ها با افغاناندر سرکوببه شانه 

در  «:زرياب اظهار داشت.  می يافتفزايش دربين مردم انفرت از روس ها. بودروشنفکران افغانی را ازبين برده 
 تانک ها روستاهايی را که در آن مردمان و کارگران وهواپيماها . گدن مردم می جبرابرحقيقت ارتش افغانستان در 

که اگر  ستند؟ افغان ها باور دارندنيروس ها مقصر مگر . دن می کنند ازبين برده و از بين می بری زندگپاک طينت
  دهات از روی زمين و نابودسازی کشتار مردمبرچنين اتحاد شوروی از امين پشتيبانی نمی کرد او نمی توانست 

 قيام عليه امين صورت هرگاه. دهقانان بيگناه را زير زنجير های تانک خورد و خمير سازد دهد و برزگران و مرا
ساخت  را بزودی يکسره خواهند  هاستان کار روسدير يازود بايد صورت گيرد، مردمان عادی افغانچنانکه گيرد، 

سوسياليزم و . عمومی اوضاع بهمين سوستسمتگيری . آنها را ازکشور رانده باشدامين همۀ  تا آنوقت مگر اينکه
می در حلقات تحصيلکرده ها شنيده . اتحاد شوروی مفاهيمی اند که از مدت ها بدينسو در افغانستان بدنام شده اند

برای . نگين داشته باشند را به آسانی زير  ماها روشنفکران افغان را قتل عام کردند تا بتوانند کشور سشود که رو
 کنند ايستادگیچنين استدالالت در برابرد که شوهرآن دشوارتر می   اتحاد شورویدوستان راستين و جان فشان

  ».ز حکومت امين استچون اکثريت افغانان می بينند که خط مشی رسمی اتحاد شوروی پشتيبانی ا

آنها عقيده داشتند که اتحاد شوروی و مشاورين . ندمی افزودشمار اشخاص ضد شوروی طرفداران تره کی بر 
ند و در تغييرات داخل حزب و دستگاه دولتی دست ه بودکردراه گشايی آن کودتای امين و سرنگونی تره کی را 

گان های امنيتی اقدام اتحاد شوروی در جهت حمايه و حضور مشاورين شوروی در ارتش و ار. مستقيم داشتند
ستان هر آنچه در توان نرهبری کنونی افغا«: پرچمی ها به شوروی ها می گفتند. تقويۀ رژيم امين دانسته می شد

پرچمی ها موقف خود در . دارد بکار خواهد برد تا اعتماد افغان ها به دوستی اتحاد شوروی را خدشه دار سازد
 يم و می دانيم اتحاد شوروی را دوست راستين مردم افغانستان می دانستما. اد شوروی را تغيير نداده اندبرابر اتح

                                                 
بر پايۀ اين دودمان . ه انتقال داده اندو سينه به سيننسل پشتون ها شجرۀ نسب فاخر خود را نسل اندر .    دودمان امين از تبار پشتون است ٣

ملک عبدالرشيد بدست پيامبر اسالم به سلک . بود) Saul(نامه همه پشتون ها از اوالدۀ ملک عبدالرشيدند که خود از تبار ملک طالوت 
ي ، ر گروه عمدۀ پشتون ها به چها.  طايفه يا قبيلۀ پشتون نسب به فرزندان ملک عبدالرشيد می رسانند۴٠۵اسالم درآمد و همه  سرب

ت ، کرل   ) برگرداننده–يادداشت نويسنده، ولی از نظر صحت تاريخی مورد تأمل است  (. تقسيم می گردندو غلــزي يغرغ
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چرا اتحاد شوروی با رژيم امين که با همه افغان ها که ت برای مردم عادی توضيح دهيم ساما برای ما مشکل ا
  » .دشمنی می کند همکاری دارد

گسترش داد و به حملۀ مسلحانه  ده که در نزديکی کابل مستقر بود رخدرماه اکتوبر شورشی در فرقۀ هفت پيا
زنده باد ! زنده باد تره کی«شورشيان شعار می دادند . افسران طرفدار تره کی در رأس شورش قرار داشتند. يافت

  »!مارکسيزم لنينيزم

ئيس دولت فلمبرداری  نومبر فيلمی در محل سکونت رسمی ر٢٨بروز : واقعۀ ذيل نمايانگر روحيۀ مردم است
کسانی که در مناطق نزديک به خانۀ خلق زندگی می .  فلمبرداری بيرق رژيم داؤد برافراشته شدندر حي. می شد

از شادمانی يک ديگر را در آغوش گرفته آنها . کردند بيرق را ديدند و فکر کردند که رژيم امين سرنگون شده است
  .با سروصدا بهم تبريک می گفتند

ه ميان در مورد تماس های ادعا شددر کابل  از اقامتگاه کی جی بی اطالعات رسيدهدمداران ماسکو سربرای 
گفته می شد اين مالقات ها . اهميت خاص بوددارای آن مخالف  یط افراانکارمندان حکومت افغانستان و مسلمان

 ين اشتراک دربخاطرت راستی  دساننمايندگان مسلمان. گرفته بوددر اخير ماه سپتمبر در واليت لوگر صورت 
نامه يی  امين خواهان موافقت. نندکگفتگو  به مبارزۀ مسلحانه بخشيدن در مورد پايان تا از پاکستان آمده بودند ديدار

متخصصين و مشاورين شوروی از افغانستان خارج موجب آن که ببود با سران ضد انقالب داخلی  یسازشبر پايۀ 
با  نمايندۀ امين بيش و کم ،ار گزارشرق.  و شورشيان مسلمان از زندان رها گردندبديابيرق کشور تغيير ند، گرد
عبداهللا امين برادر بزرگ حفيظ اهللا امين  .»مه چيز قابل قبول است اما وقت می خواهده«تعهد سپرد که کلمات اين 

پيروی کرده با روس ها همان  خواهد بود تا نمونۀ مصر را عاقالنهبرای ما واضحًا «: اظهار داشتبه طرفدارانش 
  ».کردرويه کنيم که انور سادات 

 انقالب آيت اهللا های ايران بر افغانستان و اثرستان و ايران، نبين افغاو آشتی  نزديکی ۀکی جی بی هرگونه نشان
  .بصورت خاص خطرناک می دانسترا ستان نژيم اسالمی در افغارسيس أت

 و در مورد نقش ستالين در تاسيس و استحکام سيستم سوسياليستی در  می کردهامين خود را به ستالين مقايس
. س.هنگام ديدارش با ب بی تفاوتی امين ازدر عين زمان اقامتگاه کی جی بی . اتحاد شوروی سخن می گفت

و نظرات داده شده توسط حزب کمونيست اتحاد شوروی در برابر نتايج پلنوم ماه دسمبر کميتۀ مرکزی ايوانوف 
   .ده می شديدر مطبوعات افغانستان داين پلنوم درمورد کمتر انعکاسی . را ابراز داشتخشم خود  برژنف

بخش های در  در اواخر ماه اکتوبر مالقات هايی. معتادان قدرت تصميم گرفتند تا به اقدام قاطع دست زنند
گفته شد که کی جی بی سران به اف. راه افتادکی جی بی ) رياست عمليات های خارجی(مختلف رياست عمومی اول 

دست  ندحوادثی که در شرف تکوين بودبايد آماده بود چون  و استغيرقابل قبول ديگر تان سناوضعيت افغ
 یاست ارکانيلياتی ايجاد شد و رمگروه های ع. ندرا التزام می کرد کی جی بی  زيادی از افسراناندرکاری شمار

  .ردک می داللتامی ظ نتهاجمهمه چيز به .  تاسيس گرديدبلند پايه گان رياست عمومی اول کی جی بیمشتمل بر 

رياست عمومی اول کی جی بی  هشتميکی از دستياران ارشد رئيس شعبۀ  ٤پتروف. و.ډگرمن ااکتوبر  ٢۵وز ر
 مبدل »مارتوف«عار کارمل به نام مست. با ببرک کارمل انجام دهدرا الزم مقدماتی به پراگ فرستاده شد تا کار 

های ديدار يکی از وی طی. ها بر موقف شوروی ها اثر اندازدسلواکی کارمل زياد کوشيد تا از طريق چک. گرديد
وضعيت در  که اظهار داشتشعبۀ بين المللی کميتۀ مرکزی حزب کمونيست اتحاد شوروی عضوی از خود با 

چون نشست ار طيش ازين معطل کرد و منتظر ساعت حرکت قنمی شد بکنونی جمهوری دموکراتيک افغانستان 
  .دست آورد های اتقالب در معرض خطر بود

ی  از بلغاريا و دوتان از چکسلواکيا، سه تندوت. در ماه نومبر به ماسکو برده شدندحکمروايان آتيۀ افغانستان 
  و يادسپاری دستور ها و هدايات کی جی بیآنها با هم يکجا به فراگيری.  انتقال يافتند مخفيانه از يوگوسالوياديگر

                                                 
٤  A.V. Petrov   
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را سروسامان تدارکاتی پيشنهاد گرديد تا گالب زوی بصورت غير قانونی به کابل برده شود تا کار . آغاز کردند
اينکه  دليل هب او اما در ميان گذاشتند گالب زویرا با پيشنهاد ی اين ر کارمل و سرو،٥افسر عملياتی ارشوف. دهد

. برای اينکار مناسب تر استوطنجار و گفت که شانه خالی کرد  وزنۀ خيلی کمتر سياسی داشت نظر به ديگران
  .کردندبزدالنه ارزيابی را موقف گالبزوی 

. رسيدمصرف به در ماسکو  هفت تنباالی اين  دسمبر ١٢ نومبر تا ٢ روبل از ٢٧٧١مبلغ  ٩بر اساس مادۀ 
  .کردندقل نتمستان ننها را نزديک تر به مرز افغاآسپس 

که عنوانی برژنف در ماه نومبر صادر گرديد » مهم اخص«يادداشت طی  مورد ننظر رسمی کی جی بی دري
  :يی از يادداشت مذکور چنين استهاچکيده . بيان شد

در جهت ضد منافع  کشور به سرعت يندر رهبری حزب و دولت افغانستان وضعيت درپس از تغييرات «
 تغيير سياست خارجی حفيظ اهللا امين بطرف راست حاکی ازگزارش های فزاينده . رو به وخامت گذاشتشوروی 
مين  ا.ای منازعه بيابندبرکوشش می کنند راه حلی مخالف ن دست راستی نالماسافراد امين و نمايندگان م. دمی باشن

 با نمايندگان سفارت امريکا ديدار نموده ولی در مالقات های خود) شارژدافير(خودش چندين بار با کاردار 
  .شوروی هيچگونه اشاره يی به موضوع اين ديدار ها ننموده است

د تا نمی شو براساس هدايت مستقيم امين آوازه های جعلی در جمهوری دموکراتيک افغانستان گسترش داده
ًا اخير. دنستان را مورد شک قرار دهناتحاد شوروی را بی اعتبار ساخته و فعاليت مامورين شوروی در افغا

تبصره های غير دوستانه در مورد اتحاد شوروی در اسناد و بيانات مامورين بلند رتبۀ افغانی به گردهمايی های 
  ».صورت گرفته است رسمیبستۀ حزبی و در

 گالب زوی، وطنجار و سروری نامه يی به کميتۀ  مشتمل بر گروه رهبران خلقی١٩٧٩ اکتوبر ٨بروز 
تره کی که به امين اشتباهات در مورد  نوشته و در آن تحليل نقادانه يی مرکزی حزب کمونيست اتحاد شوروی

و  اکتوبر کارمل رهبر پرچم نامۀ خصوصی به برژنف نوشت ٣٠روز .  ارائه داشتندبرسدقدرت به اجازه داده بود 
 ياد ٦»مخنوی افغانی«امين بنام وی از درين نامه .  وضعيت کشور بدست داددر موردح يصرُرک و  یدر آن شرح

 ،نام همه اعضای حزب با مسئوليت اعالم می دارم که حزب براساس اصل لنينيی شيوۀ کاراز «:  نوشت وکرد
تاکتيک و خط مشی خالقانه کامًال آماده است تا وظيفۀ خود را به سر رسانده و معضلۀ انقالب ثور، حزب و دولت 

نيست ها، وطنپرستان و همه نيرو های مترقی و اعضای کليدی حزب آماده اند تا کمو. حل کندبگونۀ مثبت را 
ره ها ومشکنکاش ها،  برادرانه، مددگاریتحقق اين اهداف با . و متشکل سازندبسيج دموکراتيک را در افغانستان 

  ».دبو خواهد ميسرو پيشنهاد های دوستان شوروی ما 

ور احمد نور، اناهيتا راتب  سياسی افغانی، کارمل، گالب زوی، وطنجار، سروری، نمهاجريناعضای ارشد 
خط  روی يک  وندار کردديبا کمک کی جی بی در ماسکو با هم دسال نومبر همان ماه در آغاز زاد و عبدالوکيل 

 ها همهکار. حفيظ اهللا امين و دودمانش از قدرت کار کردنداندازی  برص های مشخبرنامه عمومی سياسی و مشی
 مرکزی حزب کمونيست اتحاد شوروی که طی مالقات ها با نمانيدگان اثر تعيين کنندۀ توصيه های کميتۀزير 

 از اصول روشنیکارمل و يارانش درک . رسانده می شد صورت می گرفتبه دوستان افغانی رهبری شوروی 
  .  بر منابع و امکانات خود شان را داشتنداو ضرورت اتکسياست خارجی اتحاد شوروی 

 راست سازی روندو .  ا.خ.د. مبارزه برای احيای حی کلی کردند که رهبررفقای افغانی با اتفاق آرا توافق
ری که طرفدار و همکار تره کی وسر. دشببرک کارمل با بعهدۀ بازسازی جمهوری دموکراتيک افغانستان انحرافی

  .بود به مثابۀ معاونش پيشنهاد گرديد

                                                 
٥  Ershov   
ائين فعاليت  انارشيست اوکرائينی که در جريان جنگ داخلی روسيه در اوکرNestor Ivanovich Makhno نستور ايوانوويچ مخنو  ٦

  )يادداشت ويرايشگر نسخۀ انگليسی(داشت 
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به زودترين فرصت ممکنه، پايان  عرصۀ سياسی از عمدۀ برنامه عبارت بودند از سرنگونی امين تاکن
 جديد، دوستی با اتحاد یمی به انشعاب در صفوف کمونيستهای افغانی و متحد ساختن انها در حزبئبخشيدن دا

  .و مبارزه عليه امپرياليزم یوشور

قصد دارند با برانداختن رژيم روی قدرت . ا.خ.د.حبرنامۀ سياسی، نيرو های سالم اين  پياده سازی بمنظور«
 حفيظ اهللا امين ايجاد گرديده و نقشه های نابودسازیکميتۀ نظامی برای طرحريزی عمليات سياسی و نظامی . نديابي

را .  ا.خ.د.عضو پيشين کميتۀ مرکزی حعبدالوکيل دوستان افغانی تصميم گرفته اند تا  . را طرح خواهد کردیدقيق
وزير پيشين سيد محمد گالب زوی . ارتباط برقرار سازد ی مرکز هستۀ حلقات مخفی وميانبه افغانستان بفرستند تا 

. المحل جنبش ضد امين گسيل خواهد شد  برای سازمان دهی فیبعدترمخابرات جمهوری دموکراتيک افغانستان 
د شد تا بتوانند نکزيت تحت رهبری رفيق ببرک کارمل بزودی به نزديکی مرز فرستاده خواهرهمه اعضای ديگر م

 عمليات سريع نظامی در کمرکزيت قبًال خطوط کلی برنامۀ نظامی را که شامل ي. ه تر کار کنندموثرانو  انهمخفي
  . دندوطر ناک می شود ترتيب نمخاشخاص سائر عبداهللا امين و  پايتخت و امحای فزيکی حفيظ اهللا امين، برادش

 و برا اساس ی کنداز نزديک مراقبت مرا جمهوری دموکراتيک افغانستان کی جی بی انکشاف حوادث در 
يکجا با مشوره ها ونت مادی و تخنيکی اهدايت کميتۀ مرکزی حزب کمونيست اتحاد شوروی به دوستان افغانی مع

  . نمايندکه در جريان کار تبارز می د کنمی ارائه در مسائلی و پيشنهادات 

 مراعات تدابير الزم ضمن اتخاذ وتا  پنداشته می شودبه مصلحت اتحاد شوروی با در نظر داشت اين همه 
ی مختلف در جهت تسهيل اجرای نی هاامادی و پشتيبالزم   های کمک. ا.خ.د.حبه نيرو های سالم پنهان کاری 
  ».داردارائه  برنامۀ شان 

  . ..افتاد شچرخگردونه به 

  

  

  ....ادامه دارد 
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  سخنی با خواننده
  پروژۀ اکمال و ويرايش

  »نستانکی جی بی در افغا«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 بشکل دستنويس بزبان روسی نوشته شده استاين رساله در اص. 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 . آشکار استمراعات نقطه گذاری که در زبان های اروپايی با دقت و وسواس مراعات می شود، 

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

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

ض ويرايش قرار گرفته است اما نسخۀ انگليسی اين رساله گويا معرو. 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 
درست و ناهمگون نام ها، عدم مراعات دقيق نقطه گذاری بخصوص هنگام نقل قول، ازهم گسيخته بودن جمالت و امالی نا(

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

شهرت اشخاص ذکر شده و حوادثی که آفريدند تا حد زيادی آشنايی داريم و مستقيمًا متأثر از درامه های تاريخی ننگينی 
سلی هستيم که بسوی ولی ما ن.  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 دانمتراگرهرچه همه جانبه تر و افش
  که داشته باشندی معلومات اشخاصدر مورد که در صورتی که از خوانندگان با درد اين سلسله تقاضا ميکنم درين راستا

 ca.yahoo@kgbdariprojectبه آدرس پيک برقی  اند با تذکار آن نگرديدهمعرفی 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 

   .خواهد شدمعلومات ارسالی آنها بنام خودشان در پاورقی ذکر . 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 . »ی دهديک تصوير گاهی کار هزار کلمه را م« -

 .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.  (ا سهم می گيرند از پيش تقديم بادسپاس من و همه خوانندگان به آنانی که درين راست
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