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 فصل اول

 رعد باالی شهر کابل .1

 

. ریزش باران صرف نزدیک شام توقف کرد. برق شدیدی شنیده میشود آسمان کابل رعد و در 19۱3اپریل  2۲چهارشنبه 
او با . ، جوان رشید و بلند قامت پس از ختم کار به خانه برگشتویکتور بوبنوفسکرتر اول سفارت اتحاد شوروی در کابل 

جثه و پر پشم خویش خاطر آسوده به چمن حویلی ویالیش برآمده تا هوای تازه را استشمام نموده و نیز با تازی عظیم ال
زنگ .  دیر دوام نکرد بوبنوف اما آسوده حالی. را به عهده داشت بوبنوفتازی مذکور وظیفۀ حفاظت ویالی .  بازی کند

. او را که جثۀ عظیمی داشت واداشت با سرعت و سبکی غیر طبیعی به داخل دهلیز رفته و گوشی را بردارد تلفون خانه 
.  بدهد فیض جانرا فرا میخواند تا گوشی تلفون را به شخصی به نام  بوبنوفبان دری صدای آشنا در آنسوی لین به ز

و ."  شخصی با این نام در اینجا زندگی نمیکند، شما شماره را غلط دایل کرده اید: " با لحن گرفته در جواب گفت بوبنوف
عظیمش سر خود را که موهای آن رو به  در حالیکه به سختی نفس تازه میکرد، با دست بوبنوف.  گوشی تلفون را گذاشت

 .ریزش نهاده بودند لمس کرد
 

 .از هوای بهاری آرام  و اندکی خنک  شام آنروز  فیض برده نمیتواند بوبنوفدیگر واضح  بود که 
م لحظاتی پیش تلفون کرد اجنتی او به نا بوبنوفکسیکه به . اتحاد شوروی بود" کشف خارجی"اصاًل کارمند ادارۀ  بوبنوف

 .بود که به زبان شفر او را به یک مالقات فوری دعوت میکرد" محمود"
با تجربه ایکه داشت به خوبی درک میکرد که دعوت عاجل از او بخاطر مالقات بیانگر وقوع کدام حادثۀ مهم و  بوبنوف

 .حتی هم فاجعه انگیز باید باشد
 

این فرد . کزی حزب نیمه علنی دیموکراتیک خلق بودیکی از منصبداران اردوی افغانستان و عضو کمیتۀ مر" محمود"
معلومات زیادی در بارۀ اوضاع و خصوصیات زندگی سیاسی افغانستان داشته و میتوانست مسائل مهم و پیش پا افتاده را 

 .عاجل بخاطر کدام موضوع معمولی استفاده نمیکرد( رمز)هیچگاهی از شفر " محمود. "از همدیگر تفکیک کند
 

بوسیلۀ افراد "طوریکه گفته میشد اپریل  1۱به تاریخ . کابل را یکی پی دیگری حوادث مهم سیاسی تکان میدادآنروزها 
اعضای این حزب شخص مذکور را . یکی از لیدران حزب دیموکراتیک خلق میر اکبر خیبر به قتل رسید" مجهول الهویۀ

هیچکس جرئت . اکبر خیبر را به عهده نگرفتهیچکس مسؤولیت قتل میر . حزب خود می نامیدند" عزت و وجدان "
حزب دیموکراتیک خلق قتل مذکور را بهانه قرار داده  تا . نمیکرد نامهای قاتلین و سازماندهندگان آنرا به لب بیآورد

مراسم تدفین خیبر به مظاهرۀ بزرگ ضد حکومت مبدل گردید که در آن به شمول . هزاران نفر را به جاده های شهر بکشد
ی حزب، هواخواهان آن و برخی از اهالی ناراضی شهر کابل نیز شرکت ورزیدند، کسانیکه تا آن هنگام عالقمندی اعضا

 .خاصی به سیاست نداشتند و قباًل در اینگونه مراسم  ظاهر نمی شدند
این تعداد مردم  در طول تاریخ افغانستان به. واقعۀ مذکور رئیس جمهور کشور محمد داوود را پریشان و  آشفته ساخته بود

رئیس جمهور افغانستان پس از مشوره های دوامدار با مشاورین نزدیکش هدایت . . . به کوچه های شهر کابل نریخته بودند
داد تا هفت تن از لیدران حزب دیموکراتیک خلق به شمول منشی عمومی نور محمد تره کی و معاون وی ببرک کارمل 

 .گرفتار شوند
 

و سائر همکارانش غالبًا احساس میکردند که آرامی که بعد از به قتل رسیدن میر  بوبنوف ویکتورریل در آنروزهای ماه اپ
خاموشی که رعد مهلک و بی سابقۀ . اکبر خیبر حکمفرما گردیده ، در حقیقت پیام آور خشونت های عظیمی در آینده  است

 .در پی خواهد داشت
ی رنگ خود که شاهد واقعات متعدد و گوناگون بوده به محل از قبل تعیین آب" تیوتای"ساعت هشت و سی دقیقه در  بوبنوف

. در روشنائی چراغ های موتر او اندام اجنت خود را در پس کوچۀ تاریک شناخت.  رفت" مالقات های عاجل"شده برای 
. پیشتر حرکت کرد چراغهای موتر را خاموش و در تاریکی اندکی بوبنوف. اجنت لباس ملی افغانها را به تن کرده بود

با سرعت و " محمود. "سپس توقف نموده و دکمۀ را که دروازه های موتر را اتوماتیک میبستند  و میگشودند فشار داد
در حالیکه تبسم صمیمانه بر " محمود"پس از سالم  وعلیکی معمول میان افغانها، . مهارت در سیت عقبی موتر جابجا شد
ا ناراحت ساخته بود از او معذرت خواهی کرده و فورًا اضافه نمود که دلیل برای لب داشت از اینکه دوست شوروی ر

 . . .بسیار مهم است" مالقات عاجل"
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باالی میز برای مجله ها که پائینتر قرار . با دوست افغانش به خانه آمدند، روی میز غذای شام چیده شده بود بوبنوف وقتیکه
از مهمانش دعوت  بوبنوف.  که عرق از دیوارهایش سرازیر بود دیده میشد" ایاستولیچن"داشت بوتل یخزدۀ ودکای نوع 

مهمان در عقب میز نشسته و خوراکۀ را برای خود در بشقاب گذاشته اما از نوشیدن . بعمل آورد تا در عقب میز جا بگیرد
 .ودکا اجتناب ورزید

، مگر من همین بوبنوف تشکر، رفیق: " ه بود گفتدر حالیکه یک دستش را به رسم قدر دانی روی سینه گذاشت" محمود"
این یک جلسۀ معمولی نخواهد بود، در . اشتراک ورزم" خلق"امشب باید در جلسۀ وسیع کمیتۀ مرکزی و منصبداران جناح 

 "آن سرنوشت افغانستان تعیین میشود و فیصله صورت خواهد گرفت  که آیا فردا قیام مسلحانه اجرا شود  یا خیر؟
خبر شروع قیام، موضوعی " قیام؟: " ابروهایش را باال انداخته، با پیشانی ترش ولی صدای آرام مجددًا پرسید فبوبنو 

 .عادی نبود، ولی در هر حال نباید کنترول را از دست داد
ی براندازی رژیم ارتجاعی و فاشیستی محمد داوود و رهائ: " مهمان با خود نمائی هدف قیام را قرار ذیل توضیح کرد

 ."رفقای محبوس ما از زندان
 "به نظر تو تمایالت اعضای جلسه برای اتخاذ کدام فیصله بیشتر است؟ : " بوبنوف

اکثریت از قیام مسلحانه پشتیبانی میکند، اما رفقای که متزلزل هستند نیز وجود دارند، ولی آخر االمر آنها نیز ": " محمود " 
ما . انجام دادیم" خلق"فعالیت های زیاد و مثمری را میان افسران اردوی جناح  طی روزهای اخیر ما. به اکثریت میپوندند

مواضع ما در فرقۀ هفت پیاده نیز بد . تقریبًا باور داریم که قوای چهار زرهدار و غند قوای هوائی بگرام  با ما خواهند بود
رفقا به من وظیفه سپرده اند تا عکس . نیست اما هدفم از آمدن نزد تو صرف ارائۀ معلومات در این باره. به نظر نمیرسد

العمل رهبری شوروی را در صورت شروع قیام مسلحانه بدانم؟ آیا تو میتوانی همین امروز در اینباره معلومات به دست 
 بیآوری؟

بها بدون آنکه متوجه خود شده باشد گیالسی پر از آب معدنی را سر کشیده  زیر ل. مامور کشف خارجی به فکر فرو رفت
 ." کوشش اعظمی خود را میکنم: " گفت

 

در کتابچۀ یادداشتی که همیشه روی میزک مهمانخانه میبود اهم معلومات به دست آمده از اجنت را درج نموده و  بوبنوف
سپس به آشپزخانه، جای که خانمش به آنها چای آماده میکرد رفته . سوالی را که باید از رهبری شوروی میکرد نیز نوشت

رزه را به خانمش داده و تاکید کرد تا فورًا به سفارت برود و کاغذ را به آمر دفتر کشف خارجی تسلیم نماید و هکذا از و پ
با پتنوسی که در آن چاینک  بوبنوفخود . وی بخواهد تا مرکز متوجه حاد بودن مسئله شده و با ارائۀ جواب تعلل ننماید

 .د مهمان خود برگشتچای با کشمش و خسته گذاشته شده بودند نز
 .طوریکه به یک خانم مامور  ادارۀ استخبارات معمول است کدام سوال اضافی نکرد بوبنوفخانم  آنتانینا،

آمر دفتر . با سرعت تمام کوچه های نیمه روشن و خلوت را طی کرده  باالخره خود را به عمارت سفارت رساند آنتانینا 
گفت که آمر  برای مالقاتی به شهر  آنتانیناکسی از مامورین سفارت به . نیز نبوددر اتاقش نبود، در منزل " کشف خارجی"

سپرده و پیام شوهرش را نیز  به سمع او  موروزوف –آرلوف یادداشت را به معاون آمر دفتر کشف خارجی  آنتانینا. رفته
تا دیر در دفتر مانده بود مواجه  شده حین خارج شدن از سفارت در محوطۀ سفارت با یکی از دیپلوماتها که آنروز . رساند

 .خواهش کرد تا او را به  منزل برساند
 

. رسیده  ابراز نخواهد کرد" خبر"بخوبی درک میکرد که مسکو تا فردا صبح کدام عکس العملی در برابر  ویکتور بوبنوف
. خطیر را نداشتنددر کابل و حتی شخص سفیر صالحیت تصمیم گیری در همچون موارد " کشف خارجی"آمر دفتر 

که منتظر برگشت همسرش بود به مهمان دیر آمده اش خبر داد که راپورش به مسکو فرستاد شد، ولی جواب آنرا بوبنوف 
رفقای شوروی را به تعلل متهم نکرده باشد اظهار " محمود"نباید طی ساعتهای نزدیک انتظار  داشت؛ او بخاطر آنکه 

 :داشت
 "را با خبر میساختی؟ الاقل یک روز پیش ما "   -

 .به نظر میرسید که خود او نیز از سرعت انکشاف اوضاع  آگاهی چندانی نداشت. اجنت شانه هایش را باال انداخت
 :میخواست خانه را ترک بگوید، مامور کشف او را متوقف ساخته گفت" محمود"وقتیکه 

کروریان به کوچۀ که در آن متخصصین شوروی زندگی فردا پنج صبح من به می. یک لحظه، بیا اینطور قرار بگذاریم"  -
در صورتیکه تو . در ساعت موعود تو باید بیرون باشی. تو این کوچه را میشناسی، از خانۀ تو دور نیست. میکنند می آیم

بر  لباس ملی افغانها را به تن داشته باشی این بدان معنی است که هیچگونه قیامی صورت نمیگیرد، برعکس، لباس نظامی
 ."تن تو گواهی شروع قیام مسلحانه را خواهد داد

 .را در موتر خود الی میکرورویان، جای که هنوز جلسه کودتاچیان جریان داشت انتقال داد" محمود" بوبنوف سپس 
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موترش را در همجواری بالک متخصصین  بوبنوفسحرگاهان، ساعت پنج، هنگامیکه سپیده ها نو در حال دمیدن بودند  
حضور وی در آن صبح وقت در این محل توجه خاص کسی را جلب نمیکرد، زیرا کابل شهری است . ی پارک کردشورو

که اهالی آن صبح وقت از خواب برمیخیزند، در همین  وقت سوداگران به طرف کارهایشان میروند، بایسکل رانان، 
 .به حرکت و جنبش می آیند. . . کراچی وان ها و دریوران

موترش را خاموش میساخت، همان فردی که دیروز شام مهمان او  بود در حالیکه صرف  بوبنوفحظه ایکه تقریبًا در ل
 .نظری هم نمی انداخت از مقابلش  گذشت بوبنوفروبرویش را مینگریست و به 

 .شخص مذکور لباس نظامی بر تن داشت
 

با آنکه تا آغاز روز . عازم سفارت گردیدبرای صرف صبحانه با عجله سری به خانه زد و از آنجا با سرعت  بوبنوف
کشف "آمر دفتر ) اوسادچی روالډګ. کاری هنوز وقت زیاد باقی مانده بود، اما آمر بخش کشف خارجی در دفترش بود

 اوسادچیدر میان سائر اوراقی که روی میز کار  بوبنوف. چیزی را با دلچسپی و رضایت مینوشت( در کابل" خارجی
 .شت دیروز خود را نیز مشاهده کردقرار داشتند یاددا

بیا، به خیر بیائی، تو آرامش همه را برهم : " که لبخند بر لبان داشت دستش را به سوی بوبنوف دراز نموده گفت اوسادچی
( اوسادچیمعاون ) موروزوف –آرلوف بگیر این هم تیلگرامی که مطابق خواهش تو به مرکز ارسال شده، متن آنرا .  زدی

 من ناوقتهای شب به دفتر آمدم تا آنرا امضًا کنم، ببین آیا متن که نوشته شده درست است؟. دهترتیب نمو
 :با دقت تمام متن را خواند و گفت بوبنوف 

را " محمود"فقط یک ساعت قبل اجنت . میخواهم بعضی جزئیات جدیدی را به آن عالوه کنم. اوسادچیدرست است رفیق " 
به تن داشت و این عالمت آن است که فیصله دربارۀ آعاز قیام مسلحانه  اتخاذ گردیده و قرار  او لباس نظامی. دوباره دیدم

 ."است همین  امروز  شروع  شود
 . تمام وجود او بازگو کنندۀ یک نوع نا آرامی شد. دفعتًا ناپدید شد اوسادچی تبسم از صورت 

 "ه خیال پردازی ها ندارد؟ آیا من اوضاع را درست درک میکنم؟این اجنت تمایالتی ب. منبع تو نباید فریب بدهد: " اوسادچی
 ."بلی، او کسی نیست که دست به خیال پردازی ها بزند: " بوبنوف

از عقب میز کارش برآمده و در دفتر تنگش به قدم زدن پرداخته و سپس لحن متفکر شده اش را قوت بخشیده و با  اوسادچی
 :صدای قاطع یک آمر اظهار دشت

بلی، این همه بسیار شباهت به واقعیت دارد، طی روزهای اخیر انکشاف اوضاع گواهی همینگونه یک حادثه را "   -
بگیر،  این هم : " را مستقیمًا مخاطب قرار داده گفت بوبنوفسپس یکبار دیگر ." میدادند، چیزی در حال بوقوع پیوستن بود

حدس زده میشود " ، "احتمال دارد " و موکد، بدون کلمات از قبیل فورم تلگرام، همین حاال  و در همینجا بنویس، مختصر 
 دیدگان" راستی در مسکو حاال ساعت چند است؟!"... عاجل است! 1کریوچکوفبه : " ، بنویس". . .باید انتظار داشت " ، "

. . مچون تلگرامهااین بهترین وقت است برای دریافت ه. هه، هه شش صبح: " یکبار دیگر از خشنودی برق زدند اوسادچی
". 

 

 .طی مدت کمتر از پانزده دقیقه تلگرام دومی مبنی بر اتخاذ فیصله در بارۀ شروع قیام مسلحانه نیز به مسکو ارسال  شد
 

از مادونان خود تقاضا کرد تا حین  اوسادچی. در سفارت دائر گردید" کشف خارجی"ساعت نه صبح جلسۀ کارمندان دفتر 
کارمندان هیچگونه سؤالی .  را در نظر داشته باشند بوبنوفراتیفی خویش برای آنروز اطالعات پالن کردن اقدامات اوپ

آنها را میشد درک کرد زیرا در زمان ریاست جمهوری . نداشتند، تقریبًا همۀ آنها خبر کودتای احتمالی را جدی نمی پنداشتند
بطور . آماده شدن توطئه ها و کودتا ها را بدست نمی آوردمحمد داوود ماهی نبود که کسی از کارمندان اوپراتیفی اطالعات 

 :مواصلت میکردند" کشف"مثال اطالعات دربارۀ توطئه ها علیه حکومت از طرف سازمانهای ذیل به دفتر 
، توطئه های بنیادگرایان و افراطیون "شعلۀ جاوید"، توطئۀ گروه تند رو طرفدار چین "دیموکراتهای مترقی" توطئۀ 

 .ولی هربار اطالعات رسیده  رد میشدند. . . توطئه های اقلیت های قومیاسالمی، 
 

جائیکه کارمندان دفتر کشف خارجی معمواًل هر صبح گرد هم می آمدند، همکاران " اتاق عمومی " به  بوبنوف حین ورود
داراالمان اشاره کرده  کسی تظاهر کنان به کلکین نزدیک شده و زهرخندان به جادۀ . با دیدن او به شوخی شروع کردند

نی، تو طیاره های تهاجمی را در آسمان : " دیگری با تمسخر هرچه بیشتر جواب میداد" تو تانکها را می بینی؟ : " میگفت

                                                           
سمت معاون  1933الی  19۱3 و از سال . بی. جی. کی( کشف خارجی)ئیس عمومی ریاست اول به حیث ر 1933الی  19۱۱این شخص از سال 

.اتحاد شوروی را به عهده داشت. بی. جی. ئیس کیر
1
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حتی قوای پیاده هم در هیچ نقطۀ به نظر نمیرسد، عجیب : " سومی رشتۀ شوخی را به دست گرفته ادامه میداد" نمی بینی؟
 . . ."راه افتاده، حتی  یک عسکر  هم  دید نمیشود یک کودتاه نظامی به

بود که پرواز نوبتی اش را از کابل به  ایروفلوتاین غرش طیارۀ . ساعت نه و چهل دقیقه غرشی در آسمان به گوش رسید
طیارۀ مسافربری مذکور تو گوئی بر کوه های سر به فلک کشیده پا میگذاشت و به طرف باال . صوب مسکو اجرا میکرد

 .میرفت، کلکینچه های آن از شعاع آفتاب میدرخشیدند و متدرجًا در آسمان آبی رنگ از انظار ناپدید گردید
جالل آباد صدای فیر توپ شنیده شد، مزاح ها و شوخی ها دفعتًا  –درست در همین لحظات در نقطه ای از شاه راه  کابل 

: " قرار داشتند درک کردند" اتاق عمومی"که در آن لحظه در همۀ کسانی. خاموش شده  و قیافه ها رنگ جدی بخود گرفتند
 . . ."شروع شد

 

سردار محمد داوود بدون تقبل زحمات زیاد پسر کاکایش محمد ظاهرشاه را از  ۷۷۱۱جوالی  ۷۱پنج سال قبل، به تاریخ 

راعظم و وزیر امور خارجۀ محمد داوود نظام شاهی را لغو و خود را رئیس دولت، صد. تخت شاهی افغانستان برکنار ساخت

جهان در آن ایام از وقوع کودتای نظامی در افغانستان و تحوالتی که باید  پس از تعویض نظام سیاسی . کشور اعالم نمود

اما بعضی از مأمورین استخباراتی شوروی که در مسائل افغانستان بلدیت مسلکی و همه جانبه . شروع میشدند حرف میزد

 .ر بودند که ماهیت اتفاقات اخیر طوری نیست که تبلیغات رسمی از آن یاد آور میشودداشتند، به این باو
 

یکی از افراد نزدیک به خانوادۀ شاهی به دفتر کشف خارجی در کابل محرمانه اطالع میداد که شخص شاه غالبًا در به راه 

درک میکرد که  دیگر نمیتواند با اوضاع شاه هوشیار  و دور اندیش افغانستان بخوبی .  اندازی کودتا دست داشته است

در آن زمان از یک طرف بنیادگرایان اسالمی نفوذ   .متغیر، غیر قابل پیشبینی و انفجار انگیز افغانستان دست و پنجه نرم کند

و خود را توسعه بخشیده و برای مبارزۀ مسلحانه علیه حکومت آمادگی میگرفتند و از سوی دیگر افراد و حلقاتی که آرز

. برهانند نیز با قاطعیت تمام صدای خود را بر ضد نظام بلند مینمودند" قرون اوسطای"داشتند افغانستان را از عقب مانی 

خصوصیت مسًاله در آن بود که حلقات و اشخاص متذکره نه دهقان بودند، نه کارگر و نه هم مأمور عادی دوائر رسمی؛ اینها 

در همچون یک اوضاعی ظاهر .  که ستون فقرات اردوی افغانستان را تشکیل میدادند غالبًا صاحب منصبان جوانی بودند که

شاه افغانستان مدت چهل سال بود که بر تخت شاهی افغانستان قرار داشت، . شاه میتوانست میان دو سنگ آسیاب قرار بگیرد

ولی اکنون یک احساس درونی . ده بوداو طی این مدت تجارب زیادی اندوخته بود، لحظات و روزهای گرم و سرد را نیز دی

به او توصیه میکرد تا از قدرت کنار رفته و به گوشۀ آرامی کوچ کرده، قدرت را به شخص قاطع تر بسپارد تا بدین ترتیب 

اوضاع در کشور تحت کنترول درآورده شده و اعتراضات ضد حکومتی بیشتر شکل میانه روانه و ملیگرایانه به خود بگیرد، 

چنین یک شخص وجود داشت و آن سردار محمد داوود . از دیدگاه تاریخی بیشتر در افغانستان معمول بوده استچیزیکه 

سائر خویشاوندان، . رهسپار ایتالیا گردید" کودتا"شخص شاه در آستانۀ . صدراعظم سابق و قریب نزدیک اعلیحضرت بود

 .روبرو نشدند. . . ر، تضعییقاتمتعلقین و نزدیکان شاه حین کودتا و بعد از آن با کدام فشا
 

ولی اطالعات مذکور در . به مسکو خبر داده میشد" شاه به اجرای کودتای جمهوری موافقت دارد"اطالعات در بارۀ آنکه 

افغانستان گام "مسکو نهایت شادمان بود که . مربوطه را به خود جلب نمی کرد" آمرین"توجه " خبرها"جمع انبوهی از 

 .برمیدارد" ترقیجدیدی به طرف  

 :بخاطر ابراز شادمانی خویش دالیلی نیز داشتند" آمرین"

رئیس جدید دولت افغانستان صبح روز بعد از تصاحب قدرت از طریق رادیوی کابل خطاب به مردم افغانستان اطمینان داد 

رئیس دولت همچنان اظهار داشت  .اقتصادی به میان آورده و دیموکراسی را پیاده میکند -که او در جامعه تحوالتی اجتماعی 

محمد داوود در .  که نابرابری میان اقشار و قومها از بین رفته، اصالحات ارضی دهاقین را مالک زمین خواهد ساخت

خطابه اش هکذا اعالم داشت که قصد دارد به فساد اداری خاتمه بخشیده، کنترول دولت را باالی قیم در ساحات تجارت و 

انصافًا باید تاکید کرد که داوود حین . مین نماید، اجرای اهداف دیگری نیز پیشبینی و مطرح گردیده  بودندتأ جتماعیاخدمات 

 .ریاست جمهوری اش سعی کرد تا تمام وعده های داده شده را عملی سازد

همسایۀ "ا با در ساحۀ سیاست خارجی محمد داوود در خطابه اش بطور خاص تاکید کرد که آرزو دارد دوستی همه جانبه ر 

 .را خنثی سازد" تالش های امپریالیزم" استحکام بخشیده  و   "بزرگ شمالی
 

گرایش داوود به طرف مسکو قابل درک بود، زیرا او به کمک فعال افسران جوان اردو که تحصیالت نظامی را در اتحاد 

فسران اعضای حزب دیموکراتیک خلق و از بسیاری از این ا.  شوروی به دست آورده بودند در نتیجۀ کودتا به قدرت رسید

پس از به قدرت رسیدن،  داوود مجبور بود افسران مذکور را به مقامهای بلند دولتی . یاران نزدیک ببرک کارمل بودند

 .بگمارد
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حین اقامت در مسکو رهبری شوروی از وی استقبال . اولین سفر خارجی محمد داوود در مقام ریاست جمهوری به مسکو بود

طی سفر باال یاد شده و سفرهای بعدی هئیت های عالیرتبۀ جانبین به کابل و مسکو مؤافقت نامه های مهم . رم بعمل آوردگ

 .ههمکاری ها و توسعۀ روابط میان دو کشور به امضًا رسیدند
 

ت به مخالفین محمد داوود که یک سیاستمدار هوشیار، مجرب و دارای تفکر پراگماتیک بود، بالفاصله پس از احراز قدر

قبل از همه او شروع کرد به سرکوبی گروهک :  سیاسی خود نشان داد که منبعد این اوست که در رًاس کشور قرار دارد

به روی دختران که از پوشیدن چادری اجتناب :  های افراطی اسالمی که در آنزمان به تشتت و ترور اهالی متوسل میشدند

تروریستی انجام میدادند و در بعضی از نقاط کشور حتی مراکز بغاوت های مسلحانه را  میورزیدند تیزاب میپاشیدند، اعمال

و  آمر دیپارتمنت شریعات پوهنتون " جوانان مسلمان"محمد داوود یکی از اساس گذاران گروه افراطی . ایجاد کرده بودند

یکی از لیدران دیگر تندروان اسالمی به  ۷۷۱۷ دو ماه بعد در دسمبر  .کابل غالم محمد نیازی را دستگیر و به زندان انداخت

حبیب الرحمن و . نام حبیب الرحمن دستگیر و اعدام گردیده و یاران هم عقیدۀ او به حبس های طویل المدت محکوم شدند

تندروان اسالمی از " مهاجرت"برخالف باورهای معمول . راه اندازی کودتا بودند براییارانش متهم به توطئه و آمادگی 

ناکامی یکی از توطئه . افغانستان اساسًا در زمان حکومت محمد داوود آغاز یافته نه حین حکومت حزب دیموکراتیک خلق

های ضد محمد داوود که از سوی گروه های افراطی اسالمگرا به راه افتاده  بود باعث گردید که افرادی چون گلبدین 

. در آنزمان با نامهای این جوانها کمتر کسی آشنائی داشت.  اری شوندحکمتیار و احمد شاه مسعود افغانستان را ترک و فر

پس از  ورود نظامیان اتحاد شوروی به افغانستان جوانان مذکور دسته های قوی را تشکیل داده و به عنوان لیدران سیاسی 

ردند از اینکه حکومت داوود به دیپلوماتان و سائر مامورینی که از مسکو به افغانستان در این زمان سفر میک. ظهور یافتند

 .پرداخته بود اظهار خشنودی و رضایتمندی میکردند" ارتجاع اسالمی"سرکوبی 
 

"شهزادۀ سرخ"در این میان اعتماد مسکو بر 
 

لیدران شوروی به آن باور بودند که داوود بر . هرچه بیشتر میگردید 

ه نظامی را در کشورش ایجاد خواهد کرد که دوستان شوروی سیاستمداران جوان افغان و کمک های اتحاد شوروی اتکاء کرد

به عبارۀ دیگر . هم نامیده نشود" سوسیالیزم"در اتخاذ تصامیم سیاسی دست بلند خواهند داشت، ولو اگر نظام موجود مستقیمًا 

 .افغانستان به میان آمده بود" شوروی سازی"در اذهان  اراکین شوروی آرزوی 
 

داوود قصد نداشت . استنباط کرد چنین یک دورنمائی در پالن های رئیس جمهور داوود وجود نداشت اما تا جائی که میشد

داوود به مثابۀ یک ملی گرای واقعی احترام . بنیاد های تاریخی کشورش را که طی قرن ها نضج گرفته بودند تغییر بدهد

شورش را از بین نبرده، بلکه به اصالح آن عمیق به عنعنات وطنش داشته و میخواست تا اصالحات او نظام سیاسی ک

در ساحۀ پالیسی خارجی داوود سعی میکرد توازن را میان قدرت های بزرگ جهان رعایت نموده و از این طریق .  بپردازد

داوود سگرت امریکائی را با گوگرد شوروی : " در کابل در آنزمان شوخیگونه میگفتند. به کشور خود حد اکثر مفاد برساند

به همین دلیل، پس از آنکه داوود از سرکوبی گروه های تندرو اسالمی و بغاوت های اقلیت های قومی فارغ بال ." میدهد در

فاصله بگیرد، از آنهائی که او را حین کودتا همراهی کرده " وزیران طرفدار شوروی"گردید، بالفاصله تصمیم گرفت تا از 

 .بودند
 

ئر زیادی از اعضای حزب دیموکراتیک خلق را از کرسی های وزارت خانه ها و سا ۀعد ۷۷۱۱ -۷۷۱۱داوود طی سالهای 

. برخی از آنها به حیث سفراء به خارج از کشور فرستاده شدند و عده ای هم بیکار ماندند  .دوائر عالی رتبه برطرف ساخت

ان مورد تحقیر بیشتر گطرف شددر بین بر بود که یلوت نظامی عبدالقادرپسرطان  ۲ یکی از مهره های اساسی کودتای 

قادر را نخست از سمت قوماندانی قوای هوائی به تقاعدی ثوق دادند و سپس توهین آمیز به صفت آمر مسلخ  .رفتگقرار 

قادر پس از  برخوردی که با او صورت گرفت با افسران و طرفداران خود تماس حاصل کرده  و با آنها . اردو تعیین کردند

 .دازی یک کودتای جدید را، اینبار علیه محمد داوود جستجو کردزمینۀ  به راه ان
 

 .افغانها چیزهای زیادی را میتوانند ببخشند، ولی تحقیر به عزت، مردانگی  و حیثیت یک منصبدار را عفو نمیکنند
 

مرکزی حزب مامورین کمیتۀ " چرا اینطور شد؟: "در اوایل تعجب اراکین را برانگیخت" چپ"در مسکو بر کناری وزرای 

در ارگانهای زیربط مطمئن بودند که شعبۀ " آمرین. "کمونیست  و وزارت امور خارجۀ  شوروی از این بابت ناراحت  بودند

"دیموکراتهای مردمی افغان"روابط بین اللملی حزب کمونیست اتحاد شوروی روش مناسب را در برابر 
۱

انتخاب نموده  

                                                           
 .مینامیدند" دیموکراتهای مردمی"اراکین شوروی در میان خود رئیس جمهور داوود و طرفداران او را  -۷

حزب دیموکراتیک خلق و همچنان اتحاد شوروی، در بعضی " پرچم"با جناح ( در سالهای اول به قدرت رسیدن)بنابر عالیق نزدیک محمد داوود  -3

  .مینامیدند" شهزادۀ سرخ" از محافل سیاسی کشورها او را 
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تمایالت و تقاضاهای انقالبی خویش "توصیه میکردند تا " و پرچم" خلق"جناح های  رفقای شوروی بارها به لیدران.  بودند

رهبری شوروی بهیچوجه نمیخواست ." را مهار ساخته و از نظام مترقی موجود در افغانستان حمایت همه جانبه نمایند

ی از اراکین عالیرتبۀ شوروی عده ا. باورمندی خویش را  بر  داوود مورد شک و تردید قرار داده  و دچار اشتباه شود

ذیرفتند و توضیحات رئیس جمهور افغانستان را که گویا در پتغییرات کدری را که داوود در ادارۀ دولت وارد میکرد می 

شرایط کنونی کشور بیشتر به متخصصین آگاه  ضرورت دارد تا به نظامیان که جز فیر کردن و مارش نمودن چیزی دیگری 

 .بلد نیستند

زمان برخی از دیپلوماتان و کارمندان دفتر کشف خارجی در کابل داوود را فانتوماس در عین
 

علت فانتوماس . می امیدند 

مقصد اصلی  در آن بود . بود" فانتوماس"نامیدن داوود نه تنها شباهت چهرۀ او با قهرمان مرکزی فلم سرزبان های فرانسوی 

این  . ر حال از عقب  هر ماسک حتمًا قیافۀ وحشتناک  حقیقی او ظاهر میشدکه داوود میتوانست تغییر قیافه دهد، ولی در ه

آنها میدانستند که حین جنگ دوم جهانی شهزاده . کارمندان با انرژی از اینکه در افغانستان چی میگذشت به خوبی آگاه بودند

داوود آنقدر . ری فعال با جرمن ها بودداوود خان که در آن ایام سمت قوماندانی قوای مرکز را به عهده داشت طرفدار همکا

مامورین دفتر کشف خارجی اینرا نیز . هم ساده نبود که در مورد او در کرملین و وزارت خارجۀ اتحاد شوروی فکر میکردند

 بخوبی می فهمیدند که اطالعات موثق و واقعی آنها که غالبًا محتوای منفی در بارۀ  محمد داوود میداشتند به رهبری اتحاد

بدینترتیب . به دالیل که درست وضاحت نداشتند اطالعات مذکور در سطوح مختلف متوقف ساخته میشدند. شوروی نمیرسید

کارمندان کشف تشویش داشتند که عدم دسترسی رهبری شوروی به واقعیت ها میتوانست تصور نادرست را از نظام 

باعث آن میگردید تا لیدران دو کشور درک ناقص از  جمهوری در افغانستان و شخص محمد داوود  ایجاد کرده و این

 .همدیگر داشته باشند
 

 .این تشویش ها به زودی به واقعیت پیوستند
 

بریژنیف تصور میکرد که داوود .  ئیس جمهور افغانستان ضمن یک سفر رسمی در مسکو قرار داشتر ۷۷۱۱در اپریل 

انه و برادرانه داوود را مخاطب قرار داده تشویش جانب شوروی را دوست و برادر اتحاد شوروی بوده و حین مذاکرات دوست

امریکائی ها  که تحت پوشش سازمان ملل متحد در نزدیکی سرحدات شوروی به پیش " فعالیت های تحقیقاتی"در رابطه به  

 .میبردند به وی  ابراز داشت
 

ین ملل متحد در حقیقت کارمندان سی آی ای بریژنیف اطالعات موثق ادارۀ کشف خارجی خود را در بارۀ آنکه مامور

. البته بریژنیف نمیتوانست به داوود منبع خبری خود را مستقیمًا  فاش بسازد. اضالع متحدۀ امریکا میباشند در اختیار داشت

ه رئیس جمهور با قاطعیت تمام خاطر نشان ساخت ک. سخنان بریژنیف عکس العمل شدید و غیر منتظرۀ داوود را برانگیخت

موجز حضور یا عدم حضور متخصصین در نقاط مختلف افغانستان از صالحیت های حکومت افغانستان بوده و او آرزو 

 .ندارد تا دوستان شوروی در امور داخلی افغانستان دست به مداخله بزنند

 .ذاکرات اپریل نبوداما این آخرین اختالف میان طرفین حین م. بریژنیف با برده باری تاخت و تاز مذکور را قورت کرد

بریژنیف که آجندای از قبل ترتیب شدۀ خود را ضمن مذاکرات دنبال میکرد، از لیدر افغانستان پرسید که او چگونه قصد دارد 

روابط خود را با حزب دیموکراتیک خلق بسازد؟  سوالی که به نظر منشی عمومی حزب کمونیست  شوروی معمولی به نظر 

روابط دوستانه میان کشورهای ما ضرورت به میانجیگران : "داوود گردیده در جواب گفت میرسید موجب عصبیت محمد

 .بریژنیف با مالحظۀ عکس العمل منفی داوود دیگر نخواست موضوع مذکور را انکشاف دهد!" ندارد
 

که رئیس جمهور  تشویش آن به میان آمد. این بخش مذاکرات تاثیر عمیقی بر عده ای از اراکین اتحاد شوروی بجا گذاشت

رهبری شوروی فیصله  کرد  تا پروسۀ . احتمااًل فعالیت حزب دیموکراتیک خلق را یا محدود و یا هم بکلی مسدود بسازد

با شدت هرچه بیشتر به پیش برده شود، تا حکومت داوود  به زودی با یک حزب متحد، ( خلق و پرچم)وحدت دو جناح حزب 

 .ددمنسجم و نیرومند سیاسی روبرو گر
 

مقامات شوروی را در " احساسات برادرانۀ " در مسکو بروز کردند جوشش  ۷۷۱۱سوء تفاهمات که حین مذاکرات اپریل 

در . ولی روش عمومی حکومت شوروی در مورد افغانستان هنوز تغییر نکرده بود. برابر داوود تا اندازۀ  فروکش ساخت

فنلند : " به میان می آمد، دوست داشتند آنرا با کشور فنلند مقایسه کنند دفاتر وزارت خارجۀ شوروی وقتی حرف از افغانستان

 ."نیز کشوری است دوست، بی طرف و با سیاست قابل پیشبینی

                                                           
داشته و برای پنهان ساختن چهرۀ اصلی اش ماسک بر ( تاس)فانتوماس سر بدون مو  .دارد میباشدبخش   ۱فانتوماس قهرمان  یک سریال فرانسوی  که  

.رو میداشت
1
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 .افزون برهمه ما ضرورتی برای ایجاد تشنج در سرحدات جنوبی اتحاد شوروی نداشتیم

 

 :توضیحات مترجم
 

 و نقش حکومت 13۳۱علومی از یک سلسله حقایقی که  ارتباط میگیرد به علل وقوع کودتای هفت ثور به عقیدۀ من نویسندگان کتاب به دالیل نام *

اکنون به همگان مشهود است و اسناد  که.  یو. آر. و جی. بی. جی. مخوف استخباراتی آنکشور از قبیل کی اه هایگو مخصوصْا دست اتحاد شوروی
 .کافی در دسترسی عام قراردارد، طفره میروند

برای روشنی هر چه بیشتر و رد استدالل عدم دست داشتن شوروی ها در وقوع حادثۀ روز سیاه هفت ثور به بخش یازدهم کتاب تأریخی محترم 
 : توجه بفرمائید" و آن گلوله باران بهار"صبور اهلل سیاه سنگ 

  
 "...چـند ســطـــــر شــکـســـــته "بازبیني "
 

 (1931هـند، / چـاپ لیتو، دهـلـي نو)" چـند ســطــر شــکـســته در بارۀ تجـــاوز روس در افــغـانســـتان"ـتاب فـــرهـاد لبیب نویسـندۀ  کـ
 :او به دنبالـه ســخنان پیشــترش مــي آورد. مـیخـواهــد با افـزودن یادداشــتهـاي تازه، دســـتنویس هـای گــذشـــته اش را بازنگـري کـند

 
 اي ثورمـقـدمــات کـودت

ه در نقـطه مـقـابل وقــتي روســهـا مـطمـئن مـیشـوند کـه دیگـر نمـیتوانند از مـحـمـد داوود به نفـع خـود اسـتفـاده کـنند، و درمـییابند کـه نامـبرد
 .مـنافـع شـان قـرار گـرفـته، مـقـدمـات نابودي او و نظامـش را فـراهم مـیکـنند

این دسـتور در مـاه سـرطان . دادند" وحـدت"ـناح خـلق و پرچم کـه به گـونه تکـنیکـي جــداگانه فـعـالیت داشـتند، فــرمان از همـه اولتر، آنهـا به دو ج
 .عـمـلي شـد و در نتیجــه، حـرکـات پراکـنده ضـد دولتي آغاز گـردید( 19۱۱جـوالي )سـیزده پنجـاه و شـش 

ـوس فـعـال کـا جـي بي، حـفـیظ اهلل امـین و اسـداهلل سـروري خـواسـتند در بخـشـهـاي نظامـي و در آغــاز وابسـتگـان روس به رهبري دو جـاس
به طور مـثال، مـیتوان از قـتل عـلي احـمـد . مـلکـي با فـعـالیتهـاي تخـویفـي و تهدیدي، داوود را از راهي کـه در پیش گـرفـته بود، مـنصـرف سـازند

 . کـارش هنگـام امـضـاي قـرارداد تجـارتي با نمـاینده جـاپان نام بردخـرم وزیر پالن در دفـتر 
بود، بعـد از گـرفـتار شـدن و اعـتراف کـردن، در رسـانه هـاي [ حـزب دمـوکـراتیک خـلق افـغانسـتان]مـرجـان قـاتل کـه اصـاًل عـضـو بخـش پرچم 

 . مـعـرفـي شـد" اخـواني"همـگـاني به نام 
: چنین افـشـا کـرد" کـوته قـفـلي"را در زندان پلچرخـي، بالک دوم، مـنزل اول قـسـمـت [ المـسـلمـین]وضـوع ارتباط نداشـتن با اخـوان البته، وي مـ

 ."همـه جـریاناتي را کـه از رادیوها شــنیدید و در جـــراید خــواندید، درسـت اسـت، به جـز ارتباط اینجـانب با اخـوان"
در ( فـرهـاد لبیب)بودن مـرجـان را غني خـان مـشـرقـي وال، عـضـو هیات تحـقـیق و قـومـاندان زندان دهمـزنگ کـابل کـه مـن  مـوضـوع پرچمـي

، عـالوتًا زنده مـاندن و رهـا شـدن مـرجـان همـراه با پرچمـیهـاي دیگـر توسـط ببرک کـارمـل. جـوار اتاقـش در پلچـــرخـي زنداني بودم، تایید کـرد
مـوضـوع ارتباط ســـیاســي او را کـامـاًل [ 1930جنوري  6]در شـانزدهم جـدي سـیزده پنجـاه و هشـت " عـفـو عـمـومـي"یک هفـته پیش از  

 .روشـن مـیسـازد
داراي فـالن اندیشـه  مـزید بر آن کـشـتار هزاران انسـان با شـعـور و وطندوسـت، بدون هیچ جـرم و حـتا بدون یک ورق تحـقـیق به نام اینکـه

ه پنجـاه و هشـت سـیاسـي اند، و بدتر از همـه به شـهـادت رسـاندن دسـتجـمعي زندانیان سـیاسـي به تاریخهـــاي هشـــتم و یازدهـــم جـــوزاي ســـیزد
س تعـیین شـده را نیز سـپري کـرده در صـحـن حـویلي زندان پلچرخـي، مـقـابل بالک دوم کـه بعـضـي از آنهـا مـدت حـب[ 1930مي  31و  23]

 .از یکـاولنگ بامـیان، نمونه هــاي دیگر اند" فـصـیح"بودند، مـانند آقـاي 
اخـتطاف  باید گـفـت کـه روسـهـا به خـاطر بي ثبات سـاخـتن اوضاع در اوایل سـقـوط داوود، توسـط مـزدوران بومـي شــان به اعـمـالي چون ترور،

 .ر بین مـردم دست زدند و در این حـرکـات قـسـمـًا مـوفـق نیز بودندو دهشـت افـگـني د
 

 دگـرگـونیهـاي چشـمـگـیر در اردو
این مـوضـوع از یکـسـو گـویاي دقـیق . در سـطوح باالیي پسـتهـاي نظامـي دگـرگـونیهـایي صـورت گـرفـت[ 19۱3اپریل ]پیش از کـودتاي ثور 

 .ر حـکـایتگـر دسـت داشـتن روسـهـا در قـلب نظام عـسـکـري بودبودن طرح کـودتا و از سـوي دیگـ
کـه مـدت طوالني خـانه نشـین بود، ( بعـدًا وزیر دفـاع رژیم کـودتا)دگـروال عـبدالقـادر پیلوت [ 19۱3اپریل ]درسـت یک مـاه پیش از کـودتاي ثور 

به تعـقـیب آن دگـروال مـحـمـد رحـیم نورسـتاني . مـدافـعـه هوایي مـقـرر گـردید از آمـریت مـلسـخ عـسـکـري به حـیث رییس ارکـان قـواي هوایي و
از پیلوت قـومـاندان گـارنیزیون بگـرام کـه شـخـص مـذهبي و طرفـدار داوود بود، از وظیفـه برکـنار شـد و به جـایش دگـروال غالم سـخـي 

  .مـشـرقـي کـه از وابسـتگـان روس بود، مـقـرر گـردید
جـنرال . )همـچنان ده روز پیش از کـودتا، سـرور نورسـتاني قـومـاندان قـواي چهـار زرهدار به خـاطر تداوي خـانمـش به روسـیه فـرسـتاده شـد

نورسـتاني  به خـاطر شـک و سـوءظني کـه بر سـرور: "چنین گـفـت( فـرهـاد لبیب)داوود به نگـارنده /اسـمـاعـیل خـان رییس مـصـونیت مـلي ظاهـر
 ." ـردیدمـبني بر رابطه داشـتن با دسـتگـاه اسـتخـبارات روس وجـود داشـت، به بهـانه تداوي خـانمـش از سـوي دولت به اتحـاد شـوروي اعـزام گ

کـودتا، و فـرسـتادن جـنرال کـنار زدن سـرور نورسـتاني از راس قـوا، مـحـمـد رفـیع پرچمـي را به کـفـالت او تعـیین کـردن، آنهم چند روز پیش از 
براندازي رژیم شـیر مـحـمـد خـان قـومـاندان فـرقـه هشـت قـرغه به مـزار شـریف براي انجـام دادن کـارهـاي مـعـمـولي، زمـینه هـاي سـنجـیده شـده 

 .مـحـمـد داوود را مـیرسـانید
مـثاًل آمـر ترمـیم خـانه اردو در . وکـات نظامـي رویدسـت گـرفـته شـده بودالبته، براي به پیروزي رسـاندن کـودتا، حـرکـات دیگـري نیز در چ

فـعـال سـاخـت و ترمـیم خـانه را اندکـي " زیر ترمـیم اند"خـدمـات تخـنیکـي پلچرخـي تعـداد زیادي از تانکـهـا و وسـایط را به بهـانه اینکـه گـویا 
 .این مـرکـز در جـریان کـودتا نقـش قـطعـه فـعـال را بازي کـرد. نمـود پیش از کـودتا به نیروگـاه قـوي جـنگـي مـبدل
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داوود در نظر داشـت آنهـا را . کـار مـیکـردند" مـعـلمـین پرواز"پیش از کـودتاي ثور دوازده تن پیلوت روسـي در مـیدان هوایي بگـرام به عـنوان 
مـعـلمـین "ـت چند روز قـبل از کـودتا، دوازده پیلوت دیگـر روسـي ظاهـرًا به عــنوان ولي درس. به آهسـتگـي از قـطعـات نظـامـــي دور سـازد

به این ترتیب، بیسـت و چهـار تن پیلوت روسـي در . گـذشـته شـوند، از روسـیه به مـیدان بگـرام رسـیدند" مـعـلمـین"کـه قـرار بود جـانشـین " جـدید
 .روز کـودتا آمـاده عـمـل بودند

نیمـه  الف افـواهـات نادرسـتي کـه گـویا طیارات روسـي از تاشـکـند به پرواز آمـدند و کـودتا را پیروز سـاخـتند، از سـاعـت دو بجـه پس ازبرخـ
و قـطعـات  کـه کـودتاچیان به شـکـسـت مـواجـه شـده بودند، همـین پیلوتهـاي روسـي مســـتقر در بگـرام، ارگ[ 19۱3اپریل  23]شـب تا سـپیده دم 

به سـخـن دیگـر، پیلوتهـاي روســـي از درون افـغانسـتان با طیارات مـتعـلق به افـغانهـا حـکـومـت مـحـمـد . قـــواي مـــرکـز را بمـباران کـردند
 .داوود را برانداخـتند و مـزدوران خـود را بر اریکـه قـدرت نشـاندند

 
 آغاز کـودتاي ثور

بي به امـکـانات مـادي به خـاطر به سـر رسـاندن نقـشـه هـایش مـشـغول دیدار کـشـورهـاي غربي اسـت و از سـوي داوود خـان جـهت دسـتیا
این . چند هفـته بعـد کـنفـرانس کـشـورهـاي غیرمـنسـلک در کـابل برگـزار میگـردد. شـخـصـیتهـاي مـلي و رهبران امـور به خـوبي اسـتقـبال مـیشـود

ا را بیشـتر از پیش سـراسـیمـه کـرده اسـت، زیرا اگـر کـنفـرانس یادشـــده در کـابل مـیبود و داوود به حـیث رییس آن برگـزیده مـوضـوع روسـهـ
 .مـیشـد، از مـیان برداشـتنش نه تنهـا مـشـکـل کـه نامـمـکـن مـیگـشـت

ند و گـمـاشـتگـان شـان به نام مـشـاور اقـتصـادي و یاور نظامـي، داوود را در چناني کـه اشـاره شـد، روسـهـا در دسـتگـاه دولت زیاد نفـوذ کـرده بود
 . سـفـرهـا همـراهي مـیکـردند

و یاور نظامـي وي عـبدالحـق ( بعـدًا وزیر تجـارت در حـکـومـت خـلق و پرچم)مـسـتشـار اقـتصـادي داوود در این سـفـرهـا مـحـمـد خـان جـاللر 
این دو تن قـراردادهـاي سـري و عـلني و حـتا گـفـتگـوهـاي داوود با سـران کـشـورهـا را . بود( ه هـاي مـخـفـي رژیم کـودتارییس شـبکـ)صـمـدي 

 .دقـیقـًا نظارت مـیکـردند
کـر همـه راپورهـاي سـفـر دو جـاسـوس فـوق الذ. وقـتي داوود خـان به کـشـور باز مـیگـردد، سـفـرهـاي داخـلي را از والیات مـشـرقـي آغاز مـیکـند

 .داوود را به سـفـارت روس در کـابل مـیرسـانند
عـضـو رابط سـفـارت شـوروي با حـزب . روسـهـا کـه در این زمـینه آمـادگـي قـبلي گـرفـته بودند، پس از بررسـي راپورهـا دسـت به کـار مـیشـوند

، حـفـیظ اهلل امـین و ببرک کـارمـل را دعـوت میکـند و به آنهـا اطمـینان مـیدهد کـه در آینده ، نور مـحـمـد تره کـي[افـغانسـتان]دمـوکـراتیک خـلق 
 . عـجـالتًا باید مـبارزه با داوود را شـدت بخـشـید: قـریب جـاي کـابینه داوود را خـواهند گــرفت و مــي افـــزاید

در همـین زمـان، از طرف . اقـع وزیر اکـبر خـان مـینه تشـکـیل جـلسـه مـیدهدفـرداي آن روز کـمـیته مـرکـز ي حـزب مـزدور در مـنزلي و
قـرار افـواه، مـیر اکـبر خـیبر ." )پس از خـتم جـلسـه باید مـیر اکـبر خـیبر از بین برود: "سـفـارت شـوروي به حـفـیظ اهلل امـین چنین دسـتور مـیرسـد

 .(ز طرف حـزب دمـوکـراتیک خـلق افـغانسـتان بودمـخـالف کـودتا و به دسـت گـرفـتن قـوا ا
بخـش نظامـي جـناح خـلق را رهبري ( پس از داکـتر کـریم زرغون)در آن زمـان، مـیر اکـبر خـیبر بخـش نظامـي جـناح پرچم، و حـفـیظ اهلل امـین 

 . مـیکـرد
امـین به عـارف عـالمـیار و اسـداهلل سـروري امـر . ـازنده و اسـاسـي دارداز مـیان برداشـتن خـیبر به دسـت امـین براي راه اندازي کـودتا نقـش س

به جـز . عـمـلي مـیشـود[ 19۱3اپریل  1۱]این عـمـل حـوالي سـاعـت نه شـب بیست و هشت حمل سـیزده پنجـاه و هفـت . ترور خـیبر را مـیدهد
 .همـین سـه تن، در حـزب کـسـي از اصـل قـضـیه آگـاه نیسـت

شـوروي عـالن مـراسـم فـاتحـه در رادیو از طرف نور مـحـمـد تره کـي، ببرک کـارمـل و چند تن از اعـضـاي بلند پایه حـزب به دسـتور سـفـارت ا
 .در کـابل صـورت مـیگـیرد و به تعــقیب آن مـبارزه عـلني عـلیه داوود تشـدید مـیشـود

  
ـبر از همـه چیز جـنازه مـیر اکـبر خـیبر را از مـنزلش واقـع مـکـروریان برمـیدارند و به شـهداي یک روز بعـد، اعـضـاي حـزب و جـمـعـیت بیخ

در مـوقـع تدفـین، سـخـتترین خـطابه هـا از طرف رهبران حـزب عـلیه داوود صــورت میگیرد و اتهام ترور خـیبر نیز به . صـالحـین مـیرسـانند
 .( جمهــور هـمـه حــرکات را کـامـاًل زیر نظر دارد و درک مـیکـند کـه حـادثه یي در حـال وقـوع اسـت رئیس. )داوود نســبت داده مـیشـود

حـمـد تره خـانم خـیبر کـه مـیداند شـوهـرش از سـوي چه کـسـاني به قـتل رسـیده است، عـریضـه یي به مـقـامـات عـدلي میســپارد و در آن نور مـ
 .ـاتلین مـیر اکـبر خـیبر میخــواندکـي و ببرک کـارمـل را ق

 
 تدابیر داوود خـــان عـلیه کـودتا

 
کـفـایتي داوود خـان از وقـوع کـودتا آگـاهي قـبلي داشـت، لذا دسـتور داد در قـطعـات نظامـي تدابیر شـدید و بیسـابقـه گـرفـته شـود، ولي بی

بیکـفـایتي و حـرکـات مـشـکـوک حـیدر رسـولي وزیر دفـاع نه تنهـا حـرکـت به سـوي کـودتا ، به خـصـوص (با قـید احـتیاط)قـومـاندانهـاي قـطعـات 
 .را تسـریع کـرد، بلکـه آن را به ثمـر نیز رسـانید

ـه فـطرتًا بدون داوود قـباًل یک عـده قـومـاندانهـاي آگـاه و با انضـباط را از راس قـطعـات سـبکـدوش سـاخـته بود و به جـاي آنهـا به کـسـاني ک
 .صـالحـیت بودند، تکـیه کـرد

قـومـاندانهاي مـتعـهد به داوود حـتا در جـریان . در قـطـعـات گارنیزیون کـابل تدابیر احـضـــارات نمـبر یک مـحــاربوي گـرفـته شـــده بود
پوسـته هـاي اسـتخـباراتي قـطعـات، همـه افـراد . نمـیرفـتندسـفـرهـاي او به کـشـورهـاي عـربي، شـب و روز به وظایف شـان حـاضـر بودند و خـانه 

همـچنان در همـین زمـان خـانه هـاي فـرد فـرد صـاحـبمـنصـبان در هـر گـوشـه و کـنار شـهـر توسـط قـومـانداني مـربوطه . را زیر نظر داشـتند
 ."نشـاني شـده بودند

 .داشته ام 2009مذکور را از زبان دری به روسی در سال  اینجانب غوث جانباز افتخار ترجمۀ کتاب: یادداشت
 

کوه در  ( بعودتر آنهوا را مشواورین شووروی نامیدنود     ) سه سال بود که در رأس متخصصین نظامی شووروی   گوریلوف .لیف ن
 وظوایف روزمورۀ گوریلووف یوک نواخوت و بودون هرگونوه اتفاقوات        . قوای مسلح افغانستان ایفای وظیفه میکردنود قورار داشوت   
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تسولیحات در افغانسوتان  از کوارتوس و مرموی گرفتوه توا راکوت هموه وهموه سواخت اتحواد شووروی             . غیر مترقبه جریان داشت
اکثر صاحب منصبان اردوی این کشوور تحصویالت خوویش را در مکاتوب و اکوادمی هوای نظوامی اتحواد شووروی خوتم           . بودند

بوا عالقمنودی ودکوا    " لوزوم "ی صحبت میکردند، در صوورت  بسیاری از این صاحب منصبان با زبان روان روس. کرده بودند
مینوشیدند و با رضایت زایود الوصوفی  خواطرات سوالهای تحصویل خوود را بوه یواد موی آوردنود، مخصوصوأ  آنهوا بوا شووق از               

 . . .دختران شوروی یاد آور میشدند
 
بوه پایوان رسوانده     5ریوزان ا در ایالوت  همیشه حکایت یکی از افغانهای را که مکتوب نظوامی کومانودوی هووائی ر     گوریلوف. ل

. رفیق جنرال،  شما خود تان تصور کنید، باری من از یکی از کوچه های شهر مسکو میگذشوتم .  . : ".بود بخاطر می آورد
زن موذکور  . ناگهان متوجه شدم که در کنوار سورک خوانمی آیوس کوریم میفروشود      . سردی هوا به منفی سی درجه تقرب میکرد

بواالی جمپورش تکوۀ سوفیدی انداختوه      . پشمی، کلوش های گرم به پا وجمپر عظیمی پخته ا ی بوه تون داشوت    جراب های ضخیم
زن کوه از  . شیریخ بفروشد من به این زن نزدیک شده خواستم تا برایم . بود که از زیر آن سینه های فربه او قد کشیده بودند

در چنوین یوک هووای سورد آدموی مثول توو  شویریخ را بوه           6"یمواوگل "تو چی میگوئی : " خواهش من به حیرت افتیده بود گفت
من ودکوا  . سپس از صندوق یک بوتل ودکای سرد، دو گیالس شیشه ای و بادرنگ شور را بیرون کشید." دهن برده نمیتواند

ه زن آیس کریم فروش بدون آنکه چیزی دیگوری بو  . را سر کشیدم و پارچۀ از بادرنگ شور و یخزده را نیز نوش جان کردم
سپس او مرا به خانوه  . بدینترتیب ما با یکدیگر آشنا شدیم. لب زده باشد ودکا را یکجا با من نوشید و از من هیچ پولی نگرفت

میوودانی ای دوسووت،  موون حتووی تصووور  کوورده نمیتوانسووتم کووه در جهووان چنووین زنهووای میتواننوود وجووود داشووته   . اش دعوووت کوورد
 ..."باشند

 
او بدون هرگونه مشکالت به مناطق مختلف افغانستان سفر میکردنود و از قطعوات مسوتقر     و سائر همکاران گوریلوف جنرال

حین سفر ها هیچگاه با خوود سوالح نمیداشوتند،  فقوط  وقتیکوه قصود شوکار میداشوتند بوا          . نظامی در آنجا دیدن بعمل می آوردند
ئیکوه در جهیول واقوع در حوموۀ کابول میبودنود       صید آنها را غالبأ مرغوابی ها . را حمل میکردند ۱"توال"خود تفنگ های ساخت 

محمد نعیم برادر رئیس جمهور افغانستان که شکارچی ماهری بود متخصصین شوروی را بعضأ حوین شوکار   .  تشکیل میداد
شووروی نیوز سوفر هوای      - بمنظور شکار گاو میش ها به مناطق دور دست کشور واقع در سورحدات افغوان   . همراهی میکرد

کشتن این حیوان و غذائی که  از گوشوت آن تهیوه میشود در    . بود 3 یکی از نابترین  انواع شکارها صید گرازهااما . میداشتند
 .حقیقت بهانه ای بود تا با  اشخاص دلچسپ و ضروری گفتگو های صورت بگیرد

 
بوا گرموی    بود، زیرا متخصصین شوروی را در همه جوا  در سائر موارد هیچگونه ضرورتی برای حمل سالح محسوس نمی

 .و آغوش باز استقبال میکردند
 

اگر یک موی از سر متخصصین شوروی به زموین بوی   : " رئیس جمهور داوود بارها به نزدیکان خود خاطر نشان میساخت
 ."افتد، این عمل به قیمت جان فرد مالمت تمام خواهد شد

 
قومانودانی فرقوۀ    19۲3ور چکوسولواکیا در سوال   او هنگام هجوم به  کش. نبود" سرک های قیر" از جملۀ جنراالن  گوریلوف

انصافأ باید گفت که گوریلوف دوست نداشت از این جوزء  بیووگرافیش یواد آوری نمایود، وقتوی از      . کوماندو را به عهده داشت
هفوت سوال پوس از واقعوات چکوسولواکیا، لووی       . پرسیدند  پیشانی اش از تأسف زیاد همیشوه تورش میشود    وی در این مورد می

موا تورا بوه حیوث سرمشواور نظوامی در افغانسوتان        : " او را نزد خود  خواسته گفت کولیکوف تیز آنوقت شوروی مارشالدرس
اتحاد شوروی قصد دارد در این کشور حضور نظامی خوویش را افوزایش داده  و حجوم کموک هوای نظوامی را       . تعیین میکنیم

                                                           
1

 .شرق از مسکو فاصله داشته و از سی شهر بزرگ  فدراسیون روسیه به شمار میرود - کیلومتر به طرف شمال ۱۴۴شهر مذکور در حدود  
2

  Mowgli  ریدیار کیپلینگقهرمان کتاب های (Rudyard Kipling) "در کتتاب هتای متذکور آمتده استت       .استت   "کتاب دوم جنگلها"و " کتاب جنگل ها

پسترک کته پوستت تاریتک و موهتای ستیاه داشتت بطتور         . میکننتد  رهتا  "ختان  شتیر " که چگونه پدر و مادر هندو تبار پسر شان را از تترس پلنتگ مشتهور بته    

را اکثتر  بته کستانیکه پوستت تاریتک و       متاوگلی  متردم عتوام در روستیه اصتطالح    . نگل پترورش متی یابتد   جان به سالمت میبرد و نزد گرگهای جآسا معجزه 

 .میز و یا شوخی را داشته باشدآمیکنند؛ با در نظر داشت متن مکالمه اصطالح مذکور میتواند ماهیت توهین  موهای سیاه میداشته باشند اطالق

3
صتنعت استلحه ستازی در اینجتا از زمانته هتای قتدیم معمتول بتوده          . کیلومتر فاصله دارد ۷۸۱و از آن ایالت مذکور به طرف جنوب مسکو موقعیت داشته 

 .است
۱

 .نوع از خوک وحشی 
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و راسوتی،  از هرگونوه سیاسوت    . صاحب منصبان افغان تمرکز دهیدفعالیت های  تانرا عمدتأ در تعلیم و تربیۀ . توسعه بخشد
سپس از عقب میز کارش برآمده و در دفتر وسیعش به قدم زدن پرداخته  کولیکوف لوی درستیز شوروی!" بازی حذر نمائید

نسوتان صورف   اوضواع افغا : " و به میزی که در آن بیست پایوه تلفوون هوای مختلوف النووع گذاشوته شوده بودنود نگریسوته افوزود          
نیروهوای مختلوف آرزو دارنود    . اگر اندکی عمیقتر بنگریم بوا  جریانوات جوالبی برخوواهیم خوورد     . ظاهرأ عادی به نظر میرسد

رئویس جمهوور داوود میخواهود توا آنهوا بوه او وفوادار بواقی بماننود، در حالیکوه           : صاحب منصبان را به جوانب مختلف بکشوانند 
بوه هور حوال  وقتوی بوه آنجوا  رسویدید  خوود در ایون بواره           . ن هوای دیگوری در سور دارنود    کمونیستهای محلی در ایون موورد پوال   

 ."تصمیم بگیرید
 

داوود سرمستشوار متخصصوین   . پس از مواصلت به کابل بدون معطلی از طرف رئیس جمهوور داوود پذیرفتوه شود    گوریلوف
یوک  . آرزو کورد  فقیوت ؤممربوطوه بوه وی    نظامی شوروی را به سرقوماندانی قوای مسلح کشوور معرفوی و در پیشوبرد اموور    

 .آپارتمان گسترده برای زیست، موتر و ترجمان در اختیار گویلوف قرار داده شد
از  کولیکووف از موجودیت حزب دیموکراتیک خلق در افغانستان آگاهی داشوت ولوی بنوابر توصویۀ مارشوال       گوریلوفجنرال 

اکثور متخصصوین   . د را نیوز بوه هموین روحیوه تشوویق میکورد      صحبت در بارۀ سیاست دوری می جست و سائر همکواران خوو  
شوروی که کمیت شان در آن وقت به بیشوتر از سوه صود تون میرسوید از اینکوه در درون جامعوۀ افغوانی یوک نیوروی تخریوب            

 .کنندۀ انقالبی رشد میکند حتی حدس هم نمیزدند
بوا آنکوه در رژه هوا خووب گوام برمیداشوتند ولوی در        نظامیوان افغوان   . کار ها و وظایف گوریلووف و همکوارانش  فوراوان  بوود    

متخصصوین شووروی   . حصۀ آمادگی های حربی، استفاده از اسلحۀ جدید و تکتیوک حربوی نهایوت ضوعیف بوه نظور میرسویدند       
قوه  به دست نظامیان افغان کتاب دادند، آنها را به میدانها برای تطبیقات نظوامی نووع غنود، فر   : مجبور بودند از الفبا آغاز کنند

افزون بر اینهمه متخصصین شوروی حتی امور روزمرۀ نظامیان افغان از قبیل جابه جا سازی آنها را . و قول اردو میبردند
صواحب منصوبان شووووری بعود از ورود بوه افغانسووتان بوا تعجوب مالحظووه میکردنود کوه قطعووات اردوی         . نیوز بوه پویش میبردنوود   

سوربازان روی فورش یوا هوم روی زموین      : دبواش سوربازان و افسوران اسوت    اینکشور فاقود ابتودائی تورین قواغوش هوا و محول بو      
لوت و کووب در اردو   . میخوابیدند، غذا هایشان را باالی آتش آماده میکردند و هرچه به دست می آوردند نوش جوان میکردنود  

نصوبان  صواحب م . صاحب منصب بدون هیچگونه هراسی میتوانست با مشتش بوه روی عسوکر بکوبود   : یک چیز معمولی بود
 .پائین رتبه به نوبۀ خود از طرف دگروال ها و جنراالن لت و کوب میشدند

گوریلووف بوه ایوون   . او بووه رتبوۀ توورن جنرالوی رسووید   : دو مواه قبول در پلیوت هووای گوریلووف سوتارۀ دیگوری نیووز اضوافه گردیود        
بوا در نظور داشوت    . اشوتراک نماینود  مناسبت ضیافتی برپوا نمووده و  از نظامیوان بلنود رتبوۀ افغوان دعووت بعمول آورد توا در آن          

در اتواق هوای جداگانوه    "  نوشوابه هوا  "اصول اسالمی که نوشیدن الکهول را منع میسازد، تصمیم  بر آن  شد تا صرف غوذا و  
گوریلووف بخووبی آگواهی داشوت کوه      . ها به خواهش گوریلوف در اتواق همجووار روی میوز چیوده شودند     " نوشابه. "تنظیم گردد

ها، همسلکان افغان او مخالف نیستد تا یکی دو گیالس را سر بکشوند، ولوی طوریکوه کسوی متوجوه آنهوا        صرفنظر از ممانعت
میرفتنود و هربوار کوه بوه میوز غوذا برمیگشوتند نهایوت راضوی و بشواش           " نوشوابه هوا  "اکنون نیز یکی پوی دیگور بوه اتواق     . نشود

 .میبودند
 

در خوارج از قلمورو اتحواد شووروی جلسوات حزبوی       . دائر گردید" اتحادیۀ صنفی"پریل در سفارت جلسۀ نوبتی ا 19به تاریخ 
متخصصوین نظوامی در دو بوس جابجوا شوده، گوریلووف و معواونینش در        . برپوا میشودند  " اتحادیوۀ صونفی  "معمواًل تحت پوشوش  

ر نیموه  د. نشسته و از ناحیۀ میکروریان به صوب جادۀ داراالمان، یعنی به گوشۀ دیگور پایتخوت حرکوت کردنود    " والگا"موتر 
هزاران نفر در حالیکه بیرق به دست داشتند و با تمام قوت و احساسات شوعار  . راه  قطار آنها با مظاهرۀ عظیمی روبرو شد

متخصصوین شووروی بوا تحمول دشوواری هوای زیوادی در راه بواالخره بوه سوفارت           . میدادند به طرف مرکوز شوهر روان بودنود   
 .رسیدند

 
مغز متفکور چپوی هوای جنواح     "ن رشتۀ سخن را به دست گرفته به حاضرین خبر داد که حین جلسۀ حزبی سفیر قبل از دیگرا

ولوی موا اکنوون    . میر اکبر خیبر به قتل رسیده و مظاهره چیان حکومت را به دست داشتن در ایون قتول موتهم میسوازند    " پرچم"
احتموال میورود او را خلقوی هوا     . تاطالعاتی به دست آورده ایم که خیبر اصاًل قربانی کشمکش های درون حزبی گردیوده اسو  

اینکووه خلقووی هووا بووا ایوون عموول خووود چووی هوودفی را دنبووال میکردنوود، مسووئاله ایسووت کووه در بووارۀ آن بایوود بووی  . از بووین بوورده باشووند
 ."اندیشیم

 
صبح وقت مقور خوود را در میکروریوان تورک نمووده جانوب سوفارت شووروی کوه در آنجوا نیوز             گوریلوف اپریل 2۱به تاریخ 
در آسوتانۀ توواریخ متوذکره گوریلووف اطالعوات نوا آرام کننودۀ را از بعضوی از متخصصووین        . تقلی داشوت حرکوت کورد   دفتور مسو  
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. در برخی از قطعات اردوی افغانستان مستقر در ناحیۀ کابل تحرکاتی مالحظه میشوند: "نظامی شوروی به دست آورده بود
عده ای  از افراد مشوکوک صواحب منصوبان را تحریوک و     . "چیزی در حال وقوع است"اطالعات گویای آن بودند که . ."  

در عین حال افغانهوا خبور دادنود کوه هموه لیودران دسوت        . تشویق میکردند تا در یک سلسله بی نظمی های مجهول سهم بگیرند
حوال  عالئیم آنکوه حووادثی مدهشوی در    .  ذهن جنرال را تشویش فراگرفته بود.  اول حزب دیموکراتیک خلق دستگیر شده اند

 ."باید با مامورین سفارت در این باره مشوره شود: "گوریلوف باخود فکر کرد. وقوع است در فضا احساس میشد
: او بوا سراسویمگی فکور میکورد    . در مسیر راه گوریلووف تانکهوا را میدیود کوه بوه صووب مرکوز شوهر  در حوال حرکوت بودنود           

بوه راه بوی   " درسوتیز " و " محول قومانوده  "ر اسوت تطبیقوات نووع    عجیب است، اینها همه کجا میروند؟ مطابق پالن امروز قرا"
 "ولی تانکها در مرکز شهر چی میکنند؟ بسیار عجیب است؟. . . افتند

 :آمر دفتر خود را دعوت نموده پرسید ستوپکو به مجرد آنکه جنرال گوریلوف به سفارت رسید،
 "تانکها در شهر چی میکنند؟ امر از طرف کی صادر شده؟"   -

که فقط چندی قبل به کابل آمده بود و هنوز از اوضاع محول درسوت آگواهی نداشوت در جوواب بوه گوریلووف         ستوپکوروال دگ
 ."خبر ندارم صاحب: " گفت

رفقوای موا از قطعوات    . برویود و خوود را بوا خبور بسوازید، ایون وظیفوۀ شماسوت        : " گوریلوف که چهره اش ناراضی بود افوزود 
 "افغانی چی خبر میدهند؟

 .که یکبار دیگر غافلگیر شده بود چیزی برای گفتن نداشت، عرق سیل آسا از سر و رویش جاری بود کوستوپ
مشواور قومانودان قووای    : بعدها وقتی به تجزیه و تحلیل حوادثی که آنروز اتفاق افتاده بود پرداختند معلومات آتی به دست آمود 

ریلوف تماس حاصل کورده و بوه موصووف خبور داده بوود کوه       آمر دفتر گو ستوپکوصبح همان روز با  یژکوف چهار زرهدار
 یژکوف .تانکهای قوای چهار زرهدار وضع الجیش خود را به امر صاحب منصبان خلقی وطنجار و مزدوریار ترک نمودند

خبور داده بوود کوه تانکهوا مجهوز بوا مهمووات و        سوتوپکو در حالیکوه صودایش از سراسویمگی و وارخطوائی میلرزیود همچنوان بوه        
بوا  سوتوپکو  چگونوه بوود؟    یژکووف در این رابطه عکوس العمول آمور دفتور در برابور اطوالع رسویده توسوط         . یل جنگی بودندوسا

بر او فریاد زده بود تا از گفتن شتهیات خود داری کرده متوجوه وظوایف محولوۀ خوود باشود، و تمواس        یژکوفشنیدن حرفهای 
 .تلفونی را با او قطع نموده بود

همیقودر میودانیم کوه قووا بودون      : " از مقر او در میکروریوان خبوری نووی نمیرسوید    . ز تلفونها نشستگوریلوف شخصأ عقب می
ارتبواط موا بوا بعضوی از متخصصوین شووری قطوع گردیوده         .  موجز حرکت کرده، تالش داریم تا به اصول موضووع پوی ببوریم    

سفیر صبحگاهان هئیتی را . ز در دفترش نبودگوریلوف با استفاده از تلفون داخلی به دفتر سفیر زنگ زد،  ولی او نی." است
افغانستان به کابل آمده بود و اکنون بر میگشتند  در میدان هوائی  -که از اتحاد شوروی برای تثبیت سرحدات اتحاد شوروی 

 .مشایعت میکرد
مشووکالتی  حووین عبووور از شووهر بووا: " او خطوواب بووه گوریلوووف گفووت. سووفیر کووه رنووگ از رخووش پریووده بووود بووه زودی پیوودا شوود

شما از طریق چینل های خود با قوماندانی افغانهوا تمواس بگیریود و معلووم کنیود      . هر طرف تانکها استند. عظیمی مواجه شدیم
 "که گپ از چی قرار است؟

کندک : " یژکوف تائید کرد. مشاور قوماندان قوای چهار زرهدار را دایل کرد یژکوفشمارۀ تلفون دگرمن  گوریلوفجنرال 
ت قوماندۀ جگتورن وطنجار بدون موجز محل وضع الجیش را ترک و به صوب کابل حرکت نمووده، ارگ ریاسوت   تانک تح

انودکی  ." جمهوری و وزارت دفاع را به محاصرۀ خویش درآورده؛ سواحۀ اطوراف میودان هووائی کابول نیوز اشوغال شوده اسوت         
نکهوا وضوع الجویش خوود را بوه قصود کابول تورک         تا"بعدتر مشاور نظامی شوروی در قوای پوانزدۀ زرهودار نیوز خبور داد کوه      

 ."کردند
 

گوریلووف اسوتنباط خوود    . حتمی نبود که انسان عقل عالم باشد تا درک کند که در کابل واقعأ یک کودتای نظامی به راه افتواده 
 :سفیر پوزانوف که هوش و حواس خود را کامأل از دست داده بود پرسید. را در اینمورد با سفیر شریک ساخت

 "چی باید بکنیم، رفیق گوریلوف؟" -
نظووارت میکنوویم و هریووک مووا بووه ادارۀ  . کووار دیگووری از مووا سوواخته نیسووت . مووا از اوضوواع نظووارت خووواهیم کوورد : "گوریلوووف

 مداخله در امور داخلی افغانستان برای ما مناسب نیست، بگذار. مربوطۀ خود انکشاف اوضاع را گذارش میدهیم
 .صل نمایندخود شان مسائل خود را حل وف

 .سفیر دستهایش را تکان داد
 را خواسته و نووکریشینیکوفنهاده در حضور گوریلوف مستشار سفارت " گرمی"پوزانوف که میدید اوضاع  رو به 

. به وی هدایت داد تا به همه اجتماعات اتباع شوروی در قلمرو افغانستان خبر بدهد تا در حالت آماده باش قرار داشوته باشوند  
 با دیپلوماتان روی دست گرفته" حاال فوق العاده" چنان تقاضا کرد تا تدارکات تدویر جلسۀ سفیر هم

 .مستشار سرش را خاموشانه تکان داده و از دفتر سفیر خارج شد. شود
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جمع آوری " حاالت فوق العاده"دیپلوماتها و سائر کارمندان سفارت را برای اشتراک در جلسۀ  نووکریشینیکوفبعد از آنکه 
در این پالن درج گردیده بود کوه حوین شوروع جنوگ و یوا توالش       . را بیرون کشید" آماده باش"کرد، خود از داخل سیف پالن 

مطوابق  . برای اشغال مسلحانۀ نمایندگی سیاسی شوروی اعضا و کارمندان سوفارت بایود کودام اقودامات را روی دسوت بگیرنود      
مطابق هموین پوالن یکوی از    . اعضای سفارت  قبأل قید و تعیین گردیده بودپالن از قبل تهیه شده وظیفه و مکلفیت هر یک از 

 .اشخاص سالخورده و نهایت محترم وظیفه داشت تا زخمیها را جمع آوری و زخمهای آنها را ببندد
 وقتیکوه ! شوما چوی میگوئیود، مون از کوودکی از خوون هوراس دارم       : " این دیپلومات سالخورده با شونیدن اسوم خوود فریواد کشوید     

 !"خون را میبینم بی هوش میشوم
 :که به سختی  خود داری  میکرد تا فریادش بلند نشود گفت نووکریشینیکوف

 "نزدیکتر بیائید، نگاه کنید، این امضای شماست، بلی؟"  -
 :دیپلومات سالخورده بدون آنکه به کاغذ نگریسته باشد با لحن عاجزانه گفت

سند را امضا میکردم حتی تصور نمیکردم که واقعأ زخمی ها را جمع آوری و زخم  اما وقتیکه من این. بلی از من است"  -
 . . ."هایشان را خواهم بست

 ."می بینید رفقا، این هم یک مثال روشن از بی مسوولیتی ها برای حالت آماده باش: " نووکریشینیکوف
را نزد خود خواست تا از ( کشف  نظامی)یو زمانیکه جلسۀ مذکور جریان داشت سفیر مسؤولین دفاتر کی جی بی و جی آر 

 .واقعیت آنچه که در شهر اتفاق افتاده  باخبر شود
 :با لحن آرام و در عین حال اندکی تمسخرآمیز گفت اوسادچی

دیوروز  . ما دیروز شام در بارۀ  شروع قیام علیه حکومت داوود اطالع بدسوت آوردیوم و مرکوز را از آن بوا خبور سواختیم      "  -
ق معلوووم نبووود کووه آیووا مخووالفین حکومووت جرئووت خواهنوود کوورد تووا دسووت بووه قیووام مسوولحانه بزننوود یووا خیوور؟  امووروز         هنوووز دقیوو

 .صبحگاهان ما تلگرامی را مبنی بر تائید اطالع  رسیده به مسکو فرستادیم
متوجوه شوود    پوزانووف  بدون آنکه سوفیر  پیچونینکو 9ادمیرال( جی آر یو)و آمر کشف نظامی شوروی  اوسادچی در این میان

صبحگاهان همان روز اوسادچی شخصأ آمر دفتر کشف نظامی را از اطالعی که به او رسویده  . به همدیگر پنهانی نگریستند
معلومات بیشتر در بارۀ جریوان کودتوا    فورأ به افراد خود وظیفه داده  بود تا به جمع آوری پیچونینکو. بود با خبر ساخته بود

 .بپردازند
 

که  دریور آن از بات سراسیمگی کج و وج حرکت میکرد در  10"ژیگولی"دقیقۀ صبح موتری نوع  30و  10حوالی ساعت 
مقابوول دروازۀ عمووومی سووفارت توقووف نموووده و یکووی از متخصصووین نظووامی شوووروی از آن بووه سوورعت خووارج شووده و بووا بووی  

خص موذکور بوا مووترش داخول محوطوۀ      پس از آنکه دروازه را باز کردنود شو  . طاقتی تمام زنگ دروازۀ  سفارت را فشار داد
. ناظرین با حیرت مشاهده نمودند که مووتر بودون هوردو دروازۀ پیشورو و دروازۀ دسوت راسوت عقبوی میباشود        . سفارت گردید

متخصص در حالیکه به سختی نفس میزد حکایت کرد که هنگام عبور از مقابل ارگ ریاست جمهوری یکوی از تانکهوا ارگ   
فیر تانک باعث شد که او برای مدتی معینی کامأل شنوائی را از دست بدهد و جالب . آن آتش گشود را هدف قرار داده باالی

رسوویدن  متخصووص مووذکور را  بووه آتشووۀ نظووامی سووفارت  . اینکووه دروازه هووای موووترش بالفاصووله از جوواه هووا یشووان جوودا شوودند 
 .خبر دادند بارانوف

 
از گوشوه هوای مختلوف شوهر متخصصوین      . ریک آب به سفارت میرسوید معلومات در بارۀ  جریان کودتا متدرجأ مانند جوی با

دیپلوماتهوای سوفارت هوای    . شوروی به سفارت زنگ میزدند و از اوضاع نوواحی کوه آنهوا در آن  قورار  داشوتند خبور میدادنود       
باید گفوت  . ودکشورهای سوسیالیستی نیز همین کار را میکردند، آنها همچنان میپرسیدند که انکشاف اوضاع  چگونه خواهد ب

بطوور مثوال خبرهوا هواکی از آن بوود کوه       . معلومات را که متخصصین شوروی بوه سوفارت میرسواندند اهمیوت بوه سوزا داشوت       
مرکز ثقل بغاوت همین لحظه در ناحیۀ میدان هوائی در مقر قوای هوائی و مدافعۀ هوائی قرار داشته و رهبری آنرا دگروال 

اطالعوات هکوذا   . ارکان قوای هووائی و مدافعوۀ هووائی تعیوین شوده بوود بوه عهوده دارد         عبدالقادر که چندی قبل به صفت رئیس
گویووای آن بودنوود کووه تهاجمووات اول دسووته هووای تانووک بوواغی هووا از طوورف گووارد ریاسووت جمهوووری موفقانووه دفووع گردیووده، امووا    

خبرهوا در بوارۀ   . سوت بکشوند  مهاجمین غالبأ قصد نداشتند عقب نشینی نموده و از پالن خوویش مبنوی بور برانودازی حکوموت د     
را مخصوصأ ناراحت ساخته بود، زیورا در تعمیور موذکور در     گوریلوفآنکه تعمیر وزارت دفاع زیر آتش قرار گرفته است 

آنها در چی وضعیتی قرار داشتند؟ آیا کسی از آنها کشته یوا زخموی    . حدود بیست متخصص و مترجمین شوروی قرار داشتند

                                                           
۳

 .جنرال قوای بحری 
 .شهرت دارند" الدا"در افغانستان موترهای مذکور بیشتر به نام  ۲
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. ردید که هیچکسوی از متخصصوین شووروی صودمه ندیوده، اگور چوه خطورات کوافی متوجوه شوان بوود            شده بود؟ بعدتر معلوم گ
در شروع تصور میشد که . حوالی ظهر نظامیان شوروی از عقب کلکین های تعمیر وزارت دفاع صداهای نا آشنائی شنیدند

سوتند دیدنود  کوه درسوت در زیور      این صداهای الری های ثقیول بوود کوه از سورک عبوور میکردنود، ولوی وقتوی بوه بیورون نگری          
برخی از تانکها با صدای دلخراش پیشوتر بوه   . ارسی های عمارت وزارت دفاع، در صد متری ارگ تانکها در حرکت بودند

 :در این میان کسی با صدای آرام سوال کرد. سوی  چهار راهی پشتونستان میرفتند و بقیه جابجا توقف میکردند
 گرفته شده اند؟"  ارکان"و " قومانده" ی تطبیقات این  همه آمادگی ها  برا"  -
 :کسی از متخصصین کهنه کار با عصبانیت حرفهای او را قطع کرده گفت 
 ."کدام تطبیقات، ما به زودی در اینجا شاهد زد و خوردهای داغی خواهیم بود"  -
 

یش را به طرف تعمیور وزارت دفواع   تانک دیگری  رو. حوالی ظهر یکی از تانکها باالی ارگ ریاست جمهوری آتش گشود
طوریکه بعدتر معلوم شد نشان زن تانک دفتر لووی درسوتیز را هودف قورار داده بوود      . دور داده و مستقیمأ باالی آن  فیر کرد

اصابت مرمی تانوک بواالی   . ولی او به خطا رفته و مرمی تانک باالی اتاقی که در آن مواد کیمیائی قرار داشت اصابت کرد
هموه  . . . فریادهای زخمیوان، بووی سووختگی، حریوق، دود    . یائی وحشتی را میان  کسانیکه در تعمیر بودند برپا کردمواد کیم

متخصصین شوروی به صحن عمارت برآمدنود، در هموان لحظوه لووی درسوتیز عبوداهلل روکوی نیوز در         .  جا را فرا گرفته بود
و بوه ترجمانوان بوه    !" بوه خانوه برویود   : " ان روسی فریاد زدروکی با مشاهدۀ متخصصین شوروی به لس.  همانجا قرار داست

زبان روسی تفهیم کورد توا هموه شووروی هوا بوه پوارک موترهوا رفتوه و در سرویسوی کوه آنجوا انتظوار آنهاسوت محول را تورک                 
 .نمایند

 
عموارت  ظهور  بعود از   2سواعت  . متخصصین شوروی بدون آنکه به آنها کوچکترین صدمۀ رسیده باشد محل را تورک کردنود  

وزیر دفاع غوالم حیودر رسوولی در ایون میوان توانسوت وزارت را تورک        . وزارت دفاع کامأل از طرف باغی ها اشغال گردید
 .قرار داشت  خود را برساند 11پغمان کرده و به فرقۀ هشت که در حومۀ کابل در منطقۀ 

 
ۀ نظوامی سوفارت آلموان فودرال در کابول      در لحظاتی که اوضاع در اطوراف وزارت دفواع بوه داغتورین درجوه رسویده بوود آتشو        

موصوف قرار بوود سواعت یوک هموان روز بوا وزیور دفواع مالقوات نمایود، و ایون           . سعی داشت تا داخل عمارت گردد هوفمان
میودانی  : را میتووان تصوور کورد    هوفموان سراسویمگی  . جرمن تبار وقت شناس سر وقوت بخواطر مالقوات خوود را رسوانده بوود      

از تانکهوا، زره دارهوا و سوائر وسوایط جنگوی بووده و قسومتی از تعمیور وزارت دفواع  در اثور اصوابت            مقابل وزارت دفاع پر 
. آتشۀ نظامی سفارت آلمان رویهمرفته سعی میکرد به طرف دروازۀ دخولی وزارت برود. گلوله های تانک تخریب شده بود

ه این صاحب منصوبان از جملوۀ بواغی هوا بودنود و      فهمیده نمیشد ک)هوفمان به صاحب منصبانی که سر راه او قرار میگرفتند 
صاحب منصبان افغان او را با . هدف آمدنش را به وزارت تشریح میکرد( یا هم از طرفداران وفادر به رئیس جمهور داوود

 .احترام میشنیدند و توصیه میکردند تا کدام روزی دیگری تشریف بیآورد، زیرا مالقات های آنروز همه لغو شده بودند
 

ابرها و غباری که آسمان شوهر را متودرجأ موی    . میان یک و دو بجۀ بعد از ظهر رعد و برق شدید آسمان کابل را فرا گرفت
. پوشانیدند با دود آتش سوزی های پراگندۀ که در مرکز شهر جا داشتند می آمیختند و هوا را هرچه بیشتر مکدر موی سواختند  

با غرش رعد و برق طوری یکجا میشدند که اغلبأ دشووار میبوود آنهوا را    . . . زهافیر توپ ها، تانکها، دهشکه ها، راکت اندا
 .از یکدیگر تفکیک کرد

غرش رعد ناگهان رو به خاموشی نهاد  و در آسمان روشن و پاک شده از ابرها طیاره های جنگی که بیشتر به فرشته هوای  
 .مرگ شباهت داشتند پدیدار گردیدند

 
. د از ظهر ارگ ریاست جمهوری بالوقفه مورد بمباردمان و حمالت راکتوی از هووا قورار داشوت    ۀ بعدقیق 20و  3از ساعت 

طیاره هوای  . و هیلیکوپترهای جنگی انجام میدادند 21 –میگ  ،   ۱B-حمالت بمباردمان و تهاجمی را طیاره های نوع سو 
دو دسته تقسیم شده بوا یوک قومانودۀ واحود از     این طیاره ها به . شکاری برای بمباری بدون وقفه در فضای شهر می چرخیدند

سوپس ماهرانوه بوه اسوتقبال همودیگر رفتوه و از میوان        . دو طرف بر ارگ پیکی میرفتند و باالی آن راکت ها را رهوا میکردنود  
" یکوی از ایون طیواره هوا در ناحیوۀ ریشوخور از طورف کنودک پیواده بوا راکوت            . یکدیگر گذشته مجددأ سر به آسمان می نهادند

 .پیلوت طیاره توانسته بود توسط  پاراشوت نجات یابد. سقوط داده شد" ن به هوازمی
 

                                                           
 .فرقۀ هشت در ناحیۀ قرغه مستقر بود ۱
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خوود  . مامور و دیپلومات مجربوی بوود   پوزانوف. الکساندر مسفیر و نمایندۀ فوق العادۀ اتحاد شوروی در جمهوری افغانستان 
حزبوی نقوش    -دولتوی    مقامهوای بلنود   توجه اش را معطووف سواخته و در رسویدن او بوه     پوزانوفدر وقت و زمانش به  ستالین

را  کووه هنوووز نوجوووانی بوویش نبووود بووه حیووث منشووی سووازمان حزبووی ایالووت           پوزانوووف ، سووتالین .  بووارزی بووازی کوورده بووود   
عضوویت کمیتوۀ مرکوزی حوزب      لئونیود بریژنیوف  همزمان با لیدر آیندۀ اتحاد شووروی   پوزانوف. تعیین کرده بود 12کویبیشوف

جوالبتر آنکوه پوزانووف حتوی حوین ایفوای وظیفوه در کابول عضوویت کمیتوۀ مرکوزی را از دسوت             . کمونیست را کسب کرده بود
 .اینک در حدود سه دهه در ردیف مامورین عالی رتبۀ اتحاد شوروی قرار داشت پوزانوفنداد؛ به عبارۀ دیگر 

)...( 
انی را از قبیول انگوور، انارهوای    حین سفیر بودنش در کابل وقتأ فوقتأ تحایف و سوغات های نواب و بخصووص افغو    پوزانوف

 . را به رفیقش بریژنیف ارسال میکرد... بزرگ و شیرین قندهار، مالته های نرم و کم پوست، پاکترین سبزیجات روی دنیا 
او حتی یک زمانی ریاست شورای وزیران اتحاد شووروی را  . پوزانوف در کرسی های متعدد دولتی وظیفه اجرا  کرده بود

 .هایی چون کوریای شمالی، یوگوسالویا و بلغاریا ایفای وظیفه نموده بود به حیث سفیر در کشور. اشتنیز به عهده د
)...( 

بورعالوۀ   " سوفرها "در جریوان ایون   . هنگام ماموریتش در کابل دوست داشت در اخیر هفته برای ماهیگیری به بنود نغلوو بورود   
 .او را همراهی میکردستویانوف ابل کارمندان سفارت شوروی، غالبأ سفیر کشور بلغاریا در ک

)...( 
وظایف  او . مکلفیت های طاقت فرسا نداشت. سفیر اتحاد شوروی در کابل روزگار آرام و خوشی را در کابل سپری میکرد

پوذیرائی هوا، مالقوات هوا، برگوذاری ضویافت هوا و یوا هوم اشوتراک در آنهوا، گوردش در بواغ مسوتریح               : عمدتأ عبوارت بودنود از  
 .ریل فرارسیدپا 2۱باالخره ماهیگیری روزهای جمعه و اما اینک این روز سیاه  سفارت و

 
پوزانوف باید در مورد  واقعاتی کوه آنطورف دیوارهوای سومنتی سوفارت جریوان  داشوتند  بوه آمورین خوود در مسوکو  گوذارش             

بوود و از آن حمایوت میکورد     اما گذارش در بارۀ چی؟ در بارۀ آنکه  نظامی کوه بورای مسوکو هوم مناسوب و هوم دوسوت       . میداد
اینک بزودی از بین خواهود رفوت؟ جوالبتر آنکوه  جالدانوی کوه قصود داشوتند نظوام جواری را در اینکشوور سورنگون نماینود نوه               
مرتجعین اسالمی و نه هم افراطیون مائویستی بودند، بلکوه اینهوا نیوز از جملوۀ دوسوتان مسوکو شومرده میشودند و حمایوت هموه           

بریژنیووف و سوائر رفقووا پووس از آشونائی بووا گوذارش موون چووی    . ل: " پوزانوووف بوا خووود فکوور میکورد  . شوتند جانبوۀ شوووروی  را دا 
خواهند کرد؟ چرا این دوستان که به ما اینقدر صادق هستند در بارۀ آمادگی هایشان بخاطر کودتا به ما  چیوزی نگفتنود؟ چورا    

آیوا  در    تا چی ها را سرکوب و کامیواب شوود، بعود چوی؟    فرض کنیم اگر داوود کود. مشوره نکردند؟ آینده چگونه خواهد بود
اینصورت ما  کودتاچی ها را باید  به مثابۀ یاغی ها محکوم نمائیم؟ ولی اگر کودتا چی ها کامیاب شوند باز چی؟ آیا موا بایود   

وزانووف را بوه   اولین کشوری باشویم کوه نظوام نوو تأسویس را در کابول بوه رسومیت بشناسویم؟ سوواالت از ایون قبیول سور سوفیر پ              
 .دوران انداخته بود

 
مسؤولین در  مسکو نیز  شودیدأ عالقمنود  بودنود بداننود کودام  یوک از نیروهوا در زد و خوردهوای  کابول پیوروز خواهود شود و             
انکشاف اوضاع در مجموع چگونه است و حالت ابهام آنها را نیز  به تشوویش انداختوه از سور  صوبح بوه سوفیر و هوردو آمور         

 .ستخباراتی پی در پی تلفون میکردندشبکه های ا
  

. مجوددأ بوه اتواق سوفیر رفتوه و جلسوه کردنوود       گوریلووف دیپلوماتهوای کهنوه کوار، آمورین شوبکه هوای اسوتخباراتی، سور مستشوار          
 :گوریلوف به حاضرین اظهار داشت

وار هوای ضوخیم میباشود    تعمیر مذکور یک حصوار واقعوی بووده و دارای دو ردۀ از دیو    . اشغال ارگ کار  ساده ای نیست"   -
ارگ از طوورف دو هووزار عسووکر گووارد ریاسووت جمهوووری مدافعووه . کووه حتووی گلولووه هووای تانووک نیووز بوور آن تووأثیر گووزار نیسووت

موجود بوده ، در دیوارها وسوایط ضود تانوک و ماشویندار هوای کوالیبر بوزرگ          T-1۳۱در داخل ارگ  تانکهای نوع . میشود
 ."نصب میباشند

کودتوا چوی هوا    . ولوی شوما یوک عنصور نهایوت مهوم را متوجوه نشودید        : " لحن اسوف بواری اظهوار داشوت     آمر دفتر جی آر یو با
پالنوی کوه  آنهوا روی دسوت دارنود  اشوغال میودانهای هووائی بگورام و شویندند را در           .  میتوانند قوای هوائی را به کار  اندازنود 

                                                           
3

 .یاد میشودایالت سامارا  آن یعنی( أریخیت)بدینسو به نام اصلی  ۷۷۷۴موقعیت داشته و از سال  الگاوایالت مذکور در سواحل دریای  
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را رئویس ارکوان قووای هووائی عبودالقادر بوه دوش دارد،       میخواهم به یواد توان بیواورم کوه قومانودۀ نیروهوای هووائی        . نظر دارد
 ."کسیکه یک زمانی شاه این کشور را نیز از قدرت برکنار ساخته بود

 ."در اینصورت داوود هیچگونه چانسی ندارد: " موافقت کرد گوریلوف
 .کسی از حاضرین به یاد آورد که داوود امروز قرار بود جلسۀ کابینه اش را دائر نماید

 ."در جلسۀ مذکور باید سرنوشت حزب دیموکراتیک خلق و لیدران توقیف شدۀ آن تعیین میگردید"  :چیاوساد
. پوزانوف بالفاصله پس از ختم جلسه به اتاق استراحت رفته و روی کوچ دراز کشید، او بر قلبش فشاری را احساس میکرد

فوت توا بوا داکتور کلینیوک سوفارت  تمواس گرفتوه و او را          گ لوبوا  چون فشار  افزایش می یافت، پوزانوف به سکرتر خود به نام
بوود کمتور بیموار میشود، و اگور هوم گواه گواهی         " مکتوب سوتالین  "الکساندر پوزانوف که یکی از اداره چی های تیپیوک  . بخواهد

میکورد کوه   اینبوار احسواس    اموا . آرزو نداشت کسوی او را ضوعیف  بپنودارد   ( با آنکه هفتادو ساله بود) احساس ناراحتی میکرد 
 .وضعش خوب نیست و میخواست تا داکتر هرچه زودتر بیاید

 
کوه ارسوی هوایش    " بلند منزل در ساحل  دریوای مسوکو  " درست ده سال بعد، پوزانوف در اپارتمان خود در تعمیر مشهور به 

او در اعمواق   19۱3پریول  ا 2۱به طرف کاخ کرملین  باز میشوند به یکی از نویسوندگان ایون کتواب اعتوراف کورد کوه صوبح        
بعد از آن همه چیزهوا  رنوگ دیگوری  خواهود     . گر خاتمه یافته بودرام قبلی او در کابل دیآی گذهن خود درک میکرد که زند

گرفت،  خوون زیوادی خواهود ریخوت، بوی نظموی هوای فراوانوی بوقووع خواهنود پیوسوت، زنودگی و سرنوشوت  کسوانی زیوادی                
اموا چیوزی را کوه     ... با یکوی از نویسوندگان کتواب کوامأل صوادق نبووده باشود       ممکن پوزانوف حین صحبت ..."  خواهد شکست

 ...مطمئنأ میتوان اذعان داشت، همانا  وضع قلب پوزانوف بود، که در آن روز مسلمأ به درد آمده بود
)...( 

" عاجل است"مت تحت عال را با متن مشابه تقریبأ همزمان تلگرام های  پیچونینکوو  اوسادچیبعد از ظهر  2حوالی ساعت 
در تلگورام هوا تشوویش  اعضوای بیووری  سیاسوی حوزب کمونیسوت و سوائر لیودران شووروی در            .  از مسکو بوه دسوت آوردنود   

تلگرام ها به هردو شوبکۀ اسوتخباراتی شووروی در کابول وظیفوه      . مورد انکشاف اوضاع سیاسی در افغانستان اظهار میگردید
مسکو هکذا تأکید میکرد تا جریان نبردها و . در کابل  بفرستند اوضاع  ۀ انکشافسپرد تا گذارش های متواتر را در بار می

هوردو شوبکه مکلوف میشودند توا بوه منظوور جموع         . اینکه چانس کامیابی کدام یک از طرفین درگیر بیشتر اسوت خبور داده شوود   
 .بفرستند هرآوری معلومات مؤثق، گروپ های اوپراسیونی را ایجاد نموده و برای مالحظات عینی به ش

)...( 
ارمند مجورب اسوتخبارات   ک؛ شکی نبود که این دو شوندباعث خشنودی اوسادچی و پیچونینکو  نمیتوانستند تلگرام های مرکز

نمیخواستند افراد خود را بخاطر جمع آوری معلومات به داخل شهر که در لی از اساسات علم جاسوسی آگاهی کافی داشتند و
 .بفرستند و زندگی آنها را به مخاطره بی اندازند آن جنگ شدیدی جریان داشت

 .بخوبی درک میکردند که از اوامر مرکز سرپیچی نمیتوانندمامور  اینرا نیز  در عین حال هردو 
 

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 
 

حوزب بوه قوادر کوه رئویس ارکوان قووای        . ن باید بغواوت صوورت میگرفوت، دگوروال عبودالقادر اصوأل نخوابیود       آشبی که فردای 
دگوروال قوادر دو   . موت افغانسوتان رهبوری نمایود    ومدافعۀ هوائی بود وظیفه سپرده بود توا حملوۀ مسولحانه را علیوه حک     هوائی و

هفته قبل پالن برق آسای خنثی سازی مقاومت قوماندانی هائی قطعات کلیودی اردوی افغانسوتان را کوه در حوموۀ کابول مسوقر       
ه همووه ارگانهووای مهووم دولتووی منجملووه ارگ ریاسووت جمهوووری اشووغال     مطووابق پووالن متووذکره بایوود بالفاصوول   . بودنوود ترتیووب داد 

بر بنیاد پیش بینی هوای قوادر در کودتوا بایود ده هوا تانوک و وسوایط زره دار، طیواره هوای هجوومی از میودان هوای             . میگردیدند
 .هوائی بگرام و شیندند و همچنان غند کوماندو اشتراک میورزیدند

 

 
او بخوبی درک میکرد که ترتیب یک پالن روی کاغذ یوک چیوز و تطبیوق آن در    . ز نبودقادر شخص ایدیالیست و خیال پردا

بوروز هرگونوه تصوادفی میتوانود کودتوا را تحوت       . پالن نمیتواند همۀ جزئیوات را احتووا نمایود   . شرایط عینی  چیز دیگری است
 .ضربه قرار دهد

 
مورگ بالتردیود هموۀ کسوانی را کوه بوه ایون عمول متوسول          تحت ضربه قرار گرفتن کودتا کمترین عواقبی بوود ولوی ناکوامی آن    

در ایون موورد هیچگونوه شوک و     . در پی داشت، قبل از همه مرگ شخص قوادر، اعضوای خوانواده و همکواران او را     میشدند 
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 توا  بودندداوود و طرفدارانش منتظر  بهان ای . حکومت به هیچکس ترحم نخواهد کرد. تردیدی نمیتوانست وجود داشته باشد
 .تصفیه حساب کنندیکباره  با همه دشمنان خویش  االخره ب
 

شوناخته   میتوان گفوت کوه دگوروال موذکور متخصوص     . تصادفی نبود که به قادر نقش مرکزی را در اجرای کودتا سپرده بودند
ز قوودرت  پوونج سووال قبوول قووادر در کودتووایی  بووه نفووع محموود داوود جهووت بوور کنوواری شوواه افغانسووتان ا . ۀ  اجوورای کودتاهووا بووودشوود

. طوی کودتوای متوذکره داوود تجوارب بوی سوابقۀ را در حصوۀ همواهنگی قطعوات نظوامی بوه دسوت آورد            . اشتراک ورزیوده بوود  
داوود که شخص زرنگ و در عین حال پراگمتیک بود از ارتباطات قادر با حزب دیموکراتیک خلق آگاهی داشت یا حد اقول  

هور بخوبی ملتفت بود که عوده ای زیوادی  از صواحب منصوبان حاضور      در عین حال رئیس جم...  در این مورد  حدس میزد
 .بودند به دنبال قادر بروند، بناًء  این توانائی او را  در نظر  داشت

بطور مثال او را نمیشد با  اشخاصی ماننود توره کوی و کارمول کوه از نوجووانی       . در حقیقت قادر کدام مبارز ایدیالوژیکی نبود
قوادر تحصویالتش را در   : در واقعیوت هموه چیوز بطوور طبیعوی رخ دادنود      . رداختوه بودنود مقایسوه کورد    به فعالیت های سیاسوی پ 

چون در رشتۀ پیلوتی افسران  مشخص و برگزیده فرستاده میشدند، اینها همه . رشتۀ پیلوتی در اتحاد شوروی به پایان رساند
. گذاشوتند " سوازمان جوانوان نظوامی انقالبوی    "د و نام آنرا  باهم آشنائی نزدیک پیدا نموده و حتی گروه همفکران را ایجاد کردن

دلچسوپ آنکوه ایون سوازمان کودام      . ، زمانیکه سازمان مذکور به میان آمد در ترکیب آن هفت  نفر قورار داشوت  19۲3در سال 
 .لیدری مشخصی نداشت، همه متساوی الحقوق بودند

چیزی که در این سازمان فراوان . سنامه و نه هم کارت عضویتنه برنامه داشت، نه  اسا"  سازمان جوانان نظامی انقالبی"
 .وجود داشت همانا صحبت ها و بحث های الیتنهائی در بارۀ  آینده  افغانستان و رفع عقب مانی در آن بود

اعضوای سوازمان   . بواخبر شودند  " پورچم "و "  خلوق "موذکور  از موجودیوت  گوروپ هوای     ..."  سوازمان "چند سال بعد  اعضوای 
انسووتند بووه درسووتی درک کننوود کووه گووروپ هووای مووذکور بووه چووی دلیلووی باهموودیگر خصووومت  میورزنوود؟ سووازمان بووه قووادر    نمیتو

قوادر نخسوت بوا    . پوی ببورد  " پورچم "و " خلوق "وظیفه داد تا نزد حزبیها  رفته و به  محتوا و منشۀ اختالفات میوان گوروپ هوای    
بوه وی  : بوا شوور و شوعف و بوا تموام مهموانوازی اسوتقبال کردنود         طی این مالقات پرچموی هوا از قوادر   . پرچمی ها مالقات کرد

 .کباب دادند، شراب و ودکا ریختند و از او و دوستانش دعوت کردند تا به حزب بپیوندند
 "اما شما چرا با یکدیگر خصومت میورزید؟ چی است که میان شما تقسیم نمیشود؟: "قادر از پرچمی ها پرسید

 ."ۀ تخنیکی است، با گذشت زمان همه دشواری ها رفع میشونداین یک مسئال: "ببرک کارمل
 ."نخیر، تا زمانیکه شما متحد نشوید ما جدا از شما فعالیت خواهیم داشت: "قادر

 
نمیتوان گفت که قادر از سوواد کوافی برخووردار بوود، ولوی چیزیکوه در وجوود او کوافی وجوود داشوت همانوا زرنگوی فطرتوی،              

 .در راه رسیدن به هدف بود محتاط بودن و حوصله داشتن
کوه تعودادش متودرجأ افوزایش موی یافوت و اکنوون بوه صود نفور رسویده بوود             "  گوروپ قوادر  "بعد ها وقتیکوه داوود از موجودیوت   

." سوردار میخواهود بوا توو مالقوات کنود      : " معتمد داوود به قادر گفته بود. آگاهی یافت، یکی از معتمدین خود را نزد او فرستاد
مانی صورت گرفت که نظریۀ کودتای ضود شواهی در حلقوات معوین جوان گرفتوه بوود و بایود حمایوت اردو جلوب           این مالقات ز

در شروع عکس العمل قادر در برابر تقاضای داوود . میگردید، همان بود که قادر و اعضای سازمان مخفی او به کار آمدند
کوه پوس از سورنگونی نظوام شواهی در کشوور سوسویالیزم         ولوی وقتوی بوه او گفتنود    . که از او حمایت نظامی کنود محتاطانوه بوود   

قوادر بوه   . اعمار میگردد، قادر با پیشنهاد موافقت کرده و افزون بر آن رفقایش را نیز بورای اشوتراک در اینکوار تشوویق کورد     
 ."خواهد بود، سوسیالیزم اسالمی این یک سوسیالیزمی با خصوصیات افغانی: " رفقایش ساده لوحانه میگفت

 
طوریکوه قوبأل توذکر یافوت  مشوکالت خاصوی       . طرفدارانش به نفع  داوود و  حامیانش عمول کردنود  قادر و  19۱3والئی در ج

در جریان کودتای ضد شاهی صورف شوش تون کشوته شودند کوه بلنود رتبوه تورین در میوان آنهوا            . حین اجرای کودتا بروز نکرد
یوا هوم از   ) ن  تو گوئی شروع نامالیمات را پیش بینی کرده باشد محمد ظاهر شاه،  پادشاه افغانستا. قوماندان گارد شاهی بود

درآسوتانۀ  کودتوا،  بودون هرگونوه خطور بوه کشوور ایتالیوا سوفر کورده و           ( طرف اشخاص قابول اعتمواد بواخبر سواخته شوده باشود      
 .متعاقبأ اعضای خانواده و عده ای از طرفداران سرسخت او نیز افغانستان را ترک گفتند

لت در خطابه اش اعالم کورد کوه حکوومتش تصومیم گرفتوه توا زمینهوای حاصولخیز را در منطقوۀ چاریکوار  بوه            رئیس جدید دو
داوود پس از ختم صوحبتش  . قادر را نیز دعوت کرده بودند( توضیع زمینها)حین این  مراسم تاریخی  . دهاقین توضیع نماید

الیزم را وعووده داده بووودم، اینووک وعووده ام را عملووی   موون سوسووی: " بووه سوووی قووادر نگریسووته تووو گوووئی بووه خوواطر او مووی آورد   
 ."مینمایم

قابل ذکر است که از جگرن قادر بخاطر اشتراک فعاالنه اش در  سقوط شاه افغانستان از قدرت وسویعأ اسوتقبال و قودر دانوی     
پوس از  . ء کورد او به حیوث قومانودان قووای هووائی و مدافعوۀ هووائی مقورر گردیوده و بوه رتبوۀ دگروالوی ارتقوا            : صورت گرفت
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خوود لیودر مطلوق    " نظوامی انقالبوی  "در سوازمان مخفوی    دیگور  قادر( مترجم -13۳2سرطان  2۲) 19۱3جوالیی  1۱حوادث 
 .بود

 
البته داوود هیچگونه سوسیالیزمی را در افغانستان پیاده نکرد؛ ولی انصوافأ بایود خواطر نشوان سواخت کوه اصوالحات او بودون         

ردیدی نیست که داوود نوه کمتور از قوادر میخواسوت کشوورش را انکشواف یافتوه و شوگوفان         هیچ ت. شک ترقی خواهانه  بودند
در عین حال داوود تجارب سائر زعمای افغانستان را که در آوردن اصالحات از عجله کار میگرفتند بخووبی  بخواطر   . ببیند

 رد نهایت عجوالنه بودند که باعوث  در برخی موا 20بطور مثال اصالحات اعلیحضرت امان اهلل خان در شروع سدۀ . داشت
 .گردیده و حتی حمایت نظامی روسیۀ شوروی او را نجات داده نتواست اوسقوط 

اکنون داوود در وضعیتی قرار داشت که از یک طرف باید  تاخت و تازهوای حوزب دیموکراتیوک خلوق را دفوع میکورد و از       
داوود توجه  داشت تا در پهلووی  . الحات او را  تخریب میکردندجانب دیگر افراطیون و بنیادگران مذهبی با تمام قوت   اص

هستند نظریات  آنهائی را کوه میخواسوتند  بوا جهوان غورب نیوز روابوط دوسوتانه          " همسایۀ بزرگ شمالی"نیروهای که عالقمند 
 .تأمین گردد در نظر  بگیرد

چورا اردوی موا   : "ر را احضوار نمووده پرسوید   پس از به قدرت رسیدن، وزیر دفاع کشوو . داوود سعی میکرد توازن حفظ شود
صوورف بووا تسوولیحات سوواخت اتحوواد شوووروی مجهووز اسووت؟ برویوود بووه هندوسووتان و عربسووتان سووعودی و ببینیوود وضووعیت در          

چرا همه طیاره ها و هلیکوپترهای ما در اتحاد : "سپس قوماندان قوای هوائی را نزد خود خواست" اینکشورها چگونه است؟
اند؟ به شما وظیفه میدهم تا امکانوات خریوداری تخنیوک موذکور را در کشوورهای اروپوای غربوی ارزیوابی         شوروی تولید شده 

 ."نمائید
 

کشوور سوویس    : " عبدالقادر هدایات رئیس جمهور را صادقانه اجورا نمووده و بوزودی نوزد رئویس جمهوور بوا گوذارش ذیول آمود          
سواخت شووروی    "انتونووف "یفیوت طیواره هوای موذکور بواالتر از      حاضر است طیاره های ترانسپورتی را به ما تورید نماید، ک

داوود هموه  ." شووروی اسوتند بوه دسوت بیواوریم     " 3 -موی "همچنان از فرانسوه میتووانیم هلیکوپترهوا را کوه یقینوأ بهتور از       . است
نارضوایتی لیودران حوزب    اما این فعالیتهای قادر باعوث  . گذارشات را در زمینه تأئید نموده و هدایت داد تا مذاکرات ادامه یابد

تو باید کوشش نمایی تا معوامالت موذکور صوورت نگیرنود، در مسوائل از ایون قبیول        : "به او گفته شد. دیموکراتیک خلق گردید
 ."اتحاد شوروی وفادارترین دوست و همکار ستراتیژیک ما است. باید استقامت اتحاد شوروی مد نظر گرفته شود

 
هندوسوتان، عربسوتان سوعودی و کشوورهای غربوی      . مذکور خود به خود حل و فصل گردیدنود  انصافأ باید تذکر داد که مسائل

در بوودل سووالح و طیوواره هووا پوویش پرداخووت مکموول میخواسووتند، در حالیکووه مسووکو بووه افغانسووتان در ایوون زمینووه کمووک هووایش        
پرداخته میشدند، چیوزی هوم    البته شکی نیست که بعضی قرضه ها ترتیب میگردیدند، مبالغ ناچیز و سمبولیک. بالعوض بود

 .در بدل گاز افغانستان تحویل داده میشد
 

. قادر یگانه کسی نبود که در مقابل فعالیتش حین سرنگونی نظوام شواهی از طورف داوود موورد تحسوین و تقودیر قورار گرفوت        
داوود و طرفوداران  . به کرسی های وزارت خانه ها رسیدند(  عمدتأ پرچمی ها)تعدادی از اعضای حزب دیموکراتیک خلق 

ایون    .حزب دیموکراتیک خلوق عملیوات عظیموی را علیوه افراطیوون و بنیادگرایوان موذهبی و هواخواهوان آنهوا بوه راه انداختنود           
فرصت به حزبی ها موقع داد تا مخوالفین و دشومنان آشوکار و مخفوی خوود را نیوز از سور راه  دور سواخته بوه سورکوبی شوان            

جنوبش هوای موذهبی قووت میگرفتنود، حلقوات و اتحادیوه هوای آنهوا تقریبوأ آشوکارا در انسوتیتوت              طی سالهای یواد شوده  . بپردازند
لیودران آینودۀ جهواد ربوانی، حکمتیوار، مسوعود در هموین زموان چواقو هایشوان را           . پولتیخنیک و پوهنتون کابل فعالیت میکردنود 

روشن است  که هر اپوزیسویون  .  یز میکردندعلیه حکومت رئیس جمهور داوود که به نظر شان بسیار غیر مذهبی میرسید ت
اگر این اصل را بپزیریم پس این اشوخاص را نیوز بایود توطئوه     . معموأل در رده های باالی حکومت حمایتگرانی میداشته باشد

قادر و رفقوایش لسوتی را کوه در ترکیوب آن پنجواه تون بوود و گویوا پوالن سورنگونی نظوام جمهووری را در سور موی               . گر شمرد
در لسوت موذکور اسوامی وزیور دفواع، قومانودان قووای        . ندند ترتیوب و از طورق مختلوف آنورا بوه رئویس جمهوور رسواندند        پرورا

قوورار ... هوووائی و مدافعووۀ هوووائی، صوودراعظم اسووبق، یکووتن از لیوودران مشووهور قووومی، بانکوودار بووا نووام و نشووان، توواجر بووزرگ 
 .أل  مصروف ایجاد گروپ های مسلحانه بودند درج بودعم در این لست همچنان نامهای حکمتیار و مسعود که. داشتند

 
 

تقریبأ همۀ این پنجواه  . رئیس جمهور داوود باالخره به موجودیت توطئه علیه خود باور کرد. میگویند قطره قطره دریا میشود
در عوین حوال   . دنود بسیاری از آنها  بالفاصله تیرباران شدند و بقیه به حبس های طویل المدت محکوم گردی. تن دستگیر شدند

نامبردگان عندالموقع از پالن هوای  . دشمنان واقعی نظام ربانی، حکمتیار و مسعود بطور معجزه آسائی جان به سالمت بردند
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حقیقوت آنکوه آنهوا چگونوه     . حکومت باخبر ساخته شده  و توانستند کسی در کشور همسایه و کسی هوم در کووه هوا مخفوی شوود     
 ...خدا معلوم است، البته در افغانستان از این قبیل معامالت غالبأ صورت میگیردتوانستند مخفی شوند صرف به 

 
 .چوکی آزاد شدۀ قوماندانی قوای هوائی و مدافعۀ هوائی به عبدالقادر سپرده شد

 
شخصوی بوه نوام    . جالوب آنکوه آنورا نیوز یکوی از چپوی هوای مخفوی بورمال سواخت          . شش ماه بعد توطئۀ دیگری نیز افشاء گردید

اموا از  ایون   . احمد شاه جنراالن و صاحب منصبانی را که از اصالحات  محمد داوود ناراضی بودند دور خود جمع کورد میر
ی بریودمن وطنجوار را از قووای چهوار زره دار دعووت کورده       ړاو در یکی از جلسات مخفوی لمو  . جنرال خطای جدی  سر زد

وطنجار پالنهای بواغی هوا را   . دۀ حزب دیموکراتیک خلق بودمیر احمد شاه نمیدانست که وطنجار عضو عمیقأ مخفی ش. بود
 .به طرفداران داوود اطالع داده که در نتیجۀ آن همه باغی ها گرفتار و سر به نیست شدند

 
با آنکه داوود به عنوان یک سیاستمدار مجرب و زرنگ تالش داشت موازنه را رعایت نموده و اصل تفکیک نیروهوا را در  

زموانی رسوید کوه داوود خوود را تقریبوأ       .ولی او از یاد نمیبرد که گاه  گاهی چپی ها را هم باید آرام نگوذارد  نظر داشته باشد،
را از کابینوه اش دور  آنهوا  اعضوای حوزب دیموکراتیوک خلوق و وابسوتگان       ه در اسارت کامل کمونیستها احساس کرد؛ او همو 

چندی بعد به او امر کردنود  . رطرف و دیر زمانی خانه نشین بوداو از مقامش ب: قادر نیز به همین سرنوشت مواجه شد. کرد
 ...تا برود و قوماندانی مسلخها را به دوش بگیرد

 
در بوارۀ تقورر   . أ برگرداندند و به حیث رئیس ارکان قوای هوائی و مدافعوۀ هووائی تعیوین کردنود    مجددفقط یکسال قبل قادر را 

تنود کوه بخواطر تقوررش مبلغوی هنگفتوی پرداختوه شوده اسوت؛ برخوی تأکیود            بعضوی هوا میگف  . قادر شایعات زیوادی وجوود داشوت   
گفته میشد که گویا شوروی ها داوود را معتقد ساخته بودنود توا   . دست داشتند" رفقای شوروی"داشتند که در تعیین مجدد قادر 

اوود با این تعیینواتش  قبور خوود    هر دلیلی که بود د... کودتای ضد شاه  را از یاد نبرد( قوسین ها از مترجم است" ) قهرمان"
 .را با دستان خود میکند

 
بواری شوامگاهان دروازۀ منوزل    . عجیب تر آنکه قادر مقارن همین زمان به عضویت حزب دیموکراتیک خلق نیز پذیرفته شد

یوک  وقتی در را گشود در لخک دروازه تره کی، منشی عمومی کمیتۀ  مرکزی حوزب دیموکرات . محقر او را تک تک کردند
قوادر مهمانوان را بوه خانوه دعووت      . خلق، شاگرد وفادار او اموین و تخنیکور قووای  هووائی  خوورد ضوابط  گوالب زوی را دیود        

 :تره کی نطق پر حرارتی سرداده  در ادامه گفت. کرده، چراغ تیلی را روشن نموده و امر کرد تا چای بیاورند
مگور موا بواالی توو     . ت حزب باید یک دورۀ آزمایشی را طی نمایود مطابق مندرجات اساسنامۀ حزب هر کاندید به عضوی"   -

 !"به تو تبریک میگوئیم. تو استثنأ مستقیمأ به عضویت اصلی حزب پذیرفته میشوی. اعتماد داریم
مگور میخوواهم بوا صوراحت خواطر نشوان سوازم کوه مون تحمول هیچگونوه            . از اعتماد تان تشکر: " صاحب خانه با تعجب گفت

موون هرگونووه اشووتراک خووود را در کشمشووکش هووای  داخلووی شووما رد . ، فریبکوواری هووا، و کثافووت هووا را نوودارمتوطئووه بووازی هووا
 ."میکنم

 "شما به ما اعتماد ندارید؟: " شتافته گفت( مترجم -هدف تره کی است)امین به کمک استادش 
 "آیا باالی سیاستمداران میشود اعتماد کرد؟: " قادر با لحن ساده لوحانۀ جواب داد

ضمنأ میخواهیم به اطالع شما برسانیم که حزب متحد . ببینید ما خود نزد شما آمده ایم. شما بیهوده به این عقیده استید: " امین
 ."گردیده و دیگر در میان ما هیچگونه بی اتفاقی جا ندارد

 
ن قووای هووائی و مدافعوۀ    بدینترتیب با پذیرش قادر حزب  دیموکراتیک خلق چند صد هواخواه او را از جملۀ صواحب منصوبا  

 .هوائی نیز به طرف خود کشانید
 

فقط چندی قبول، در شوروع بهوار، اموین دعووت ناموه ای بوه عبودالقادر فرسوتاد توا  بوه  منوزل یوک پیلووت دیگور بوه نوام اسوداهلل                   
ز در خانوۀ سوروری او بورعالوۀ اموین بوا یوک صواحب منصوب دیگور ا         . سروری که در غرب شهر کابل زندگی میکورد بیایود  

اموین پوس از آنکوه شخصوأ مطموئن گردیود کوه کسوی در اتواق هوای مجواور بوه             . کندک تانک به نام وطنجار نیز معرفوی گردیود  
. رفقوا، میخوواهم شوما را بوا یوک فیصولۀ مهوم آشونا بسوازم         : " گفتگوی آنها گوش نمیدهد حاضورین را مخاطوب قورار داده گفوت    

ایون  . وحودت حوزب قصود دارد رهبوری موا را زیور ضوربه قورار دهود         بیروی سیاسوی عقیوده دارد کوه داوود پوس از آگواهی از      
اگر اعضای بیروی سیاسی حوزب دسوتگیر شووند پوس     . معلومات را ما از حلقات نزدیک به رئیس جمهور به دست آورده ایم

: " داموه داد امین در حالیکه با قیافۀ نهایت جودی بوه صواحب منصوبان میدیود ا     ." باید داخل اقدام شود" سازمان نظامی انقالبی"
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. شما وظیفه دارید تدابیر معینی را روی دست گرفته آنها را عملی نمائید، منجمله قیوام مسولحانه را علیوه نظوام بوه راه اندازیود      
 ."من شما را به اینجا دعوت کردم تا پالنی برای همچون یک قیامی ترتیب گردد

 
برای هجوم و اشغال ارگ ریاست جمهووری، وزارت  : "دطی روزهای بعدی قادر روی جزئیات آتی  پالن کودتا  کار میکر

دفاع، میدانهای هوائی، مراکز و مؤسسات مهم و راه ها به چه تعداد تانک ضرورت خواهد بود، کی ها از جملوۀ طرفوداران   
عوات  سر سپردۀ  داوود باید در قدم اول دستگیر شوند و کی ها بالفاصله سر به نیست شووند؛ طورق همواهنگی میوان آنعوده قط     

وطنجار وعده داده بود که در ساعت های اول قیام حداقل بیست تانوک و ماشوین   ..."  نظامی که در کودتا سهم خواهند گرفت
او همچنان فکر میکورد کوه بوه مورور     . قادر باور داشت که تعداد مذکور برای کامیابی کودتا کافی است. محاربوی را برساند

در موورد طیوواره هوا قوادر تشووویش    . جنگووی و تسولیحات ثقیلوه افوزایش خواهوود یافوت    اشوغال سوائر قطعوات نظووامی تعوداد وسوایط      
 .نداشت، در اینجا همه چیز تحت کنترول او قرار داشت

 
روشن نبود و موجبات تشویش او را بوه بوار موی آورد، عودم     ( مترجم -هدف قادر است)مسئالۀ که نزد این توطئه گر مسلکی 

افزون برهمه او متوجه شد . ای پالنگذاری کودتای نظامی به راه انداخته میشدند، بودموجودیت پرچمی ها در جلساتی که بر
یوا اموین   : "قادر با خود فکور میکورد  . داده میشد" خلق"که همه دساتیر پنهانی در داخل اردو صرف به صاحب منصبان جناح 
 ."باالی پرچمی ها هیچ اعتماد ندارد، یا میخواهد خود یکه تاز میدان باشد

 
یکوی از محبووبین حوزب دیموکراتیوک خلوق، میور اکبور خیبور بوه قتول رسوید؛            . ر این میان حوادث به شدت انکشاف میکردندد

داوود از وضعیت بوجود آمده به سوود خوود اسوتفاده    . مراسم تدفین او مبدل به مظاهرۀ عظیم اعتراضیه علیه حکومت  گردید
امین در ایون جریوان بوه دلیول مجهوولی بعودتر از       . خلق دستگیر گردیدندبه امر او لیدران طراز اول حزب دیموکراتیک : کرد

فوردا سواعت هشوت صوبح قیوام مسولحانه شوروع        : " اموا طوی ایون مودت او  توانسوت  پیوام آتوی را برسواند        . دیگران دستگیر شود 
 ."گردد
دروازۀ مقور قووای    ،  قوادر کوه بوه علوت بیخووابی مضوطرب بوود بوه مجورد رسویدن  بوه موانوع            اپریول  2۱صبحگاهان روز ... 

 :هوائی، صاحب منصب نوکریوال پس از ادای  رسم  تعظیم با خشنودی به او گفت
 .به امر وزیر صاحب دفاع امروز در همه قطعات اردو شادیانه برپا میشود"   -

قوادر کووه بووه موضوووع درسووت ملتفووت نگردیووده بووود و طبوق عووادت همیشووگی میخواسووت سوویلی محکمووی بووه صووورت نوکریوووال    
: " پرسوید ( دگوروال قوادر ماسوتر بزرگوی در حصوۀ لوت و کووب صواحب منصوبان بوود          ) راول حواله کند توا دروغ نگویود   پیشق

 "شادیانه برای چی؟
 ."بخاطر آنکه همه خائنین به وطن گرفتار و به زندان انداخته شده اند: " نوکریوال

 قادر  با تذکر جملۀ فوق به پیش." استآه، بلی، این یک روز بزرگ برای افغانستان : " قادر با سراسیمگی گفت
 ."محفل ساعت ده  آغاز می یابد: "  رفت و نوکریوال به تعقیبش با صدای بلند افزود

 
او بخووبی درک میکورد کوه    . قادر به دفتر خود که در منزل دوم موقعیت داشت باال شده و در آنجا منتظر رسیدن اخبوار مانود  

 .او همچنان مطمئن نبود که تا شام زنده بماند. نامیده خواهد شد یا هم جنایتکار تا پایان همین روز یا قهرمان معرکه
تانکهوای قووای   : " حوالی ساعت ده قبل از ظهر معاون قوماندان قوای هوائی با دسوت و پواچگی داخول دفتور گردیوده خبور داد      

قوادر قیافوۀ شوخص نهایوت     ." تندچهار زره دار وضع الجیش خود را ترک نموده و به صوب مرکز شهر کابول در حرکوت اسو   
او . جنورال موسوی خوان در دفتورش نبوود     . متحیر شده را به خود گرفته، از جایش به قصود رفوتن نوزد قومانودان قووا برخاسوت      

این جنرال سالخورده چندی قبل عملیات پروستات را گذرانده ولی هنوز هم درد های شودیدی  . بخاطر رفع حاجت برامده بود
در همین وقوت تلفوون ارتبواط مسوتقیم بوا رئویس جمهوور بواالی میوز موسوی           . ی در پی به بیت الخال میرفترا تحمل میکرد و پ

بودون هرگونوه توأخیر طیواره هوای      : " صودای داوود هیجوانی بوه نظور میرسوید     . قادر گوشوی تلفوون را برداشوت   . خان زنگ زد
 !"تهاجمی را به هوا بلند کرده و خائنین را از بین ببرید

 اطاعت میشود، آقای: " که بخت با او یاری کرده بود، خدا را شکر میکرد و به رئیس جمهور وعده دادقادر از این
 !"رئیس جمهور

دیگر همه چیز خاتمه یافته، چرخ به دوران افتاد، باید صورف بوه پویش رفوت، اگور دقوایقی پویش او        : "قادر با خود می اندیشید
وفادار به تحلیف و به سر قوماندان اعلی قوای مسلح بود، اکنون دیگر همه  عضو تیم رئیس جمهور بود، مانند سائر نظامیان

 ."چیز دگرگون شده  و او در سنگر مخالف  قرار دارد
اینکه تانکها همین اکنون به طرف شهر در حرکت استند، پس مطابق پالن قادر دو زنجیر تانک  دقایقی بعد بوه اینجوا برسوند    

در همین وقت قوماندان موسی خان توو گووئی عمودأ قوادر را نوزد خوود       . اید زیر آتش بگیرندو دفاتر رهبری قوای هوائی را ب
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قادر با سراسیمگی وارد اتاق موسی خان گردیده  در بارۀ زنگ رئیس جمهوور خبور داده و بوه دروغ گفوت کوه      . احضار کرد
ر پس از گذارش فوق از موسی خواهش کورد توا بوه    قاد. به پیلوت ها در بگرام  قومانده داده تا طیاره ها را به هوا بلند نمایند

به مجرد رسیدن آنها بوه  . موسی خان سالخورده که به مقاصد پشت پردۀ قادر پی نمیبرد  پائین رفت. پائین به طبقۀ اول برود
م و پائین یکی از وسایط زره دار داخل محوطۀ قوا گردیوده و از ماشویندار کوالیبر بوزرگ نخسوت بواالی ارسوی هوای طبقوۀ دو         

پارچه های شیشه های کلکین ها به پیشانی قادر اصابت کرده آنرا زخموی سواخته و خوون از آن    . سپس طبقۀ اول  آتش گشود
 .جاری شد

 
جنرال صاحب شما توقیوف اسوتید، آراموی توانرا     : "قادر در این میان به قوماندان موسی خان که هراسان به نظر میرسید گفت

 ."آیند حفظ کنید، حاال به عقب شما می
قادر وقتی بعدها این ساعتها را به خاطر موی آورد بوه یوک    . خود قادر به دفترش برگشته و به میدان هوائی بگرام تلفون کرد

مطوابق  )چرا همه تالش های وی بورای برقورای ارتبواط بوا قطعوات ذیودخل در کودتوا        : " چیز نمی توانست به درستی پی ببرد
با آنکه شفرهای را که قبأل به او از طرف امین داده شده بود به کوار میبورد، ولوی کسوی بوه      نتیجه نمیداد؟ او ( پالن تریب شده

 .آن عکس العمل مثبت نشان نمیداد
 

پسوانترها مون ملتفوت گردیودم کوه      : " چنوین گفوت  ( متورجم . نویسندگان کتواب اسوت   –" به ما"هدف از ) قادر به ما در این باره 
و جووواب آنوورا " سوویالب"گفتووه بووود، در حالیکووه بووه بعضووی هووا شووفر  " دریووا"اب آنوورا و جووو" هلمنوود"امووین بوورای عووده ای شووفر 

آگاهی داشتند خلقی های مورد باور کامل امین بودنود، دوموی هوا نیوز     " دریا –سیالب "آنهائی که از شفر . داده  بود" طوفان"
ا در اردو ارتبواط میگرفوت آنهوا اصوأل از     آنچه که به پرچمی ه. از جملۀ خلقی ها بودند، ولی نزدیکی خاصی با امین نداشتند

به عقیدۀ من امین آرزو داشت تا کودتا را توسط طرفداران خود بوه کامیوابی برسواند،    . خبری هم نداشتند" شفرها"موجودیت  
 ."ولی میترسید که شاید نیرویش کافی نباشد، به همین دلیل  شفر دومی را به کار انداخته بود

 
 :در در تماس شدبعد از ظهر سروری با قا

 ...."چرا فعالیت ها بطی شده اند،  باید اقامتگاه داوود  بمباری شود، در غیر آن ما برباد میشویم" 
. اما قومانده های قادر باالی پیلوت ها اثور گوذار نبودنود، شوفر هوای کوه بوه آنهوا بیوان میشودند از طورف آنهوا  پذیرفتوه نمیشودند              

 :تلفونی گرفته در حالیکه دشنام میداد گفتاندکی بعدتر وطنجار با قادر  تماس 
 ."اگر همین اکنون طیاره ها پرواز نکنند ما ختم هستیم. شما را خواب برده؟ ما به یک موی بند هستیم" 

 "شفر کدام است؟ شفر درست را به من بده: " قادر
 

 !"شفر من است برای تو من گفتم، بمباری شروع شود، این: " تانکیست وطنجار که فریادش بلند  شده بود گفت
طی این مدت طرفداران قوادر هموه رهبوری    . قادر درک کرد که باید ابتکار عمل را به دست خود گرفته و مستقالنه عمل کند
خود قادر بوه میودان پروازهوا در حالیکوه از     . قوای هوائی را دستگیر کرده و بعضی از آنها را حتی به آن دنیا فرستاده بودند

در هموین وقوت قاسوم  آمور     . تکوان میوداد، شوتافت   !" ماشین هلیکووپتر را چواالن کون   "ه پیلوت به عالمت آنکه دور کالهش را ب
در !" ایسوتاده شوو، ورنوه فیور میکونم     : " کشف قوای هوائی  به عقب قادر دویده و در حالیکه تفنگچه بر دست داشت فریاد زد

بوود دور خوورده و بوا فیور ماشویندازش آمور کشوف را هودف         همین  لحظه همان ماشین محاربوی که در گوشه ای جابجوا شوده   
 ...قادر مشاهده میکرد که چگونه سر قاسم مانند تربوز پارچه پارچه میشد. قرار داد

فاصوله  . پلنگی رنگ، حامل قادر به هوا بلند شوده و بوه طورف شومال حرکوت کورد      " 3 –می "لحظه ای  بعد هلیکوپتری نوع 
 .لومتر بود و پانزده دقیقه را دربرمیگرفتالی میدان هوائی بگرام شصت کی

 
در داخل ماشین محاربوی اپریل را  2۱تخنیکر بیست و پنج سالۀ قوای هوائی افغانستان، ضابط سید محمد گالب زوی صبح 

ماشین محاربوی او با عملۀ آن  مطابق امر قرار گاه کودتاچی ها به طرف موضع از قبل تعیین شده در حرکت . استقبال کرد
 در این میان پیلوت اسداهلل سروری که مردی قوی هیکلی بود با گالب زوی بدون آنکه  با او از قبل قرار گذاشته باشد. بود

سروری به گالب زوی خبر داد که قوماندان جزوتام هلیکوپترها پس از آنکه از کودتا علیه . از طریق مخابره تماس گرفت
این یک خبر ناخوشایند . تها را داخل انگر ساخته و همه را در آنجا حبس نموده استداوود خان آگاهی یافته، با نیرنگی پیلو

 .بود، زیرا پیروزی کودتا بدون حمایه از هوا بعید به نظر میرسید
لحظاتی بعد . سروری به گالب زوی پیشنهاد کرد تا هردو به میدان هوائی رفته و به هر قیمتی که شده پیلوتها را آزاد بسازند

طوریکه همه . دو به سوی میدان هوائی شتافتند حامل سروری به نزدیک ماشین محاربوی گالب زوی رسیده و هرموتر 
که از بگرام پرواز کرده بودند  ۱B –جفتی از  طیارات تهاجمی  سو . میدانند جنگ ها ندرتأ مبرا از  سوء تفاهمات میباشند
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. کردند، یکی از راکتها باالی ماشین محاربوی گالب زوی اصابت کردرا  به زمین پرتاب " زمین به هوا"ناگهان راکت های 
بودند و اینکه به چی دلیلی پیلوت ها ماشین محاربوی گالب زوی را هدف قرار داده " دوست"در میدان هوائی بگرام همه 

ی در ماشین چهار تن از همراهان خورد ضابط گالب زو. بود" دوستانه"به هر حال این یک آتش . بودند واضح نشد
. محاربوی جابجا به هالکت رسیدند، خود او را که شدیدأ در حصۀ شکم  زخمی گردیده بود، سروری  به شفاخانه انتقال داد

سروری به مجرد رسیدن به سرویس جراحی شفاخانه داکتران را با ماشیندار آماده به آتش تهدید نموده  گفت تا همه کارها را 
!" اگر او تلف شود، همۀ تانرا سر به نیست میکنم: " او هوشدار داد. بپردازند فیق همرزمشکنار گذاشته و به تداوی ر

سروری پس از آنکه یقین حاصل کرد که زندگی گالب زوی در خطر قرار ندارد مسیرش را به طرف میدان هوائی از سر 
نکه  او را دید،  نخست به طرفش  آمد، قوماندان جزوتام هلیکوپترها همی. سروری در آن لحظات سراپا قاطعیت بود. گرفت

این صاحب منصب به خوبی درک کرد که چه چیزی انتظارش  .سپس بدون آنکه حرفی  بزند  بطرف میدان پرواز ها رفت
. ظاهرأ چنین به نظر میرسید که دو پیلوت میخواهند قدم بزنند. خاتمه یافته بود، سروری او را دنبال میکرد بازی. را میکشد

قوماندان جزوتام هلیکوپترها پس از رسیدن به آخر تعمیر ها توقف . ای یکی از آنها این آخرین قدم زدن در زندگی بوداما بر
ن مذکور را ړکرده و رویش را به سوی سروری که به تعقیبش می آمد دور داد، سروری  با ماشیندار آماده به آتش جگ

 .تیرباران کرد
بیرون برآمدند، و با مشاهدۀ جسد قوماندان جزوتام درک کردند که هرگونه بی اطاعتی  لحظاتی بعد پیلوتهای داخل انگر به

 .هریک آنها را به سرنوشت قوماندان شان مواجه خواهد ساخت
مقارن همین زمان هلیکوپتر حامل رئیس ارکان قوای هوائی و مدافعۀ هوائی دگروال قادر در میدان هوائی بگرام به زمین 

او . یلوتها و تخنیکرهای میدان بگرام را جمع نموده نطقی پر از احساسی را در برابر شان ایراد کردقادر همه پ. نشست
در حال  کامیابی است، صرف " رژیم ضد مردمی داوود خان"علیه  ( مترجم –مطابق متن روسی )اظهار داشت که انقالب 

یکند که به زودترین فرصت در اثر هجوم اشغال هنوز مقاومت م" دژ ارتجاع و تاریک اندیشی"ارگ ریاست جمهوری این 
را کمائی "  مستبد"پیلوتان گارنیزون بگرام افتخار بزرگ امحای این : "قادر بیانه اش را با کلمات ذیل ختم کرد. خواهد شد

 ."خواهند کرد
دیگر هیچ نوع ممانعتی . شنیده شد هیچیک از پیلوتان تزلزلی از خود نشان نداد!"  به سوی طیاره ها"هنگامیکه قوماندۀ 

 .از هوا نیز مورد ضربه قرار گیرد" رژیم نفرت انگیز"وجود نداشت تا 
اهدافی را که باید : "پرسیدند او او هنوز در هوا بود که پیلوتها از. قادر در همان هلیکوپتر مجددأ به صوب کابل پرواز کرد

 ."مورد بمباری قرار بگیرند، نام بگیرید
 ."عمارات ارگ، اقامتگاه رئیس جمهور داوود خان هدف، مجموعۀ: "قادر

 

اکنون برمیگردیم به ساعت یازدۀ قبل از ظهر، زمانیکه قطار تانکها تحت قوماندۀ وطنجار بدون آنکه با مقاومت بطریۀ 
. توپچی که در مسیر راه از قوای چهار زره دار الی مرکز شهر قرار داشت مواجه گردد به مرکز شهر مواصلت کرد

از . با مشاهدۀ تانکها او فورأ با وزارت دفاع تماس گرفت. اندان بطریۀ توپچی از کودتای ضد حکومت آگاهی نداشتقوم
قضاء در وزارت گوشی را یکی از منصب داران کودتاچی برداشت و گفت که تانکها برای تقویۀ محافظت ارگ ریاست 

 .جمهوری میروند
 

جائیکه گارنیزون  ، دستۀ اول بطرف میدان هوائی کابل : دسته منقسم شدند پس از مواصلت به مرکز شهر، تانکها به سه
دستۀ دومی بطرف قلعۀ تأریخی باالحصار که غند کوماندو در آن . بزرگ قوای هوائی و قرار گاه آن قرار داشت حرکت کرد

دستۀ . ر به دست کودتاچیان افتیدمستقر بود رفته و در اینجا نیز با کدام مقاومتی روبرو نشد؛ قلعۀ باالحصار بدون یک فی
 .به ارگ ریاست جمهوری هجوم میبرد و وزارت دفاع را اشغال میکرد: سومی مهمترین وظیفه را باید اجرا میکرد

 

فیرهای  پی در پی تانک وطنجار را میتوان . تانک وطنجار درست در نیمه روز باالی عمارت وزارت دفاع آتش گشود
. سپس تانکهای دیگر تحت قوماندانی مزدوریار، عمر و رفیع ارگ را به رگبار بستند. امیدهجوم ن عالمتی برای شروع 

نظامیان گارد ریاست جمهوری با شجاعت تمام به مدافعۀ ارگ . مجموعأ در حدود شصت زنجیر تانک در نبردها سهم داشتند
 .میگوشدند پرداخته و باالی مهاجمین از ماشیندارهای کالیبر بزرگ و راکت اندازها آتش

: وزیر دفاع غالم حیدر رسولی در این میان خود را به فرقۀ هشت رسانده، منسوبین فرقه را جمع نموده و به آنها امر کرد
رسولی بدون آنکه منتظر حرکت !" بطرف کابل حرکت کنید، قطعات باغی ها را سرکوب نموده و حکومت را نجات دهید"

پس از حرکت قطار وسایط نظامی فرقۀ هشت به سوی شهر . سائر قطعات ترک گفتفرقه بماند آنجا را به مقصد بیداری 
پس از ... ناگهان تانک قوماندان یکی از کندک ها که در شروع قطار قرار داشت به عقب دور خورده و باالی قطار فیر کرد

 .صبان خلقی بودند تسلیم کرداین فیر تهدید آمیز همۀ فرقه خود را تسلیم همان یک عملۀ تانک که تمام آنها صاحب من
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وزیر دفاع شامگان به وضع الجیش فرقۀ هفت که در حومۀ کابل قرار داشت رسیده  و توانست رهبری فرقه  را به دفاع از 
اما به مجرد حرکت قوا به قصد مرکز شهر، از هوا توسط طیاره های که از بگرام پرواز کرده . رئیس جمهور معتقد بسازد

قوماندان فرقه در نتیجۀ این حمله کشته شده عسکر و صاحب منصبان آن  متفرق . ت  متواتر قرار گرفتندبودند هدف حمال
 .شب هنگام وزیر دفاع نیز به دام کودتاچی ها  افتیده و بدون تحقیق و محاکمه سر به نیست شد. گردیدند

 

هاشم قوماندان قوا : دث بطور ذیل انکشاف یافتدر قلعۀ باستانی باالحصار، جائیکه بخشی از قوای کوماندو مستقر بود حوا
به زودی عبث بودن مقاومت را در برابر کودتاچیها درک کرده و داوطلبانه صالحیت های خود را به قوماندان تولی اول 

را  ی فورأ نزد خود قوماندان جزوتام مخابره امام الدینڼت. که یکی از خلقی ها بود  واگذار شد ڼیی بریدمن شهنواز تړلم
به امر . تو یک مخابره چی هستی، به همین دلیل به تو یک سفارش حزبی داده میشود: " احضار نموده با لحن موکد گفت

 ."را به رئیس جمهور میرسانی" شورای نظامی انقالبی"اینجانب به ارگ ریاست جمهوری رفته و پیام 
ن یک مأموریتی کاغذی یا پاکتی که در آن پیام گذاشته شده امام الدین در آغاز فکر کرد که قوماندان جدید برای اجرای چنی

ی به امام الدین موکدأ خاطر نشان ساخت ڼت .اما نه از کاغذی و نه هم از پاکت حاوی پیام خبری نبود. باشد به او خواهد داد
نظامی انقالبی منتقل گردیده،  قدرت در افغانستان به شورای: "محتوای پیام قرار ذیل بود. تا متن پیام را دقیقأ بخاطر بسپارد

 !"داوود خان و همه طرفداران او باید تسلیم شوند
 !"هیچگونه سالحی با خود نمیداشته باشی: "ی همچنان  در خاتمه به امام الدین گفته بودڼت

     
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 

 

ای اوپراسیونی را برای پس از مواصلت تلگرامها از مسکو مبنی بر آنکه هردو شبکۀ استخباراتی شوروی باید دسته ه
نظارت از انکشاف اوضاع در کابل آماده ساخته و به داخل شهر بفرستند، آمرین هردو بخش شروع به انتخاب افراد برای 

فیصله بعمل آمد تا هردو شبکه دو دسته را که در ترکیب آن دو کارمند شامل باشد آماده ساخته و جهت . این ماموریت نمودند
و  .بی . جی .گروپ های مستقل کی" تیاتر جنگ"در عین زمان به . استخباراتی به شهر گسیل بدارند جمع آوری معلومات

و نقشۀ مسیر حرکت آنها در شهر که یک و نیم ساعت " افسانه"به دسته های اوپراسیونی  . نیز فرستاده شدند  .یو. آر .جی
روان میشدند نباید با خود کمرۀ " عالیت های اوپراسیونیف"کارمندانی که به شهر برای . را باید در برمیگرفت ترتیب شد

این تدابیر برای آن ضروری بود تا  کارمندان در . عکاسی، آالت ثبت صدا، وسایل مخابره و حتی کتابچۀ یادداشت میداشتند
یزی نباید که نظامیان خشمگین افغان قرار داشتند، هیچ چ یدر اوضاع و احوال. صورت توقیف با مشکالت مواجه نشوند

هر عمل یا سخنی غیر محتاطانۀ میتوانست . شک و تردیدی در بارۀ فعالیت های جاسوسی خارجیها در آنها بر می انگیخت
 .نظامیان را عصبانی بسازد

 

که کارمند سی و سه سالۀ کی جی بی بود و در سفارت شوروی مقیم کابل تحت پوشش سکرتر سوم  والیری ستاراستین
ایفای وظیفه میکرد از طرف آمر " کلتوری و روابط با روشنفکران، روحانیون و سازمانهای سپورتی سفارت ومسؤل امور

در ترکیب دستۀ دوم با یک تن از کارمندان کهنه کار استخباراتی برای نظارت از اوضاع  اوسادچی .بی . جی .دفتر کی
کور در شرایط حاد و وخیم کنترول را باالی خود تصادفی نبود، جوان مذ ستاراستینانتخاب . داخل شهر در نظر گرفته شد

طی . افزون بر آن بسیار روان و بدون لهجه به زبان دری حرف میزد و با شهر کابل به خوبی آشنا بود. از دست نمیداد
در کابل به حیث ترجمان کار میکرد و چون سخت به شرق و شرق شناسی عالقمند بود تمام ستاراستین  سالهای محصلی،

 .کابل را پای پیاده طی کرده بودشهر 
 

از اوضاع شهر " نظارت"ی اقرار داشتند بر یوری کیتایفو ویکتور بوبنوف  دستۀ اول اوپراسیونی که در ترکیب آن
 .لحظاتی قبل به شهر اعزام شده بود . یو .آر .دستۀ دیگری نیز برای همین هدف از طرف دفتر جی. سفارت را ترک کردند

)...( 
بخاطر آن . او باید حداقل یک و نیم ساعت، الی برگشت دستۀ اول انتظار میکشید. به سختی میگذشت ستاراستین زمان باالی

در مقابل " اتاق عمومی"که وقت بگذرد او از یک اتاق به اتاق دیگر، از یک دهلیز به دهلیز دیگر میرفت و باالخره در 
. توقف کرده  و به مسیر که آنرا باید به زودی طی میکرد خیره شدنقشۀ بزرگ و مفصل شهر کابل که بر دیوار آویزان بود 

در شعبۀ . به گفتگو پرداخت 13"پاک"نقشۀ شهر کابل به دفتر پروتوکول رفته و دقایقی با دیپلوماتهای اندازی به پس از نظر 
اعضای خانواده اش در اپارتمان او  پیشنهاد کرد تا شب را یکجا با ستاراستین به  میخائیلپروتوکول یکی از دیپلوماتان به نام 

                                                           
.آنعده از کارمندان و دیپلوماتان سفارت اند که مربوط شبکه های جاسوسی اتحاد شوروی نبوده اند" پاک"منظور از دیپلوماتان 

13
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شاید اپارتمان من کوچک باشد ولی در امن : "که در محوطۀ سفارت قرار داشت سپری نماید، دیپلومات مذکور عالوه کرد
در یک عمارت دو منزله در ناحیۀ کارتۀ " کارمند"آشنائی داشت میدانست که این  ستاراستیندیپلومات مذکور که با ." است

عمارت پارلمان افغانستان، منازل وزیر دفاع افغانستان غالم حیدر رسولی و  ستاراستیندر نزدیکی ویالی . میکندسه زندگی 
را متوجه ساخت که  همسایگی با منازل  ستاراستین میخائیل. معاون صدراعظم و وزیر مالیۀ کشور عبدل اهلل  قرار داشت

 .اشخاص متذکره میتواند خطراتی در قبال داشته باشد
 ."، من با همسرم در این باره مشوره میکنممیخائیلتشکر : " دست آشنایش را دوستانه فشرده گفت ستاراستین

موتر حامل کارمندان . که به شهر اعزام شده بود به سفارت برگشت. یو. آر. دقایقی بعد دستۀ  اوپراسیونی مربوط به جی
کارمندان با . چنان شدت توقف کرد که دود از تایرهای آن بلند شدبا سرعت تمام داخل سفارت گردیده و با .  یو.  آر. جی

و آتشۀ نظامی رفتند که بی صبرانه انتظار شان را  پیچونینکوسرعت از موتر پائین شده و با دوش بطرف دفتر آمر شان 
 .میکشیدند

 

مجددأ به اتاق  ستاراستین .هنوز از شهر برنگشته بودند بوبنوف و کیتیایف.  بی. جی. وقت میگذشت ولی کارمندان کی
در همین لحظات واقعۀ غیر مترقبۀ رخ داد که . فضا در آنجا اسفبارتر و حتی خفقان آورتر از گذشته شده بود. عمومی آمد

باالی جادۀ داراالمان یک قطار گلپوش شدۀ موترها هارن کنان سعی داشت از میان : فضا را برای مدتی دگرگون ساخت
نظامیان که تا این دم در آشفتگی معینی بودند با دیدن . ط نقلیۀ نظامی راه یافته و به طرف شهر برودتانکها و سائر وسای

موتر های گل پوش شدۀ عروسی برای مدتی جان گرفتند و با خرسندی کودکانه بطرف نو عروسان دست هایشان را تکان 
 .میدادند

آفرین بر اینها، بر : " ه بود خاموشی عمومی را شکسته گفتمأمور شفر گذار که از تماشای موترهای عروسی بهت زده شد
 !"این نترس ها

جالب است این وسایط به طرفداری کدام جانب عازم : " ماموری دیگری بدون آنکه کسی را مخاطب قرار داده باشد پرسید
 ."جنگ استند؟ من شخصأ سی زنجیر تانک و ماشین محاربوی را در این قطار برشمردم

این ... چی فرق میکند که به طرفداری کدام یک از جوانب خواهند جنگید: " ان حاضرین با عصبانیت جواب دادکسی از می
 ."وسایط جنگی خون زیادی را خواهند ریخت

 

آخر آنها کجا شدند؟ چرا : "که دیگر بکلی از برنگشتن اعضای دستۀ اول نا آرام شده بود از خود پرسید ستاراستین
بودند نیز " اتاق عمومی"فکر میکرد که جملۀ فوق را با خود گفته بود ولی آنهائی که در  ستاراستیننکه با آ" برنمیگردند؟
به شهر همراهی نماید و گفته میشد که از کارمندان مجرب و آبدیده " سفرش"را در  ستاراستینکسیکه قرار بود . آنرا شنیدند

ته، چنانچه کم بود چوکی به زمین بی افتد و در حالیکه به پائین به به شدت از جایش برخاس ستاراستیناست با شنیدن کلمات 
مرگ آسا " آبدیده"ستاراستین مشاهده کرد که چهرۀ کارمند . پاهایش مینگریست بدون آنکه حرفی زده باشد به دهلیز برآمد

 .پریده بود و چشمانش بی رمق و بی حرکت شده بودند
 

" چی حال داری؟: "خود احضار کرده در حالیکه لحنش آرام و نرم بود پرسیدرا نزد  ستاراستین اوسادچیلحظاتی بعد 
خطاب " تو"خودمانی بود و او را دوستانه  ستاراستیندر کابل با . بی.  جی. در تفاوت با سائر کارمندان دفتر کی اوسادچی

 .میکرد
 ."خوب استم: "فترا میدید با بشاشت گ( فوت و فنی)نیرنگ  اوسادچیبا آنکه در پرسش  ستاراستین
او . رفته باشد شاید فشارش باال. کسیکه تو را باید در شهر همراهی میکرد بطور غیرمترقبه دچار مریضی گردید: "اوسادچی

صرفنظر کنیم؟ نظر تو چی  میدانی،  حتی نمیدانم با کی ترا به شهر بفرستم؟ شاید از شهر رفتن تو. را به شفاخانه فرستادیم
 "است؟

 ."شما آمر هستید، شما بهتر میدانید: "میفهماند اوسادچیحترامانه خاموش بود، تو گوئی به ا ستاراستین
خوب، به هر حال، اکنون برو، بعدأ یک فکری خواهیم : "پایان میبخشید گفت ستاراستیندر حالیکه گفتگویش را با  اوسادچی

 ."کرد
)...( 

این دو بمجردی بیرون . بر پا کرد" اتاق عمومی"مانی را در به سفارت همهمه و سرو صدای شاد بوبنوف و کیتایفبرگشت 
سائر کارمندان و  اوسادچیدر دهلیز مقابل دروازۀ . رفتند. بی. جی. آمدن از موتر فورأ به طرف دفتر آمر بخش کی

جانب پیروز اوضاع در شهر چگونه است؟ کدام : " مثل قهرمانان استقبال کرده میپرسیدند بوبنوف و کیتایفدیپلوماتها از 
 "خواهد شد؟ آیا تعداد کشته شدگان زیاد است؟
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... در یک جملۀ مختصر و در عین زمان زننده اوضاع کابل را ترسیم کرد بوبنوفبه سوالها جواب نمیداد، ولی  کیتایف
به دست داشت  در حالیکه کتابچۀ یادداشت و فورمه های  شفر گذاری  کیتایفسپس هردو به اتاق اوسادچی رفته و دقایقی بعد 

 .رفته تا اخبار عاجل را به مرکز بفرستد موروزوف -آرلوف. بی. جی. به اتاق معاون آمر بخش کی
 

 ."همراهی خواهد کرد ویکتور بوبنوفدر شهر ترا : " را احضار کرد اوسادچی ستاراستیندقایقی بعد 
که دوست  بوبنوفیخواست تا با شخصی مانند از خدا م ستاراستین!"  فهمیده شد صاحب: " با رضایتمندی گفتستاراستین 

 .مرد شجاع و نهایت صادق بودبوبنوف همه میدانستند که . یکجا باشد" سفر"نزدیکش بود در این 
در شرایط کنونی او ! ، همسرت فعأل چیزی نگو، اگر نه او کار کرده نخواهد توانستتمارا به: " اخطارگونه گفت اوسادچی

 ."بار برای ما استمنبع اصلی  جمع  آوری اخ
 ."بلی، واضح است: "ستاراستین

در همان لحظات او در اتاق مخصوص در برابر رادیوی مخصوص . در دفتر کی جی بی به حیث مترجم کار میکردتمارا 
محتوای مکالمات را . آخذه نشسته بود و به مکالمات میان قرار گاه ها، قطعات و سائر واحدهای نظامی افغانی گوش میداد

 .هر ساعت به مسکو تیلگرام میکرد والدیمیر خوتیایفحلیلگر دفتر کی جی بی ت
آبی رنگ نشسته از طریق " تویوتای"را ترک گفته و خاموشانه در  اوسادچیدفتر  بوبنوف والیری ستاراستین و ویکتور

عمارات آتش گرفته دود  جادۀ دارالمان به صوب مرکز شهر  جائیکه صدای انفجارات و فیرها شنیده میشدند و از باالی
حین عبور از برابر مرکز کلتوری اتحاد شوروی بطریۀ را از وسایط ضد . سیاه رنگ  به آسمان بلند بود حرکت کردند

در همجواری مأموریت ترافیک دو ماشین محاربوی ایستاده . تانک که در چهار طرف جابجا گردیده بود مشاهده کردند
طرف راست دور خورده از مقابل باغ وحش  و اندکی بعدتر از مسجد شاه دو شمشیره  در چهار راهی دهمزنگ به. بودند

 .رسیدند"  سپین زر"بدون واقعۀ عبور کرده و به میدانی هوتل 
حین حرکت از انتهای احتیاط کار گرفته با بوبنوف و ستاراستین " پشتونستان"و چهار راهی " کابل"از این نقطه الی هوتل 

ن تانک ها و وسایط زره دار که برخی متوقف، بعضی در حال حرکت و تعدادی هم آتش میگشودند و چند مانور ها از میا
میان تانکها و وسایط جنگی غالبأ نظامیان بطور گروهی و انفرادی  . تای هم در حال سوختن بودند، گذشته و به پیش رفتند

کاله های آهنی . شانه و گردن داشتند پائین و باال میرفتند در حالیکه ماشیندار، راکت انداز وغیره تسلیحات جنگی به دست،
تعدادی از سربازان در تذکره و . و واسکت های زره دار بخوبی نشان میداد که نظامیان مذکور در حال جنگ قرار دارند

خود هستند  میدید که نظامیان آنقدر مصروف امور ستاراستین .کسی هم بر پشت زخمیها را به جای امن تر حمل میکردند
که گاه گاهی در سرکها میان وسایط نظامی پدیدار " ملکی"آبی رنگ آنها و نه هم به  سائر موترهای " تویوتای"که نه به 

 .میشدند متوجه میشدند
 :ستاراستین به بوبنوف

 ."آنها وقت آنرا ندارند تا به ما ببینند" 
 ."بلی همینطور است: " بوبنوف

 

تواند جزئیات مهم اینروز را از یاد ببرد، لذا قلم و پستکارتی را که چندی قبل از مسکو به دست متوجه شد که میستاراستین 
آورده بود از جیب کشیده در کناره های آن  کلماتی را نوشته و در تصویر آن خاکۀ تیلگرام آینده  اش را عنوانی مرکز 

سرطان را  2۲انی مقابل ارگ ریاست جمهوری و جادۀ ، مید"پشتونستان"در قسمتی از مسیر آنها که چهار راهی . انداخت
تانکها و زره دارها با استفاده از مانورهای  جنگی پی در پی به سوی . گرفت نبردهای سرسختی جریان داشتدر برمی

بوبنوف و . ارگ فیر میکردند، در عین حال در ساحات نامبرده تعدادی از تانکها و وسایط جنگی در حال سوختن بودند
از این حالت . در لحظاتی که آنجا بودند آتش متقابل را از آنطرف حصارهای ارگ نتوانستند مشاهده کنند راستینستا

مامورین استخبارات شوروی نتیجه گیری کردند که مرکز ثقل مقاومت طرفداران محمد داوود خان به ساحۀ ارگ منتهی 
کشته و زخمی، اعم از صاحب منصب و عسکر افتیده بود،  در میدانی مقابل ارگ روی زمین در حدود یکصد. گردیده بود

برخی از زخمیها با آه و ناله اینسو و آنسو میلغزیدند و بعضی ها خاموشانه میجنبیدند، کسی هم . کسی به آنها نزدیک نمیشد
مرمی های فیر در جوهای آب که خون آنها را سرخرنگ ساخته بود کارتوسهای . در میان آنها میکوشید زخمهایش را ببندد

شده، موزه های عسکری ، کاله های تانکیست ها، پارچه های یونیفورم نظامی، قسمت های از بدن انسان به چشم 
 ...میخورد

 

را به عهده داشت با کمال خونسردی و مهارت حیرت انگیری این قسمت خطر ناک " تویوتا"که آنروز رانندگی  بوبنوف
همین عمل را در حصۀ مهمات . های تانکها و تایرهای وسایط جنگی کناره میرفتمسیر عبور میکرد و از برابر زنجیر

در این میان با  ستاراستین. انفجار ناشده، تانکهای در حال حریق، کشته و زخمیها نیز انجام داده از آنها دوری میجست
شمرد؛ او همچنان سائر مواضع سرعت وسایط جنگی را که در هجوم باالی ارگ اشتراک داشتند و یا تخریب شده بودند می
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جنگی طرفین را تثبیت نموده و بدون آنکه به پستکارت که باالی زانویش قرار داشت نگاهی کرده باشد معلومات بدست 
 .آمده را درج آن میکرد

 

ند که ارگ را عبور کرده و بطرف میدان هوائی بین المللی کابل به پیش رفتند، آنها مشاهده میکرد بوبنوف و ستاراستین
عمارت رادیو افغانستان که در مسیر راه شان قرار داشت کامأل . تانکها و وسایط نظامی نیز به همان سو در حرکت بودند

در سرک حلقوی که مقابل ترمینل میدان هوائی قرار داشت کارمندان کی جی بی .  در محاصرۀ تانکها درآورده شده بود
باشندگان . در ناحیۀ میکروریان همه چیز آرام به نظر میرسید. ن منزل گرفتندموتر خود را دور داده و به سوی میکروریا

چون در اینجا چیزی جالبی برای دیدن وجود نداشت بنأء مجددأ . محل در آپارتمان های خویش خاموشانه نشسته بودند
 .بطرف مرکز شهر حرکت کردند

 

در . فیر، مانور و موضعگیری بودندمشاهده کردند رسیدند تانکهای متعددی را که مصروفسرطان  2۲وقتی به جادۀ 
در همین . نزدیکی منزل محمد داوود خان یک ماشین محاربوی در حال سوختن بود، اما کشته یا زخمی به چشم نمیخورد

آبی رنگ پیش می آمد، بوبنوف صرف در آخرین لحظه " تویوتای"وقت یکی از تانکها با سرعت قابل مالحظۀ به طرف 
موجی شدیدی .  تانک مذکور به سوی ارگ فیر کرد. با مهارت زیاد خود را از زیر زنجیرهای تانک نجات دهدموفق شد 

( نشسته بود ستاراستین طرف که)آبی رنگ " تویوتای"که از بابت فیر تانک  بوجود آمد باعث شد که دروازۀ دست راست 
انک کم بود خود را به بیرون پرتاب کند سرش را با که از بابت صدای مدهش فیر تستاراستین خود به خود باز شود، 

او در حالیکه با دست چپش سیت موتر را محکم گرفته  و تنش را قات کرده بود با تمام قدرت و شدت . دستها پوشانید
 .دروازۀ موتر را دوباره بست

 

رده ام تا دروازۀ موتر را با شدت بارها تقاضا ک: "بدون آنکه کسی را مشخصأ مخاطب قرار داده باشد با عصبانیت بوبنوف
 "نبندند، موتر بدون آنهم کهنه است، میخواهید بکلی از بین برود؟

 

حرفهای دوستش در . هیچگونه عکس العملی از خود نشان نداد، اما با خود خندیدبوبنوف  در برابر کلمات ستاراستین
در عین حال . های خود را میخواندند واقعأ خنده آور بودلحظاتی که مرگ تقریبأ در کنار شان بود و آنها باید واپسین دعا

به وضاحت نشان میداد که  اوضاع پیرامون حتی اعصاب آهنین او را نیز خراب ساخته  بوبنوفچنین یک عکس العمل 
 .بود

چپ  به طرف " تویوتا( "شاید هدف نویسندگان چهار راهی حاجی یعقوب باشد؟)با رسیدن به نزدیکی مسجد حاجی یعقوب 
اینجا محلی بود که در آن اقامتگاه های سفرای اضالع متحدۀ امریکا و . و سپس یکبار دیگر به سوی چپ دور خورد

در مقابل اقامتگاه ها همه چیز طبق معمول و آرام بود، در غرفه های . هندوستان و عمارت وزارت داخله موقعیت داشتند
البته دیده میشد که پهره داران در تفاوت با روزهای . غانستان پهره میدادندازه مانند سائر روزها منسوبین پولیس افودهن در

 .دیگر در حالت آماده باش بودند
 

در پهلوی یکی از . معروف است جابجا گردیده بودند" شیلکا"در مقابل تعمیر وزارت داخله چند وسیلۀ دافع هوا که به نام 
این !" لطیف: "تقریبأ هردو همزمان شخص آشنا را صدا کردند. را دیدند کارمندان استخبارات چهرۀ آشنائی" شیلکاها"این 

در آنزمان او لمری بریدمن . شخص که جگرن لطیف نام داشت، پنج سال قبل در کودتای ضد شاهی اشتراک ورزیده بود
ع به سیاست او از طرفداران محمد داوود خان نیز نبوده و در مجمو. بود و عضویت حزب دیموکراتیک خلق را نداشت

شوروی "در کودتای ضد شاهی صرف بخاطر آن شرکت ورزیده بود که نمیتوانست رفقای . کدام عالقۀ خاصی نداشت
عدم پشتیبانی او از کودتا به نظر او بیغیرتی و خیانت و توهین  به  برادری میان صاحب . خود را تنها بگذارد" خواه

 .منصبان تلقی میشد
 

قرار داشت، قیافه اش رنگ دیگری بخود گرفته بود، چهرۀ که کارمندان " شیلکا"یلۀ زره دار لطیف که اکنون باالی وس 
او اکنون عوض یونیفورم مؤد روز که آنرا نزد خیاط فرمایش میداد، دریشی سیاه : دفتر کی جی بی آنرا به سختی میشناختند

لطیف که معموأل ریشش . یست ها را بر سر داشترنگی نظامی که به تنش بزرگی میکرد  پوشیده بود و کاله گوشدار تانک
را  پاک میتراشید و از عطری خوشایندی استفاده میکرد، ریشش رسیده  و رنگ صورتش تاریک بنظر میرسید؛ درست 
فهمیده نمیشد که فشار روحی و جسمی یا ریش رسیده و یاهم گرد و خاک و یاهم همۀ این عوامل باعث شده بودند که لطیف 

 .رگون شودچنین دیگ
 

او در حالیکه ماشیندارش را باالی زانوان گذاشته بود بطرف چمن  وسیعی مقابل : جگرن لطیف متوجه  روسها نشد
در آنجا  باالی چوکی ها و یا هم مستقیمأ در چمن افرادی  نیمه برهنه به نظر میخوردند  که . عمارت وزارت داخله میدید
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در میان صفوف . جمپر نظامی برتن ولی بدون پتلون اما در نیکر ها  نشسته  بودند پاهایشان را جمع گرفته،  کسی کرتی یا
در  بوبنوف. بدینترتیب عساکر مانع فرار منسوبین وزارت داخله میگردیدند. عساکر مسلح پائین و باال میرفتند"  بی پتلونها"

 ."ر فرار کرده نمیتواننددر چنین وضعیتی آنها دو! واه، چی فکری کرده اند: " حالیکه میخندید گفت
دیوارهای سفید رنگ وزارت خارجه  . کارمندان دفتر کی جی بی سپس بطرف عمارت وزارت امور خارجه حرکت کردند

عبور از برابر دروازۀ عمومی وزارت را چقری عمیقی که از بابت . در چند جای گواهی از اصابت گلوله ها را میدادند
 . چقری مذکور متدرجأ از آب پر میگردید. بود مشکل ساخته بودبمباری طیاره ها به میان آمده 

 

نخواستند آنجا دیر بمانند، آنها تغییر مسیر داده از طریق پس کوچه ها به سرک که جانب انستیتوت  بوبنوف و ستاراستین
. ادار بود مشاهده کردنددر نیمه راه بطریۀ توپخانه را که هنوز به حکومت محمد داوود خان وف. پولیتیخنیک میرفت برآمدند

جادۀ که بطرف قرغه و پغمان میرفت توسط وسایط زره دار مسدود . میله های توپها مرکز کابل را هدف قرار داده بودند
کارمندان  پس از عبور از . کندهار نیز توسط طرفداران داوود خان محاصره گردیده بود –غزنی  –جادۀ کابل . شده بود

 .رت شوروی حرکت کردندپوهنتون کابل جانب سفا
 

دربارۀ . طی همه مدت زمان که این دو کارمند استخبارات شوروی در موتر حرکت میکردند تقریبأ با یکدیگر گفتگو نداشتند
اما به مجرد رسیدن به سفارت در . افکار و نتایج که در اذهان آنها از آنچه در شهر دیدند هیچگونه تبادل نظر نمیکردند

 .گذارش واحد در بارۀ آنچه دیده بودند هیچگونه مخالفتی با یکدیگر نداشتندمورد محتوای یک 
 

همینکه مادونان . را طی مدت زمانیکه کارمندانش در شهر آغشته به قیام نظامی بودند میتوان تصور کرد اوسادچیوضع 
دور شد، او کتابچۀ یادداشت و  احساس کرد که بار خیلی سنگینی از باالی شانه هایش اوسادچیوی پا به اتاق او گذاشتند 

رفته و گذارش ( اوسادچیمعاون ) موروزف –آرلوف داده امر کرد فورأ به اتاق  ستاراستینفورمه های رمزگذاری را به 
را نزد خود گذاشت تا از آنچه در شهر دیده بود بطور مفصل به او  اوسادچی بوبنوفدر عین زمان . را  به مرکز بنویسد

به مثابۀ یک مأمور کهنه کار استخبارات بدینترتیب میخواست معلومات را از هر  اوسادچیمیرسید که  بنظر. حکایت کند
 ...دو تن  جداگانه بدست آورده سپس آنرا مقایسه کند

 

در گذارش موکدأ خاطر نشان میگردید که . گذارش را که حاوی چهار صفحه بود طی بیست دقیقه نوشت ستاراستین
در گذارش بر بنیاد مشاهدات عینی مأمورین . نظامی برتری داشته و مورال جنگی شان قویتر بودکودتاچی ها از نظر 

 23استخبارات در نقاط که جنگ جریان داشت نتیجه گیری میشد  که مقاومت مسلحانۀ طرفداران داوود خان الی صبح روز 
 .ر محمد تره کی انتقال خواهد کرداپریل درهم شکسته و قدرت به پیروان حزب دیموکراتیک خلق تحت  رهبری نو

 

رمزگذار نشسته بود،  اوسادچیدر کنار . به آنجا ترک نموده بود ستاراستینرا پیش از برگشتن اوسادچی  اتاق بوبنوف
قرار گرفته  اوسادچیمعلوم میشد که متن گذارش مورد عالقۀ . با سرعت گذارش را مرور کرده آنرا امضأ نموداوسادچی 

را در دوسیۀ گذاشته و تقریبأ با دوش رفت تا آنرا به مرکز  ستاراستین" نوشته های"با احتیاط و دقت تمام رمزگذار . بود
 .مخابره نماید

 :را آمرانه مخاطب قرار داده گفت اوسادچی ستاراستین
را  ( اراستینست همسر) تماراراستی، من لحظاتی پیش  یکی از جوانها را توظیف نمودم تا ! و حاال برو و استراحت کن" 

ستاراستین هیمنکه ." تعویض کند، او در طول روز بدون آنکه گوشکی های مخابره  را از گوشهایش دور کند، کار میکرد
 :تو گوئی چیزی بخاطرش آمده باشد پرسید اوسادچیاتاق آمرش را ترک نماید،  خواست

 "راستی، تو امشب را در کجا میخواهی بگذرانی؟" 
باید در . به منزل خود در کارتۀ سه میرویم تمارا را در سفارت نزد رفقایم در سفارت رها میکنم، من باپسرم : " ستاراستین

از جملۀ دیپلوماتان خارجی بخواهند کدام خبری عاجلی را اطالع " ارتباطی ها"خانه باشم  شاید دوستان افغانی و یا  
 "؟!بدهند

ی کسی از جملۀ خارجی های مقیم کابل بیشتر از ما بداند، اما به هر من فکر نمیکنم که در بارۀ حوادث جار"  :اوسادچی
کوشش . تازۀ را بدست بدهند استفاده کرد... باید از هر امکان که معلومات، افکار، جزئیات. حال شاید تو حق بجانب باشی

وق الذکر در حالیکه پس از ادای جملۀ ف اوسادچی." کن خودت نیز با کسی از جملۀ مأمورین رسمی تماس حاصل نمائی
 .رنگش پریده و قلبش را با دست محکم گرفته بود، خواست خود را در چوکیش هرچه بهتر جابجا بسازد

)...( 
هوشیاری درونی به این . ببرک انتظار کدام مهمانی را نداشت.  اپریل زنگ منزل ببرک کارمل به صدا آمد 2۳شب 

ببرک به شهود خود باور داشت، زیرا قبأل  ." آمدند تا دستگیرش کنند: " میرساند که( منظور کارمل است)انقالبی حرفوی 



 مبتال میگردیدیم( هجوم به افغانستان) Aچگونه ما به بیماری وایروس  غوث جانباز: ترجمه
 والدیمیر سنیگیریوف و والیری ساموونین: نویسندگان

 
 

 

 333 از 29

 

. . . تعقیب ها، توقیف ها، تهدیدها، تحریک ها: در زندگی واقعات زیادی باالی او آمده بود. او را هیچگاه فریب نداده بود
 .بناًء اینگونه چیزها معمولی استند وقتی پا در راه مبارزه میگذاری،. همه چیزهایی بودند که بارها با آن برخورده بود

 

همینکه  دروازه را باز کرد دو صاحب منصب پولیس که یونیفورم جدید به تن داشتند به . اینبار او نیز به خطا نرفته بود
صاحب منصبان کارت های هویت خود را نمایان . عده ای از منسوبین پولیس بیرون از خانه ایستادند. خانۀ او قدم نهادند

 .سپس از صاحب خانه خواستند تا خود را معرفی کند. وده  با احترام خود را معرفی کردندنم
 "یعنی چی، آیا شما نمیدانید من کی هستم؟: " ببرک با لحن تمسخر آمیز

. میدانیم، میدانیم: " یکی از صاحب منصبان جوان که  چهرۀ  جذاب و چشمان روشن  و متفکر داشت با صدای مالیم گفت
 "؟!شما خود تان یک حقوقدان هستید و با پروسۀ توقیف یک فرد بخوبی آشنائی دارید. قررات ایجاب میکنداما م

در حالیکه دست چپش را به کمر گرفته بود، زنخ اش را با افتخار اندکی ( کارمل)شخص دوم در حزب دیموکراتیک خلق 
 : بلند برده جواب داد

 ."اسم من ببرک ولد محمد حسین هستم" 
 

ابالغ به او ظاهرات عامه و تجمع غیر قانونی څارنوال را مبنی بر توقیف او به اتهام سازماندهی تحب منصبان امریۀ صا
 .نمود

 

در آستانۀ دستگیری ها، وزیر داخله، قدیر نورستانی شخصأ صاحب . برخورد احترامانۀ منسوبین پولیس تصادفی نبود
نورستانی همچنان هدایت . یک منسوب پولیس حین گرفتاری ها نموده بود منصبان را اکیدأ متوجه رعایت قانون و اخالق
 .بعدتر کست های ثبت شده به دست کودتاچیان افتادند. داده بود تا جریان گرفتاری ها در تیپ ثبت شود

 

به  مبارزۀ سیاسی را که این شخص طی تقریبأ سی سال. ببرک بخاطر توقیفش هیچگونه اعتراض و تشویشی ابراز نداشت
همین مبارزۀ متداوم شخصیت او را . پیش میبرد او را برای هرگونه آزمایش ها و تغییرات سرنوشت ساز آماده ساخته بود

او . ببرک یک مبارز حرفوی بود. از دیگران مجزا ساخته و او بیشتر در یک دنیای خیال ها و قهرمانی ها  به سر میبرد
به . از سهولت های مادی، آزادی، سالمتی و حتی زندگی خویش بگذرد کسی بود که برای دسترسی به هدف میتوانست

یکه او نزما 19۳0طی سالهای . زندان برای او کدام چیزی نوی نبود. برای او فرقی نداشت! زندان بیفتد؟ چرا، نی، بگذار
در زندان . ی کردظاهرات ضد حکومت چهار سال را در محبس سپرهنوز محصل پوهنتون کابل بود به اتهام اشتراک در م

 .معنی میدهد انتخاب کرد" زحمتکش"را  که در زبان پشتو " کارمل"او برای خود تخلص 
)...( 

شده و ببرک که باالی زمین سمنتی توقیف خانۀ وزارت داخله نشسته بود سعی میکرد بفهمد که به ارتکاب کدام جرم متهم 
هکذا به آن فکر میکرد که در بارۀ کدام مسائل از او حین تحقیقات به چی ترتیبی اتهام را به او ابالغ خواهند کرد؟  او 

نگهبان  توقیف خانه  که فردی بود از قوم هزاره و  تبسم . خواهند پرسید و چگونه به آنها جواب بدهد؟  وقت میگذشت
کارمل بخاطر  همه تالش های. مالمتی بر لبان داشت، نخست به کارمل چای سپس غذای چاشت و بعدتر نان شب را آورد

وقت میگذشت ولی او را برای تحقیق . آنکه با نگهبان سر سخنی را باز کند عبث بودند، نگهبان اصأل توجهی به او نمیکرد
 :ببرک با خود می اندیشید. نمیخواستند

ظریات در بارۀ البته ن. آوردند، حبس کردند و حاال نمیدانند با من چی کنند، حتمأ هدایات مقامات باال را انتظار استند"
 ."دستگیری من یک سان نیستند، ولی شکی نیست که در حلقات سیاسی کشور عکس العمل ها داغ بوده اند

از آنطرف دیوارها آواز : کوشش کرد به آوازهای آنسوی دیوارهای توقیف خانه  گوش دهد. کارمل سگرتی را روشن کرد
کارمل با پشت خود بر دیوار . ل به زندگی معمولی خود ادامه میدادشهر کاب.  شنیده میشد. . . دست فروشان، هارن موترها

 .سرد  توقیف خانه بهترتر تکیه کرده، دود عمیق سگرت را به داخل سینه برد و عمیقأ به فکر فرو رفت
 

اینکه او همیشه فرد دوم بود تا حدی معینی خود . ببرک کارمل شخص دوم در حزب بود، دوم پس از نورمحمد تره کی
لذا ضرورت . اما او درک میکرد که دو لیدر متساوی الحقوق در یک حزب بوده نمیتواند. نشی او را جریحه دار میساختم

ببرک همیشه فرد دوم در حزب بود، از زمان   .بود تا بخاطر اتحاد  نیروهای ملی و انقالبی جاه طلبی ها کنار گذاشته شوند
 .تأسیس حزب تا اکنون

 

در منزل نور محمد تره کی دائر گردید  19۲۳حزب دیموکراتیک خلق را که به تأریخ اول جنوری ببرک کنگرۀ مؤسسین 
خود را وقف مبارزه بخاطر " در آنروز نزد تره کی بیست و هفت مرد گرد هم آمده و فیصله نمودند تا . به یاد می آورد

 .زی را چیدند و مؤسسین باالی آنها نشستنددر اتاق مهمانخانه چوکی های قاتکی فل." آیندۀ بهتر افغانستان نمایند
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رئیس مؤقت ( پیلوت متقاعد)ځاځی در نتیجۀ رای گیری علنی مسن ترین عضو کنگرۀ مؤسسین شخصی به نام آدم خان 
در قطار اول بطرف چپ تره کی و کارمل در حالیکه سوی یکدیگر تبسم میکردند و جمالتی را  رد . کنگره انتخاب گردید

اشتراک کنندگان کنگره سعی میکردند حین سخنرانی ها  و کف زدن ها آوازهای شان بلند . ند نشسته بودندو بدل مینمود
دو پس کوچه آنطرف تر . همه بخوبی آگاه بودند که گردهم آیی شان مخفی بوده و هوشیاری را نباید از دست میدادند. نباشد

د داشت که کسی از همسایگان در بارۀ تجمع آنها به پولیس خبر خطر آن نیز وجو. . . چوکیدار بیدار محل نوکریوالی داشت
 .بدهد، صاحب خانه بدون آنهم اعتبار شایسته ای نزد ارگانهای امنیتی نداشت

 

در چمن حویلی تره کی که برف آن را پوشانده بود چند تن از جوانان تنومند که یکجا با کارمل آمده بودند، وظیفۀ  تأمین 
وقتأ فوقتأ از منزل خارج شده و در کوچه ها و پس کوچه های که " محافظین. "وش داشتند، دیده میشدندامنیت کنگره را بد

را نجیب اهلل یکی از متعلمین لیسۀ " محافظین"ادارۀ گروپ . میپرداختند" گزمه"دورادور منزل تره کی قرار داشتند به 
آن ایام حتی تصور هم نمیکرد که با سپری شدن سی سال نجیب اهلل در . به عهده داشت" نرگاو"حبیبیه، ملقب به نجیب 

 .نخست منشی عمومی  این حزب و بعدتر رئیس جمهور افغانستان خواهد شد
 

نوشته کرده بود به همه " زندگی نوین"تره کی را به حاضرین معرفی کرد، کتابی را که او تحت عنوان ځاځی آدم خان 
ۀ سخن را صاحب خانه به دست ځاځی رشتبه تعقیب . ی تره کی یاد آوری کردنشان داده  و از سائر فعالیت های انقالب

تره کی قبل از آنکه به سخنرانی بپردازد از یک الماری کوچکی پارچۀ تکۀ سرخرنگ را بیرون نموده  و با دقت . گرفت
ها دیر زمان برایش با این عمل تره کی تأثیر عمیق باالی حاضرین باقی گذاشته و آن. تمام آنرا  روی میز هموار کرد

 .آهستگی کف زدند
انکشاف افغانستان در شرایط استبداد فئودالی و جنگهای ضد : تره کی در بیانیه اش عمدتأ به نکات آتی اشاره کرد

استعماری مردم افغانستان علیه برتانیۀ کبیر؛ تأثیرات منفی امپریالیزم باالی جامعۀ افغانی در شرایط کنونی؛ عقب مانی 
اقتصادی فعلی؛ در بارۀ جنبش های مترقی انقالبی گذشته و معاصر و باالخره در بارۀ ضرورت ایجاد یک  -عی اجتما

 .حزب استوار بر تئوری علمی
سپس تره کی طرح های پروگرام و اساسنامۀ حزب را به سمع حاضرین رسانیده، متعاقبأ رئیس جلسه کارمل را به اشتراک 

ز نطق مفصلی را که از قبل آماده کرده بود و عمدتأ دربر گیرندۀ اصول اساسی فعالیت کارمل نی. کنندگان معرفی نمود
 .حزب در آینده بود به اشتراک کندگان خاطر نشان ساخت

)...( 
. پس از سخنرانی های لیدران حزب، حاضرین در کنگره به بحث پیرامون مندرجات پروگرام و اساسنامۀ حزب پرداختند

ای با بیسکویت، کشمش و خسته چنگره اعالم شد، مؤسسین به گروپ ها تقسیم شده به نوشیدن حین وقفۀ که در کار ک
گوشۀ جای نمازش را هموار نموده به ځاځی در آدم خان . پرداختند، برخی هم در دهلیز گرد هم آمده  بحث  میکردند

کی به تو صالحیت داده تا ما : " رسیددر این وقت یکی از اعضای کنگره تره کی را مخاطب قرار داده  پ. عبادت پرداخت
ارادۀ شخص خودم، و مردم : " تره کی که تبسمی مالیمی بر لبان داشت جواب داد" را جمع کنی؟ کی از تو حمایت میکند؟

 ."افغانستان
 پس از وقفه حاضرین صحبت های طویلی را در مورد انتخاب  نام حزب به راه انداخته، طرح های پروگرام و اساسنامۀ 

اعمار یک جامعۀ فاقد استثمار فرد از : " حزب را به تصویب رسانده و خط مشی عمومی حزب را بطور آتی تعیین نمودند
" همچنان اعالم شد که حزب دیموکراتیک خلق . لینینیزم درج کردند -بنیاد تئوریکی حزب را ایدیالوژی مارکسیزم ." فرد

 .میباشد" زحمتکش افغانستانپیشاهنگ و نمایندۀ  طبقۀ کارگر و همه اقشار 
 

ببرک سعی کرد با معادلۀ فوق الذکر مخالفت نماید، او تأکید میکرد که در جامعۀ فئودالی طبقۀ کارگر در کجا میتواند وجود 
 :تره کی کارمل را به گوشۀ برده  خاطر نشان ساخت. اما گفتگو  روی  مالحظۀ ببرک ادامه پیدا نکرد. داشته باشد

موافقت رفقای شوروی هیچگونه . مورد پسند رفقای شوروی قرار خواهد گرفت، من مشورۀ آنها را دارم معادلۀ مذکور"
 .جای را برای اعتراض باقی نمیگذاشت

 

قبل از رأی گیری بخاطر انتخاب اعضا به کمیتۀ مرکزی، فیصله بعمل آمد تا هریک از کاندیدها خود را مختصرأ معرفی 
ی به حاضرین خاطر نشان ساخت تا توجه داشته باشند که او متعلق به طبقۀ سرمایه داری شاه ولی حین سخنران. نمایند

نوراحمد نور از او هم پیشتر رفته اعتراف کرد که پدرش یکی از فئودال های بزرگ . است، فلهذا میتواند دچار اشتباه شود
که اعضای کنگرۀ مؤسسین معلومات  طی مدت زمانی. بوده و حتی از لشکر سی هزار نفری مسلح  برخوردار میباشد

مذکور را هضم میکردند نور احمد نور رشتۀ سخن را مجددأ به دست گرفته اعالم نمود که منبعد افراد وفادار به پدرش در 
 .خدمت حزب قرار خواهند داشت
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همه ... ه سائرینبود ک" کارگر"را به نامش افزوده بود، در حقیقت همانقدر ( زحمتکش" )کارمل"ببرک با آنکه تخلص 
میدانستند که پدر وی والی والیت پکتیا بود؛ ولی در عین زمان همه میدانستند که ببرک از آوان جوانی در رأس جوانان 
انقالبی قرار داشته  و بارها تظاهرات ضد حکومتی را سازمان داده بود که در نتیجۀ آن از پوهنتون اخراج و مدتی را در 

. بدنیا آمده بود بلی، او واقعأ در یک خانوادۀ فقیر از قبیلۀ کوچی پشتون تبار! در بارۀ تره کی؟ و اما. حبس گذرانده بود
والدینش  در کودکی وفات یافته، زن و شهری انگلیس تباری که در آنوقت در هند برتانوی می زیستند سرپرستی او را به 

مؤسسین حضور داشتند هیچگاهی در برابر ماشین فابریکه و نه تره کی و نه هم  اکثریت آنهائی که در کنگرۀ . دوش گرفتند
 .تعلق نداشتند" زحمتکشان"نه هم در زمین کار کرده بودند، بناًء بهیچ صورت به قشر  

 

تره کی به نویسندگی، خبرنگاری پرداخته و مدتی هم به صفت مأمور در وزارت اطالعات و کلتور، سپس آتشۀ مطبوعاتی 
 .اشنگتن و مترجم سفارت امریکا در کابل کار کرده بودسفارت افغانستان در و

 

ولی او  بخوبی درک . ببرک کارمل در اعماق قلبش سخت آرزو داشت لیدر حزبی که در حال ایجاد شدن بود انتخاب گردد
نبش شامل ج( میالدی)میکرد که چانسش در برابر تره کی که از بیوگرافی  غنی سیاسی برخوردار بود و از سالهای چهل 

افزون بر همه تره کی توانسته بود نه تنها به ببرک بلکه بهریک از . گردیده بود، کم رنگ تر بود" ښ ځلمیانوی"مترقی 
درینجا الزم به تذکر . برخوردار است" روابط خاصی با رفقای شوروی"که او از ( محرمانه" )برساند"اعضای کنگره 

" روابط خاص"بخاطر افزایش نفوذ خود بارها بطور مبالغه آمیز بداشتن  است که تره کی  و بعدتر سائر همکاران نزدیکش
در اغلب موارد اصأل جا نمیداشتند، ولی " ارتباطات"این . اشاره کرده و از آن بنفع خویش سود میبردند" رفقای شوروی"با 

 .بسیار مهم و ارزشمند تلقی میشد" ارتباطات"در اجتماع این افراد موجودیت اینگونه 
 

در نتیجۀ رأی گیری هفت . هرعضو کنگره به شخصی که میخواست میتوانست رأی بدهد. نگره به مرحلۀ رأی دهی رسیدک
پلینومی که متعاقب کنگره دائر گردید . تن به عضویت کمیتۀ مرکزی و چهار تن عضویت علل البدل آنرا به دست آوردند

 . رک کارمل را به حیث معاون او انتخاب کردنور محمد تره کی را به حیث منشی اول کمیتۀ مرکزی و بب
کنگره حوالی ساعت دوی شب به کارش خاتمه داده  و مؤسسین آن کسی پیاده و کسی باالی بایسکل ها رهسپار خانه های 

 .شان شدند
ځاځی کسیکه بطور مثال . ببرک به یاد می آورد که اولین کشیدگی ها در حزب حین کنگرۀ مؤسسین  رونما گردیدند

حادثۀ . ، پس از رأی گیری اسم خود را در زمرۀ اعضای انتخاب شدۀ کمیتۀ مرکزی نیافتهبری کنګره را به عهده داشتر
برخی از اعضای کنگره تره کی، . چنان آزرده ساخت که روز بعد او با حزب ترک هرگونه عالیق کردځاځی را مذکور 

گفته میشد که اشخاص مذکور نه تنها به خود بلکه به دیگران نیز رأی دادن متهم میکردند، " دوبار"کارمل و بدخشی را به 
 .دو مرتبه رأی داده بودند

 

کشیدگی ها به سرعت افزایش یافته و گسترش می یافتند و بزودی پرتگاه عمیقی را بوجود آوردند که در نتیجۀ آن حزبی که 
ل به یاد می آورد که مخالفت های تکتیکی و کارم. ظاهرأ ادعای وحدت میکرد، عمأل به دو قسمت منقسم گردیده بود

آنها طرفدار . تره کی و طرفدارانش خود را آشکارا کمونیست می نامیدند. ستراتیژیکی از همان آغاز وجود داشتند
سرنگونی بالفاصلۀ  نظام موجود  با زور بوده و عالقۀ خاصی برای کار و فعالیت طوالنی و متواتر در میان توده ها 

 .کارمل و هواخواهانش ترجیح میدادند در این راستا از طرق معتدلتر استفاده صورت بگیرد. نداشتند
)...( 

پرداختند، " پرچم"به نام کارمل و طرفدارانش بدون اشتراک تره کی به نشر اخبار  19۲3مارچ  1۱پس از آنکه از تأریخ 
نه تنها ماهیت تشکیالتی داشت، بلکه منبعد  این انشعاب. انشعاب در این حزب بدو گروپ بصورت قطع رنگ و رخ گرفت

کلمۀ خلق نیز از نشریۀ که طرفداران تره کی . )مینامیدند" خلقی"و پیروان تره کی خود را " پرچمی"هواخواهان ببرک را 
 (.به نشر میرساندند ګرفته شده بود 19۲۳از سال 

 

فته تا بدینترتیب مفصل های خوابیده اش را به تحرک کارمل از جایش برخاست و در اتاق تنگ توقیف خانه باال و پائین ر
 .سپس سگرتی دیگری را در داد. در آورد

حوادث در کشور شاید بگونۀ دیگری . ناحق آنها مرا آنوقت بحیث منشی اول انتخاب نکردند: "ببرک اندوهگینانه می اندیشید
ک نمیکردند، این انشعاب ده ساله بمیان نمی آمد، پیش میرفت، برخی از اعضای کمیتۀ مرکزی و بسیاری از کدرها آنرا تر

و باالخره من به هیچصورت حفیظ اهلل امین را به حزب راه نمیدادم، زیرا برگشت او از تحصیل در امریکا و پیوستنش به 
به تره کی راه  پیدا کرد و حتی عضو کمیتۀ ( امین)این شخص . حزب دشواری های عظیمی را برای حزب همراه داشت

 ." کزی شدمر
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)...( 
یک سال .  بلی، داوود خان زمانی نهایت مناسبی را برای سرکوبی حزب ما انتخاب کرد: " ببرک به فکر کردن ادامه میداد

اما . در آنوقت کشمکش ها حزب را دو  پارچه ساخته بود  و خود را میبلعید. قبل او ضرورتی به این کار احساس نمیکرد
ل در اتحاد باقی میماند، داوود خان توان سرکوبی آنرا نمیداشت، زیرا حزب متدرجأ قوت اگر حزب ما اضافه از یک سا

 ."میگرفت
ببرک با نارضایتی سرش را تکان داده و مجددأ جزئیات انشعاب در حزب و دشمنی ها میان خلقی ها و پرچمی ها  را به  

بطور مثال طرفداران تره . هین میکردند رنج میبرداو از اینکه اعضای یک حزب بهمدیگر ناسزا میگفتند و تو. یاد آورد
و قوم " دوکانداران کم سواد"مینامیدند، در حالیکه  پرچمی ها آنها را " مزدوران فروخته شدۀ اشراف"کی پرچمی ها را 

 .میگفتند" پرست
 

. و تره کی بود اما بدتر از همه در این کشمکش های درون حزبی بد بینی و عدم پذیرش یکدیگر از طرف خود کارمل
در گذارشات خود عنوانی دفتر : تخریب میکرد" رفقای شوروی"بطور مثال کارمل آگاهی داشت که تره کی او را نزد 

روابط بین المللی کمیتۀ مرکزی حزب کمونیست شوروی، تره کی سعی میکرد ببرک را با داشتن روابط مخفی با  شبکه 
 .معرفی میکرد های استخباراتی افغانستان و آلمان فدرال

 

. پرداخت جوی می در عین حال خود ببرک نیز کدام شخص صادقی نبوده و به مجرد آنکه فرصتی دست میداد به انتقام
او تره کی را به انحراف، داشتن روابط مشکوک با انگلیسها " رفقای شوروی"بطور مثال باری حین دیدارها با یک تن از 

" رفیق شوروی"این . ای که حزب کمونیست شوروی به حزب شان میفرستاد متهم ساختو امریکائیها، سوء استفاده از پوله
با آرامی و حتی با طنز اتهامات پیتروف . نام داشته و مأمور دفتر استخبارات شوروی در کابل بود الکسی پیتروف

عوت بعمل آورد تا بخاطر باالی تره کی را شنید و بدون آنکه به حرفهای ببرک توجهی مبذول بکند از او د" وحشتناک"
حین بیان جمالت فوق  پیتروف لحن. آرمانهای مشترک بدبینی های شخصی را کنار گذاشته و برای وحت حزب بکوشند

 . . . پنداشت" توصیۀ مسکو"الذکر طوری بود که کارمل  سخنان این  مربی را 
 

ری  یکی از کارمندان استخبارات شوروی هدایت با. با تره کی نیز به راه انداخته میشدند" تربیوی"صحبت های مشابه 
دشمنی های درونی شما که با تأسف دیگر نهایت : "کمیتۀ مرکزی حزب کمونیست را برای تره کی خط به خط خواند

این وضعیت . . . دوامدار گردیده اند، هردو طرف را تضعیف ساخته باعث بروز انشعابات در نیروهای مترقی میگردند
دی دشمنان داخلی و خارجی افغانستان میشود، آنهائی که قصد دارند توطئه های ضد حکومتی، سابوتاژ صرف باعث خرسن

در شرایط حساس . و سائر اعمال خصمانه را علیه نظام جدید به راه انداخته و شرایط قبلی را مجددأ حکمفرما بسازند
مساعی خود را برای حمایت همه جانبه از نظام کنونی همه نیروهای مترقی وظیفه دارند اختالفات را کنار گذاشته، 

 ."جمهوری متحد و متمرکز ساخته، بنیۀ اجتماعی آنرا تقویت بخشیده و در برابر ارتجاع داخلی و خارجی مقاومت نمایند
 

بدینترتیب مسکو نه تنها جناحها را برای تأمین وحدت دعوت میکرد، بلکه قاطعانه اظهار میداشت که مخالف هرگونه 
برای اولین  19۱۱وقتیکه محمد داوود خان  در سال . امی که نظام جمهوری محمد داوود خان را متضرر بسازد میباشداقد

بریژنیف اشاره نمود که ارگان های امنیتی . ، حین صحبت با لیس جمهور به اتحاد شوروی سفر کردئبار به حیث ر
برکناری او را بلوسیلۀ به راه اندازی کودتا در سر  افغانستان اطالعات موثقی در دست دارند که حلقات چپ خیال

 –داوود خان عالوه نموده بود که چپی ها میخواهند باالی او فشار وارد کند تا در قدم اول اصالحات اجتماعی .  میپرورانند
مهمان  بریژنیف سخنان. اقتصادی را سرعت بخشیده، راه رشد غیر کپیتالیستی و سپس سوسیالیستی را در پیش بگیرد

باال برده و در حالیکه  به طرف " معنی دار"افغانی خود را با دقت شنیده، سپس ابروهای  معروف و پرپشت خود را 
ما این وضعیت : "مینگریست وعده داد پونوماریف مسؤول دفتر روابط بین المللی کمیتۀ مرکزی حزب کمونیست  شوروی

 ."را تغییر میدهیم
 

اوود خان، مسکو عنوانی آمر دفتر کی جی بی در کابل تیلگرامی ارسال داشته و از وی اکیدأ بالفاصله پس از سفر محمد د
تقاضا نموده بود تا با ببرک کارمل  و نور محمد تره کی مالقات نموده یکبار دیگر بضرورت وحدت میان جناح های 

ستان بر بنیاد همکاری با نظام موجود بخاطر دفاع از منافع کارگران، دهاقین و همه زحمتکشان افغان" پرچم"و " خلق"
 ."جمهوری محمد داوود خان تاکید  شود

 

رفقای . "زمان میگذشت، توصیه های مکرر مسکو  پیرامون تأمین وحدت جناحین شدت هرچه بیشتر کسب میکرد
ضرورت است تا  باالخره چی چیزی: " در جریان مالقاتها با تره کی و کارمل از آنها مستقیمأ جواب میخواستند" شوروی

 "وحدت حزب تأمین گردد؟ و چی مدت زمانی باید انتظار کشید تا این عمل صورت بگیرد؟
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پرچمی ها باید به خطاهای خود : تره کی معموأل  در جواب شرایط ذیل را برای تأمین وحدت جناحین پیشکش میکرد 
ونیستی دست بکشند و دوباره به صفوف حزب اعتراف نموده، اظهار ندامت کنند، از راه و روش سیکتاریستی و ریویزی

کارمل نمیتوانست با شرایط  تره کی موافقت نماید،  زیرا در اینصورت او تمام مسؤولیت انشعاب ده ساله را در . برگردند
از موضع . حزب بدوش خود و پیروانش می انداخت، لذا اصرار میورزید تا وحدت بنا بر اصل مساوات صورت بگیرد

 .میتۀ مرکزی حزب کمونیست اتحاد شوروی نیز حمایت میکردندکارمل در ک
 

داوود خان به مسکو و مذاکرات او با بریژنیف که طی آن او مستقیمأ به لیدر شوروی  یاد  19۱۱بعد از سفر ماه اپریل 
، تره کی (اشاره به حزب دیموکراتیک خلق" )دوستی میان کشورهای ما به میانجیگر ضرورت ندارد"آوری نموده بود که 

از لیدران شوروی دیگر خواهش نه بلکه تقاضا میکردند تا " مربی های شوروی. "تحت فشار شدید مسکو قرار گرفت
 .کشمکش ها و تضاد های درونی را پایان بخشیده در غیر آن کمک های سیاسی و مادی قطع خواهند شد

 

لی کمیتۀ مرکزی حزب کمونیست شوروی به کابل أمورین مخصوص دفتر روابط بین الملم 19۱۱طی ماه های می و جون 
به مسکو سفر کرده " تداوی"تره کی نیز تحت بهانۀ . سفرهای انجام داده و با لیدران حزب دیموکراتیک خلق مالقات کردند

ی دو باال"در این میان مشاجره ها بین ببرک و تره کی که بیشتر به . و در آنجا توصیه ها و مشوره های را دریافت کرد
در نتیجۀ این همه فعالیت ها آخراالمر فیصله بعمل آمد تا کنفرانس متحد حزب . در بازار شباهت داشتند ادامه پیدا کرد" ها

ئر گردیده و دو روز بعد  پلینوم کمیتۀ مرکزی حزب تره کی را دا 19۱۱جوالی  3کنفرانس مذکور به تأریخ . برپا شود
مد نور و شاه ولی را به حیث منشی های کمیتۀ مرکزی حزب دیموکراتیک بحیث منشی عمومی و ببرک کارمل، نور اح

 .خلق انتخاب کردند
 

در مظاهراتی که به ارتباط به قتل میر اکبر خیبر به راه افتیدند، کارمل و تره کی دست بدست هم داده در صف اول 
مایان بسازند که بین آنها هیچگونه مخالفتی بدینترتیب میخواستند ن" مبارز کهنه کار"این دو . مظاهره چیان قرار داشتند
هنوز همه چیزها در : "کارمل میدانست که این کار تظاهری بیش نیست و با خود می اندیشید. وجود نداشته، متحد استند

 ."و هیچ چیزی تغییر نخواهد خورد. . . پیشرو هستند، مناقشات جدید، عدم پذیرش یکدیگر، حتی تصادمات
 

مرا به ارتکاب کدام جرم متهم خواهند کرد؟ آیا : " د که در  توقیف خانه است و باز به فکر فرو رفتببرک به یاد آور
ما مجبور نبودیم بخاطر . خواهد کرد؟ ولی اتهام مذکور بی بنیاد است" قانون مظاهرات"څارنوال مرا متهم به تخلف از 

ک عرف است، مظاهره نیست، ولو اگر نتیجتأ مراسم مراسم تدفین ی. مراسم تدفین رفیق خود از حکومت مجوز بخواهیم
آیا قانونی وجود دارد که کمیت اشتراک کنندگان را در مراسم ! مذکور شکل مظاهرۀ عام سیاسی را به خود گرفته باشد

اخته تدفین تعیین نماید؟ افزون بر آن اشتراک کنندگان مراسم تدفین را نه کسی دعوت کرده و نه هم آنها از قبل با خبر س
مردم داوطلبانه و با ارادۀ خود آمدند تا مراتب تسلیت خود را به مناسبت کشته شدن یکی از فعالین محبوب سیاسی . شده بوند

همچنان تذکر یافت که راه  را که . البته شکی نیست که باالی قبر خیبر اتهاماتی به آدرس حکومت شنیده شد. ابراز بدارند
کرد ادامه خواهد یافت، پس چی؟ کی و چگونه باید متون بیانیه های افراد را حین مراسم مقتول بخاطر آن جانش را فدا 

تدفین تعیین میکرد؟ بدینترتیب دیده میشود که اتهامات احتمالی علیه من و سائر رفقا ضعیف بوده و آنها را میشود به 
ته باشد که کار حزب ما را یک طرفه کند در اگر او تصمیم گرف! اما نی، داوود خان آنقدر هم ساده نیست. سهولت رد کرد

 ". . .تالش برای به راه اندازی کودتا"، "توطئه چینی"اینصورت او از اتهاماتی جدی تری استفاده خواهد کرد، مثأل اتهام 
 

شه ها و اکنون او پی برده بود که چرا پس از به قتل رسیدن خیبر  اندی. افکار مذکور ببرک را سخت به تشویش انداخته بود
در حالیکه ناآرامی تمام وجودش را فراگرفته بود دوباره به قدم زدن . حدسیات ناآرام کننده ذهن او را مغشوش ساخته بودند

اما تارهای این بازی نزد کی است؟ . بلی، غالبأ یک بازی ناپاک به راه افتیده است: "در اتاق تنگ پرداخته از خود میپرسید
اخته؟ داوود خان؟  اگر ناگهان معلوم شود که داوود خان و افراد او در قتل افراد ما دست ندارند، در کی اینهمه را به راه اند

چرا دشمنان برای از بین بردن، نه مرا و نه هم تره کی را : اینصورت چی؟  پس کی؟  سؤال دیگری که بمیان می آید
 !"تره کی همینگونه ساده است که خیبر را انتخاب نکردند و خیبر را هدف قرار دادند؟ به قتل رسانیدن من و

 

ۀ شام در سرکی که دقیق ۳۳و  ۱اپریل ساعت  19جسد خیبر که عضو کمیتۀ مرکزی حزب دیموکراتیک خلق بود به تأریخ 
سرک مذکور دو صد متر از پلی که باالی دریای کابل اعمار . از مرکز شهر به طرف میکروریان کهنه میرفت  پیدا شد

به نظر میرسید که خیبر را . جسد خیبر را منسوبین پولیس که از آن محل عبور میکردند  یافته بودند. ه داردگردیده فاصل
رادیوی افغانستان روز بعد در پروگرام . غالبأ جای دیگری به قتل رسانده و جسد او را در اینجا لب سرک انداخته بودند

حکومت وعده میداد که در . تفصیالت بیشتری داده باشد خبر داد از قتل یکی از لیدران اپوزیسیون بدون آنکه" حوادث"
 .اما همه میدانستند که قاتلین هیچگاه به چنگ قانون نخواهند افتاد. مورد واقعۀ مذکور تحقیقات همه جانبه براه خواهند افتاد
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به دلیل آنکه صاحب  . )اگرچه او در کنگرۀ مؤسسین  اشتراک نداشت. خیبر مغز متفکر و یکی از مؤسسین حزب بود
خیبر دو سال پس از انکه به تقاعد ثوق شد ( منصب برحال وزارت داخله بود و اجازه نداشت به فعالیت سیاسی پردازد

 .را بدست آورد" پرچم"عضویت کمیتۀ مرکزی گروپ 
حتی . نساخته بودنام خیبر را حتی یک عمل ناپسند و غیر مشروع خدشه دار . اعتبار این شخص در حزب نهایت بلند بود

در جریان سالهای انشعاب و خصومت های جناحی، هیچیک از خلقی ها جرئت نمیکرد او را به ارتکاب کدام عمل 
 .او سخت طرفدار وحدت حزب، انقالبی سر سپرده و متعهد بود. نامطلوب متهم نماید

شاید آنهائی که این کار را طرح   چرا بطور مشخص خیبر هدف قرار گرفت؟: " کارمل کمافی السابق از خود میپرسید
ریزی کردند، میخواستند تا من، تره کی، اعضای کمیتۀ مرکزی و تمام حزب بدینترتیب تحریک شده و آشکارا به ضد 
حکومت جبهه بگیریم؟  شاید آنها بدینگونه میخواستند تا ما به عنوان یاغی ها، کودتا چی ها و متخلفین نظم اجتماعی معرفی 

 "نظار عامه به محاکمه کشانیده شویم؟شده و در ا
 

حتی . انصافأ باید گفت که قتل این شخص جامعه را در مجموع متحیر ساخت. قتل خیبر تمام حزب را تکان داده بود
دسیسۀ نیروه "بسیاری از آنهائی که آرزو داشتند کشور شان راه رشد سرمایه داری را در پیش گیرد این عمل ظالمانه را 

امیده و اذعان میکردند که حکومت داوود خان توانمندی به راه اندازی گفتگوی متمدن را با اپوزیسیون را ن" های سیاه
 .ندارد
)...( 

 لیدران حزب دیموکراتیک به نوبۀ خود فرصت را غنیمت شمرده و کوشش کردند تا مراسم تدفین خیبر را به یک مظاهرۀ
کسی باید موتر جنازه : حزبی ها توانستند وظایف را میان خود تقسیم نماینددر آستانۀ تدفین خیبر . وسیع سیاسی مبدل سازند

. را فرمایش میداد، کسی دسته های گل می آورد و برخی هم به آماده ساختن بیرق ها، پالکات ها و تصاویر خیبر پرداختند
سیر تظاهرات با دقت تمام م. گروپی از جوانان تنومند و قوی برای حفاظت از اعضای کمیتۀ مرکزی حزب توظیف شدند

از نزدیک پلی که جسد خیبر به دست آمده بود الی هدیرۀ شهدای صالحین که در پای تپۀ باالحصار موقعیت داشت تعیین 
حزبی ها با اینکار خود میخواستند به حکومت  و باشندگان کابل ثابت بسازند  که حزب شان  واحد بوده و . گردید

 . حاظ کمیت و انتظام استبزرگترین نیروی سیاسی از ل
مطابق توصیۀ لیدران . گفته میشد که در مراسم تظاهرات به مناسبت تدفین خیبر الی پنجاه هزار تن اشتراک ورزیدند

بسیاری از حزبی ها برای شرکت در تظاهرات دوستان، همکاران، اقارب و حتی همسایگان خود را نیز دعوت کرده 
داد کثیری از محصلین پوهنتون و متعلمین لیسه ها نیز به چشم میخوردند، کمیت قابل در میان مارش کنندگان تع. بودند

 .مالحظۀ از زنان و دختران هم در مراسم سوگواری حضور به هم رسانده بودند
)...( 

به  مراسم تدفین میر اکبر خیبر و راه پیمائی به مناسبت مرگ این شخص پر نفوس ترین تجمع سیاسی در افغانستان آنزمان
 .شمار میرود

 

عجیب است که حکومت هیچگونه اقدام تحریک : "کارمل هنوز هم در اتاقک  توقیف خانه قدم  میزد و از خود میپرسید
آمیزی را علیه مظاهره چیان نکرد تا بدینترتیب مردم دست به بی نظمی بزنند؟ اگر حکومت میخواست، اینکار را به 

و هیجان در میان مظاهره چیان به اوج خود رسیده بود، محصلین خون گرم آمادۀ احساسات : سادگی میتوانست انجام دهد
بلی، اگر حکومت میخواست بی نظمی را ایجاد کند به سادگی میتوانست ده تن از محرکین رهبری شده  را . . . امر بودند

. . . ها، لت و کوب ها، فیرهادر میان مظاهره چیان جابجا ساخته و زد خوردها را با پولیس به راه انداخته، کشمکش 
بسیار !  اینکار کافی بود تا من و تره کی به اتهام سازماندهی قیام و تخلف از قانون تظاهرات دستگیر شویم. شروع شوند

شاید این اصأل داوود خان نباشد که این بازی را به پیش میبرد؟  شاید !  عجیب است که هیچگونه تحریکی صورت نگرفت؟
قویتر، مکارتر و مخفی وجود داشته باشد که در سرکوبی حزب دیموکراتیک خلق ذینفع بوده، سردی  نیروی دیگری،

اما کی میداند که چه . شوروی را میخواهد؟ هیچ شکی نیست که داوود خان شخصیتی است مستقل و آزاد -روابط افغان 
 ."لی بدون شک که کاسه ای زیر نیم کاسه استچیزهای در عقب پرده جریان دارند؟  اینجا کاسه ای زیر نیم کاسه است، ب

 

. شب فرا رسید و بدنبال آن صبح  و سپس جای آنرا روز گرفت. ساعتها یکی پی دیگر می آمدند و میرفتند. وقت میگذشت
چیزی که او نمیتواند باالی آن تأثیر . کارمل احساس کرد که در عقب دیوارهای محبس کدام واقعۀ نهایت مهمی رخ داده

فیرها در آغاز  منفرد و : در نقطۀ دوری غرش تانکهای در حال حرکت به گوش میرسید، سپس فیرها شنیده شدند. کند
کارمل سخت میخواست بداند که چی . جای صداهای معمولی شهر را آوازهای نا آشنا گرفته بود. بعدتر بالوقفه ادامه یافتند

 اتفاقی در آنسوی دیوارهای محبس رخ داده است؟
 .بعدتر صدای موزه های نظامیان، قومانده ها و جرینگ جرینگ کلیدها در دهلیز محبس به گوش رسیدندکمی 
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ګړن که یونیفورم سیاه رنګ و کاله ګوش دار تانکیست حوالی ساعت پنج عصر دروازۀ  اتاقک کارمل با شدت باز شد و ج
 .عالم کرد که ببرک آزاد استو ا ها به سر و ماشیندار در دست داشت خنده کنان داخل اتاق ګردیده

 "چی گپ است؟: " کارمل
 !"انقالب: " تانکیست با هیجان

 "تره کی چطور است؟: "کارمل
 ."او را با رفیق امین همین اکنون مثل شما از زندان آزاد کردند: " تانکیست

 "داوود خان در چی حال است؟: " کارمل
 ."من وظیفه دارم شما را بجای امن تر انتقال بدهم.  دارد در داخل ارگ هنوز جنگ جریان. خبر ندارم: "تانکیست

او با شعف زایدالوصفی . ببرک در تجمع مملو از هیجان صاحب منصبان و عساکر از تعمیر وزارت داخله بیرون آمد
رق به نظر در دورها در عقب کوه ها هنوز هم رعد و ب. ابرهای سیاه آسمان را پوشانیده بودند. هوای تازه را استشمام کرد

 .بوی بهار به مشام میرسید. میرسید؛ در شهر باران نمی بارید و طوفان به آنسوی افق کوچ کرده بود
در همین وقت از دریچۀ . کارمل در حالیکه از دستگیر ماشین محاربوی سبز رنگ گرفته بود با مهارت باالی آن جا گرفت

میر آب را آب )میر اوه او برد : " ببرک باخود زمزمه کرد. ردندماشین محاربوی دو دست  نیرومندی او را به داخل آن ب
 ("برد
 

. صبح قرار بود مجلس کابینه دائر گردد. آغاز آنروز هیچگونه پیامدی ناگواری برای رئیس جمهور افغانستان در پی نداشت
با : افکار ادامه یابد در مجلس مذکور داوود میخواست صرف روی موضوع نهایت مهم که دیروز آغاز یافته بود تبادل

 محرکین دستگیر شده و حزب آنها چی باید کرد؟
 

بحث های مجلس دیروزی نشان داد که نظریات پیرامون افراد مذکور منقسم بوده، لذا تبادل افکار برای فردا، یعنی به  
رخ نداده و موضوع خود  برخی از وزرا نظر داشتند که  اتفاق خاصی . موکول شده بود (ثور ۱)اپریل  2۱امروز، تأریخ 

به خود حل و فصل میشود؛ درعین حال دیگران به این عقیده بودند که علیه محرکین و باغی ها اقدامات شدید گرفته شود و 
در این . حتی در کشور وضع فوق العاده اعالم گردد و مرتکبین اعمال ضد حکومتی مطابق زمان جنگ مجازات شوند

این ها باید فورأ بدون تحقیق و محاکمه اعدام : "نورستانی بیشتر از دیگران آشتی ناپذیر بودمیان موضع وزیر داخله قدیر 
 ."شوند، در غیر آن کشور ما را فالکت های بیشماری انتظار خواهد داشت

: شیداو باخود می اندی. داوود متردد بود، او طبق معمول قبل از فیصلۀ نهائی میخواست نظریات وزرای خود را داشته باشد
اعدام شوند؟  در اینصورت جامعۀ بین المللی در مورد ما چی فکر خواهد کرد؟ مبادا این افراد پس از اعدام شهید و "

 "قهرمان نامیده شوند؟  آیا این عمل حکومت تکان های جدیدی را در پی نخواهد داشت؟
 

خانوادۀ بزرگ داوود برای صرف غذای شام طبق رسم که از مدتها معمول گردیده بود، شام روزهای پنجشنبه همه اعضای 
 .نزد رئیس جمهور جمع میشدند؛ تا آنروز هیچ چیزی موجب آن نگردیده بود تا این رسم عملی نشود

اما همینکه جلسۀ شورای وزیران شروع  به کار کرد  به رئیس جمهور خبر داده شد که تانکهایی به طرف مرکز شهر در 
اشخاص مذکور در آن لحظه کدام . یر دفاع و لوی درستیز تماس گرفته و جویای اوضاع شدداوود فورأ با وز. حرکت استند

و قوماندان  " قوای هوائی و مدافعۀ هوائی"سپس داوود با  مقر رئیس ارکان . جواب واضحی به رئیس جمهور داده نتوانستند
بحث ها روی یگانه . تاالر جلسات برگشت تماس حاصل کرده و به آنها هدایات الزم را داده و مجددأ به"  قوای مرکز"

 .آجندای مجلس ادامه یافتند
 

 .درست در نیمه روز تانکها باالی ارگ ریاست جمهوری آتش گشودند
برخی . داوود به آنعده از حاضرین مجلس که میخواستند ارگ را ترک بگویند، یاد آوری کرد که این کار را میتوانند بکنند

روانۀ دفاتر مربوطۀ خود شدند، دیگران به شمول رئیس جمهور، همسر، اوالدها، نواسه ها  از وزرا ارگ را ترک گفته
 .معاون صدراعظم  و وزیر مالیه به زیر زمینی قصر گلخانه پائین شدند عبدل اهللو  قدیر نورستانیوزیر داخله 

 

ن وسایط تدافعی بصورت منظم جابجا دیوارهای بلند ارگ که در نقاط مختلف آ. اشغال ارگ با یک هجوم کار آسانی نبود
اما یک مشکل وجود داشت، چیزی که  اکنون داوود را مخصوصأ . شده بودند، حصاری رخنه ناپذیر به نظر میرسید

او میدانست که در میان یکهزار و شش صد منسوب گارد جمهوری تعداد معینی از طرفداران حزب . ناراحت ساخته بود
در همین رابطه . مسؤولین امور امنیتی بارها در اینباره به رئیس جمهور خبر داده بودند. ددیموکراتیک خلق وجود داشتن
" تبعید افتخاری"قوماندان گارد را به حیث آتشۀ نظامی هندوستان که در حقیقت  ضیا مجیدرئیس جمهور فقط چندی قبل 
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با تأسف که وقت یاری نکرد تا . باط داردپنهان نمیکرد که با حزب دیموکراتیک خلق ارت ضیا مجید. بیش نبود فرستاد
 . . .اینک قیمت اینهمه باید پرداخته میشد. دیگران نیز کشف گردند

 

که شخصی بود با قد پائین، چشمان درشت و روی سراپا چیچکی همزمان با شروع کودتا  گل آقاآمر مخابرۀ گارد جگتورن 
این عمل گل اقا باعث شد تا داوود نتواند . از فعالیت انداخته بودهمه لین های تلفون را که ارگ را با بیرون وصل میکرد 

صاحب منصب دیگری از گوشۀ ارگ موتر داوود را زمان که او میخواست . قطعات وفادار را به کمک خود فرا خواند
ری در نتیجۀ آتش مذکور رئیس جمهور نتوانست از ارگ خارج شده و رهب. ارگ را ترک بگوید مورد هدف قرار داد

 .ضمن تالشهای مشابه فرزند داوود  شدیدأ زخمی شد. مقاومت را  در برابر باغی ها شخصأ بدوش بگیرد
 

بعدتر، پس از پیروزی کودتا تقریبأ از همۀ . بودند" ستون پنجم"در حدود سی صاحب منصب گارد جمهوری در ترکیب 
ها رتبه های جنرالی و کرسی های مهم دولتی را به دست آنها بصورت گسترده و سخاوتمندانه تقدیر بعمل آمد، بسیاری از آن

 . آوردند
نیز دوست خوب آنعده از صاحب منصبان که با لیدران حزب دیموکرانیک خلق ارتباط  صاحب جانحتی قوماندان گارد 

سالح به  به تحلیف عسکری و پشتونولی وفادار مانده، تا آخرین لمحۀ حیات صاحب جاناما در روز کودتا . داشتند، بود
 .بعدتر از طرف کودتاچیان اسیر و اعدام شد صاحب جان. دست علیه باغیان جنگیده، از رئیس جمهور و حکومت دفاع کرد

 

کسانی که او را از نزدیک می شناختند تاکید میکردند که او شخصی . در مورد شخصیت داوود نظریات یک سان نبودند
دیگران  به کرکتر درشت، بی . جرب در پیشبرد بازی های ظریف  سیاسیاست دارای ارادۀ قوی، ذهن خارق العاده، م

درعین حال .  رحمی و حتی ظالم بودن او اشاره کرده، میگفتند که او مکار و متکبر بوده و هیچگاه بدی را فراموش نمیکند
منطقه آریائی نژاد بوده و  او به افغان بودن خود سخت افتخار میکرد و باور داشت که افغانها بیشتر از هر قوم دیگر در

شاید همین دلیل . زیادتر از دیگران خصایل نجیب زادگی را از اجداد خویش، یعنی آریائی های باستانی به ارث برده اند
داوود کوشش . باعث شده بود که در شروع ریاست جمهوری،  داوود  میخواست نام افغانستان را به آریانا تعویض نماید

ای روزمره و همچنان در برابر مسائل سرنوشت ساز و حیاتی متکی به مواذین پشتونوالی و سائر میکرد در برخورد ه
 .کارنامه های تأریخی  نیاکان پر افتخار خویش باشد

که عمأل باالی سر او منفجر میشدند . . . و اینک زمانیکه داوود با خطر مرگ، زیر آتش تانک و توپخانه، بمب ها، راکتها
رئیس جمهور داوود در چنین یک حالتی طوری عمل کرد که . . . د، درک میکرد که بازی را باخته استقرار گرفته بو

 .حتی دشمنان سرسخت وی بعدها اعتراف میکردند که داوود شخصیتی بود نجیب زاده و شجاع. شایستۀ یک افغان است
 

. در، اوالدها و نواسه هایش را به ارگ بیاورندهمسر، برا: پس از محاصرۀ ارگ،  داوود هدایت داد تا همه اعضای خانواده
موافقت . به خود داوود پیشنهاد کردند تا به سفارت فرانسه که در همجواری ارگ قرار داشت رفته و آنجا در امن باشد

ا باقی نخیر، من اینج: "اما رئیس جمهور این  پیشنهاد را با قاطعیت رد کرده بود. جانب فرانسه در اینمورد بدست آمده بود
 .سائر اعضای خانوادۀ داوود از وی پیروی کردند." میمانم
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که عمأل به مقر " رادیو افغانستان"پس از رهائی از توقیف خانه ها تقریبأ همه لیدران حزب دیموکراتیک خلق در عمارت 
از گوشه های  .خود نزدیک میشدبه پایان   (ثور۱) اپریل 2۱روز . کودتای ضد حکومت مبدل گردیده بود گردهم آمدند

با فرا رسیدن شب کودتاچیان . کودتاچیان خبر میدادند" مقر"مختلف شهر در بارۀ اشغال دوائر دولتی و قطعات نظامی به 
ولی با این همه کودتاجیان پیروزی خود را دیگر . به گمان اغلب صرف ارگ ریاست جمهوری را هنوز اشغال نکرده بودند

. قدرت در کابل و در تمام افغانستان در دست کودتاچیان بود. یدند و از این  بابت خشنود و راضی بودندنهایت نزدیک مید
 .به ارگ هجوم برده میشد و ختم:  فقط یک کار کوچک باید صورت میگرفت

د، ببرک کارمل در یکی از دهلیزهای رادیو افغانستان که صاحب منصبان و عساکر با ماشیندارها در آن پائین و باال میرفتن
این شخص با نشاط را که چهرۀ . سلیمان الیق برخورد" پرچم"با یک عضو دیگری از کمیتۀ مرکزی حزب از گروپ 

الیق نیز لحظاتی پیش از زندان رهائی یافته . اندکی تاریک داشت به  مثابۀ روشنفکر و شاعر خوش قریحه معروف بود
. رفقای حزبیش، خود نزد پولیس رفته و داوطلبانه خود را تسلیم آن کرده بوددر تفاوت با دیگران او پس از دستگیری . بود

 .کارمل و الیق دیر زمانی با یکدیگر احوال پرسی نموده سپس به کنجی نزدیک ارسی رفته ایستادند
ی نظامی غالبأ این بیشتر به کودتا: "الیق "یعنی که انقالب؟: "ببرک در حالیکه از ورای ارسی به سرک مینگریست گفت

همه چیز خارج از ارادۀ کمیتۀ مرکزی حزب . ولی خدا شاهد است ما هیچگونه ارتباطی با وقوع آن نداریم. شباهت دارد
 "طوریکه میدانید پیروزمندان را محاکمه نمیکنند، همینطور نیست؟. . . این فیصلۀ خلقی ها است. رخ داده است
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اگر خون زیاد . اید توجه داشت که از این سرکشی ها اعمال احمقانه سر نزندحاال ب. بلی محاکمه نمیکنند: "ببرک با گرفتگی
 ."بریزد، تأریخ ما را نخواهد بخشید

ما حاال باالی حوادث نمیتوانیم تاثیری زیادی . خون ریخته شده، و تو خواهی دید که خونهای زیادی خواهند ریخت: "الیق
و این آنها استند که شمشیرهای خود را با تمام قوت به هر سو تکان میدهند،  معرکه را نظامیان آغاز نموده اند. داشته باشیم

 ."مالمت و غیر مالمت را سر به نیست خواهند کرد، همه را
می آمد در یکی از چهار راهی ها حفیظ " رادیو افغانستان"کارمل به الیق حکایت کرد که وقتی از توقیف خانه به طرف 

اینکه به دستان امین )امین دست بند دستگیر شده ها . انک برامده و باالی تانک ایستاده بود دیداهلل امین را که از دریچۀ ت
را که مدتها قبل از دست کشیده بود بر دستانش بسته بود و با ( اصأل دست بند زده باشند، خود سؤالی است طالب جواب

وقت آن رسیده تا زنجیرهای را که رژیم متنفر : " د میزدامین از باالی تانک فریا. تمام تظاهر آنرا به عابرین نشان میداد
چنین به نظر میرسد که همین امین : "کارمل در ادامه!" زنده باد آزادی!  همۀ ما را با آنها بسته است از خود دور سازیم

 ."خواهد بود، و همه کاره خواهد شد" انقالب"قهرمان اصلی 
میدانی بسیاری از رفقا میان خویش چی : "سپس آوازش را آرامتر ساخته افزود  ."بنظر میرسد که این واقعیت دارد: " الیق

اینکار به دست مجرمین . تبصره میکنند؟ آنها به این نظر هستند که داوود اصأل در قتل میر اکبر خیبر دست نداشته است
! به امر امین: " یل خاتمه بخشیدس کنان سخنانش را با جملۀ ذس ُپالیق در اینجا مکثی کرده و ُپ." جنائی صورت گرفته

 ."ترتیب اوضاع برهم بخورد نیمیدانی یک تحریک عادی، تا بد
 ."پس تا اکنون همه چیز مطابق سناریوی او پیش میروند، البته اگر این همه واقعیت داشته باشد: "کارمل

رای نظامی انقالبی شروع میشد دعوت در همین وقت، تو گوئی به تأئید گفته های او، آندو را به اتاق که در آن جلسۀ شو
به پیلوت ها، به تانکیست ها، به : او مانند یک قوماندان واقعی قومانده میداد: جلسه را حفیظ اهلل امین پیش میبرد. کردند

تره کی در گوش . منشی عمومی حزب تره کی در این میان عاشقانه بطرف شاگرد خود می دید. . . منسوبین کوماندو
من و تو باید رهبری سیاسی قیام را بدست داشته باشیم، بقیه کارها را نظامیان و رفیق امین انجام : " مه کردکارمل زمز
 ."خواهند داد

 

توسط تانکها، نشرات آن نیز حوالی ساعت یازدۀ قبل از ظهر متوقف " رادیو افغانستان"بعد از به محاصره درآوردن 
امر کردند تا در جاه های شان باقی مانده ولی الی هدایت ثانی نشرات " افغانستان رادیو"نظامیان به پرسونل نشراتی . گردید

نشرات صرف بعد از ظهر همان روز مجددأ آغاز یافته ولی رادیو هیچگونه خبری را در بارۀ حوادثی که در  .را قطع کنند
آهنگ های شاد بگوش  از رادیو صرف صدای میترونوم و ترانه های حماسی و. شهر جریان داشت پخش نمیکرد

 .میرسیدند
 

ساعت هفت شام پخش یکی از ترانه های حماسی ناگهان قطع گردیده، صدای اشیای کوچکی که در نزدیک میکروفون 
لحظاتی بعد نخست حفیظ اهلل امین . ی که از آن چیزی فهمیده نمیشد شنیده شدس پسکجابجا میشدند، جیغ جیغ کاغذ و سپس پ

سپس امین رشتۀ سخن را به قادر و . که قدرت در کشور به شورای نظامی انتقال یافته است سخنرانی نموده خبرداد
آمده  بود، نفس "  رادیو افغانستان"آواز دگروال قادر گواهی میداد که او با دوش تمام به ستودیوی .  وطنجار واگذاشت

 .کشیدن هایش نامنظم و صدایش حین گفتار خفه میشد
 :او خطاب به مردم گفت

نیروهای ملی و مترقی که تا اکنون تحت فشارها و تضعیقات . . . این من رئیس شورای نظامی انقالبی دگروال قادر هستم"
بی بنیاد رژیم فرسوده و مستبد داوود قرار داشتند به مبارزۀ مسلحانه علیه آن پرداخته، صاحب منصبان و عساکر 

قادر عالوه کرد که به داوود و بعضی از نزدیکان ." سرنگون ساختندوطنپرست اردوی افغانستان حکومت متنفر داوود را 
اما رئیس جمهور اسبق و پیروانش در برابر افراد . او پیشنهاد گردید تا تسلیم شده  و در برابر محکمۀ مردم ایستاده شوند

ادر از نظامیان و منسوبین قوای دگروال ق. قوماندانی انقالب سرسختانه مقاومت نموده و در نتیجۀ تیر اندازی ها کشته شدند
مسلح افغانستان که تا آن لحظه از نظام که دیگر وجود نداشت دفاع میکنند دعوت بعمل آورد تا سالح شانرا به زمین گذاشته 

قادر همچنان اعالم داشت که اردوی . و از خونریزی بیجا جلوگیری نموده، از اوامر مقر قوماندانی انقالب اطاعت نمایند
او همچنان از وضع قیودات برای عبور و . ستان مسؤولیت تأمین امنیت و نظم اجتماعی را در افغانستان بعهده میگیردافغان

 .مرور باشندگان در شهر کابل و بعضی از شهرهای دیگرنیز خبر داد
 )...( 
 

 .سخنرانی های لیدران شورای نظامی طی آنشب هر نیم ساعت بعد از طریق رادیو به نشر میرسید
اعضای شورای نظامی به مردم دروغ میگفتند، زیرا رئیس جمهور قانونی افغانستان کامأل سالم و برحال بوده و با تمام 

 . امکانات کوشش میکرد اوضاع را به نفع خویش تغییر بدهد
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مت به دروغ پراگنی های عمدی کودتاچیان در مورد کشته شدن رئیس جمهور هدف آنرا دنبال میکرد تا طرفداران حکو
ستون "مقارن همین زمان . تشتت و سردرگمی مواجه شده و وادار ساخته شوند تا هرچه زودتر تسلیم کودتاچیان گردند

در داخل ارگ شایعه پخش نمود که کودتاچیان در صورت ادامۀ مقاومت قصد دارند بمب پنجصد کیلوگرامه را باالی " پنجم
به خوبی درک میکردند که باید با سرعت تمام عمل نموده و به زودترین  در مقر قوماندانی کودتاچیان. ارگ بی افگنند

در صورتیکه داوود موفق به ورود قوا از قندهار و . فرصت ممکن به پیروزی برسند، هرگونه تعلل به ضد آنها کار میکرد
 .جالل آباد میشد، اوضاع فورأ به نفع او تغییر می یافت

 

افراد . جنگی پرتاب بمب و راکت ها را باالی اقامتگاه رئیس جمهور شدت بخشیدندطیاره های هجومی و هیلیکوپترهای 
در ارگ خبر میدادند که روحیۀ جنگی منسوبین گارد با گذشت هر ساعت تضعیف گردیده و آنها به " ستون پنجم"مربوط به 

وود چی کنند؟ آیا او را هنگام هجوم به کودتاچیان با این سؤال مواجه بودند که با دا. زودی بیرق سفید را بلند خواهند کرد
عنوان مستبد و دشمن مردم از بین ببرند؟ یا زنده دستگیرش نموده و متعاقبأ در برابر محکمۀ انقالبی قرار بدهند؟ نظریات 

. برود مصمم بودند تا همه خانوادۀ داوود از بین" خلق"تره کی، امین و پیروان آنها از جناح . در این زمینه منقسم گردیدند
جر و بحث ها پیرامون موضوع حیات . کارمل و حزبی های معتدل طرفدار آن بودند تا زندگی رئیس دولت حفظ گردد

مشاجره ها در این مورد یکی از خلقی ها را . رئیس جمهور یک بار دیگر عمق فاصله را میان لیدران حزب برمال ساخت
اما تره کی . امیده و پیشنهاد کرد تا او یکجا با مستبد از بین برده شودن" اجنت فروخته شده به داوود"واداشت تا ببرک را 

اگر داوود و افراد او مقاومت مسلحانه را خاتمه بخشیده : " مشاجره ها را قطع نموده فیصلۀ نهائی را بطور ذیل اعالم کرد
ن جاریه و عنعنات افغانستان برخورد و سالح به زمین بگذارند، آنها به نقطۀ امنی منتقل گردیده و با آنها مطابق قوانی

در صورتیکه آنها به مقاومت ادامه بدهند، رفقای ما حق دارند از آزادی، امنیت شخصی و نظم . صورت خواهد گرفت
 ."اجتماعی دفاع نمایند

  
 !"سردار محمد داوود و نزدیکان او باید از بین بروند: "عین زمان امین به افراد خود هدایت دیگری داد در

بعد از نیمه های شب، تا جائیکه از تابش شعله های .  حتی با فرارسیدن شب نیز تیر اندازی ها در شهر خاموشی  نداشتند
این حالت یکی . آتش، جرقه های انفجارات و شب اندازها میشد استنباط کرد زد و خورد ها شدت بیشتر کسب کرده بودند

 .دو جانب روبه کاهش نهاددو ساعت تداوم پیدا کرده سپس شدت آتش از هر
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با درخشش نخستین اشعه های آفتاب، وقتیکه مالی مسجد آذان محمدی  .آغاز یافت 19۱3اپریل  23روزی دیگری، یعنی 
اقارب و : را سر داده  و مردم را برای ادای نماز صبح فرا میخواند، رئیس جمهور همه کسانی را که در ارگ قرار داشتند

داوود همۀ آنها را . خود را، صاحب منصبان که امنیت او را بدوش داشتند و قوماندان گارد را نزد خود فراخواندنزدیکان 
من تصمیم خود را گرفته ام و از آن بر : " مخاطب قرار داده و بالحن که معموأل هیچگونه اعتراضی را نمی پذیرفت گفت

سپس رئیس جمهور رو به ." که چگونه زندگی خود را نجات دهیدشما جوان هستید و باید به فکر آن باشید . نمیگردم
بخاطر جلوگیری از تلفات سالح خویش را به زمین : "قوماندان گارد نموده گفت، به منسوبین گارد امر کنید که صاحب جان

 ."بگذارند
 

داوود، همسر او، اوالدها،  بال فاصله پس از آنکه کمربند بیرونی تدافعی ارگ منحل گردید، به آن قسمتی ارگ که در آن
نواسه ها و عده ای از نزدیکان او قرار داشتند دسته ای از نظامیان که در رأس آن صاحب منصب قد کوتاهی دیده میشد و 

 .قیافۀ متردد داشت، داخل گردید
 :رفی کردصاحب منصب مذکور پس از اجرای رسم  تعظیم نظامی، در حالیکه در برابر داوود ایستاده بود خود را مع

   ."تورن، امام الدین"
رئیس جمهور رو به طرف دروازه در کوچی که باالی قالین سرخ تیره رنگ قرار . داوود خاموشانه به او مینگریست

همسر داوود با محبت تمام با نواسه هایش که . در همجواری وی، همچنان در کوچ همسرش نشسته بود. داشت نشسته بود
اندکی دورتر از دروازه، نزدیک گلدانها، باالی . کتابهای کودکان تماشا میکردند بازی میکرد روی قالین تصاویری را در

                                                           
11

امام الدین . را از بین برده است" مستبد و متنفر"با رضایت تمام به همه حکایت میکرد که شخصأ بالفاصله پس از کودتای ثور، تورن امام الدین   
اما بعدتر، پس از تغییر اوضاع  سیاسی، از دست داشتن در از بین بردن فزیکی رئیس . در رژیم خلقی ها و پرچمی ها به رتبۀ جنرالی رسید

 .یکی از کشورهای غربی بود و باش داشته و به حیث معلم مکتب ایفای وظیفه میکند امام الدین اکنون در. جمهور داوود انکار میکرد
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به طرف راست داوود، در بغل دروازه، باالی . چوکی، بسیار ناآرام معاون صدراعظم و وزیر مالیه عبدل اهلل نشسته بود
نورستانی . ه قدیر نورستانی قرار داشتیک بنائی سنگی که توسط کردهای گل گالب محصور گردیده بود وزیر داخل

 .آماده به آتش قرار داشت می برد و آنرا لمس میکرد" والتر"متواتر دستش را زیر کرتی جائیکه تفنگچۀ 
رئیس صاحب جمهور، قدرت سیاسی در کشور به حزب : " امام الدین  در حالیکه جرئت اش  بیشتر نگردیده بود، ادامه داد

 !"انقالبی شما باید تسلیم شوید -مطابق فیصلۀ شورای نظامی . گردیده است دیموکراتیک خلق منتقل
داوود در حالیکه هنوز به اوضاع  پی نبرده بود یا نشان میداد که پی نمیبرد، سرش را با غرور باال انداخته و با صدای  

 :آرام ولی قاطع پرسید
 "کی ترا فرستاده است؟" 

 ."امی انقالبی اینجا آمده اممن به امر شورای نظ: " امام الدین
 

داوود بدون آنکه پلک بزند به سوی قاصد که در عقبش سه عسکر مسلح که میله . خاموشی در اتاق مجددأ حکمفرما گردید
 .های ماشیندارهای آنها مستقیمأ رئیس جمهور را هدف قرار داده بودند و انگشتان شان  بر ماشه ها بودند، میدید

داوود تو گوئی . از ادای جمالتی که او وظیفه داشت بگوید سراسیمه تر از گذشته به نظر میرسیدپس  امام الدینتورن 
دیدگان او دیگر به بیرون به آنهائی که آمده بودند تا او را دستگیر کنند، به نواسه ها، به . عمیقأ به فکر فرو رفته بود

همسر داوود نواسه ها . وقفه طوالنی شد. نگاه میکرد همسر، به اعضای کابینه اش نمینگریست، او به جائی در ضمیرش 
نواسه ها کتاب هایشان را به زمین انداخته زانوان مادر کالن شان را در آغوش گرفته با حیرت . را نزد خود فراخواند

 .ندیده بودندآنها هیچگاه قبأل کسی را که جرئت امر کردن باالی پدر کالن آنها را داشته باشد . بطرف امام الدین میدیدند
ساخت بلجیم خود را از جیب کرتی بیرون " براونینگ"داوود ناگهان با سرعت و مهارت بینظیر، تفنگچۀ کوچک نوع 

شدت درد امام الدین را قات ساخته و  در همین اثنأ . ، گلوله شانۀ تورن را زخمی ساختکشیده و باالی امام الدین فیر کرد
طی مدت * .ده باش در عقب او بودند به رگبار گلوله ها از ماشیندارهایشان پرداختندهمراهان او، عساکر که در حال آما

زمانی کمتر از نیم دقیقه همه چیز خاتمه یافته بود، رئیس جمهور، اقارب و نزدیکان او غرق خون باالی قالین سرخ تیره 
 .رنگ افتیده بودند

 

. لفونی که باالی یکی از میزک ها در عمق اتاق قرار داشت زنگ زداجساد را انتقال میدادند، ت" گلخانه"هنگامیکه از قصر 
 .گوشی را کسی از موظفین برداشته ولی وقتی صدا را در آنسو شنید معذرت خواسته گوشی را به داکتر داد

 "میتوانم با شوهرم صحبت کنم؟. نام من ماللی است و  خانم عبدل اهلل هستم"
 ."این امکان نداردمعذرت میخواهم خانم، ولی : "داکتر

 "او کجا است؟ او را چی شده؟ زخمی است؟ کشته شده؟: "ماللی  
 ."او کشته شده: "داکتر
 رئیس صاحب جمهور کجا هستند؟ میتوانم با او صحبت کنم؟ : "ماللی
 ."رئیس جمهور، همسر او، اوالدها و نواسه هایش همه کشته شده اند: " داکتر

 ."خدا حافظ: "به گوش میرسید ماللی در حالیکه آوازش به سختی
 

زمانیکه عبدل اهلل . او از مدتها قبل احساس میکرد که واقعۀ هولناکی در حال رخ دادن است. ماللی گوشی تلفون را گذاشت 
مقارن . شوهر بیست و نه سالۀ او به حیث معاون صدراعظم و جانشین داوود تقرر یافت این احساس او شدت بیشتر یافت

چقدر خوشبختی ها نصیب ما شد، آیا این همه : "ماللی اکثرأ با خود با هراس می اندیشید. پسری به دنیا آورد همین زمان او
 "دیر دوام خواهد کرد؟

بسم اهلل الرحمن : "ماللی که زنی بود جوان و نهایت زیبا، زانوانش را باالی جای نماز گذاشته و به عبادت شروع کرد
وقتی از . عبادت او طوالنی نبود. به روان شوهرش که ساعاتی پیش کشته شده بود دعا کرد پس از ادای نماز. . ." الرحیم

باالی جای نماز برخاست او دقیقأ میدانست که چی باید بکند، به اتاق خواب رفته و از جعبۀ الماری که در آن رخت های 
سپس ماللی به اتاقی که کودکانش در آن . کردخواب قرار داشتند از میان انبوه رخت ها  و لحاف ها تفنگچه ایرا بیرون 

طفلک چهار ساله در خواب بود و نفسک . نخست به تختی که در آن پسر بزرگش میخوابید  نزدیک شد. میخوابیدند رفت
کودک که نزدیک شدن مادر را احساس میکرد چشمانش . های کودکانه اش به گوش میرسید و از پهلوی به پهلوی میغلتید

و از تفنگچۀ  که در دست داشت به " تو چقدر مقبول هستی، پسرم: "ماللی با خود گفت. ان به روی او باز کردرا تبسم کن
ماللی فورأ نزدش رفته و فرزند دومی خود را نیز به . صدای فیر کودک دومی را بیدار ساخته بود. پیشانی پسرش فیر کرد

غییر نظام هنوز وظیفۀ مراقبت منزل آنها را که در ناحیۀ محافظی که صرفنظر از ت -در همین وقت عسکر. گلوله بست
ماللی بمجردی . کارتۀ سه موقعیت داشت ترک نکرده بود دروازۀ اتاق خواب کودکان را با شدت گشوده، داخل آن گردید

 . . .محافظ خورد میلۀ تفنگچه را به طرف شقیقه اش برده و برای سومین بار فیر کرد -آنکه چشمش به عسکر
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در مجموع تقریبأ صد . افراد نزدیک به رئیس جمهور افغانستان را تمام آنروز و روز بعد یکی پی دیگر تیر باران میکردند
 .تن به قتل رسیده بود

 .تعداد کشته شدگان منسوبین گارد ریاست جمهوری و نظامیان در سائر قطعات به یک و نیم هزار تقرب میکرد
راگندۀ صاحب منصبان و عساکر اردو را که از نظام قانونی افغانستان و رئیس جمهور آن مدافعه چیان گروپهای پتاکود

همۀ : کودتاچیان و نظامیان طرفدار حکومت یکدیگر را بخوبی می شناختند. کرده بودند متدرجأ به محاصره در می آوردند
کرده بودند، یا یکجا در تطبیقات نظامی اشتراک آنها از یک وطن بوده، زمانی یکجا تحصیل کرده بودند، یا یکجا خدمت 

صاحب منصبانی که نبردهای روزانه را باخته بودند تا آخرین ... نموده بودند، یا هم در همسایگی یکدیگر زندگی میکردند
 .مرمی به مقابله پرداختند، چون خوب میدانستند که کودتاچیان بآنها رحمی نخواهند کرد

 .ی نظامی متدرجأ از مرکز به نقاط دیگر شهر منتقل میگردیدندبا گذشت وقت زد و خوردها
)...( 
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 فصل دوم

 دندان های آنها را شکستیم و خود را آزاد ساختیم .2

 (با اندکی اختصار)
 

را احاطه نموده اند دیگر به نظر  ابلکراف طای که کوه هایباالی  و غبار ابرها  . تازه و آفتابی بودهوا اپریل  23صبح 
 .قله های پر برف در زمینۀ آسمان نیلی و بیکران به وضاحت دیده میشدند .نمیخورد

 

سوار موتر والگا میشد، خطاب به  تمارا ، هنگامیکه یکجا با همسرش،ستاراستین مامور دفتر استخباراتی شوروی در کابل
 :همسرش گفت

 ."امروز دقیقأ باران نخواهد بارید"
 

گر اکنون با در نظر داشت وقایع اخیر،  هر دو صبح وقت به طرف سفارت م. اصوأل روز های جمعه، رخصتی می بود
او بیشتر از . اکنون او در این خیال ها نبود. برخالف معمول اینبار در مورد اوضاع جوی نظری نداد تمارا. روان شدند

ت رها کرده بودند، تشویش بابت طفل پنج سالۀ شان که دیروز شام او را نزد دوستانی که در آپارتمان شهرک رهایشی سفار
 !"؟ خدایا رحم کن!تیر اندازی ها او را ترسانده باشد. . .  خدا نکند: "باخود میگفت تمارا .داشت  و در بارۀ او فکر میکرد

 

ی بریدمن ړیک لم. آنها وارد سرک داراالمان شد آندو ناخود آگاه شاهد صحنۀ رقتباری گردیدندحامل  پس از آنکه والگای 
از ها به پیش انداخته بودند ماشیندارتحت تهدید جوانی را که یونیفورم عسکری به تن داشت ، یک ا دو خورد ضابطب ههمرا

اسیر نهایت افسرده و به همه شخص . بدون کاله، بی نکتائی، کمربند و تسمه ها بودجوان اسیر . پس کوچۀ نمایان گردیدند
حرف میزد و گریه و  تند و بلندموهای سیاه رنگ باز که با  فربۀ در عقب نظامیان زن. چیز بی تفاوت به نظر میرسید

زن سرعتش را . حرکت میکرد به پا پیراهن خانه به تن، چپلک های طالی رنگ نوک تیز چنگ خورده ، دمیکرواویال 
مستقیمأ  ی بریدمن سخت محکم گرفت و در حالیکهړود را به صاحب منصب برابر ساخته  و از آستین لمخبیشتر ساخته  و 

صاحب منصب کوشش . چیزی به او گفت و  دست دیگرش را که آزاد بود تکان میداد ندبه چشمهای او نگاه میکرد با لحن ت
 .می نگریستندخود  و به آمرند خورد ضابطان در این وقت اسیر را اندکی دورتر برده ایستاد. میکرد به او جواب بدهد

 

او با  آهستگی و بدون سرو .  تفاهمی نخواست از پهلوی نظامیان عبور کند بخاطر جلوگیری از بروز سوء ستاراستین
 ی بریدمن به ړلم. صدای زیاد موترش را از پهلوی نظامیان تیر کرده، نزدیک دروازۀ  یکی از منازل رهایشی توقف کرد

ار گرفته  باشد از خود دور او زن را بدون آنکه از زور ک. و را بشنودازن عالقمندی نشان نمیداد و نمیخواست حرفهای 
قصد صاحب ماسیر که به . ساخته و در حالیکه تفنگچه اش را از پوش بیرون میکرد خود را به سرعت نزد اسیر رسانید

و دستهایش را به عقب خم شد منصب پی برده بود، بطرف خندقی که در کنار سرک قرار داشت نزدیک شده، بر زانوانش 
تن اسیر از اصابت گلوله به لرزه آمده و در حالیکه دستهایش . چه اش به پشت سر او فیر کردبریدمن از تفنگ. سر گره زد

غوش بکشد، روبه طرف خندقی که هنوز آب باران دیروز در آن آشوده می شدند، تو گوئی کسی را میخواست در ګ
را  روح بی لحظاتی بعد  جوان ه و ختزن که فریاد جگر سوزی سر داده بود خود را باالی مقتول اندا.  دییده بود افتکنخش

بریدمن قاتل و مادونانش به سرعت به طرف یکی از پس کوچه ها . اه هم از پاها به طرف سرک کشانیدگگاه از شانه ها و 
 .ر پنهان گردیدندانظاشتافته از 

 

اوسادچی . دفتر است کردنترک و در حال  ، دید که آمرش عجله داردردیدگ اوسادچی وارد دفتر بمجردی آنکه  ستاراستین
صورتش . رنگ و رخ آمر دفتر در آن لحظات خوب نبود. با نارضایتی و دشنام زنان کاغذهای را در دوسیۀ جابجا میکرد

باالی میز کار آمر . هایش پندیده و فرو رفتگی های زیر چشمان سرخ شده اش کبود رنگ می نمودند. . . تورم کرده، پیلک
 توجه. ده و بر تلگرام رسیده از مرکز پارچه های قند و بستۀ باز نشدۀ بیسکویت دیده می شدندگیالسی  چای نیمه نوشی

را چپرکت قاتکی با کمپل و بالشت نا منظم شده که در همجواری الماری برای کتابهای که مملو از قاموس ها و  ستاراستین
 .ها بود به خود جلب کرد. . . دائرة المعارف

 "ع عاجل داری؟کدام موضو: "اوسادچی
 ."آیا نمی بینی که من اکنون به تو رسیدگی کرده نمیتوانم. آزارم نده: "میشد درک کرد اوسادچیاز سؤال 

میتوانست  از فرصت استفاده کرده چیزهای را به آمر خود بیان کند، ولی خواست اینکار را در فضای  ستاراستینالبته 
 :بنابرین جواب داد. ری بسپاردآرامتر بکند و چی بهتر که آنرا به وی تحری
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 ."نخیر، عاجل نیست" 
 :در حال خارج شدن از اتاق اوسادچی

تو فعأل سفارت را ترک نکن، راستی بگذار همه کارمندان در . من باید فورأ نزد وی بروم. سفیر ما را به جلسه خواسته"
 ."داشتوقتی برگردم، ما و شما نیز جلسۀ خواهیم . جاهای خود قرار داشته باشند

 

 .رفتموروزوف  -آرلوف ستاراستین پس از آنکه اوسادچی دفتر را ترک کرد، نزد معاون او
او در حالیکه . مثل همیشه سرحال، دریشی شیک به تن، بی صدا در عقب میز کارش نشسته بود موروزوف -آرلوف

مثل همیشه پیپ  موروزوف -آرلوفمیان لبان .  نقره ای رنگ در دست داشت تلگرامی را مطالعه کرد" پارکر"خودرنگ 
 .نهایت ظریف انگلیسی که عطر خوش آیند از آن به مشام میرسید، قرار داشت

والدیمیر الحاق شده بود، تحلیلگر دفتر استخبارات  موروزوف -آرلوف بطرف راست، در عقب میز دیگری که به میز کار
 .تمام به تلگرامی که در دست معاون بود مینگریستدر دهن با دقت " یاوا"سگرت " تحلیلگر. "نشسته بود خوتیایف

نگاه کرده  با تعارفی سطحی   ستاراستینمآبانه اش به طرف " معلم"با بی تفاوتی از باالی عینک های  موروزوف -آرلوف
در معاون پس از آنکه آخرین اصالحات را . جا بگیرد خوتیایفاز ستاراستین دعوت بعمل آورد تا باالی چوکی در مقابل 

 !"بخوان . . . بگیر: "دراز نموده، به سختی آهی کشیده گفتستاراستین  تلگرام اطالعاتی وارد کرد، آنرا  بطرف
او قبل از آنکه شامل ارگان های کشفی . موقف خاصی در دفتر استخباراتی شوروی مقیم کابل داشت والیری ستاراستین

یان رسانیده، سپس برای تکمیل دورۀ ستاژ به افغانستان آمده و در آنجا شود، فاکولتۀ شرق شناسی پوهنتون لیننگراد را به پا
 .حین اقامتش در کابل دوستان و آشنایان زیادی میان حلقات روشنفکر افغان پیدا کرد. به حیث ترجمان کار میکرد

)...( 
 

ر مثال در سیف مذکور بطو. دوسیه های بیشماری قرار داشتند" ماکاروف"عالوه بر تفنگچۀ نوع  ستاراستین در سیف
در آنجا همچنان اسناد و طرح ها در مورد کسانیکه . دوسیه های تمام اجنتان که در افغانستان فعالیت میکردند وجود داشتند

دوسیه های اطالعاتی و اسناد مربوط به . استخبارت شوروی قصد داشت آنها را به حیث اجنتان استخدام نمایند قرار داشتند
این مأمور جوان وظیفه  .استخبارات شوروی در کابل و سائر اسناد نیز در همین سیف نگهداری میشدند هر کارمند دفتر

در بارۀ  فعالیت دفتر استخباراتی " مرکز"اکثر توصیه ها و مشوره های . داشت همۀ این اسناد را مطالعه و بررسی نماید
" کاویدن"دوست داشت مصروف  ستاراستین.)...( ب میشدندتهیه و ترتی ستاراستین مقیم کابل در اثر گذارشات و نظریات 

 30-20او با مسرت زایدالوصفی راپورهای مأمورین استخبارات شوروی را که طی سال های . دوسیه های کهنه باشد
ه او قرار داشتند مطالع" آرشیف"روی کاغذ پاپیروس تحریر یافته بودند و در " پنسل های کیمیائی"میالدی قرن بیستم با 

 .میکرد
)...( 

 

اسناد سوبولیف همه . آ. ومتدرجأ از برکت استعداد فطری و راهنمائی آمر مجرب و کار کشتۀ قبلی اش به نام   ستاراستین
ترتیب تاریخچۀ فعالیت های کشف شوروی را  به خاطر سپرده و بدین( هدف همان آرشیف است)موجود را در سیف کابل 

 .شوروی مبدل گردید - ه به یک متخصص با صالحیت در مسائل افغاندر افغانستان آموخته  و در نتیج
 

پیشنهاد  ایوان یرشوفآمر آنوقت دفتر استخبارات شوروی در کابل  به افغانستان آمد،  ستاراستین 19۱۳زمانیکه در سال 
 .دوش بگیردرا نیز به " دفتر"همزمان با فعالیت های اوپراسیونی در کابل امور مالی  ستاراستینکرد تا شخص 

تلگرام حاوی معلوماتی بود که همکاران او بدست آورده . با دقت کامل تلگرامی آماده به ارسال را مطالعه نمود ستاراستین
های اخیر در کابل در بر  خورد و و همچنان خلص گفتگوهای مخابروی را در مورد کمیت قربانیان طرفین درگیر در زد

حصۀ منسوبین خود را از دست داده  2/3خبر داده میشد که گارد ریاست جمهوری " رکزم"در قسمتی از تلگرام به  . داشت
تلگرام  میرساند که  احصائیۀ دقیق کشته شدگان در قطعات مختلف اردوی افغانستان در . و دیگر کامأل مغلوب شده است

یدند، بلکه در نتیجۀ خصومت های  دست نبوده، زیرا صاحب منصبان و عساکر در روز کودتا نه تنها در جنگها به قتل رس
 .شخصی نیز کشته شده اند

 

خط زده شده بود و در آن در بارۀ محبوس  موروزوف -آرلوف" پارکر"همچنان سطوری را که با خودرنگ  ستاراستین
 ساختن عده ای از نظامیان عالی رتبه و مأمورین برجستۀ افغانستان، بدون لباس، در قفس های باغ وحش کابل در شب

او همچنان از متن تلگرام اندوهگینانه دریافت که آشنای او، خسربرۀ . کودتا یادآوری صورت گرفته بود نیز از نظر گذراند
پسر روکی که در یکی از . شاه افغانستان، آتشۀ اسبق نظامی افغانستان در مسکو جنرال سلیمان روکی دیشب کشته شده بود

حصیالتش را در اکادمی طب نظامی شهر لیننگراد به پایان رسانیده بود نیز شب شفاخانه ها به حیث جراح کار میکرد و ت
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تلگرام هکذا به مسکو از مفقود االثری و غایب شدن بسیاری از نظامیان و مأمورین افغان خبر . گذشته به قتل رسیده بود
 .میداد

 :تلگرام با کلمات آتی پایان می یافت
بکوشیم تا مشارکت خود را در حوادث کابل منتفع نمائیم، به عقیدۀ اکثر افغان ها و ما بخوبی درک میکنیم که ولو هرقدر "

در تبلیغات رسانه های گروهی غرب کودتای نظامی در اینکشور را بدون شک با تالش های جیوپولیتیکی اتحاد شوروی 
بخوبی ملتفت هستیم که تمام خطا  در عین حال ما  .در این گوشۀ  جهان و سیاست ضد امپریالیستی آن ارتباط خواهند داد

با اینهمه الزم است تا با رفقایی که جدیدأ به قدرت رسیده اند . های رژیم جدید در آخرین تحلیل به گردن ما خواهند افتید
کار همه جانبه صورت بگیرد تا از فشارها و اعمال تضعیقات علیه ( منظور اعضای حزب دیموکراتیک خلق است)

هکذا به آنها تفهیم شود تا از کدرهای داوود بخاطر پیشبرد . هور داوود حتی الوسع خودداری نمایندطرفداران رئیس جم
ما مطمئن نیستیم که استدالل کارمندان اوپراسیونی ما بر  تره کی و پیروانش مؤثر . اصالحات مترقی دعوت بعمل بیاید

پیشنهاد . حاد شوروی برای انجام این کار گماشته شوندواقع شود، بنابرین در کار است تا مسؤولین بلند رتبۀ حکومت ات
مالقات غیر علنی سفیر شوروی با تره " امکانات ما"طریق ی روزهای بعدی از طاپریل یا هم  29میگردد تا فردا تأریخ 

تیم که ما امیدوار هس. که در همجواری سفارت ما موقعیت دارد به راه انداخته شود" تاس"کی در دفتر آژانس مطبوعاتی 
الی موعد مالقات به سفیر صالحیت نامۀ الزم برای به راه اندازی چنین یک دیداری روی موضوع مطروحه داده خواهد 

 ."طی مالقات قریب الوقوع روی چگونگی به رسمیت شناختن رژیم جدید در کابل نیز باید بحث شود. شد
 

را که ساعتی ( که غالبأ صاحب منصب بود) رسیدن جوانی  پس از مطالعۀ تلگرام با هیجان تمام صحنۀ به قتل ستاراستین
که حکایت  خوتیایف. بازگو کرد خوتیایف و  موروزوف –آرلوف پیش در مسیر راهش  یکجا با همسر خود دیده بود به 

در این  ینستاراست او را نهایت بیخود ساخته بود، تقاضا کرد تا حادثۀ مذکور حتمی در متن تلگرام بیاید و یاهم ستاراستین
 .باره تلگرام مستقلی به مرکز بفرستد

)...( 
 

 :پس از آنکه یکی دوبار دود پیپ را به سینه فرو برد گفت موروزوف -آرلوف
باید همیشه . . .  درج این واقعه چیزی به دست نمیدهد... چندان درک نمیکنند" باالها"میدانید ما و شما را بدون آنهم در "

. . . ؟ بیائید باالی روان. . .؟ یا خیر. . .آیا آنها ما را درک خواهند کرد. . . ا مینویسیم بیاندیشیمدر مورد کسانیکه به آنه
عالوه  ستاراستین که از پـیـپـش بوی معطری به مشام میرسید، سپس خطاب به موروزوف -آرلوف." آنها فشار نیاوریم

روزهای خاطره نویسی بدردت میخورد، البته اگر تا آن زمان تو واقعه ایرا که شاهد آن بودی باخود نگهدار، برای : "کرد
 -آرلوفلحظه ای بعد تلفون روی میز . معاون با تبسمی که به سختی دیده میشد حرفهایش را تمام کرد. . ." زنده بمانی
خوتیایف را آمر، معاون، ستاراستین و . شنیده میشد اوسادچیدر گوشک تلفون صدای بریده بریدۀ . به صدا آمد موروزوف

 .نزد خود به جلسه میخواست
  
 

با مهارت  خوتیایفشدند و کارمندان شروع به سالم وعلیکی با یکدیگر کردند،  اوسادچیبمجردی که همه داخل اتاق 
لحظاتی باالی متن  وسادچیا. تلگرامی را که دقایقی پیش روی آن بحث صورت گرفته بود به آمر برای امضا پیشکش کرد

 .تکان داده، زیر آن مردانه وار امضا کرد خوتیایفنموده، سپس سرش را به عالمت تأئید بطرف تلگرام مکث 
 

آمر میخواست بدین ترتیب . اوسادچی پس از آنکه در عقب میز کارش قرار گرفت، همه مادونانش را از نظر گذراند
ناه پو از این بابت به نوشیدن الکهول ساعت اخیر هیچ یک از کارمندان را بیقرار نساخته  2۱مطمئن گردد که واقعات 

 .اندنبرده 
  

 :با صدای رسا و آمرانه که در حاالت عادی برایش معمول نمی بود گفت اوسادچی
اما . به دلیل واقعاتی که دیروز اتفاق افتادند، ما و شما نتوانستیم گردهم آئیم، هرکدام ما بطور مستقالنه فعالیت میکردیم"

با  15لئونید بریژنیفدر موجودیت من . من لحظاتی قبل از نزد سفیر برگشتم. وی دست گرفته شوداکنون باید تدابیری ر

                                                           
2

اتحاد ( عمأل رئیس دولت اتحاد شوروی)در زمان وقوع کودتای خلقی ها و پرچمی ها در افغانستان لئونید بریژنیف منشی عمومی حزب کمونست  

 .شوروی بود
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در شرایط کنونی مهمترین موضوعی   .به همین دلیل جلسۀ ما نزد سفیر طوالنی تر شد. تماس تلفونی داشتپوزانوف سفیر 
. میت شناختن رژیم جدید در افغانستان استکه در برابر بیوروی سیاسی حزب کمونیست اتحاد شوروی قرار دارد، به رس

برساند تا در حصۀ به رسمیت شناختن حاکمیت جدید از عجله کار گرفته " مقام باال"مشوره دادم تا به  پوزانوفمن به 
کابل  مثأل بلغاریا، ویتنام، آلمان دیموکراتیک، چه بهتر اگر نظام نو. بگذار اینکار را قبل از ما کشورهای دیگر بکنند. نشود

از ورای عینک های قیمتی  اوسادچی" شما چی فکر میکنید؟ آیا من درست میگویم؟. را  اول هندوستان به رسمیت بشناسد
به حرفهایش  اوسادچی. کسی اعتراضی نداشت. اش که زره بین های شفاف آن برق میزد مادونان خود را از نظر تیر کرد

اگر کسی مالقاتی دارد، بگذار اینکار را بکند، ولی باید از . اجنتها زیاد نیستندامروز جمعه است و مالقاتها با : "ادامه داد
آنعده از کارمندان که امروز با اجنتان . در مورد هر مالقات صحبت انفرادی خواهیم داشت. احتیاط تمام کار گرفته شود

. ات دیروز و روز پیشتر جمع آوری نمایندنمی بینند، همه به شهر بروند و نظریات مردم  و اتباع خارجی را در بارۀ واقع
نزد من  صرف در رابطه با مسائل مهم .  بسپارید خوتیایفآمده را به  و همه نظریات بدست. . . مقصدم را میفهمید؟ 

یکی از اوسادچی  سپس." توجه خاص تانرا را در بارۀ پیشگوئی ها  و انکشاف اوضاع سیاسی معطوف دارید. بیائید
 :مخاطب قرار داده گفتسیرگی باختورین نیت را به نام منصب داران ام

 
تمام معلومات را دربارۀ اتباع اتحاد شوروی که طی این روزها متضرر گردیده باشند و .  از شما یک خواهش خاص دارم"

 ."همچنان وضع جمعیت  شوروی ها را در کابل و سائر شهرها فورأ به من بسپارید
برو، یک کمی : "نموده گفت خوتیایفخته، بدون زنگی در آن، تقریبأ با نوازش رو به صدایش را آرامتر سا  اوسادچی

 !"رنگ از رخت پریده. بخواب
رنگ خودت را دیده : "از زیر ابروان برهم خورده اش میدید با خود گفت اوسادچیدر حایکه با خستگی بطرف  خوتیایف

 "ای؟
 

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 
 
 

از نام  خوتیایفخود . می نامیدند" میخ"را پشت سر ( تحلیلگر دفتر) والدیمیر خوتیایف کارمندان دفتر استخباراتی در کابل
کسانیکه که او را اینگونه می نامیدند غالبأ جوان و کم تجربه . که باالیش گذاشته بودند آگاهی داشت و از کسی آزرده نمیشد

ظاهرأ او بیشتر به یک . ت شده و موهای چنگ داشتقامت بلند و مستقیم، اندام الغر، بینی اندکی قا" تحلیلگر. "بودند
خوتیایف . باالی او نشده بود" میخ"اما خصوصیات ظاهری او باعث گذاشتن نام مستعار . انگلیس تبار شباهت داشت

تن به هیچگونه سازش نمیداد، ولو اگر بعضأ .  شخصی بود کم حرف، بعضأ لحن اش نهایت زننده و رک و راست می بود
عمدأ میخواهد آنعده از آمرین و همکارانی را که دوست خوتیایف گاهی چنین به نظر میرسید که . نب هم نمی بودحق به جا

هیمشه آرزو داشت معلوماتی را که او پس از  تجزیه، تحلیل و ارزیابی انبوهی از  راپورها   خوتیایف. ندارد عصبی بسازد
می بود که " میخی"دید در ذهن آمران تنبل در مسکو جا میگرفت، یعنی آماده میساخت و به مسکو ارسال میکرد، باید بالتر

بلی، باید طوری : " به دل آنها کوبیده میشد، و آمرین از اعماق چوکی هایشان به درد کابل پی میبردند و درک میکردند
 ."پیشنهاد میکند والدیمیر خوتیایفعمل کرد که 
در همین اتاق تنها در برابر خوتیاف . پر از  گرد و بوی سگرت بود" ومیاتاق عم. "هوا گرگ و میش بود. شام فرا رسید

ماشین تایپ نشسته بود و انبوهی از نظریات و راپورها را در بارۀ کودتای دیروز بررسی  و تحلیل کرده محتوای آنها را 
ت چرکی کناره هایش مایل به از گیالس نیم لیتره ایکه دیر زمانی کسی آنرا  شستشو ننموده بود و از باب. تایپ میکرد

ورق ها و پرزه ها بطور بی نظم روی میز او گذاشته . سرخرنگ شده بودند جرعه جرعه چای مینوشید و سگرت میکشید
ورق های دو ال شده، چهار ال شده، ورق های که در جیب های کارمندان اوپراسیونی در طول روز چملک شده : شده بودند

در کاغذ . اکثر پرزه ها و راپورها نظریات مثبت و حتی شادی بخش بودند. برهم خورده بود بودند و ترتیب صفحات آنها
 .میشد" مردم افغانستان"اکثرأ اشاره به 

)...( 
 

یکی از پرزه ها را که در آن نظر غالبأ یکی از طرفداران کودتاچی ها  نوشته شده بود برداشته و آنرا به شرح  خوتیاف
در اینجا جمله ای اهانت . . . ) باالخره ما!  ا از عنکبوت تاریک و متمادی فئودالیزم آزاد گردیدیمسرانجام م: "ذیل خواند

.( مترجم. آمیزی به رئیس جمهور آنوقت افغانستان، شهید سردار محمد داوود ذکر شده بود، و اینجانب آنرا حذف نمودم
ها و پیروان حزب دیموکراتیک خلق، بلکه بسیاری از  ملتفت بود که در آن لحظات نه تنها طرفداران کودتاچی خوتیایف

چقدر تعفن آور و چی  ذلت : "با خود می اندیشید خوتیایف. افغانها که از سیاست نهایت دور بودند همینطور فکر میکردند
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یت تمام از با رضا" توده ها"من خبر میدادم که . فقط دو روز قبل من به مسکو گذارشات کامأل دیگری میفرستادم! بار است
بلی، واقعأ هم همینطور بود، هزاران  . محمد داوود که از والیات کشورش بازدید بعمل می آورد حمایت و استقبال میکنند

زنده باد محمد داوود، حامی قانون : "نفر بیرون برآمده و با شادی از رئیس جمهور پذیرائی می نمودند و شعار میدادند
. م در آنروزها رئیس جمهور خود را دوست داشتند و از دیدن او صمیمانه خشنود بودندشکی نبود که مرد!" اساسی کشور

قانونی که کمتر کسی با آن کار داشت  و کمتر . . ." )حامی قانون اساسی"اما حاال همان مردم از مرگ رئیس جمهور، 
 ."بازهم شادمان هستند(  کسی آنرا خوانده بود

  
سپس همه پرزه ها .  داوود از قدرت و عکس العمل مثبت مردم به مسکو تلگرامی نوشت در بارۀ  برکناری محمد خوتیایف

و راپورهایی را که کارمندان اوپراسیونی در آنها  از نظریات مثبت افغانها در رابطه به کودتا حکایت داشتند در یک پاکت 
غیر " منابع"راپورهای که از ." میسوزانم پیش از رفتن به خانه تمام شانرا: " پالستیکی  جمع آوری نموده باخود گفت

بخاری مخصوص برای سوزاندن . مواصلت میکردند، محرم نبودند و  مانند بقایا عادی از بین میرفتند" شبکۀ اجنتوری"
 .در منزل دوم سفارت نزدیک زینه قرار داشت" بقیه ها"اینگونه 
. را دریافته باشد به  سائر راپورهای غیر محرم نگریستسپس با چشمان کسیکه باالخره غذای دوست داشتنی اش  خوتیایف

او . در تلگرامی که او عنوانی مرکز آماده ساخته بود درج نشده برای استفادۀ بعدی واگذار شدند" پرزه ها"محتویات این 
ندگی ها کباب گ"میدانست، کارمندانی که این پرزه ها را ترتیب داده اند حتمأ از آنها چیزهای خاصی خواهند ساخت، از 

 ."خواهند پخت
 

 :یکی از کارمندان اوپراتیفی راپور میداد
در حضور مریدانش مالقات کرده و  بلغُمبا ارتباطی رسمی، شیخ صوفی مشرب، مالک دکانی در جادۀ میوند به نام "

بخاطر تأمین عدالت  ما خبر داریم که تره کی و پیروانش این کودتا را: "گفت بلغُم. ردیمکدربارۀ کودتای دیروز صحبت 
آنها مثل باشندگان غرب می . شنائی ندارندآ" عدالت"نویسندگان، معلمین با عمق کلمۀ  -اما این روشنفکران. انجام داده اند

در آنجا حماقت حکم . دیر زمانیست عدالت در غرب از بین رفته. اندیشند، شما هم متاسفانه شاید همینطور فکر کنید
آیا . غرب انسان را نه بخاطر فعل دزدیدن، بلکه بخاطر تعداد اشیای دزدیده شده محکمه میکنند بطور مثال در. فرماست

کسانیکه دیروز . حماقتی بیشتر از اینرا میشود سراغ کرد؟  از این لحاظ نه در غرب و نه هم نزد شما عدالت وجود ندارد
آنها از خداوند فاصله دارند، بنابرین . ها مسلمان نیستندآن. در کابل به قدرت رسیدند قادر نیستند عدالت را تأمین نمایند

حتی اگر آنها به مسجد بروند و به . حرمت در افغانستان نخواهند بودسزاوار  هیچگاه از طرف مردم به عنوان اراکین 
 .آنها منافقی بیش نبوده و منافقت در اسالم گناه کبیره شمرده میشود. بپردازند هم عبادت مسخره گونه

شما برای مسلمان !" من خدا را نمی شناسم! من کمونیست هستم: "ا روس و شوروی هستید و به صراحت اظهار میداریدشم
خداوند . شما چهرۀ خود را پنهان نمیکنید، اگر چه چهرۀ شما شاید مورد  پسند ما نباشد. های وطن ما بهتر از اینها هستید

ما دست درازی  در کارهای ما مداخله نمیکنید، به عزت، مذهب و مال تا زمانیکه شما. چهره های گوناگون را آفریده
 .نمیکنید، برای ما بی تفاوت است که شما کی هستید؟ خدا را شکر که میان کشورهای ما سرحد وجود دارد

فهوم زندگی این سرحد نه تنها باالی زمین و دریا میگذرد، بلکه سرحد مذکور از میان ارزش ها  و عقاید مردم ما در بارۀ م
نباید سرحد . شما شوروی ها طرز زندگی خود را دارید و ما میخواهیم به زندگی معمول و مفهوم خود ادامه بدهیم. میگذرد

 .را عبور کرد، نه شما و نه هم ما
روحانیون  من میدانم این خلقی ها که تمثیل مسلمان بودن را میکنند، تالش خواهند کرد تا  اذهان عامه را تغییر داده، نفوذ

زیرا آنها . این همه باعث خونریزی خواهد شد. را محدود ساخته  و تعریفات اروپائی را در اینجا باالی مردم تحمیل نمایند
 .در مناقشه با مردم درگیر خواهند شد، و این همه بخاطر آنکه آنها روشن فکر استند

از خود  ما "بسیار آزرده نشد، چون همه میدانستند که داوود ولی هیچکس از او . داوود صدها مسلمان با تقوا را از بین برد
. داوود یک سردار بود، خان و مستبد بود، یک افغان بود. داوود کتابی در بارۀ غربأ ننوشته، در لیسه معلمی نکرده". است

او مسلمان بود، با  او مرتکب گناه میشد، اما. او بعضی از مسلمانها را بخاطر خوشبختی مسلمانهای دیگر از بین میبرد
! داوود طوری عمل میکرد که در وطن ما و در تأریخ ما معمول است. مردم بود، و در اینباره هیچکس شکی نداشت

، آنها خارج از "ما نیستند از"و اما، این انقالبی های شما . هرقدر یک مقتدر بیشتر میکشد،  او را بیشتر احترام میکنند
 ."ستندمردم قرار داشته و از شما ه

 

این بنیادگرایان فکرهای عجیبی در سر : "با گوشۀ چشم تبسمی که بیانگر نارضایتی اش بود کرده با خود فکر کردخوتیایف 
 ."حتی  وحشتناک است تصور کرد. . . دارند، اینگونه افکار اسالمی میتوانند عواقبی به بار آورند که

 :پرزۀ دیگری را برداشت خوتیایفسپس 
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نان چاشت را که از ساالد، پیزا با ماهی . مالقت کردم Maric Warren ماریک وارینالع متحدۀ امریکا با قونسل اض"
نیو "در کافی " بازار سبز"های کوچک گندیدۀ ساردین که در قطی های کانسرو ساخت ایتالیا میباشند ترکیب یافته بود  در 

را  ماریکودکا  و غذای مفت . توران را نیز من پرداختمپول رس.  من با خود ودکا برده بودم. صرف نمودیم" تریتونی
صورتش  همین که نشه شد، از . نوشیدن شراب را یاد ندارند. دارنداین امریکائی ها اعصاب نهایت ضعیف . مست ساخت

کوشش میکرد حتی به زبان . قواره های مزخرفی میساخت، چشمانش را هولناک کرده، حرکات نامناسب اجرا مینمود
 . . ."حرف بزند، من هم تالش داشتم از او عقب نمانم روسی

را نیز به او داده " میخ"با گرمی از دوستش که نام  خوتیایف!" طنز نویس! آفرین! چی مالقاتی: "با قهقهه خندید خوتیایف
و نوشته بود، راپور خود را در مورد مالقات با قونسل امریکا در کابل با مقدمۀ شوخی آمیز برای خشنودی خاطر ا و بود

 .بخوبی میدانست که به تعقیب مقدمۀ طنز گونه متن جدی، نهایت جدی خواهد آمدخوتیایف  .یاد کرد
)...( 

 
 :در راپور آمده بود

، اتحاد "کمونیستی"موصوف نظر داد که در نتیجۀ کودتای دیروز  ماریک وارینحین صحبت با قونسل امریکا در کابل، 
 .یط کنونی مسکو در پالیسی افغانی خود در برابر دو انتخاب قرار دارددر شرا. شوروی به دام افتاد

خود را برای پیاده کردن پروگرام خیال پردازانۀ حزب دیموکراتیک خلق، یعنی اعمار سوسیالیزم در افغانستان  -اول 
اتحاد شوروی   .اشتراک در این پروگرام تمویالت بی حد و حصر را از اتحاد شوروی خواهد خواست. مرتبط بسازد

به . مجبور خواهد بود تا پرسونل نهایت مجرب، مسلکی، با دسپلین و آشنا با خصوصیات افغانستان به این کشور بفرستد
استفاده از . دنمیکندر شرایط کنونی امکانات بشری و مادی اتحاد شوروی تکافوی اینهمه سرمایه گذاری ها را  وارینعقیدۀ 

در افغانستان پرداخته و در عوض " تمویالت"بدینترتیب مسکو به . نتایج را به دست خواهد دادنیرو و ابزار موجود حد اقل 
در همسایۀ " بخاطر به ثمر رسانیدن سوسیالیزم"یر مصارف عظیمی را زبنابرین شوروی ناگ. دست آوردی نخواهد داشت

ۀ ساحکمبودی ها قبل از همه در . اهد شدخوجنوبی خود متقبل گردیده در حالیکه که خود به محرومیت های معینی روبرو 
نتیجۀ این همه چی چیزی خواهد بود؟ این همه در نهایت امر به نفع ایاالت متحدۀ امریکا تمام . نظامی محسوس خواهند شد

 !"خواهد یافت
اتحاد شوروی، در نتیجۀ پالیسی مذکور رفقای افغانی . اتحاد شوروی به تمویالت محدود در افغانستان خواهد پرداخت -دوم 

اصالحات مترقی کجا استند؟ بخاطر : "پس از یکی دو ماه در برابر سؤال های اذهان عامۀ افغانستان قرار خواهند گرفت که
کدام اهداف شما قدرت را تصاحب نمودید؟ برای چی این انقالب خونین را به راه انداختید؟ رئیس جمهور کشور را به قتل 

." کاری از شما ساخته نیست شده کجا استند؟  دیده میشود که شما حرافهایی بیش نیستید و رساندید؟ اصالحات وعده داده
سپس پروسۀ رسوائی و افشا سازی احمق ها شروع گردیده، تبهکاران نشانی و برمال میشوند و تصفیۀ حساب ها به راه  

مالمت است، این مالمت است شنیده خواهند شده، او : "به دنبال اینهمه انگشتان شهادت به باال رفته و فریاد های. می افتند
 .جنگ همه علیه همه آغاز یافته همه گلوی یکدیگر را فشرده  و  در نتیجه همه مغلوب خواهند شد

ناکامی رفقای افغانی، مغلوبیت اتحاد شوروی نامیده شده و نظامی که به دنبال آن روی صحنه بیاید، روابطی را که مسکو 
ایاالت متحدۀ امریکا و سائر کشورهای متخاصم با اتحاد شوروی مواضع . خلق داشت نخواهد بخشید با حزب دیموکراتیک

افزون بر اینهمه اعتبار اتحاد شوروی در کشورهای رو به انکشاف خاتمه . خویش را در افغانستان استحکام خواهند بخشید
 ."میابد

 

او . ای که ارگ را مورد هدف قرار میدادند، یادآوری کرددر جریان صحبت ها با شعف از مهارت پیلوت ه ماریک وارین
من به ." با نقل قول از آتشۀ نظامی امریکا در کابل گفت که در طیاره ها احتماأل جوانان روسی قرار داشتند، نه افغانها

افغانها را در طیاره  ما میتوانیم نه تنها. شک نداشته باشید، در طیاره ها افغانها نشسته بودند: "خاطر نشان ساختم ماریک
پیلوت های خود . ها را نیز آموزش بدهیم های مشابه پرواز کردن و با مهارت بمباری کردن یاد بدهیم، بلکه حتی امریکائی

اما قبل از همه این افراد باید عضویت حزب کمونیست ایاالت متحدۀ امریکا را بدست آورده و سوگند . را نزد ما بفرستید
 ."معنی حرف های مرا نفهمید، بسیار مست بود ماریک ."یاد کنند" بین المللی کمونیستی جنبش"وفاداری به 

 

 :پس از مکثی راپور سومی را برداشته به خواندن آن پرداخت"  تحلیلگر"
اشرف خان یکی از . با اشرف خان، مالک منزل که من در همجواری عمارت سفارت کرایه گرفته ام مالقات کردم"

او همزمان شوهر دختر سفیر افغانستان در امریکا و شوهر ثریا، دختر فرزندی جنرال فاروق . حمد زی استمتنفذین قوم ا
حکمرانان قبلی افغانستان . اشرف خان تحصیالتش را در چکوسلواکیا تمام کرده.  لوی درستیز اردوی افغانستان میباشد

لیدران افغانستان به خانوادۀ او به دلیل داشتن . داشتند با والدین و اقارب اشرف خان معرفت( ظاهر شاه و محمد داوود)
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د که الی رتبۀ واشرف خان زمان کوتاهی منصب دار اردو بوده و گفته میش. ریشۀ اشرافی و اخالق نیکو احترام قایل بودند
حس . دنه میکپالن به حیث مسؤول یکی از دیپارتمنت ها ایفای وظیف تاکنون در وزار. نی نیز رسیده بودړتورنی یا جگ

اشرف خان زمیندار بزرگ و . را دارد" حضور داشتن"خدمت در ارگان های دولتی برای او بیشتر معنی . ندارد مقام طلبی
، به او درآمد شتهمیباشد در اطراف شهر کابل قرار دا متعلق به او ی که و حاصلخیزوسیع  زمین های . استپولدار 

پادشاه افغانستان امان . یاد آور شد کشور ن از تاکها در منطقۀ کوهدامن و دیگر نقاطدر این زمینه میتوا. فراوانی میرساند
های وسیعی را در همجواری قصر تاج بیگ بخشیده بود، جائیکه  اهلل خان در وقت و زمانش به پدر اشرف خان زمین

ای روسی و چکی روان صحبت اشرف خان به زبان ه. اشرف خان اکنون منزل مجللی اعمار نموده و در آن زندگی میکند
او باور   .بخاطر خریداری تحایف به پسرش به نام عزیز اکثرأ به مسکو سفر میکند. اتحاد شوروی را دوست دارد. میکند

 .دارد که اتحاد شوروی بهترین تولیدات روی زمین را برای اطفال دارد
چگونه سپری شده اند؟  طی صحبت کوتاهی که در  اشرف خان صبح امروز به منزلم آمد تا بداند که حوادث دیروز بر من

 :اشرف خان قرار ذیل ابراز نظر کرد( اوغالبأ شخصی کم حرفی است) حقیقت من باالیش تحمیل کردم 
آنها روابط نزدیک با سران . تره کی و پیروانش که این کودتا را اجرا نمودند، به قشر اشراف زادگان افغان تعلق ندارند"

آیا نورمحمد تره کی  . شما میدانید حتی پشتون های عادی، معموأل اجداد خود را اال هفتمین پشت می شناسند. اقوام ندارند
فرض کنیم او آنها را می شناسد؟ آیا او به آنها . از  هویت اجداد خود باخبر است؟  حد اقل از سومین پشت خود؟ باور ندارم

 ند؟  برده ؟  مزدورکار؟  فقیر؟ چوپان؟اجداد او کی ها هست. افتخار میکند؟  فکر نمیکنم
. هرکسی را که این اقوام بپذیرد، همان کس حاکم خواهد بود. اقوام پشتون در کشور ما همیشه سیاست را تعیین کرده اند

من باور ندارم که لیدران اقوام پشتون از حاکمیت جدید طرفداری بکنند، . ارادۀ سران اقوام پشتون فیصله کن بشمار میرود
 . . ."بنابرین حکومت نو پیدا را حتی چوپان ها هم قبول نمیکنند

 

ناگفته نماند که این علم را خوب . لینینیرم را آموخته ام -من  در کشور چکوسلواکیا مارکسیزم : "اشرف خان در ادامه گفت
او فکر میکند که پشتونهای که دارد، " تئوری طبقاتی"من میدانم که افکار تره کی ریشه در . محصل ممتاز بودم. آموخته ام

او اینطور فکر میکند، چون او بیشتر یک انگلیس . نجات یابند" باال"قرار دارند آرزو دارند تا از استثمار قشر " پائین"در 
اما من برعالوۀ دانشی که در پراگ کسب کردم، درسهای را که از پدر و و پدرکالن هایم که پشتونهای . است تا یک پشتون

تئوری . به همین دلیل است که من باور دارم، تره کی در خطا است. ودند به دست آورده ام،  نیز به یاد دارماصیل ب
این . لینینزم را دارم -شما فکر نکنید که من قصد نقد تئوری مارکسیزم . برای اروپاست" باال"و " پائین"طبقاتی، این همه 

ما فاقد کارگران، دهاقین، سرمایه داران، به معنی . ات وجود ندارنداما در جامعۀ افغانی ما طبق. یک علم  بزرگ است
 .اروپای آن هستیم

ما کشوری استیم دارای . به عبارۀ دیگر روابطی که در آن ایام در اروپا میان طبقات حکمفرما بود نزد ما وجود ندارد
من . لینینیستی ارزیابی کرد -ه تئوری مارکسیستی روابط درونی اقوام  و روابط آنها با یکدیگر را نمیتوان از دیدگا.  اقوام

من در ارتباط بسیار نزدیک با قوم . در اینباره زیاد فکر کرده ام، در اینجا در افغانستان تئوری نامبرده قابل تطبیق نیست
البته . گیرندها در قوم من علیه یکدیگر قرار ب" باال"ها و " پائین"خود قرار دارم  و به مشکل میتوانم تصور کنم که 

پائین "و " باالها"نباید از یاد ببریم که . اما مناقشات مذکور هیچگاه ماهیت طبقاتی نداشته اند. مناقشات میان اقوام رخ میدهند
 ."در اقوام ما اقارب یکدیگر هستند" ها

 

: فکر فرو رفت سگرتی  را روشن کرد  و به. مدتی در مورد محتویات راپورهای که خوانده بود فکر کرد خوتیایف
یکی خشمگینانه تهدید میکند که قهر مسلمان ها برانگیخته خواهد شد، دیگری قصۀ سرمنگسک ! چیزهای عجیبی مینویسند"

سومی در حالیکه میخواهد بگوید که دوست ما . . ."  اگر کمتر کمک کنید. . . اگر زیاد کمک کنید: "را سر داده میگوید
حاال که این پرزه ها در برابر . در عین حال همۀ این نظریات معقول به نظر میرسند. است، ولی دوست، دوستان ما نیست

شاید بهتر باشد تا آنها سوزانده نشوند و به تلگرامی آماده شده !  من استند، من میتوانم تمام آنها را طعمۀ حریق بسازم و ختم
 "ز دریابند؟حد اقل سه نظر متفاوت را نی" مقامات"عالوه گردند تا بدینترتیب 

 

غرق این افکار دوسیۀ کارتنی را که در آن تلگرام آماده شده برای ارسال و راپورهایی را که لحظاتی پیش خوانده  خونیایف
دروازۀ اتاقش بسته . را در دفترش نیافت اوسادچیاما معاون . رفت موروزوف -آرلوفبود  قرار داشتند برداشته به اتاق 

در کنجی  موروزوف -آرلوفاو را نیز در جایش نیافت، اما در اتاق اوسادچی، . ر روان شدبود، از آنجا سوی دفتر آم
را باالی نوک بینی پائین نموده بود، " معلم مآبانه اش"در حالیکه عینک های  موروزوف -آرلوف. عقب میز نشسته بود

 .کاغذهایی را پائین و باال میکرد
 :نمیشد گفت با صدای که تقریبأ شنیده موروزوف –آرلوف 
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اگر چیزی . . . احتماأل حملۀ قلبی بوده باشد. به شفاخانه. . . آمر صاحب را بردند. . . داخل شو (خوتیایف)ولودیا، بیا "
 !"برای امضا داری، پس بده

 .که نمیدانست چی بگوید، با  وارخطای تمام چیزهای را که با خود آورده بود روی میز گذاشت (خوتیایف)" میخ"
 "حال آمر صاحب چطور است؟: "فخوتیای
 . . ."من داکتر نیستم. . . نمیدانم: "در حالیکه به سختی نفس تازه میکرد جواب داد موروزوف -آرلوف

 

معاون دفتر استخبارات متنی را که خوتیایف ترتیب داده بود از نظر گذرانده، بعضی از عالمات را در آن تصحیح نموده و 
میبرد از باالی  خوتیایفاو در حالیکه قلم خود رنگ نقره ای رنگ خود را به طرف متن . خواست آنرا به امضأ برساند

 "چیزی دیگری هم برای امضا داری؟: " نگریسته پرسید خوتیایفعینکش سوی 
 ."بخوانید: "راپورهایی را که موجب تشویش او شده بودند بیرون آورده گفت خوتیایف
پس از خواندن . حین خواندن حتی یک عضله در صورت او تکان نمیخورد .بسیار بطی میخواند موروزوف –آرلوف 

صرف در آن نظریات مثبت و حمایت  بخش را در مورد انقالب دیروز درج نموده بود به امضا  خوتیایفتلگرامی که 
 :رسانده گفت

باالی آنها کار خواهیم . . . ارآنها را نگهد. . . راپورهای که محتویات آن شامل تلگرام نگردیده اند، بسیار خوب استند"
و ما را . . . سرهای شان گیچ میشود . . . میدانی اگر ما اینهمه را اکنون به اطالع آمرین خود در مسکو برسانیم . . . کرد

 ."می آید ایوان ایوانوویچ. . . افزون برهمه به تأریخ دوم می نزد ما . . .  درک نخواهند کرد
فکر  ایوان ایونوویچ. . . چرا ما باید در مورد سرگیچی آمرین یا در بارۀ  : " شده بود پرسید در حالیکه عصبانی خوتیایف

 ایوان! فهمیدم! آه، بلی: "در حالیکه خودش سخنان خود را قطع میکرد پس از مکثی بالفاصله افزود خوتیایف" کنیم؟
 !"ایوانوویچ

ۀ قلبی باالی آمرش، احساس ناتوانی از اینکه نمیتواند مرکز را از حمل: از این همه حوادث به دوران افتیده بود خوتیایفسر 
به کابل، مسائلی بودند که او  یرشوف ایوان ایوانوویچباخبر بسازد و باالخره مسافرت قریب الوقع  " منابع"راپورهای سائر 

 .را سخت ناراحت میساختند
به خانه : " در این میان با خود فیصله نمود" میخ. "بود او تمام شب نخوابیده بود، و جالبتر اینکه خواب از سرش پریده

 ."میروم،  و شراب مینوشم
 "مرا دیگر کار دارید؟: "با صدای آرام از آمرش پرسید خوتیایف

 :حدس میزد جواب داد" تحلیلگر"که بنظر میرسید در مورد تصمیم  موروزوف -آرلوف
 ."خوب استراحت کن... برو"
" ریاست عمومی اول"رئیس . را طبق معمول با اجرای تمرین سپورتی آغاز کرد 19۱3پریل ا 29 صبح کریوچکوف. ا. و

اجرای تمرینات با انرژی . شخصی بود که عادات خود را تغییر نمیداد( کشف خارجی)اتحاد شوروی . بی. جی. کی
 .سپورتی صبح نیز یکی از همین عادات او بود

، دریشی سپورتی صبح ازبستر برخاسته ۲های رخصتی حسب عادت ساعت حتی در روز کریوچکوفآنروز شنبه بود، اما 
اش را به تن نموده و به چمنی که در همسایگی منزلش قرار داشت رفته به جست و خیز و حرکات خسته کنندۀ سپورتی 

 تا کریوچکوف. به طرف کار حرکت می کرد ،پس از اجرای تمرینات سپورتی، شاور و صرف صبحانۀ محقر. پرداخت
منازل رهایشی . فاصله میان منزل و دفتر او در حدود یک کیلومتر بود. پیاده میرفت" کشف خارجی"دفترش در ریاست 

تشکیل میدادند که ذریعۀ دیواری احاطه  ساختمانهای را  "کشف خارجی"و تعمیر ریاست "  کشف خارجی"مأمورین ادارۀ 
ط مذکور دور از انظار دیگران در میان جنگلی آنسوی جادۀ حلقوی شهر محی. گردیده و بیگانه ها به آن اجازۀ ورود نداشتند

 .مسکو قرار داشت
 

این منطقه با . نام دارد جابجا گردید 16"یاسینیووه"در این منطقه که " کشف خارجی"هفت سال قبل از امروز ریاست 
. آویخته بودند ،"رکز علمی تحقیقاتم" ،دیواری مطمئنی احاطه شده و باالی دروازۀ عمومی آن تابلوی فلزی را با متن

به هر حال بدون آنهم کمتر کسی جرئت میکرد به این . متن را نوشته بود، بدون شک طنز نویس زرنگی بوده کسیکه این
نشانی " دخول منع است"به آنجا منتهی میگردید با عالمۀ ترافیکی " حلقوی"سرک که از سرک . نزدیک شود" منطقه"

 .گردیده بود
 

                                                           
16

 .شوروی در آنجا موقعیت داشت" ف خارجیکش"غرب مسکو، ادارۀ  -نام ناحیۀ در جنوب.  
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برگهای تازه و نورس درختان توس و چنار سر : فصل بهار در حومۀ مسکو همیشه بهترین موسم سال بشمار میرود اواخر
میکشند، زمین با سبزۀ تازه و زمردین آراسته میشود، آسمان بلند، سراپا نیلی و بدون هرگونه لکه ای زیبائی خاصی 

 ...میداشته باشد
این قدم . در نوع خود ادامۀ تمرینات سپورتی صبح  او میبود کریوچکوف رایدر حقیقت راه پیمائی صبحانه الی دفتر ب

اما وقتی به این شخص که جثۀ کوچک و قد نچندان بلند که راه . زدن غیر مستقیم به او نشاط و خوشبینی بیشتر می بخشید
اینهمه نعمات  او از رو میان جنگل را به صوب دفتر می پیمود  نگاه میکردی، حتی در فکرت هم خطور نمیکرد که

 .طبیعت حظ ببرد
او اصأل چنین . ظاهرًا بهیچوجه به رئیس اداره ایکه نیم دنیا را در هراس دایمی قرار داده بود شباهت نداشت کریوچکوف

معلم مکتب میماند تا به آمر مخوف یا  او بیشتر به یک مدیر محاسبه، مأمور عادی دولت. یک شخصی را به یاد نمی آورد
یگانه  عالمۀ خارق العاده گی شخصیت او بود که با  کریوچکوفچشمان .)...( ادارۀ استخباراتی در سراسر جهانترین 

 .دخورمواجه شدن با آنها، حتی وقتی او از زیر عینک های ذره بین دارش مینگریست، مخاطبش تکان می
 

ست و چهره اش متمرکز بودن را نشان میداد صبح آنروز او با قدم های استوار و رسمی در حالیکه روبرویش را می نگری
 .، فقط سر می جنباندخشک به همکارانی که سر راهش قرار میگرفتند بدون یک تبسم. در حرکت بودش به طرف دفتر

)...( 
  

عادت کرده بود در فاصلۀ منزل الی ریاست یکبار دیگر کارهایی را که باید درهمان روز انجام  در عین حال کریوچکوف
" کشف خارجی"صبح روز یاد شده افکار رئیس . میکردتعیین دوم را  رجهذهنأ ترتیب و تنظیم کرده مسائل عاجل و د میداد

که در آنجا دو ( بعضی ها آنرا انقالب می نامیدند)افغانستان با کودتای نظامی . بکلی دور از زیبائی های حومۀ مسکو بود
قدرت را در کابل اشخاصی تصاحب کردند که نام هایشان  فقط دو . (I)دیدروز قبل رخ داده بود ناگهان وارد زندگی او گر

اشخاص مذکور . درج بود" ارتباطی های قابل اعتماد"به حیث اجنتان یا . بی. جی. روز قبل در ادارۀ کدر و پرسونل کی
" اختصاصیه های"از با استفاده  کریوچکوف" نفرهای"و  هلیدران سازمان نیمه مخفی سیاسی حزب دیموکراتیک خلق بود

خاص کمیتۀ مرکزی حزب کمونیست اتحاد شوروی تحت عنوان کمک به نیروهای چپ، به آنها پول می پرداختند و در 
طی این مالقات ها از آنها  کریوچکوف "نفرهای..."انجام میدادندمنازل به کرایه گرفته شده با آنها مالقات های محرمانه 

می کار نگرفته و در شرایط کنونی از هرگونه اقدامی بر ضد نظام قانونی در افغانستان مصرانه می طلبیدند تا از خونگر
رئیس جمهور داوود به قتل رسیده، نظام جمهوری از بین رفته : اما معلوم شد که همۀ این کوششها عبث بودند. بپرهیزند

 .وداکنون باید واضح میشد که با وضعیت پدید آمده چی روشی در پیش گرفته ش. بود
 

مقاصد این انقالبی ها که با چنین سرعتی قدرت را در کابل : "خطور میکردند کریوچکوفسؤال های زیادی در ذهن 
بدست گرفتند چیست؟ به کی اتکاء دارند؟ آیا آنها کدام پروگرام عملی دارند؟ اگر دارند طرق تطبیق آنرا چگونه می 

انستان چگونه خواهد بود؟ آیا غرب واقعات افغانستان را نتیجۀ دست عکس العمل غرب در قبال حوادث اخیر افغ(II)بینند؟
اندازی های مسکو تلقی خواهد کرد؟ عکس العمل حکومت اتحاد شوروی در مورد به قتل رسیدن رئیس جمهور قانونی، 

باید باشد؟  چگونه (III)اعضای خانواده و وزرای کابینه اش که برخی زیاد آنها دوستان اتحاد شوروی بشمار میرفتند،
استخبارات شوروی پیرامون اوضاع بوجود آمده چی روشی را باید در پیش بگیرد؟ ارتباطات با اشخاصی که فقط دو روز 

 "قبل تحت نامهای مستعار با مأمورین شبکه های جاسوسی شوروی همکاری میکردند، منبعد چگونه ترتیب یابد؟
 

 :دادبه تحلیل اوضاع در ذهن خود ادامه می کریوچکوف
درعین حال موضع کمیتۀ مرکزی حزب کمونیست را . باید مشوره صورت بگیرد 1۱یوری آندروپوفواضح است که با "

بیروکرات کهنه کاری بود، هیچگاه  کریوچکوف..." بلی اینکار را باید فورأ انجام داد. دانست باید پیرامون این مسأله
او خود را عسکر راستین حزب میشمرد و باور راسخ داشت که . عجوالنه عمل نمیکرد، اول میخواند باز امضاء میکرد

موجودیت او را  "یاسینیووا"در  13"گرگان  پیر"عده ای از . فرستاده است" ارگانهای امنیتی"حزب او را برای خدمت به 
وکرات بیر"و " غیر مسلکی"، "بیگانه"را  کریوچکوفآنها پشت سر . در اجتماع مخفی خویش به سختی تحمل میکردند

خبر بدهد، ولی به اینکار متوسل " باال"، او میتوانست به بوداز شایعات در بارۀ خود اگاه  کریوچکوف. یاد میکردند" حزبی
... ؟ داداره کن 19نداجیمز ب را باید حتمأ یک"کشف خارجی"کی گفته که ادارۀ " می اندیشید: در چنین لحظات با خود. نمیشد

اجنتها را استخدام کنند، عملیات مخفی را به : سابق مصروف کارهای خویش باشندلکمافی ا" گرگان سالخورده"بگذار این 

                                                           
.اتحاد شوروی بود( کمیتۀ امنیت دولتی)حین وقوع کودتای هفت ثور در افغانستان، یوری اندروپوف رئیس کی جی بی 
1۱

  
.اتحاد شوروی میباشد" کشف خارجی"ۀ ان کدر های سالخورده و محافظه کار در ادارگهدف نویسند 
13

  
1-  James Bond ادارۀ استخبارات برتانیه   00۱ی تحت شمارۀ کارمند تخیلMI6.  
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راه اندازند، به دزدی اسرار بپردازند، معلومات تخریب کننده را جمع آوری نمایند، در یک کلمه مصروف کارهای باشند 
نی یکی از وسایل سیاست های بزرگ درشرایط کنو" کشف. "من وظایف خود را به پیش خواهم برد(IV) .که یاد دارند

است، بنابرین در رأس آن هم نباید کدام مأمور اوپراسیونی قرار داشته باشد، بلکه یک سیاستمدار آبدیده که مکتب حزبی را 
 .پشت سر گذرانده باشد  باید رهبری آنرا بدست داشته باشد

البته در کمیتۀ مرکزی و وزارت خارجۀ کشور هم . غانستانبطور مثال، واقعه ایکه در همین تازگی ها اتفاق افتاد، یعنی اف
را به " فرعی"درعین حال تردیدی نیست که انجام تمام کارهای . ناگهانی چی کنند" هدیۀ"هنوز بدرستی نمیدانند که با این 

بل دور کشف خارجی در حوادث کا"  نفرهای"و این نه تنها بخاطر آنکه . خواهند انداخت" کشف خارجی"دوش ریاست 
 (V) ."افتاده دست داشتند

 

احساس میکرد که مسألۀ افغانستان ساده نبوده و متداوم خواهد بود، در آنجا منافع اشخاص، گروه ها، کشورها کریوچکوف 
 .و حتی  ایدیالوژی های مختلف در برابر یکدیگر قرار خواهند گرفت

 

قبل از آن او مدت سه سال به . تقرر یافت( کشف خارجی)سه سال قبل به کرسی ریاست عمومی اول  والدیمیر کریوچکوف
که نمایندگان مکتب سابقۀ استخبارات شوروی  بودند، ایفای  مورتینو  سوخاریفسکینوبت معاون دو رئیس سابق این اداره 

ت کرده بودند روسای قبلی، کارمندان عادی اوپراسیونی بودند و پلیت های پر از ستاره داشته و بیشتر عاد. وظیفه کرده بود
با آمدن خود به ادارۀ کشف آنرا سیاسی ساخته، به فعالیت آن رنگ و رونق عصری  کریوچکوف .مجریان اوامر باشند

به زودی متوجه فعالیت و نقش  آندروپوف. بی. جی. رئیس کی. بخشیده و در برابر کارمندان آن وظایف بزرگتری گذاشت
 .می آمد "یاسینیووا"قتأ شخصأ به دیدار مأمورین آن به گردیده و وقتأ فو" کشف خارجی"نوی ادارۀ 

)...( 
 

را  22ساراتفکار میکرد، فاکولتۀ حقوق پوهنتون ایالت  21در شهر ستالینگراد 20زمانیکه در چوکات کمسمول کریوچکوف
او  19۳1ر سال د. څارنوال ایفای وظیفه کرده بودبه صفت ( دستالینگرا)بصورت غیابی به پایان رسانیده، سپس در همانجا 

نجا او یگانه محصلی بود که به آموختن زبان هنگری آدر . را برای تحصیل به اکادمی دیپلوماسی اتحاد شوروی فرستادند
کسی نبود که  کریوچکوفاما . پرداخت، دیگران جرئت نمیکردند به آموزش این زبان پیچیدۀ اروپای شرقی مبادرت ورزند

که ( قبل ازهمه برای خود)عت در یک شبانه روز میخوابید و بدین ترتیب ثابت ساخت چهار سا -او صرف سه . تسلیم شود
 بوداپست پس از مدتی او را برای کار به سفارت اتحاد شوروی در. میتواند نسبت به دیگران کارهای زیادی را انجام دهد

همانجا در بوداپست، . حکومتی گردیدفرستادند، جائیکه او حین اقامتش شاهد وقوع داغ قیام ضد ( پایتخت کشور هنگری)
بزودی دریافت که این دیپلومات جوان دارای استعداد، پشتکار، حوصله مندی، حافظۀ  آندروپوف .آشنا شد آندروپوف با

 .قوی و سریع، توانائی تحلیل و ارزیابی مسائل را داشته  و در اجرای امور محوله صادق میباشد
 

در کمیتۀ مرکزی حزب " کشورهای سوسیالیستی"تقرر یافتن به حیث آمر بخش  پس از برگشت به مسکو و آندروپوف
ومدتی بعد، پس از احراز مقام همکار را نیز نزد خود خواسته، نخست به صفت  کریوچکوفکمونیست اتحاد شوروی، 

در کمیتۀ  ۀ بازی های پشت پردهدر نتیج 19۲۱در سال . منشی کمیتۀ مرکزی حزب کمونیست او را دستیار خود ساخت
طبیعی بود که او تقریبأ بالفاصله همکار آزموده و . تعیین گردید. بی. جی. به حیث رئیس کیندروپوف مرکزی حزب آ

ادارۀ سکرتریت این ارگان مهم را به کریوچکوف واگذار .  . بی. جی. در کی. آورد 23"لوبیانکه"وفادار خودرا نیز به 
 او از همان اولین روز بصورت جدای ناپذیر در کنار. موقعیت داشت ندروپوفآدر مقابل دفتر  کریوچکوف اتاق. نمودند

 .میبود، میدید، میشنید و می آموخت آندروپوف
)...( 

 
را تسلیم " اطالعات وتحلیل ها"در دفتر وسیع خود قرار داشت و  گذارش آمر شعبۀ  کریوچکوفدرست ساعت هشت صبح 

به امضاء رسانده و متعاقبأ راپور روزمره را که برای کمیتۀ مرکزی حزب  سپس تیلگرامهای آماده به ارسال را. میشد
پس از آنکه امور معمول روزمره را به پایان رسانید، همکار خود را احضار  کریوچکوف. د از نظر گذراندشترتیب می
" العات و تحلیل هااط" آمر بخش شرق میانه و همچنان مسؤول بخش ، "کشف خارجی"خواست تا معین ادارۀ  او نموده از

                                                           
  .اعضای آیندۀ حزب کمونیست اتحاد شوروی نخست  باید داخل  یک سازمان برای جوانان که به آن کمسمول میگفتند شامل میشدند  -5
 . ء گردیده بود، اکنون  مجددأ به نام  تاریخی آن، یعنی  والگاگراد یاد میگرددد مسماراگاین شهر که به افتخار جوزیف ستالین پس از پیروزی باالی آلمان نازی به نام او یعنی ستالین -6 
 . ایالت ساراتوف با جمهوری قزاقستان  همسرحد میباشد. گ روسیه بوده که در جنوب شرق بخش اروپائی اینکشور موقعیت داردیکی از شهرهای بزر -۱

 .شوروی در همین جا موقعیت داشت. بی. جی. رکزی کییکی از نقاط مرکزی و تاریخی مسکو، دفتر م -3  
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آورد که در اتاق انتظار دیرزمانیست مسؤول  دفتر  کریوچکوفهمکار او با رعایت نزاکت به یاد . را نزد او دعوت نماید
و یکی از آمرین دفاتر استخباراتی در یکی از کشورها که پس از سفر طویل المدتی به کشور آمده " ضد جاسوسی خارجی"

 ".حاال نی: "دستش را تکان داده گفت کریوچکوف. دمیخواهند با او مالقات کنن
 

پس ازآنکه مسؤولین بخش ها عقب میز وسیع . دعوت شدگان فورًا داخل اتاق گردیدند، تو گوئی فقط منتطر یک اشاره بودند
 "خوب، در کابل تان چی اتفاق افتاده؟: " با لحن آمرانه و خشک پرسید کریوچکوف وبیضوی جا گرفتند،

 .حاشیه روی نمیکرد و دایمأ مستقیم به اصل موضوع میپرداخت کریوچکوفوبی میدانستند که مادونان بخ
 "خبرهای اخیر از کابل از چی قرار اند؟: " در ادامه کریوچکوف

خبرها چندان رضایت بخش : " پیشکش میکرد گفت کریوچکوف در حالیکه تیلگرامی را به میدیانیک معاون او جنرال
در عدم موجودیت آمر . حادثۀ مذکور بسیار نابهنگام بوقوع پیوسته است. تماأل دچار حملۀ قلبی گردیدهاح اوسادچی. نیستند

 ." دفتر استخباراتی در کابل ما با دشواری های در آنجا مواجه خواهیم شد
ر باشد به شاید بهت. حملۀ قلبی؟ از وضع او جویا شده و تدابیری برای بستری ساختن او روی دست بگیرید: "کریوچکوف

 ."مسکو منتقل گردد یا در کابل زیر معالجه گرفته شود
 ."او مردی قوی است. مطمئن است که بزودی صحت یاب میشود اوسادچی خود: "میدیانیک

های  بلی، بلی  به یاد دارم شما او را از فعالیت: " در حالیکه میخواست قوت حافظه اش را تبارز دهد گفت کریوچکوف
 ."ائیل داشتید بخوبی میشناسیدمشترک که در اسر

 
 .و دهلی بود تل ابیبدر " کشف"قبآل مسؤول دفتر  میدیانیک

ما در کابل نباید " دفتر"در هر حال شما حق به جانب استید، حتی برای چند روز هم : "به سخنانش ادامه داد کریوچکوف
 "ا از چی قرار است؟پیشنهادات شم. بدون آمر باقی بماند، مخصوصًا در اوضاع و احوال کنونی

درحالیکه مسؤولین سائر استقامت ها را از نظر میگذراند توگوئی از آنها میخواست تا سخنانش را تأئید  میدیانیکجنرال 
ایوان نظر مشترک ما طوری است که در شرایط بوجود آمده برای یک سفر کوتاه مدت گروپی تحت ریاست :" نمایند، گفت

بخوبی آشنائی " انقالبیون"کسی است که با اوضاع اوپراسیونی در آنجا و با این  یرشوف .به کابل اعزام گردد یرشوف
او کسی است که به امور دفتر کشف ما در . استفاده صورت بگیرد یرشوفاین بهترین وقت است تا از تجارب مفید . دارد

 ."کابل فورًا رسیدگی کرده و رفقای افغان را نیز رهنمائی خواهد کرد
 " چی وقت باید پرواز کند؟ایوان یرشوف : "فکریوچکو
 .در زودترین فرصت ممکن، فکر میکنم در ظرف سه روز بتوانیم او را آمادۀ سفر بسازیم: " میدیانیک

 !"دست به کار شوید: "کریوچکوف
 

در اتاق  خواست تا" اطالعات و تحلیلها"مسؤول بخش  لیونوف و جنرالمیدیانیک  از جنرال کریوچکوفپس از ختم مجلس 
 مالقات میکرد  و طبق عادت قبل از آن ندروپوفباید به زودی با آ"  کشف خارجی"رئیس ادارۀ . بمانند

 .میخواست تا چگونگی اوضاع را از زبان همکاران شنیده و با نظریات آنها آشنا باشد
 صراحت و قاطعیت گفته بودیم تاما به آنها با . افغانها حرفهای ما را نشنیدندمیدیانیک، میبینید رفیق : "کریوچکوف

رئیس جمهور، همۀ خانوادۀ او، وزرای : و اکنون ببینید اینهمه قربانیان بیگناه را. داوود را غرض نگیرند، عجله نکنند
 (VI) ..."کابینه، منسوبین گارد ریاست جمهوری، جنرال های وفادار به حکومت

 :لیونوف سپس روبطرف جنرال
 "بینند؟ را می" دست مسکو"ورد کودتا در افغانستان چگونه است؟ در آن عکس العمل جهانیان در م"

در غرب اگر . اما تا کنون عکس العمل ها کمرنگ استند، معلومات خود را تکمیل میسازند. بلی همینطور است: "لیونوف
 ."در این مسئله دخالت ندارد. بی. جی. کدام تنبلی نگوید که کی

را اجرا نمودند کی هستند؟ " انقالب"میدانید آنهایی که این .  بسیار خونگرم و بی طاقت استند این افغانها مردم: "میدیانیک
آنها اتحاد شوروی را دیدند، سفرهای به سائر شهرهای ما نمودند و . صاحب منصبانی که در کشور ما تحصیل کرده اند

البته افغانها را ." ی میانۀ شوروی نداشته باشیمچرا ما نیز زندگی مشابه به جمهوریت های آسیا: "سرانجام فیصله کردند
" اینسوی دریا"فئودالیزم، فقر، عقب ماندگی مطلق حکمفرماست، در حالیکه در "  آنسوی دریا"در : قسمأ میتوان درک کرد

ین مهمتر از همه آنکه ا. شهرها و دهکده های سرسبز، برق همگانی، مکاتب، خدمات طبی، با سودای همگانی وجود دارند
و " آمو"همه نعمات نه در کدام جای دور، نه آنطرف اقیانوس ها، بلکه، در همسایگی افغانها قرار دارد، فقط دریاهای 

افغانها خیالپردازانه تصور میکنند که با آسانی و بالفاصله، تو گوئی دریا را عبور کرده، تمام . را باید عبور کرد" پنج"
 ."کشور را تغییر خواهند داد
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بلی، معلوم میشود که اینها به تبلیغ و تفهیم برتری های حاکمیت سیستم شوراها، استخدام شدن، : "موافقت کنان وفکریوچک
آنها خود بهتر از ما اینکار را میکنند . معتقد ساختن یا مجبور ساختن به آنکه شوروی را دوست داشته باشند، نیازی ندارند

طوریکه دیده میشود اینها به همه سوالها جواب های از قبل . ان، راه شوراها استو باور دارند که بهترین راه برای افغانست
 "آماده شده دارند، همینطور نیست؟

اندکی صبر . بلی، جواب دارند، مگر این بدان معنی نیست که آنها درست باشند: "در حالیکه سرش را تکان میداد میدیانیک
تره کی باید بصورت کل تفکر و . همه تره کی سخنرانی های خواهد داشت میکنیم، امروز یا فردا لیدران حزب و قبل از

 ."پروگرام عمل خود را در قبال آنچه بوقوع پیوست بیان نماید
خدا نکند اگر آنها اعالم نمایند که راه رشد سوسیالیزم را در پیش : "داخل صحبت گردیده عالوه کرد لیونوف جنرال

کم داشتیم، بدون  داشته باشیم،! مسایگی خود یک کشور دیکر به اصطالح سوسیالیستیما فقط همین را که در ه. میگیرند
 ."آنهم نیم دنیا را تغذیه مینمائیم

 

یکی از نویسندگان و طراحان گذارش اشد محرمی بود که سه سال قبل عنوانی کمیتۀ مرکزی حزب  لیونوفجنرال 
گذارش به . آماده گردیده بود. بی. جی. کی" ف خارجیکش"کمونیست شوروی از طرف آمرین بخش های مختلف ریاست 

 ."تا ساحۀ منافع کشور را در جهان محدود ساخته یا الاقل آنرا دیگر گسترش ندهند"رهبری شوروی پیشنهاد میکرد 
که از حالت واقعی کشور در ساحات اقتصادی، سیاسی و نظامی آگاهی همه جانبه و دقیق " کشف خارجی"مسؤولین ادارۀ 

. تند، عمیقأ درک میکردند که کمک های بالعوض به کشورهای روبه انکشاف بار عظیمی بر دوش کشور گردیده استداش
کشورهای راه : "سخن پردازان در کمیتۀ مرکزی به کشورهای طفیلی حتی اصطالح تمسخر آمیزی را اختراع نموده بودند

. شکستگی ها در پیکرۀ امپراتوری شوراها گردیده بودمتوجه درهم " کشف" 19۱۳درست در سال ". رشد غیر کپیتالیستی
مسکو دیگر در خود توانمندی آنرا . با آنکه در آن هنگام هنوز از بحران یاد نمیکردند، ولی عالیم ابتدائی آن مشهود بود

یزهای ریاست گذارش مذکور در دهل. را جابجا بسازد، تغذیه نماید، مسلح بسازد و آموزش دهد" دوستان"نمیدید تا اینهمه 
وقعی نگذاشت، زیرا نفوذ محافظه کاران در " گذارش"کمیتۀ مرکزی به  این . معروف گردیده بود" داستان قرن"به " کشف"

 .آنوقت در آن خیلی زیاد بود، و آنها تمایلی به تغییرات نداشتند
 

حکایتی نهایت . کرده بود، به یاد آوردم میدانید، من همین اکنون حکایتی را که یکی از  همکارانم به من بازگو: "میدیانیک
. باید خاطر نشان بسازم که کارمند مذکور، کدام مأمور عادی نبوده بلکه دیر زمانی در کابل کار کرده بود. برازنده ای است

 بهتره کی  19۲۱اندکی قبل از تدویر کنگرۀ مؤسسین حزب دیموکراتیک خلق، یعنی در حوالی . او بود" ارتباطی"تره کی 
همینکه ارگانهای سیاسی و رهبری حزب را ایجاد نمائیم، برای گرفتن قدرت آماده : "کارمند ما خاطر نشان ساخته بود

کارمند اوپراسیونی ما اینگونه حرفها را بارها شنیده بود، ولی این بار جلو خود را گرفته نتوانسته و باالی تره ." خواهیم شد
بعد چی؟ تمام فعالیت های شما فورأ خاتمه یافته و بالفاصله از ! قدرت را بگیرید؟ خوب گیریم که شما: "کی قهر شده بود

میدانید در حکایت مذکور ." اتحاد شوروی کمک خواهید خواست، قوای نظامی طلب خواهید کرد تا از انقالب شما دفاع کند
تره کی با خونسردی و دقت ! نی ماچی چیزی تعجب انگیز است؟ عکس العمل تره کی در برابر حرفهای کارمند اوپراسیو

و اتحاد شوروی با در . خوب، چی؟ بلی، اگر الزم باشد ما از اتحاد شوروی کمک خواهیم خواست: "تمام جواب داده بود
درخواست ما را رد نکرده  فورأ  به ما کمک  نموده و اگر الزم باشد قوا " اصل کمک های انترناسیونالیستی" نظر داشت 

 (VII) ."خواهد کردرا هم اعزام 
 .که چهرۀ تسخیر ناپذیر به خود گفته بود حرفهای معاونش را شنید کریوچکوف

دعوت "مسافرت وی غیر رسمی بوده و تحت پوشش  .چندی بعد تره کی را بمسکو دعوت کردند: "درادامه میدیانیک
کو گویا با تره کی ادیب افغانستان آشنا قلمبدستان مس. صورت گرفته بود"اتحادیۀ نویسندگان در چهارچوب تبادالت فرهنگی

درکمیتۀ مرکزی حزب  (VIII).اما در حقیقت این کسان دیگری بودند که میخواستند با تره کی ازنزدیک آشنا شوند .میشدند
با قاطعیت  اولیانوفسکیحین گفتگو . پذیرفت اولیانوفسکیکمونیست اتحاد شوروی تره کی را معاون بخش امور بین المللی 

 (IX) ."انقالب کردن عجله نکند"ام به تره کی خاطر نشان ساخته بود تا با تم
 

هردو . تره کی را پس از برگشت از سفر مسکو، پادشاه افغانستان، محمد ظاهرشاه نزد خود برای چای نوشیدن دعوت کرد
ن و راه های رشد آن صحبت در حالیکه پهلوی همدیگر نشسته بودند، بدون هرگونه مشاجره ای در مورد سرنوشت افغانستا

آقای تره کی،  شنیده ام شما چندی قبل به مسکو سفر کرده بودید و در : "در جریان صحبت شاه از تره کی پرسید. میکردند
برای من جای نهایت مسرت است که یک افغان . را بخاطر دست آوردهای ادبی تفویض نموده اند" لینین"آنجا به شما جایزۀ 
چون به او در کمیتۀ مرکزی حزب به جز )تره کی در حالیکه خجالت زده شده بود ." را بدست می آورداین جایزۀ بزرگ 

من واقعأ در . نخیر، این یک اشتباه است: "، گفت(کاله  پشمی که تحفه گونه به همه میدهند، چیزی دیگری نداده بودند
: د ظاهر شاه که مستقیمأ به چشمان او میدید ادامه دادمحم." مسکو بودم و در آنجا با فرهنگیان مالقات های داشتم، و بس
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شما میدانید، آقای تره کی، من خودم طرفدار معتقد دوستی با اتحاد شوروی استم و فکر میکنم که افغانستان در آینده بطرف "
ی اینگونه نظریات اما در شرایط کنونی کشور ما برا. تا حد معینی من با این نظریات همنوا هستم. سوسیالیزم خواهد رفت

 (X) .در غیر آن ما با ویرانی، بی نظمی، و جنگ ها مواجه میشویم. قطعأ آماده نبوده و نباید از عجله کار گرفت
 

هنوز هم با چهرۀ تسخیر ناپذیر نشسته بود و در  کریوچکوف. خاموشی حکمفرما گردید" کشف خارجی"در اتاق رئیس 
 .کس العملی از خود نشان نمیدادبرابر چیزهای که شنیده بود هیچ نوع ع

، (XI)از تپ و تالش های کمیتۀ مرکزی حزب کمونیست بخاطر کاهش خونگرمی دوستان افغانی آگاهی داشت کریوچکوف
اگر فردا حزب دیموکراتیک خلق اعالم کند که میخواهد در کشور سوسیالیزم را " :او با خود می اندیشید ...در عین حال

 رت عکس العمل بیروی سیاسی حزب کمونیست شوروی چگونه خواهد بود؟اعمار کند، در این صو
بنابرین بهتر است فعأل از نتیجه گیری ها خود داری . بدون شک از این نظر پشتیبانی میکنند 25پوناموریوف و 21سوسلوف

رای من بهتر است تا بگذار این جنرالها پیشگوئی ها و تیزهوشی های خود را تمرین نمایند، آنها حق دارند، ولی ب. گردد
 ".خونسردی خود را حفظ کنم

 

، شما فکر میکنید که آنها واقعأ آشتی کرده اند؟ آیا "پرچم"و " خلق: " "کوشش کرد موضوع گفتگو را تغییر بدهد میدیانیک
د و شروع میشود، کرسی های دولتی باید سپرده شون" کیک"آشتی میان آنها دیر دوام خواهد کرد؟ به زودی وقت تقسیم 

هیچ شکی نیست که حتی به کشتار همدیگر نیز متوسل . همینجاست که این دو جناح سرسختانه به خصومت شروع میکنند
 (XII) ."شوند

حیف و افسوس که در وقت و زمانش ما نتوانستیم به کمیتۀ مرکزی تفهیم نمائیم که وظایفی از : "آهی کشیده گفت لیونوف
را  از ما دور بسازند، زیرا " پاک کردن اشکهای آنها"و " آشتی ساختن آنها با یکدیگر"، "مالقات ها با اعضای حزب"قبیل 

 ."ندارد" کشف خارجی"اینهمه اساسأ ارتباطی به امور 
انتقاد از رهبری حزب؟ درحلقۀ آنها اینکار تا . نگاهی مالمت کنندۀ به همصحبتش انداخته و سرش را تکان داد کریوچکوف

کشف "چرا باید ادارۀ . بود لیونوف اما انصافأ حق به طرف جنرال. نباید از خط  سرخ عبور میشد حدی امکان داشت، ولی
آیا آنها منابع با ارزش اطالعاتی بودند؟ در افغانستان ... مصروف اینهمه جنجالها باشد؟ خلقی ها، پرچمی ها" خارجی

منجمله مأمورین )عالی رتبۀ حکومت  حتی مأمورین. هیچگاهی مشکلی برای بدست آوردن اطالعات وجود نداشت
معلومات دست (  استخبارات، نظامیان، اشخاص نزدیک به شاه افغانستان و سپس حلقاتی نزدیک به رئیس جمهور داوود

 .داشتۀ شان را با کشف شوروی شریک میساختند
اصل " اه به تاریخ سپرده شدۀ هنوز هم اوضاع  را از دیدگ 26څبروتونیو  اولیانوفسکی، پونوماریوفسالخوردگان از قبیل 

پول " دوستان"اعتماد داشتند تا به " کشف خارجی"رقم میزدند و اندازه میکردند و صرف به " انترناسیونالیزم بین المللی
از جانب دیگر ارتباط . برسانند، پیام های رهنمائی کننده بدهند و حتی مسائل شخصی لیدران حزبی افغانها را نیز پیش ببرند

بطور . مور اوپراسیونی اتحاد شوروی با عضو یک حزب نیمه مخفی میتوانست جنجالهای فراوانی را به بار آوردیک مأ
 .مثال متهم شدن به تخریبکاری در یک کشور بیگانه، اشد مجازات را در هر کشور در قبال دارد

استی، شما فکرنمیکنید که حاال ر: " که درک میکرد صحبت ها باالخره استقامت درست اختیار کردند، گفت کریوچکوف
وقت آن فرارسیده تا رفقای کمیتۀ مرکزی حزب را بطرف این کار ترغیب نمائیم؟ من حاضرهستم به رهبری حزب پیشنهاد 

به عقیدۀ شما عکس العمل رفقای . کنم تا گروپی از مشاورین ورزیده و با صالحیت حزبی را به افغانستان اعزام بدارند
 زمینه چگونه خواهد بود؟افغان ما در این 

 ."از این نظر استقبال خواهند کرد: "با عالقمندی میدیانیک
 ."بسیار سپاسگذار خواهند بود: " با اطمینان لیونوف

 وقت آن رسیده بود تا به آمر خود. از جایش برخاسته و بدینترتیب به همه فهماند که صحبت ها خاتمه یافته اند کریوچکوف
 .یزدزنگ م آندروپوف باید

 

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 
 

                                                           
گفته میشود که سوسلوف از نفوذ قابل مالحظۀ باالی . حزب مینامیدند" مغز متفکر"او را . ۀ مرکزی حزب کمونیست بودمنشی کمیت13۳۱ثور  ۱شخص مذکور حین وقوع کودتای   21

  .بریژنیف برخوردار بود. رئیس دولت اسبق اتحاد شوروی ل
  .کمیتۀ مرکزی حزب کمونیست و مسؤول روابط بین المللی کمیتۀ مرکزی بودمنشی 13۳۱ثور  ۱شخص مذکور حین وقوع کودتای   25
26

  .کار میکردۀ روابط بین المللی کمیتۀ مرکزی حزب کمونیست شخص مذکور به حیث معاون اول آمر شعب 13۳۱ثور  ۱حین وقوع کودتای  
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مسکو به پیشنهاد دفتر استخبارات شوروی در کابل مبنی بر ارتقای سطح ارتباطات با لیدران حزب دیموکراتیک خلق فورأ 
خود مالقات غیر  2۱"همسایگان نزدیک"با استفاده از امکانات : "هدایت داده شد پوزانوفبه سفیر . عکس العمل نشان داد

قرار معلومات دست داشته تره کی به زودی رئیس . کراتیک خلق، نورمحمد تره کی انجام دهیدرسمی را با لیدر حزب دیمو
طی مالقات کوشش کنید در بارۀ اولویت های رهبری جدید در رابطه به سیاست های . دولت افغانستان اعالم خواهد شد

توجه . ی معلومات بدست بیاوریدداخلی و خارجی و چگونگی اصالحات، تعیینات به کرسی های عالی دولتی از تره ک
خاص تره کی را به خود داری از تعمیل تضییقات و اعمال فشار باالی کدرها و طرفداران نظام  قبلی جلب نموده، خواهش 

تأمین روابط . کنید تا اشخاصی مسلکی و با صالحیت را که به ضد انقالب نیستند برای همکاری با حکومت جلب کند
 ."اهمیت زیادی خواهد دشتشخصی شما با تره کی 

 

 .را نزد خود خواسته و تیلگرام را به او نشان دادموروزوف  -لوفآرسفیر پس از خواندن متن رسیده از مسکو 
به نظر من ... ساعت چند؟... چی وقت میخواهید مالقات کنید؟ فردا؟. مشکلی وجود ندارد: "به سفیر موروزوف -آرلوف

ساعت هفت ونیم شام ... میرسانم تا او تره کی را  الکسی پیتروفمن به . به راه بی افتدچنین یک مالقاتی بهتر است شام 
 "؟الکسی... کی ترجمانی خواهد کرد؟. دعوت کند

بیشتر در  الکسی پیتروفبگذار . او گفتگوی مرا با تره کی ثبت هم خواهد کرد. را میگیرم ریوریکوفمن با خود :  "سفیر
 ."گردد امور تأمین مالقات متمرکز

 ."بهتر خواهد بود تا در مورد این مالقات حداقل اشخاص آگاه باشند: " موروزوف -آرلوف
کی میداند که گفتگوی . من کدام اسراری از ادارۀ شما ندارم. در مالقات حضور داشته باشد پیتروف اما بگذار. بلی: "سفیر

 ."ستهرچه نباشد، دوست شخصی تره کی اپیتروف  .ما به چی می انجامد
 "بیاید، شما یا تره کی؟ "تاس"کی باید اول به دفتر مطبوعاتی . سؤال پروتوکولی... و یک: " موروزوف -آرلوف

به هر حال هر طوریکه به . چون این یک مالقات غیر رسمی است، بنابرین فکرنمیکنم این موضوع آنقدر مهم باشد: "سفیر
 ."شما راحت است، عمل کنید

 

با رعایت تدابیر  دیمیتری ریوریکوفو سکرتر دوم سفارت  الکساندر پوزانوفشوروی در کابل روز بعد سفیر اتحاد 
کارمند دفتر استخباراتی که تحت پوشش آمر  الکسی پیتروفجائیکه نور محمد تره کی و  "تاس"امنیتی به دفتر خبر رسانی 

 .آژانس نامبرده در کابل کار میکرد انتظار شانرا میکشید، انتقال یافتند
 

تره کی را در محافلی که در سفارت برپا میگردیدند دیده بود، ولی حتی یکبار هم با او از نزدیک مالقات یا  پوزانوف
تره کی بمجردی ورود سفیر . دعوت میشد" نمایندۀ روشنفکران خالق"تره کی به محافل مذکور به عنوان . گفتگو نکرده بود

استقبال و سالم  یکه تبسم نشاط بخشی بر لبان داشت هر دو دستش را برایشوروی به اتاق از جایش برخاسته و در حال
نیز با احساس تمام با تره کی احوال پرسی نموده، سپس همه در عقب میز  پوزانوف. دراز کرد پوزانوفوعلیکی بطرف 

 .نشستند
ما ! ، ما اینکار را انجام دادیممیدانید: " تره کی به کسی شباهت داشت که باالخره در یک بحث طوالنی کامیاب شده باشد

از  پوزانوفچهرۀ تره کی حین ادای این جمالت میدرخشید، او میخواست تا سفیر !"  ما پیروز شدیم! انقالب کردیم
بدون آنکه حرافی کرده باشد، پیک اش را بلند  الکساندر پوزانوفاما . پیشگوئی دقیق و شجاعتش تمجید و توصیف کند

 !"بخاطر دوستی شوروی و افغانستان: "ر کوتاه و سنجیده شده همراهی کردنموده و آنرا با شعا
این را میگویند ! بسیار عالی: "کف میزد با خود گفت پوزانوفدر حالیکه در ذهنش به  ریوریکوفسکرتر دوم سفارت 

 !"یک جملۀ بدون باخت! مکتب کهنه
 

از طرف صاحب منصبان  (XIII)که کودتای نظامیکه تره کی اظهار داشت. سپس صحبت میان سفیر و تره کی آغاز یافت
اگر میر اکبر خیبر به قتل . در روز روشن اجرا گردید، در حقیقت از طرف خود داوود و رژیم مستبد او تحریک شده بود

یک تره کی در ادامه گفت که در چنین . نمیرسید، لیدران حزب توقیف نمیگردیدند احتمال وقوع این کودتا نهایت کم میبود
 .پیش آمدی او قانونمندی دیالکتیک عینی و ذهنی  را میبیند

 !"آه ها، کجا رفت: "که وظیفۀ ترجمانی سخنان تره کی را از دری به روسی به عهده داشت با خود گفت ریوریکوف

                                                           
2۱

میباشد که در عمارات سفارت خانه ها دو شادوش دیپلومات های عادی کار . بی. جی. کی" کشف خارجی"، همانان دفاتر "همسایگان نزدیک"ه هدف از در ادبیات  معاصر سیاسی روسی 

  .میکنند



 مبتال میگردیدیم( هجوم به افغانستان) Aچگونه ما به بیماری وایروس  غوث جانباز: ترجمه
 والدیمیر سنیگیریوف و والیری ساموونین: نویسندگان

 
 

 

 333 از 55

 

تره کی از جیب کرتی ناشسته و فرسودۀ خویش لیست اعضای آیندۀ . بحث ها روی مسائلی مشخص تری ادامه یافتند
پیش  الکسی پیتروفحکومت افغانستان  را بیرون نموده به دلیل نامعلومی آنرا نه به سفیر، نه به سکرتر دوم،  بلکه به 

 XIV      .این خطای دوستش را فورأ تصحیح نموده، لیست را بالفاصله به سفیر پیشکش کرد پیتروف .کرد
به خواندن حروف پیچیدۀ افغانی پرداخته و  ریوریکوف. خواست تا محتویات لیست را برایش بخواندریوریکوف سفیر از 
پس از آشنائی . به سفیر دربارۀ اشخاصی که در لیست درج گردیده بودند  مختصرأ توضیحات دادند پیتروف به کمک

های ما  امیدوار هستیم که در ترکیب رهبری افغانستان تمام نیرو: "گیری ذیل را بعمل آورده مقدماتی با لیست سفیر نتیج
تره کی با عالمت تأئید سرش را تکان داده، ولی موضوع مذکور ادامۀ ." وطنپرست و مترقی کشور اشتراک داشته باشند

 .بعدی نیافت
تره کی تأکید میکرد که . و تره کی در جریان این مالقات تماس های روی مسائل انکشاف آیندۀ افغانستان داشتند پوزانوف

تی و کمونیستی را تعقیب نموده و مسیر مذکور در مطابقت با خواسته های مردم قرار وطنش منبعد راه رشد سوسیالیس
 .دارد

او بکاهد و عالوه نمود که " خونگرمی انقالبی"در عکس العمل به این گفته های تره کی کوشش کرد اندکی از  پوزانوف
بنظر . مرحلۀ طوالنی تأریخی داردپروسۀ مذکور با در نظر داشت خصوصیات جامعۀ افغانی احتیاج به گذار از یک 

 .میرسید که گفته های سفیر،  تره کی را آزرده ساخته بود
مردم افغانستان با در نظر داشت عنعنات و رسوم . نخیر، ما به کمونیزم احتماأل پیشتر از شوروی خواهیم رسید: "تره کی

لینینیزم را وفق  -عنعنات افغانی و مارکسیزیم: هیمما باید صرف یک کار را انجام د. ملی خویش به کمونیزم متمایل استند
 XV ."دهیم

 

بنابرین او با اشاره به . لینینیزم به کدام نتیجۀ مطلوب نمیرسد -دریافت که بحث روی عنعنات افغانی و مارکسیزیم پوزانوف
و سائر تضییقات علیه هدایت کمیتۀ مرکزی حزب کمونیست اتحاد شوروی، توجه تره کی را به خود داری از اعمال فشار 

علیه کی؟ شما میتوانید از کسی نام ببرید؟ کدام  تضییقات  فشار و: "تره کی پرسید. منسوبین و کدرهای نظام قبلی جلب کرد
که چنین  پوزانوف." منسوبین رژیم سابق هدف شماست؟ لطفأ مشخصأ نام بگیرید و ما توصیه های شما را مد نظر میگریم

با تره کی انتظار نداشت، پیک اش را یکبار دیگر بلند نموده، صحتمندی شخص تره کی و  یک چرخشی را در صحبت
 .شگوفائی نظام جدید را آرزو نموده، آنرا سر کشید

 .پس از ختم مالقات اشتراک کنندگان با گرمی تمام باهمدیگر خداحافظی نمودند
 

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 

در والگای دولتی به میدان هوائی بین " ایوان یرشوف" کشف خارجی"ال ډګرویک ساعت قبل از نیمه شب  19۱3بتاریخ اول می 
 یرشوفدگروال . گروپی که رهبری آن بدوش او بود عازم افغانستان بودند یرشوفهمراه با . انتقال یافت" شیریمیتیووه"المللی  مسکو 

. آشنا گردیده بود( آندروپوف. )بی. جی. یبا اشخاص مذکور فقط چند ساعت قبل، نخست در اتاق انتظار و سپس در دفتر رئیس ک
حفاظت )، مأمور ریاست نهم (ادارۀ ضد کشف)مأمور ریاست عمومی دوم : به کابل میرفت قرار ذیل بود یرشوفترکیب گروپ که با 

 XVI (.اوپراسیونی -وسایل تخنیکی)و مأمور ریاست چهارم ( تعقیب بیرونی)، مأمور ریاست هفتم (از اعضای بیروی سیاسی

اعضای گروپ مذکور را مخاطب قرار داده پرسیده بود که آیا سؤالی نزد شان   آندروپوفقبل از عزیمت به افغانستان،  
مگر حاال در داخل . باقی مانده، و آیا تمام مسائل برایشان وضاحت دارد؟ هیچکسی خود را تکان نداده و همه خاموش بودند

که چهرۀ جذاب و موهای " ضد کشف"، دگرمن ادارۀ یرشوف یکی از همسفران. طیاره نزد بعضی ها سؤاالتی پیدا شده بود
آمده، کارمند ریاست نهم را که در  یرشوفچنگچنگی تاریک  داشت، در حالیکه با آواز آرام آهنگی را زمزمه میکرد نزد 

 :نشسته و مست به نظر میرسید با نزاکت به چوکی دیگری منتقل ساخته پرسید یرشوف چوکی پهلوی
بنظر شما مأموریت من در . ، چون شما به خواب نرفته اید، اجازه بدهید تا شما را اندکی ناراحت بسازمیرشوفرفیق " 

کابل چگونه خواهد بود؟ از چی باید آغاز کرد؟ به کدام مسائل باید توجه خاص معطوف داشت؟ اگر میخواهید واقعیت را 
 ."ستۀ اعتمادی باشم  که باالی من شده استمن بسیار میخواهم شای. بدانید من تشویش دارم

آدم جذاب، مورد اعتماد و آدم  یرشوفاین شخص از همان آغاز به نظر . از حرفهای دگرمن مذکور خوشش آمد یرشوف
 ایوان یرشوف." این شخص میتواند نخوابد، نان نخورد ولی خیانت نمیکند: "به خود میگفت یرشوف. کار بنظر رسیده بود

چشمانش را باال انداخته بود با  سیمای آرام، تو گوئی در مورد چیزی می اندیشد، توضیحات ذیل را به دگرمن در حالیکه 
 :ارائه کرد

ما و شما باید عمأل کار ایجاد یک شبکۀ مثمر و معاصر استخباراتی را در این . کارهای زیادی را در آنجا باید انجام دهیم" 
انید که رژیم جدید افغانستان با دشمنان متعددی مواجه خواهد شد که باید علیه آنها شما مید. کشور از صفر شروع نمائیم

، شبکه های استحباراتی کشورهای ناتو، ساواک اداره استخباراتی .ای. آی. در اینجا قبل از همه باید از سی. مبارزه کند
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ن و همچنان در والیات افغانستان و باالخره تمام شکی نیست که بنیاد گرایان اسالمی مستقر در کشور پاکستا. ایران، نام برد
اگر . آنهائیکه که منافع طبقاتی شان در جریان اصالحات مترقی متضرر خواهد شد، با رژیم جدید به جنگ خواهند پرداخت

 ."انقالبی که نتواند از خود دفاع کند به دو توت هم نمی ارزد: "به یاد تان باشد لینین در جایی گفته بود
ادارۀ خاصی که قباًل در اینکشور به نام . در سطح دولت است" ضد کشف"و " کشف"نستان هنوز فاقد اداراتی مانند افغا

در حلقات باالئی، در اردو و . فعالیت داشت، نهایت غیر مثمر بوده و اراکین دولت به آن اعتماد نمیکردند" استخبارات"
میدادند و آمرین در چنین موارد نه به " راپور"البته کسانی بودند که . حکومت افغانها همیشه یکدیگر را بخوبی میشناختند

رابطۀ فردی با شبکۀ جاسوسی خارجی منحیث اجنت . اساس قانون، بلکه هر طوریکه خود الزم میدیدند، تصمیم میگرفتند
ۀ او و رهبری صرف در صورتی خیانت به وطن شمرده میشد، اگر خائن علیه رئیس دولت افغانستان، اعضای خانواد

در افغانستان آرشیف های منظم اداره های خاص و شیوه های استخدام معمول نبوده، تعریفی از . کشور فعالیت میکرد
 .همکاری های محرم وجود ندارد، اصول تسجیل شدۀ پروسه و نتایج تحقیقات نیز بچشم نمیخورد

شما باید چگونگی . وار و متکی به قانون را ایجاد نمائیدشخص شما وظیفه خواهید داشت تا یک ادارۀ قوی استخباراتی، است
را به افغانها توضیح بدارید، پالن کار بخش های مختلف را برای دورنمای نزدیک " ضد کشف"وظایف و فعالیت ادارۀ 

یست که بعید ن. اشتراک ورزید" انقالب"ترتیب بدهید، مصارف را تخمین  نموده و در انتخاب کدرهای آگاه و وفادار به 
 ."و پولیس خواهند بود" استخبارات"برخی از این کدرها از جملۀ مأمورین اسبق ادارۀ 

 : دگرمن که بنظر میرسید از وسعت وظایفی که باید اجرا میگردید شگفتی زده شده بود
دم، آنها در خارج از کشور جویا ش. بی. جی. من از آمرین خود از موجودیت مقرره ای در بارۀ فعالیت مشاورین کی"

 "گفتند که شما مرا با آن آشنا خواهید ساخت؟
. جی. مقررۀ نمایندگی های کی" "دفتر"فردا وقتی به کابل رسیدیم، اگر وقت یاری کند در ... در طیاره؟: "ایوان یرشوف

 ."را به شما برای مطالعه خواهم داد" در کشورهای خارجی. بی
قصد  یرشوفاما . دینترتیب فهماند که بهتر است او را دیگر آرام بگذارندپس از ادای این کلمات فاژۀ کشید و ب  یرشوف

هرباریکه به طرف کابل پرواز میکرد نهایت هیجان زده میبود، او از این . نداشت بخوابد و درک میکرد که خوابش نمیبرد
 ...شهر خاطره های بیشماری داشت

)...( 
 

شامل گردیده و در آنجا زبان فرانسوی را " ترجمانان نظامی"توت پس از ختم جنگ دوم جهانی به انستی ایوان یرشوف
کردند تا بخاطر کار در " دعوت"به مثابۀ فارغ التحصیل مستعد، پرکار و قابل اعتماد از نگاه سیاسی   یرشوف از. آموخت
متوجه شد که آمرین او اما همینکه شروع به کار کرد . او با پیشنهاد مذکور موافقت کرد. شامل گردد" کشف خارجی"ادارۀ 

به پاریس بیشتر از کسانی بود " رفتن"میدید که عالقمندان  یرشوف. را برای کار در افغانستان آماده میسازند نه در فرانسه
تحت  یرشوف( بعد از سه توقف، و طیاره های مختلف)پس از رسیدن به کابل . که میخواستند در کشورهای شرقی کار کنند

او در عین حال زبان دری را مستقالنه می آموخت و ناگفته نماند که . به کار شروع کرد" قنسلیمأمور شعبۀ "پوشش 
 .موفقتیهای خوبی در آموختن آن داشت، میتوانست آزاد صحبت کند و متون نچندان پیچیده را بخواند

 

که خود انسانی  یرشوفاو با . بود ردیکتیاسفیر اتحاد شوروی در کابل در آن ایام انسان شریف و دیپلومات نامداری  به نام 
 .بود متواضع و وظیفه شناس انس پیدا کرد

در کابل تیلگرامی متحدالمالی را از مسکو با متن " کشف خارجی" آمر آنوقت دفتر 19۳3در سال  23بیریاپس از دستگیری 
  :دکرذیل دریافت 

 ."دفتر تان باید فورأ به مسکو برگردید انه کارمندشما با هم. در شبکۀ اجنتوری شما خائنین و سالوس ها جا گرفته اند"
اما پس از . شتافتند" لوبیانکه"از کشورهای مختلف جهان وظایف مهم خویش را رها نموده به " کشف خارجی"مامورین 

مأمورین برگشته که از روش آمریت خود دچار حیرت . رسیدن به آنجا هیچگونه توضیحی یا دستورالعملی بدست نیاوردند
پائین و باال میرفتند، سگرت دود میکردند، از فرط بیکاری لب ارسی ها می نشستند، در " لوبیانکه"ده بودند در دهلیزهای ش

 .نوشیدن بیر میپرداختند و در بارۀ سرنوشت مبهم خویش می اندیشیند  کانتین ها به
 

به فکر آن شد تا تدابیری را روی دست  برگشتن تمام کارمندان،بر  پس از آگاهی از هدایت مسکو مبنی یوان یرشوف ا
که در صورت خاطر نشان ساخت  آمده به او  دیکتیارهگین نزد سفیر واو با دوسیۀ پر از اسناد و چهرۀ نهایت اند. بگیرد

برخوردار " باالها"که از حیثیت و اعتبار زیاد در  دیکتیار. عزیمت او به مسکو فعالیت شعبۀ قونسلی عمأل فلج خواهد شد

                                                           
23

  .وظیفه میکردالورینتی بیریا در حکومت جوزیف ستالین تا رتبۀ مارشالی رسیده بود و به حیث کمیسار عمومی امنیت دولتی اتحاد شوروی ایفای   
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 29"همسایگان دور"و " همسایگان نزدیک"بگذار همۀ این : " د، بالفاصله تیلگرامی را با متن ذیل به مسکو ارسال داشتبو
 ."را من نمیتوانم رها کنم ایوان یرشوفو دیگران بروند، اما متخصص کار کشتۀ امور قونسلی، 

کسی را از ادارۀ استخبارات منفک . نگشتندهمه بزودی کابل را ترک گفته و هیچکدام آنها دوباره بر یرشوفهمکاران 
باقی ماند، اما چندی " کشف خارجی"مدتی در کابل یگانه مأمور یرشوف  .کردند، برخی هم به کشورهای دیگر اعزام شدند

 .در کابل تقرر یافته بود نزد او مأمورین اوپراسیونی شروع به آمدن کردند" دفتر"بعد که او خود به حیث آمر 
 

موفقیت مذکور باعث شد تا او در وظیفه اش ارتقاع یافته . در کابل برای او خیلی موفقانه پایان یافت یرشوفول مأموریت ا
مقامات . واقعۀ ناگواری رخ داد یرشوف در تهران با. در تهران تقرر یابد" کشف خارجی"و بزودی به حیث آمر دفتر 

اجنت . ر میکرد تعقیب و گرفتار نموده به زودی تیر باران کردندامنیتی ایران اجنتی با ارزشی را که به اتحاد شوروی کا
ایرانی ها از اجنت . تحت شکنجه های هولناکی قرار گرفتساواک به دام افتیده در چهار دیواری های استخبارات ایران 

اجنت دایمأ  اما. صرف میخواستند اعتراف کند که با شبکۀ جاسوسی اتحاد شوروی همکاری میکرده و سپس بیصدا بمیرد
پس از آنکه اجنت را . و بدینترتیب مورد خشونت و شکنجه های وحشتناکتری قرار میگرفت!"  نی: "تکرار میکرد

این ناکامی  . تیرباران کردند همسر و خواهر او را واداشتند تا برای دریافت جسد خویشاوند شان پول هنگفتی بپردازند
در همه جا و هر چیز نیرنگ و خشونت  یرشوف" حادثۀ تهران"از  پس. را شدیدأ جریحه دار ساخت یرشوفروان 

او دوست نداشت بیرون از خانه یا در دفتر تنها : عادت دیگری نیز داشت یرشوف. استخبارات ایرانیها را مشاهده میکرد
خود باالی همه در منزل . باشد... باقی بماند، ترجیح میداد تا پهلویش شخص مطمئنی مثأل کارمند اوپراسیونی، دریور

عادت مذکور باری برایش نهایت گران ! دروازه ها قفل آویخته بود، او میخواست تا همه چیزها بسته، بسته و بسته باشند
. را که هنوز خواب بود در اتاق قفل کردمایا وب دفتر ترک بگوید، خانمش صروزی، قبل از آنکه خانه را به : تمام شد
مفصلی برایش اجرا " کنسرتی"پس از برگشت به منزل، همسرش ... ست به تشناب سر بزندتمام روز نمیتوان مایابیچاره 

 .کرده بود
 

" کشف"همکاران حاال دیگر به او به دیدۀ یک استاد کار کشتۀ امور .به افغانستان، سومین بودایوان یرشوف سفر کنونی 
 .میدیدند، او خودش  نیز دربارۀ خود همینطور فکر میکرد

 
صلت به کابل پیش از همه با سفیر مالقات کرده و بسته ای را که دختر او برایش فرستاده بود و حاوی ساسچ، پس از موا

ابراز میداشت هدف  یرشوفدر حالیکه مراتب امتنان خود را از  پوزانوف... ماست، پنیر و ماهی شور بود به او تقدیم کرد
 سفر او را جویا شد؟

 ."آمده ام آندروپوفبه هدایت شخص رفیق :" ه بسیار پر معنی جلوه میکرد گفتیرشوف با صدای آرام و مرموزی، ک
 

 یرشوفمنتهی میشد سر زد که " کشف"دفتر " اتاق عمومی"پس از مالقات با سفیر، از زینه ایکه به باال به طبقۀ دوم و
می کشید و وقت را با دود کردن  دیر زمانی انتظار آمدن او را الکسی پیتروف" اتاق عمومی"در . بخوبی با  آن آشنا بود

و با اشاره به ( تا دیگران گفتگوی شان را نشنوند)را به دهلیز فراخوانده  الکسی پیتروف، ایوان یرشوف. سگرت میگذراند
 !"در زودترین فرصت ممکن مالقات مرا با تره کی و امین سازماندهی کن: "وظیفه دادپیتروف به " هدایت مرکز"
 

او میخواست تا از طرف اراکین دست اول دولت . قام های بلند اشخاص احترام داشت نسبت به خود آنهابیشتر به م یرشوف
در این میان خود نیز  یرشوف . فورأ شروع به عملی نمودن آن کرد"  مرکز"پس از دریافت هدایت  پیتروف. پذیرفته شود

و گاه گاهی با اعضای گروپ اش به کارهای تربیوی  برای مالقات مهمی آمادگی میگرفت که باید عنقریب اتفاق می افتید
 .میپرداخت

 

سوگند یاد میکرد که تا حال  یرشوفبه  پیتروف. روزها یکی پی دیگری سپری میگردیدند ولی از مالقات هنوز خبری نبود
. د همرایشان ببیندمیخواه آندروپوفچند بار با تره کی و امین تماس حاصل نموده و به آنها خاطر نشان ساخته که نمایندۀ 

باالخره در روز چهارم . ولی آنها همیشه به مصروف بودن خود اشاره میکنند و مالقات را هر بار به تعویق می اندازند
میتواند با امین  "تاس"خبر داد که امروز در فالن ساعت در دفتر آژانس مطبوعاتی  یرشوف به دگروال الکسی پیتروف

 .مالقات کند
 "نمی آید؟! تره کی؟: "آزرده خاطر بنظر میرسید پرسید در حالیکه یرشوف
 :در حالیکه هراس داشت قهر آمر را برانگیزد، با کمال احتیاط  توضیح داد پیتروف

                                                           
29

  .را میگویند" کشف نظامی"کارمندان جی آر یو، یعنی " همسایگان دور"هکذا در ادبیات معاصر سیاسی روسیه  
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، تره کی حاال در موقف کامأل دیگری قرار دارد، او دیگر رئیس یک دولت مستقل است، من به شما یرشوفرفیق " 
 ".ط کنونی نمیتوانم مستقیمأ با تره کی تماس بگیرمصادقانه اعتراف میکنم که در شرای

 

 را به دوش داشت، او اکثرأ با تره کی و امین در آژانس مطبوعاتی" دفتر"آمریت  یرشوفقبأل، طی سالهای که خود 
 XVII .در آنوقت او این اشخاص را چندان جدی نمیگرفت. مالقات میکرد "تاس"
. قایل نبوده و بنابر دالیل زیادی از او خوش شان نمی آمد" آمر دفتر"وقع زیادی به  انصافأ باید گفته شود که خلقی ها نیز 

در گفته هایش تسلسل وجود نداشته و به وعده هایش نیز وفا . به نظر آنها شخصی بود متکبر، بسته، غیر صادق یرشوف
 .نمیکرد

 

مهمان مسکو  پیتروف در این میان. یافته بودندهمه چیزها تغییر . امین اکنون وزیر امور خارجه و معاون صدراعظم بود
باالی کوچ کوچکی نشسته بود و با سادگی تمام انتظار لیدر جدید افغانستان " تاس"او در دهلیز دفتر . انتقال داد "تاس"را به 

قریبأ با خود را نمایان ساخته و ت" امریکائی"خورد لبخند مشهور " دوست روسی اش"امین همینکه چشمش به . را میکشید
آمده و با هردو دستانش کف دست مهمان مسکو را قاپیده و دیر زمانی آنرا با تمام احساس فشرده و  یرشوفعجله بطرف 

را از قسمت کمر گرفته به طرف اتاق  یرشوفامین سپس . تکان میداد و بالوقفه به احوالپرسی معمول میان افغانها پرداخت
حین گفتگو امین سالم و . فتگوهای محرم صورت میگرفت و با آن خوب بلد بودمخصوصی برد که قبأل در آن با او  گ

مالقات نماید، به " دوست سابقه دار"احترام صمیمانۀ رفیق تره کی و تأسف او را که بنابر مصروفیت ها نتوانست با 
 .رساند یرشوف

چهرۀ امین شکل متمرکز شده را بخود . سپس در اتاق دیگری که در آن خوردنی های محقری قرار داشت جا بجا گردیدند
در روابط او با امین چیزی تغییر نیافته؛ او پیک مشروب را سرکشید، اندکی  در آن لحظات متوجه شد کهیرشوف  گرفت،

خود را به عقب انداخته به پشتی نرم کوچ فرسوده بهتر تکیه کرده و در حالیکه حرفهایش چندان وضاحت نداشتند کوشش 
گوش میدهد ولی مقصد  یرشوفدیده میشد که امین با تمام قوت به حرف های . دف مالقاتش را تشریح نمایدکرد به امین ه

با مراعات تمام نزاکت الکسی پیتروف درهمین وقت . در چهرۀ امین بزودی عالیم خفقان پدیدار گردید. او را درک نمی کند
با سرعت در چند جمله به امین محتوای  پیتروف. دها از آمر خود اجازه خواست تا به بعضی جزئیات وضاحت ببخش

افغانستان در سطح دولت ها ارتباطات را در ساحۀ  ما میخواهیم با جمهوری دیموکراتیک: " موضوع را توضیح داد
ما همچنان . تا از اینطریق با حکومت شما مبادلۀ اطالعات محرم را داشته باشیم. تأمین  نمائیم" ضد کشف"و " کشف"

ستیم متخصصین خویش را برای تربیۀ مسلکی کارمندان امور استخبارات و فعالیت در شرایط پیچیدۀ اوپراسیونی  مصمم ه
 XVIII ."به کشور شما بفرستیم

 

 :سپس پرسید. امین بفکر فرو رفت
اقامت  تمام مسائل مربوط به تأمین: " با آمادگی جواب داد یرشوفتمویل این پروژه ها را کی به دوش خواهد گرفت؟ "

در " شبکه های خاص"هکذا حکومت اتحاد شوروی مبالغی را بخاطر ایجاد . متخصصین را ما به دوش خود میگیریم
ما آماده هستیم ارگانهای امنیتی آیندۀ افغانستان را با آخرین دست آوردهای تخنیک . افغانستان تخصیص داده است

 ."روی را به شما بفرستیماوپراسیونی تجهیز نمائیم، میتوانیم موترهای ساخت شو
من همیشه باور داشتم که شما دوستان صادق و . بسیار خوب: "امین که دیده میشد به اندازۀ کافی جان گرفته بود، گفت

من شکی ندارم که رفیق تره کی، رهبر کبیر انقالب سوسیالیستی ما هرگونه موافقت نامۀ را که شما در . مطمئن ما هستید
ان شبکه های خاص دو کشور آماده بسازید و آنرا برای بررسی در اختیار ما قرار دهید، تأئید خواهند رابطه به همکاری می

 ."کرد
با کی و چگونه ما میتوانیم در این رابطه تماس های : "بدون رعایت سسلسلۀ مراتب و توجهی به آمرش پرسید پیتروف

 "کاری داشته باشیم؟
 .غضب بطرف مادون خود نگریستلبانش را جمع نموده و با  ایوان یرشوف

 :امین در حالیکه لبخند پر درخششی صورتش را فرا گرفته بود جواب داد
 ."او فورأ با شما تماس حاصل خواهد کرد. با اسداهلل سروری"

امین پیک دیگری را سر کشیده، ساسچی کنسرو شدۀ را مستقیمأ از مرتبان بیرون کشیده نوش جان کرده و با عجله به 
 .رهای دولتی شتافتطرف کا

 

مالقات کند؟  یرشوفتلفون کرده پرسید که در کجا میتواند با رفیق  پیتروفاسداهلل سروری ناوقت شام همان روز به 
به میدانی  آندروپوفسنجیده و به سروری خبر داد تا برای مالقات با نمایندۀ  یرشوففورا وقت را برای آماده شدن  پیتروف

 .مقابل سفارت بیاید
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را مورد انتقاد قرار داده و در حالیکه با عجله پیراهن تازه اش را میپوشید و نکتائی می بست  پیتروفخود سری  وفیرش
 "آیا تو نمیدانی که نمایندگی های سیاسی کشورهای خارجی زیر تعقیب قرار دارند؟: "گفت

 ."میدانم: "با لحن حقیرانه پیتروف
 "پس چرا مرا نقطۀ نیرنگی میسازی؟: "یرشوف
 :در حالیکه میخواست به پوزخند خود رنگ عادی بدهد، گفت پیتروف

 !"باالخره به کی گذارش خواهند داد؟ به همین سروری که با شما مالقات دارد؟. در برابر کی؟ بگذار تعقیب کنند"
مرد جوان، در عقب اشترنگ . ایستاده بود (XIX)"کراون"در میدانی مقابل دروازۀ سفارت شوروی تویوتای سفید رنگ 

چهرۀ این مرد جوان هوشیار و مهربان . بلند قامت و قوی هیکلی نشسته بود که دریشی نامرتب اش در تن بزرگی میکرد
از دروازۀ سفارت برآمد و بطرف او به حرکت افتاد، این افغان عظیم الجثه با چابکی و  یرشوف بمجرد آنکه. بنظر میرسید

آرام "ادا کرده، سپس حالت  یرشوفرسم التعظیم عسکری را به احترام دگروال  سبکی غیر عادی از موتر بیرون آمد و
سپس با تشریفات دروازۀ ". پیلوت اسداهلل سروری: " را اختیار نموده با آواز بلند یک نظامی خود را معرفی کرد" سی

 .را به داخل موتر دعوت کرد یرشوفعقبی موترش را باز نموده و با اشاره 
 :در تاریکی شب باالی جادۀ داراالمان بطرف مرکز شهر حرکت میکرد، سروری پرسید هنگامیکه موتر

، برای شما ناوقت نیست؟ آیا من شما را ناراحت نساخته ام؟ رفیق امین به من دستور داد تا فورأ با شما یرشوفرفیق "
 ."مالقات نموده و در بارۀ تأمین روابط میان اداره های امنیتی دو کشور بحث نمائیم

کار ما وقت و زمان را (. مطابق متن روسی)پروا نیست : "با رضایت و در حالیکه تبسمی بر لبان داشت یرشوف
 ."نمیشناسد

 !" من این را احساس کردم: "سروری با خرسندی و با لحن کودکانه گفت
کرد که اگر مهمان  پس از رسیدن به دفتر، سروری به مهمان خود چای، خسته و کشمش تعارف کرده و همچنان اشاره

 .فیصله کردند که به نوشیدن چای اکتفا میکنند. نیز بخورد"  وطنی"کباب را با ویسکی یا شراب " غم"خواسته باشد میتواند 
به زبان دری حین مالقات با امین در بارۀ تأمین الکسی پیتروف باالی خود فشار می آورد تا کلماتی را که  یرشوف

منیتی دو کشور استعمال میکرد به یاد بیاورد و محتوای پیشنهادات جانب شوروی را به سروری همکاری میان ارگان های ا
. سروری که از نظر امین در این مورد آگاهی داشت از پیشنهادات مسکو در زمینه با شادمانی استقبال کرد. توضیح نماید

از اسنادی که جانبین باید  ترتیب داده  یرشوف ایوان(XX)در عین حال سروری نمیدانست که دیگر چی باید بگوید و بکند؟
او همچنان پیشنهاد نمود تا پالن کار را برای یکی دو ماه آماده ساخته و در مورد کمیت ادارۀ . و به امضاء برسانند نام برد

 .آیندۀ امنیتی فکر صورت گرفته و اندازۀ تخمینی مصارف برای رفع ضروریات اوپراسیونی تثبیت گردد
 

بدست " مرکز"با استفاده از فرصت، اطالعاتی را که لحظاتی قبل در بارۀ وضعیت در رهبری کشور پاکستان از  یرشوف
 .آورده بود به سمع سروری رسانید

 

را در همین اتاق به آن  دنیا فرستاده بود با چشمان شتری " ضد انقالب"سروری که همان روز با دستان خود چند تن از 
سروری به این  مقام حساس و " کدام مصارف؟ کدام پالن ها؟: "میدید و فکر میکرد یرشوف بطرفرنگ و  پر از خفقانش 

را از بین ببرد، و او شب و روز آنها را از بین می برد، در حالیکه این " انقالب"مهم برای آن گماریده شده بود تا دشمنان 
 .ازی ها شودرفیقک شوروی با جسامت کوچک اش از او میخواست تا مصروف کاغذ ب

سروری را با اعضای گروپی که از مسکو با او آمده آشنا میسازد و سروری به نوبۀ  یرشوفهردو قرار گذاشتند که فردا 
افراد . و اعضای گروپ وی قرار بدهد یرشوفخود وظیفه گرفت تا افرادی را که به زبان روسی بلد باشند در اختیار 

 یرشوفحین خداحافظی سروری به . روسی به پشتو و دری کمک خواهند کرد مذکور منجمله در ترجمۀ اسناد از زبان
معرفی میکرد  یرشوفو در حالیکه یاور خود را به  . خاطر نشان ساخت که دروازۀ دفترش همیشه به روی او باز است

د که او این از لحن سروری نمیشد درست استنباط کر." میدانید، این یک صاحب منصب عادی نیست، او شیر است: "گفت
 .را به اقامتگاهش در سفارت انتقال داد یرشوفیاور سروری . جمله را شوخی گونه میگفت یا جدی بود

 
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 

 

وظیفۀ تأمین امنیت اجتماع اتباع اتحاد شوروی را در قلمرو افغانستان به  یوری کیتایفدر کابل . بی. جی. کارمند دفتر کی
برعالوۀ سائر فعالیت ها  کیتایف. در سفارت ایفای وظیفه میکرد" معاون قونسل"شخص مذکور تحت پوشش . دوش داشت

 .وظیفۀ مهم دیگری را نیز پیش میبرد، و آن عبارت از تأمین تماسها با اتباع اتحاد شوروی از قشر اناث مقیم افغانستان بود
با جوانان افغانیکه که . انها عروسی کرده بودنداین زنها کی بودند؟ بخش اساسی این زنان را آنانی تشکیل میدادند که با افغ

توجه دختران شوروی را . ۀ بیستم هزاران تن برای تحصیل به اتحاد شوروی رفته بودندسد 19۲0از شروع سالهای 
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افغانها نسبت به روسها چهره های برازنده تر، مردانه تر داشتند، اعتدال در : چیزهای زیادی در پسران افغان جلب میکرد
شیدن الکهول را مراعات میکردند،  با لهجۀ بخصوصی به زبان روسی تکلم مینمودند و باالخره طرز برخورد و اخالق نو

افغانها از سخاوت کافی برخوردار بوده، کم حرف میزنند، کنترول بر نفس را از دست نمیدهند، به . آنها نیز بی مانند بود
عطاف پذیر بوده، به سالخوردگان احترام داشته، در دوستی صادق و محبت قول خود وفادار هستند، در برابر جنس لطیف ان

 .زایدالوصفی نسبت به همسر و اوالد ها دارند
 

در میان زنان شوروی که با افغانها ازدواج کرده بودند هم جوان بودند و هم نچندان، از قوم روس و هم غیر روس بودند، 
د و هم هوشیارها، طرفداران سرسخت کمونیزم و حتی ضد کمونیزم هم پیدا در  بین شان هم ساده لوح ها بنظر میخوردن

دوزخ "عده ای شوهران افغان خود را واقعأ صمیمانه دوست داشتند و برخی هم افغانها را بخاطر فرار از . میشدند
أسفانه اکثر آنها در یک کلمه، زنان مذکور گوناگون، و مت. استعمال میکردند" بهشت سرمایه داری"به طرف " کمونیستی

 .جنجالی و غال مغالی بودند
 

ولی از دخترانی که با افغانها ازدواج کرده بودند  . خانم ها را و مخصوصأ همسر خود را دوست داشت یوری کیتایف
مخصوصأ وقتیکه آنها در دفتر قنسلی از وی چیزی میخواستند و اگر چیزی به دل شان نمیبود . چندان خوشش نمی آمد

 !"شکایت خواهم کردبریژنیف من از تو به : "نان میگفتندتهدید ک
بدام "بلی، زنانی که با افغانها بخاطر فرار از اتحاد شوروی به اینجا آمده بودند، اکنون : " با خود فکر میکرد کیتایف
رائیل؟ به امریکا؟ شاید سوسیالیزم حتی در اینجا نیز آنها را به چنگ خود آورد، حاال کجا فرار خواهند کرد؟ به اس". افتادند

 30"به مدغاسکر؟
 

 :نورزی تلفون کرد ناتالیاخانمی به نام  کیتایفبه  در همین وقت
یوری چه حال داری؟ خودت و خانواده ات حوادث اخیر را چطور سپری کردید؟ من و شوهرم از بابت شما بسیار ناآرام " 

 "ت؟همه خوب هستند؟ پسرک تان چطور اس! بودیم و تشویش داشتیم
 ."خیر و خیرت است: "در جواب کیتایف
. لطفأ بیائید مهمان ما شوید، تا با هم درد دل کنیم. من و شوهرم ترا با همسرت نزد خود دعوت میکنیم: " نورزیناتالیا 

 ."مدت زیادی شده که شما را ندیده ایم
عبدالقیوم نورزی قد نه چندان بلند، . افت، عبدالقیوم نورزی خوشش می آمد، او را شخص جدی می یناتالیااز شوهر  کیتایف

به تره . اگرچه خلقی بود ولی بروت نداشت، عضویت حزب دیموکراتیک خلق را تقریبأ از روز تأسیس آن بدست آورده بود
رسالۀ فوق لسانس خود را در . او متخصص زبان پشتو و تأریخ افغانستان بوده و استاد اکادمی بود. کی نزدیک بود

بود که یکی از افغانستان شناسان نامدار در اتحاد  دوریانکوفرهنمای علمی او در پوهنتون . کو دفاع کرده بودپوهنتون مس
 .نورزی به زبان روسی  بهتر از بسیاری روسها تکلم میکرد. شوروی به حساب میرفت

شاید این یکی از . دست باال داردبوده و در پخت پز ادیسه از یهودی های شهر  ناتالیامیدانست که خانم عبدالقیوم  کیتایف
 ."ما فردا می آئیم، اگر برای شما مناسب باشد: " جواب داد ناتالیاعللی بود که او فورأ به 

 ."آدرس را شما میدانید. ساعت پنج منتظر تان میباشیم. مناسب است" :ناتالیا
ل به دفتر قنسلی سفارت برای حل یک مسألۀ فقط چندی قبناتالیا آدرس منزل خانوادۀ نورزی واقعأ هم نزد کیتایف بود، 

و همسر او حاال ما را نزد خود دعوت میکنند،  ناتالیاچرا : "با گذاشتن گوشی بفکر فرو رفت کیتایف .جنجالی سر زده بود
قات حال هنگام مال به هر. قبأل  آنها هیچگاه ما را مهمان نمیکردند؟ به نظر نمیرسید که آنها بخواهند با من دوست شوند

 ."واضح خواهد شد
 

با دسته گلی، بازیچه های برای اطفال، چاکلیت، ودکا و بوتل شامپاین یکجا با همسرش به خانۀ نورزی  کیتایفروز دیگر 
 .رفت که در ناحیۀ میکروریان موقعیت داشت

پر از عطر مزه دار ترین  اپارتمان سه اتاقه در بالک پنج منزله. دروازۀ خانه را عبدالقیوم که لبخند بر لبان داشت گشود
را در آغوش کشیده و چنان بوسه کرد تو گوئی برادر سکۀ خود را بعد از فراق متمادی  کیتایف صاحب خانه. غذاها بود

پس از احوالپرسی و پائین و باال رفتن در اپارتمان و صحبت با اطفال که قلبأ از دریافت بازیچه ها شادمان بودند، . میدید
 .صحبت ها به طرف کودتای نظامی رفت. جا گرفتند همه در عقب میز

 

                                                           
30  

را برای برجسته  مدغاسکرروسها کلمۀ . موقعیت دارد مدغاسکرۀ افریقا در جزیره ای بنام در قسمت غربی اقیانوس هند در همجواری سواحل شرقی قار( ملغاسییا ) مدغاسکرکشور 

.نهایت دور استعمال میکنند( یا)ساختن یک نقطۀ مجهول و 
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در عین حال . ، طفره رفت"چی میکرد؟"که مأمور زرنگی بود از جواب به پرسش نورزی که هنگام وقوع کودتا کیتایف 
 کیتایفنورزی به نیرنگ های . او پی در پی ودکا را در پیک ها میریخت و با تقلید کردن از لهجۀ گرجی ها شعار میداد

 .توجه بود و میدانست که کی تا کدام حد باید بنوشدم
 

یاد آور شد که با وجود آنکه او هیچگاه  در اردو خدمت  کیتایف عبدالقیوم به. سپس گفتگو ها کامأل رنگ سیاسی گرفتند
تیک خلق نکرده و یک زبانشناس است، بمجرد دریافت پیام حفیظ اهلل امین که در آن از آزاد ساختن لیدران حزب دیموکرا

از توقیف حرف زده میشد، تمام شب به اپارتمان های صاحب منصبانی که در میکروریان زندگی میکنند سر زده خاطر 
داوود و رژیم فاشیستی و طرفدار امریکا باید توسط قوای مسلح . فردا قیام مسلحانه شروع میشود: "نشان ساخته بود

اکنون . زب دیموکراتیک خلق تو مکلفیت های خود را درک میکردیهنگام کسب عضویت در ح. افغانستان سرنگون گردد
. اگر تو از ما حمایت کنی، شاید زنده بمانی، یا هم مانند یک قهرمان کشته شوی. این امر است. تو باید از ما حمایت کنی

را رد کنی، ما روز  اگر پیشنهاد ما. در صورتیکه ما پیروز شویم، تو به چیزهای زیادی در این زندگی دست خواهی یافت
 ."بعد ترا در مقابل ارسی های اپارتمانت پیش چشمان زن و اوالدهایت باالی پایۀ برق حلق آویز خواهیم کرد

آه، چرا، چرا من احمق با شما و با : "برخی از صاحب منصبان گریه سر میدادند و پیش پاهای عبدالقیوم افتیده و میگفتند
آیا تو فکر کرده ای که من با چی خطری روبرو استم : "و قیوم در جواب به آنها میگفت!" حزب تان سر و کار پیدا کردم

که نزد تو با این پیشنهاد تهدید آمیز آمده ام؟  تو میدانی که من کی استم؟  تو خوب میدانی که من هم مانند تو همسر و فرزند 
خواهد شد، اگر تو چیزی را که من از تو تقاضا میکنم میتوانی بگوی که فردا با من، با همسرم  و اوالدهایم چی !  دارم؟

 !"اینهمه مزاح و شوخی نیست. انجام ندهی؟ در اینباره جدی فکر کن
در . میکانیزم آن همینگونه است. این است شیوۀ اجرای کودتاهای نظامی: "در حالیکه بفکر عمیق فرو میرفت گفت کیتایف

توده های مردم . انقالب است، انقالب است: "هند، در حالیکه ما فریاد میزنیمحقیقت همه چیزها همینطور که گفتید رخ مید
 !"است

 بلی: "و همسر خود نگریسته موافقت کنان گفت کیتایفقیوم نورزی با دیدگان سبز و فوالدی رنگ خویش به 
 ."همینگونه رخ میدهند

داده، " قهرمان انقالب"ش میکرد به خود موقف نورزی بدینترتیب کوش: به مقصد نورزی پی برده بودکیتایف اکنون دیگر 
 .امتیازاتی را بدست بیاورد

نورزی پس از آنکه حکایتش را در بارۀ نقش خود در انقالب به پایان رسانید، جامش را تا لبه ها پر از ودکا نموده آنرا 
سپس  نورزی .31کردبرده آنرا بو با خود آورده بود نزدیک بینی  کیتایفسپس پارچۀ نان سیاه را که . خاموشانه سر کشید

 .هیچ ارزش نداشت، پرداختکیتایف به حرافی های که از نقطۀ نظر اوپراسیونی برای 
و همسرش را الی موتر مشایعت نموده از اینکه دیدار شان اندکی ناخوشایند تمام شد از مهمانان عذر خواهی  کیتایف ناتالیا،

 :خداحافظی گفت او حین. رش نامیدکرد و  دلیل آنرا خستگی شدید و عصبیت شوه
. شما میدانید، چقدر مشکل است وقتی چند روز را در وضعیتی به سر میبری که هر لحظه همه را میتوانند از بین ببرند"

 "مرا، شوهرم  و اوالدهایم را، و اینهمه بخاطر چی؟
شما تبعۀ یک کشور کبیر . واهد رساندبا ما نزدیکتر باشید و هیچ قدرتی در دنیا به شما ضرر نخ: "در جوابکیتایف 

 ."هستید
 :حین ترک ناحیۀ میکروریان با خود اندیشید کیتایف

 .همه چیزهای که در منزل نورزی اتفاق افتید تمثیلی بود، و در این تمثیل هر کس نقش خود را بازی کرد"
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که شاید در زمانه های قدیم اسکندر مقدونی به قصر با قیافه ایالکسی پیتروف " تاس"روز شنبه، حوالی چاشت خبرنگار 
ما پیروز شدیم، و دشمن در : "گردیده ُغم ُغم کنان گفت" کشف"دفتر " اتاق عمومی"داریوش مغلوب شده داخل میشد، وارد 

گ از خوشی برق میزد و بروت های سیاهش که تارهای نقره ای رن پیتروفچشمان جت تبار . . ." حال فرار است،  فرار
در آنها دیده میشدند برجسته به نظر میرسیدند، کومه های سرخ او گواهی میدادند که او لحظاتی پیش جامی را با یکی از 

با سبک سری لیست اعضای حکومت جمهوری دیموکراتیک افغانستان را  پیتروف. لیدران جدید افغانستان سرکشیده است
 .تانداخ خوتیایف" دفتر"باالی میز مقابل تحلیلگر 
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 .رسم معمول میان روس ها بوده، اکثرأ بعد از سرکشیدن پیک ودکا، پارچۀ نان سیاه را نزدیک بینی برده آنراعمیقأ بو میکنند  
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در . بگیر، این لیست نهائی ترکیب اعضای حکومت است که امروز به توافق رسیده است: " خوتیایف خطاب بهپیتروف 
لیست را سپس باید به . لیست مذکور امروز یا فردا در مطبوعات به نشر خواهد رسید. بارۀ آن تیلگرامی به مرکز بنویس

  (XXI) .سفیر ببرم
خود را با قوت در سگرت دانی انداخته سپس با دیدگان حریص " یاوای"باشد فلتر سگرت بدون آنکه حرفی زده  خوتیایف

 .به خواندن لیست شروع  کرد
به خواندن  خوتیایفنیز کارهای خود را رها کرده از جا هایشان برخاسته و همه از ورای شانه های " دفتر"سائر کارمندان 
 .لیست پرداختند

 
تو باید امروز مدالت را به گردن میکردی،  الکسی،: "میگذاشت گفتپیتروف را باالی شانۀ در حالیکه دستش  یوری کیتایف

تو چقدر کوشش کردی تا این حزب !  چی فعالیتی. حاال ثابت شد که به تو مدال را تصادفی نداده اند. امروز روزش است
بنظر میرسد که  در .  بت شد که تو کامیاب استیاما حاال ثا.  متحد شود،  گاه گاه به نظر میرسید که این کار نا ممکن است

 :شروع به خواندن نامها در لیست کرد کیتایف .کرسی ها درست تقسیم شده اند. لیست توازن حفظ گردیده است
 نور محمد تره کی، رئیس شورای انقالبی جمهوری دیموکراتیک افغانستان، و صدراعظم؛  -"
 بی، معاون اول صدراعظم؛ببرک کارمل، معاون رئیس شورای انقال  -
 حفیظ اهلل امین، معاون صدراعظم، وزیر امور خارجه؛ -
 محمد اسلم وطنجار، معاون صدراعظم، وزیر مخابرات؛ -
 ، وزیر دفاع؛(کسیکه رهبری نظامی کودتا را به دوش داشت)عبدالقادر  -
 نور احمد نور، وزیر داخله؛ -
 سلطان علی کشتمند، وزیر پالن؛ -
 یم میثاق، وزیر مالیه؛عبدالکر -
 ، وزیر اطالعات و کلتور؛(یکی از شعرای معروف آنزمان)بارق شفیعی،  -
 .، وزیر رادیو و تلویزیون(شاعر و نویسندۀ معروف)سلیمان الیق،  -

در هر حال توازن . در اخیر لیست از اشخاصی  که زیاد شهرت نداشتند و وزارت خانه های نچندان مهم یاد آوری میشد
 .ن خلقی ها و پرچمی حفظ گردیده بودمیا

 

آورده  پیتروفنوشت و در آن نظر مثبت خود را در بارۀ لیستی که " مرکز"فورأ تیلگرامی را عنوانی  والدیمیر خوتیایف
برده تا امضای او را زیر متن  موزوروف  -آرلوف بود و ترکیب جدید رهبری افغانستان در آن درج گردیده بود ، نزد 

 .در این میان تصمیم گرفت با لیست خود نزد سفیر برودپیتروف . گیردتیلگرام ب
بگذار در ! بسیار عجله نکن: "را مخاطب قرار داده، طعنه آمیز گفت ویکتور بوبنوف، پیتروفکارمند اوپراسیونی به نام 

 "راتیک خلق موفق شوی؟برای ما بگو که چطور توانستی در راه متحد ساختن حزب دیموک. قدم اول تیلگرام به مرکز برسد
 :خوشش آمده و از سخنان تأئید آمیز همکاران زیر تأثیر رفته بود گفت بوبنوفکه از نظر  پیتروف

شما خود . نمیخواهم در برابر شما ریا کاری کنم، من خوشبخت استم، افتخار میکنم. بلی، این لیست واقعأ یک مؤفقیت است"
و این ( هدف نویسندگان تره کی است) 32"تاراکان"این . مأموریت دشوار بود شاهد هستید که چقدر برایم پیش بردن این

با . استدالل معمول میان انسانها، صحبت معقول و حرف زدن آرام را نمیدانند( هدف نویسندگان کارمل است) 33"کارماشه"
ها اصأل به تو گوش ثابت بسازی که وحدت میان جناح های حزب یک ضرورت است، آن تمام قوت کوشش میکنی به آنها

زشت تر از همه ! میدهند 31بوب پونوماریوفمی آوری، آنها فورأ راپور ترا به " فشار"وقتی اندکی باالی شان . نمیدهند
که یکبار مرا در این زمینه اوسادچی  تشکر از رفیق!  خود باید به کمیتۀ مرکزی حزب برسانمم را اینکه راپور علیه خود

در یکی از نامه ها عنوانی . به مرکز فرستاده بود" راپورها"توضیحی خود را در بارۀ این او نظریات . یاری رساند
کدام مالمتی ندارد، او با تمام ظرافت خط مشی تعیین شدۀ سیاسی را دنبال  الکسیبه دفاع از من نوشته بود که " مرکز"

 ."ر بگیردمیکند و مجبور است خود خواهی های لیدران حزب دیموکراتیک خلق را در نظ
 :در حالیکه تبسمی پر معنی بر لب داشت پرسید بوبنوف

 "از بابت چه چیزی حاال اینقدر خوشحال و راضی به نظر میرسی؟"
 ."با کسانیکه من ارتباط نهایت نزدیک داشتم، اکنون در رأس دولت قرار گرفتند!  چرا خوشحال نباشم: " پیتروف

                                                           
32

 .انها تحقیر آمیز میباشدمعنی داده و استعمال آن برای انس" مادر کیک"ۀ مذکور در زبان روسی کلم 
 
33

  .استعمال این کلمه نیز در زبان روسی برای انسانها تحقیر آمیز میباشد  
31

  .نامیدند خود همینطور می حزب کمونیست را میان مسؤول روابط بین المللی کمیتۀ مرکزیبوریس پونوماریوف   .بی .جی .مامورین کی 
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مه به نقص تو است؟ حاال دیگر طی یکی دو هفته، شاید هم وقتر ترا نزد آنها حتی آیا تو نمیدانی که اینه الکسی،" :بوبنوف
با آنها منبعد در سطح سفیر . خود این اشخاص حتی شاید آرزو نداشته باشند ترا بشناسند. نزدیک آنها هم نخواهند گذاشت

ا کی مالقات خواهی کرد؟ با کی کار و تو ب. مالقات خواهند کرد، آمرین عالی رتبۀ مسکو نزد آنها سرازیر خواهند شد
 "خواهی کرد؟ با نفر خدمت ات به نام غالم؟

را به زودی به  الکسی پیتروف" مرکز"کی میداند، شاید : " کارمند دیگری اوپراسیونی با پوزخندی عالوه کرد ستاراستین،
انجام داده  35لورنس عربیان با حیث مشاور خاص در رهبری افغانستان تعیین نماید، کاری که یک زمانی ملکۀ انگلست

 ."بود شده مشاور فرستاده به حیث پادشاه سعودی ها ، دربار فاروقبه  لورنسبود، 
گ رن باالیش اثر گذاشته و ویکتور بوبنوفرا بخود جلب نکرد، ولی دیده میشد که حرفهای  پیتروفسخنان اخیر توجه 

 .، سگرتی را بیرون کرده اندوهگینانه به کشیدن آن پرداختفخوتیایاو از قطعی سگرت . چهره اش را تغییر داده بود
)...( 

 

به " معلم ماآبانه اش"دیر زمانی با قیافه ایکه از آن چیزی نمیشد درک کرد از ورای عینک های  موروزوف -آرلوف
 :پس از خواندن نفسی تازه کرده گفت. آورده بود،  پرداخت خوتیایفخواندن تیلگرام که 

، من فقط  در تیـلگرام اضافـه می کنم که خوتیایفکرسی ها عادالنه تقسیم شده اند، . خوب است. . . رهبریبلی، ترکیب " 
تره کی هنگام تقسیم چوکی ها به توصیه های کمیتۀ مرکزی حزب کمونیست اتحاد شوروی که از طرف سفیر  شوروی در 

چنین یک اشارۀ خوشبینی رهبری . ردیده بود گوش دادهبه او خاطر نشان گ "تاس"مالقات اخیر در دفتر آژانس مطبوعاتی 
 ."ما را بیشتر میسازد
 ."به نظر من خوشبینی های آنها بدون آنهم بی حد است: "والدیمیر خوتیایف

اکثرأ نا .. اما وقتی انسانها گاه گاهی برای بعضی مسائل زیاد خوشحال میشوند، بعدتر . امکان دارد: "موروزوف -آرلوف
 . . ."شاید کدام قانونمندی در این وجود داشته باشد. خ میدهدامیدی ها ر

 "شما خود تان خوشبین نیستید؟: "خوتیایف
. . من تشویش دارم، که. اما نمیدانم تا کدام حد این خوشبینی بجا است. . . تو میدانی، خوشبینی است: "موروزوف -آرلوف 

من هراس دارم که ما یکبار دیگر به آشتی ساختن خلقی ها و . افترهبری افغانستان بزودی تغییر خواهد ی. . . ترکیب . 
 .پرچمی ها مصروف خواهیم شد

 

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 
 

آلمان گردد، این هدایت موجبات تعجب او را  پوتسدامخدمتی عازم شهر  هدایت دریافت کرد تا بطور زاپالتینوقتیکه جنرال 
در اردوی شوروی ایفای وظیفه میکرد و برحسب  هی قوای پیادبه حیث مفتش ارشد ریاست سیاس زاپالتین .برنیانگیخت

به " جنگ سرد"احتمال گذار از زمانیکه  19۱0در اخیر سال های . وظایف اکثرأ به کشور آلمان دیموکراتیک میرفت
در  قبل از همه نیروی قوی نظامی. افزایش یافته بود، مسکو منابع عظیم نظامی خود را در غرب جابجا کرد" جنگ گرم"

واحد های قوای اتحاد شوروی مستقر در آلمان .  قلمرو آلمان دیموکراتیک مستقر شد، تا نزدیکتر به خصم احتمالی باشد
کمیسیون های مختلف کنترولی، نظارتی، تفتیشی وغیره پی در پی از . تحت مراقبت بالوقفۀ رهبری شوروی قرار داشتند

 .این قوا دیدن بعمل می آوردند
 

ع جنگ سوم جهانی عساکر و صاحب منصبان شوروی مستقر در آلمان باید اولین کسانی میبودند که در در صورت شرو
گرد باد جنگ اتومی قربانی میشدند، اما نخست آنها باید دین خود را ادا مینمودند، یعنی تمام اروپای غربی را به گرد و 

 .خاک تبدیل میکردند
 

، قوماندان فرقه ایکه پوتسداماما بمجرد رسیدن به شهر . تیش به آلمان سفر میکرداینبار نیز در رأس یک هیأت تف زاپالتین
رفیق جنرال، عضو شورای نظامی قطعات : "را گوشه نموده گفتزاپالتین  مفتیشین آمده از مسکو را استقبال میکرد

 ."شوروی از شما خواهش نموده تا فورأ با او تماس بگیرید
 "خیریت است؟: "رقه به همکار خود زنگ زده پرسیداز دفتر قوماندان فزاپالتین 

 "رفیق جنرال، بکس و کاالی تان همرایتان است؟: "پرسیدند زاپالتیندر آنسوی لین از 
 ."بلی، همرایم است: "که تجربۀ زیادی در زندگی داشت با ناراحتی جواب داد زاپالتین

 ."شما فورأ به مسکو احضار شده اید. یاره منتظر شما استدر اینصورت هرچه زودتر دوباره به میدان هوائی برگردید، ط"

                                                           
ډګروال توماس ادوارد لورنس   Lawrence of Arabia .نقش عظیمی بازی کرده است 1913-191۲عربها طی سال های  گیکی از افسران و نویسندګان برتانوی که حین قیام بزر 20   
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ادارۀ گروپ مفتیشین را به شخص دیگری . . .  عادت کرده بود که در زندگی به هیچ چیز نباید تعجب کند  زاپالتین جنرال
 .برود شوف یپی در مسکو به او  گفته شد تا فورأ نزد رئیس عمومی امور سیاسی جنرال  .سپرده و خود به مسکو برگشت

او را قبأل  زاپالتیندر حقیقت نمایندۀ کمیتۀ مرکزی حزب کمونیست اتحاد شوروی در قوای مسلح بود و  یپی شوف جنرال
شما خبر دارید که در : "خاطر نشان ساختیپی شوف و ادای رسم و تعظیم  یپی شوفپس از ورود به اتاق . زیاد ندیده بود

بلی، حزب دیموکراتیک : "بماند ادامه داد زاپالتینس بدون آنکه منتظر عکس العملی سپ (XXII)"افغانستان انقالب شده ؟
طوریکه شما میدانید ما به . خلق رژیم قبلی را سرنگون و مسیر عملی نمودن  اصالحات مترقی را در پیش گرفته است

افغانها از ما خواسته اند تا .  استنوبۀ خود از نیروهای مترقی حمایت میکنیم،  زیرا این یک دین انترناسیونالیستی ما 
البته شما میدانید که چیزی به نام ریاست امور سیاسی در این . مشاوری را از ریاست عمومی سیاسی برای شان بفرستیم
ما با وزیر دفاع مشوره نمودیم و فیصله کردیم که بهترین کاندید . کشور وجود ندارد، همه چیز ها را باید از سر ایجاد کرد

 "شما در اینباره چی نظر دارید؟. ی این ماموریت شخص شما هستیدبرا
 ."تشکر از اعتمادیکه کرده اید، کوشش میکنم شایستگی آنرا داشته باشم: "با صدای رسای یک قوماندان جواب داد زاپالتین

، پونوماریوفق رفی: "سپس گوشی تلفون حکومتی را برداشت." بسیار خوب: "صدای خود را نرمتر ساخته گفت یپی شوف
کارمند مجرب سیاسی است که در همه جا ها از زاپالتین ما مشاور امور سیاسی را برای قوای مسلح یافتیم، و او جنرال 

را مخاطب  زاپالتینمیتوانید او را بپذیرید؟ پس از صحبت در تلفون . بیوگرافی و کارنامه های مثبت برخوردار میباشد
کنون به کمیتۀ مرکزی حزب کمونیست بروید، با شما مسؤول روابط بین المللی کمیتۀ مرکزی همین ا: "قرار داده ادامه داد

شما دو روز وقت دارید تا برای سفر به کابل . صحبت کرده و شما را با اوضاع افغانستان آشنا میسازدبوریس پوناماریوف 
 .آمادگی بگیرید

 

حتی . ی برد که او در بارۀ این افغانستان اصأل چیزی نمیداندبرامد، دفعتأ پ یپی شوفاز دفتر  زاپالتینپس از آنکه 
زاپالتین فکر .  را که در آنجا بوقوع پیوسته نیز جدی نگرفته و خبر مذکور  کنجکاوی او را تحریک ننموده بود" انقالبی"

که سرنوشت او را با او هیچگاهی قبل از این فکر نمیکرد . کرده بود که کودتاها و انقالبات در دنیا زیاد رخ میدهند
 . افغانستان وصل خواهد کرد

او با خود می . . . حاال باید به کمیتۀ مرکزی میرفت، با مسؤولین صحبت میکرد و به پرسش های آنها جواب میداد 
ی در ریاست عموم.  باید حداقل، یک کمی معلومات در بارۀ انقالبی بدست بیاورم که در این افغانستان رخ داده: "اندیشید

مانند هر کارمند سیاسی در شوروی عادت کرده بود که زاپالتین . . ." باشد "پراودا"سیاسی حتمأ باید کلکسیون روزنامۀ 
 !میتواند دریابد "پراودا"جواب هر سوال را در روزنامۀ 

 

این خبر . دریافت او با بی طاقتی به ورق زدن آن پرداخت و باالخره خبر کوتاهی را از کابل "پراودا"بمجرد دسترسی به 
نشر شده بود میرساند که در افغانستان کودتای نظامی صورت گرفته و " رادیوی کابل خبر میدهد"مختصر که  تحت عنوان 

عجیب است، چرا خبر مذکور از : " با خود گفت زاپالتین. قدرت را در کشور، شورای نظامی انقالبی بدست گرفته است
سپس روزنامۀ مورخ " اشاره شده؟  آیا ما از خود در کابل خبرنگار نداریم؟  رویترزنس لندن بدست آمده  و در آن به آژا

  .خبر دیگری را یافت که درازتر از قبلی بود" اخبار جهان"ۀ پنجم در بخش نیز در صفح ااپریل را ورق زده و در آنج 29
 

 :بدون آنکه تنبلی نموده باشد خبر را سرتا پا بیرون نویس کرد زاپالتین
 
خبرهای رسیده حاکی از آن اند که دیروز در افغانستان کودتای دولتی " :"تاس"آژانس خبر رسانی اپریل،  23اسالم آباد،  "

در اعالمیۀ شورای انقالبی که از طرف قوماندان قوای هوائی دگروال عبدالقادر قرائت گردید خاطر . صورت گرفته است
." ع از جامعه، حاکمیت ملی و عزت مردم افغانستان را بدوش میگیردقوای مسلح کشور مسؤولیت دفا"نشان شده که 

پالیسی داخلی خویش از اصول دین اسالم و دیموکراسی، آزادی، مصونیت "شورای انقالبی هکذا تأکید کرد که در عرصۀ 
 ."فردی حمایت نموده و برای انکشاف افغانستان در همه عرصه ها تالش خواهد کرد

که در متن مذکور از کودتای نظامی نه بلکه از کودتای دولتی سخن رفته، و اهداف این باغی ها هم متوجه شد  زاپالتین
نمیتوانست درک کند که چرا در همۀ این اخبار کجروی ها وجود دارند، چرا  زاپالتیندر عین حال . شریفانه ترسیم شده بود

 "حوادث کابل از پایتخت پاکستان، اسالم آباد به نشر میرسند؟
از اسالم آباد خبر میداد که اوضاع در پایتخت افغانستان  بازهم "تاس"گار اپریل بود خبرن 30در خبر دیگری که تاریخ آن 

در خبر روز بعدی باالخره . رو به آرامش نهاده، دکان ها باز گردیده و اوضاع را شورای انقالبی تحت کنترول دارد
شورای انقالبی جمهوری :" نتشر ساخته که در آن گفته میشدخبرنگار شوروی از خود کابل خبر مختصری را م
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دیموکراتیک افغانستان نور محمد تره کی رهبر معروف ملی و انقالبی را به حیث رئیس شورای انقالبی، رئیس دولت و 
 ."همچنان صدراعظم افغانستان انتخاب کرد

ا این یادداشت ها نمیتوان کدام تصور خاصی را بوجود بلی، ب: "روزنامۀ دیگر را نیز ورق زد و با خود فکر کردزاپالتین 
حاکمیت جدید منعکس کنندۀ منافع اقشار "، "تمام قدرت به مردم انتقال کرده"، "اوضاع رو به بهبودی نهاده است: "آورد

و  علل وقوع انقالب در نامتوازن بودن شدید اجتماعی"، "همه سو رضایت و امیدواری حکمفرما است"، "ستمدیده است
 ."افزایش مبارزۀ طبقاتی نهفته است

 

را به خود جلب کرد، این بود که در خبرهای بعدی از کابل اصطالح کودتا هرچه زاپالتین  چیزی که  بیش از همه توجه
 .بیشتر جایش را به انقالب ملی و دیموکراتیک میداد

 

مگر مسؤول روابط بین المللی . وروی گردیدوارد دفتر منشی کمیتۀ مرکزی حزب کمونیست اتحاد ش زاپالتینساعتی بعد 
به علت . نزد خود خواسته بریژنیفگفت که آمر او را  زاپالتینبه  پوناماریوفهمکار . کمیتۀ مرکزی در دفترش نبود

 هفتاداولیانوفسکی بعد ها پی میبرد که  زاپالتین. مشایعت نمود الکساندر اولیانوفسکی، پونوماریوفمذکور او را نزد معاون 
او سال های متمادی را به تحقیق در مورد حوزۀ عظیمی که در . و چهار ساله شرق شناس بزرگ در اتحاد شوروی است

جنوب و آنسوی سرحدات اتحاد شوروی موقعیت داشت از قبیل هند، پاکستان و افغانستان پرداخته و در اثر فعالیت های 
 .هنگام جوانی در سفارت شوروی مقیم کابل کار میکردانوفسکی اولی. وسیع علمی خویش تا مقام داکتر علوم رسیده بود

 

، معین دفتر روابط بین المللی که در برابر میز مخصوصی ایستاده بود و چیزی اولیانوفسکیبه اتاق  زاپالتینهنگام ورود 
وت کرد تا در عقب تبسم نموده از او دع زاپالتین می نوشت متوجه او نشد، سپس رویش را برگردانده و دوستانه به طرف

خدای خود را شکر  زاپالتین .مردی بود بلند قامت، استخوانی و مو سفید اولیانوفسکی. میز بزرگ برای جلسات جا بگیرد
توصیه نموده، بناًء کنترول  یپی شوفرا  زاپالتینمیدانست که  اولیانوفسکی. از او هیچ سوالی نکرد اولیانوفسکیکرد که 

لحظاتی بعد چای را که در گیالس دانی های نقره ای . نشستزاپالتین او در چوکی مقابل . دکردن اضافی او ضرور نبو
بفرمائید، نوش جان کنید، : "را مخاطب قرار داده گفتاولیانوفسکی زاپالتین  .آوردند"  بارانکه"ریخته بودند با کلچه های 

 ."صحبت ما و شما دیر دوام میکند
او با سهولت . احساس میشد که او با تأریخ شرق میانه بخوبی آشنائی دارد. ع کردصحبت را از دور شرو اولیانوفسکی

وقایع مهم تاریخی را به یاد می آورد، از شاهان، حلقات نزدیک به آنها، اشخاص با نفوذ، جنرال ها و دیپلوماتان معروف  
أ از نقش پشتونها سخن زده تأکید کرد که از خصوصیات ملی افغانها و اقوام این کشور یاد آور شده  و مختصر. نام میبرد

از  زاپالتین. قوم پشتون در افغانستان اکثریت را تشکیل داده و نقش آنها در این کشور طبق معمول نهایت برجسته است
با حیرت دریافت که در قوای مسلح افغانستان جمعیت عظیمی از مشاورین اتحاد شوروی  اولیانوفسکیالبالی صحبت های 

در شرایط کنونی اگر اشتباه نکرده باشم در حدود : " در این زمینه خاطر نشان ساختاولیانوفسکی  .ظیفه مینمایندایفای و
 ."سیصد مشاور در آنجا حضور داشته و مردم از کار آنها کامأل رضایت دارند

خطرات آینده در : "افزوددیر زمانی در بارۀ عامل مذهبی و راستگرایان  افراطی در این کشور صحبت کرده اولیانوفسکی 
 .أسیس گردیده است یاد آور شدت 19۲۳او همچنان از حزب دیموکراتیک خلق که در ." همینجا نهفته اند

آه، راستی شما یک جنرال هستید و با یک نظامی نمیشود بدون : "تو گوئی دفعتأ متوجه چیزی شده باشد گفت اولیانوفسکی
نقشه بسیار فرسوده و کهنه شده . و از الماری نقشۀ کهنۀ افغانستان را بیرون کرد؟ او از جایش برخاسته !نقشه صحبت کرد

حاال به شما تیاتر آیندۀ فعالیت های نظامی ما : "اولیانوفسکی. ه های آن با پنسل یاد داشت های درج شده بودندربود، در کنا
  (XXIII) ."را نشان میدهم

اقوام افغانستان را در نقشه نشان داده تأکید کرد که حاکمیت مرکزی در  با مهارت تمام مناطق بود و باش اولیانوفسکی
  (XXIV) .افغانستان معموأل ضعیف بوده و مسائل را عمدتأ متنفذین در محالت حل و فصل مینمایند

مبارزه  اما باید به خاطر داشت که افغانها در برابر تهدید خارجی با یک قوت متحدانه به پا میخیزند و: "اولیانوفسکی
 ."میکنند

 

که خود کارمند سیاسی بود خود را راحت تر احساس  زاپالتین از این به بعد. سپس از امور حزبی سخن به میان آمد
 .اصطالحات و جمالت به گوشش آشنا رسیدند. میکرد

نستان است که از حزب دیموکراتیک خلق اولین حزبی در تاریخ افغا: "گوئی متن نوشته شده را میخواند گفت اولیانوفسکی
هدف اساسی انقالب عبارت از آن است تا گذار از حاکمیت  حلقات . منافع طبقۀ کارگر و همه زحمتکشان حمایت میکند

بیوروکراتیک تجاری و فئودالی به یک حکومت ملی و دیموکراتیک که منافع توده های وسیع را مد نظر بگیرد، تأمین 
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منجمله سرمایه داری متوسط و : "ر معنی نموده، انگشتش را باال برده افزودمکثی پ اولیانوفسکیدر اینجا ." گردد
  (XV.")کوچک

)...( 
سپس  به تحلیل اوضاع  در داخل حزب پرداخته از تضاد های جناحی در آن یاد آور شده تأکید کرد که رفقای  اولیانوفسکی

او همچنان ارزیابی های از لیدران . ب تأمین نمایندشوروی با مشکالت فراوان باالخره موفق شدند تا وحدت را در این حز
 :حزب، تره کی،  کارمل  و امین بعمل آورده افزود

ظاهرأ اوضاع آرام به نظر میرسد، یک سال است که خلقی ها و پرچمی ها انرژی خود را در مبارزه با یکدیگر به "
اما در عمل همه چیز به :"ین گردیده عالوه کرداندوهگ اولیانوفسکی از همین لحظه به بعد چهرۀ." مصرف نمی رسانند

من هراس دارم که پس از فرو کشی شادمانی ها تضاد ها میان آنها مجددأ با قوت بیشتر سر باال . مراتب پیچیده تر است
 .کند

مم تر و راستی پیشگوئی های ما طوری بود که انقالب را باید پرچمی ها میکردند، ما به آن عقیده بودیم که پرچمی ها مص
حاال شما بیشتر با خلقی ها سر و کار خواهید . اما ما در خطا بودیم، همه چیز بکلی بالعکس اتفاق افتید. متشکل تر هستند

داشت، آنها بیشترین کرسی های کلیدی را در حکومت به دست خواهند آورد و نا گفته نماند که در قوای مسلح نیز مواضع 
 ."شان قوی است

برگشته  36بریژنیف لئونید که از نزد پونوماریوفبه منشی کمیتۀ مرکزی و مسؤول روابط بین المللی آن  را زاپالتینسپس 
تصاویر ویرا قبأل در اخبار و تلویزیون دیده بود با عالقمندی به استقبال او از  زاپالتینکه پونوماریوف . بود، معرفی نمودند

مردی بود آمر ماآب، اولیانوفسکی،  پونوماریوف تفاوت با  در. جایش برخاسته و دستش را محکم و با گرمی فشرد
او هیچگونه عدول را از خط مشی عمومی . حرکات، طرز نگریستن او بطرف مخاطب و حرف زدن او  به یک آمر میماند

 با دیدن او فورأ درک میکردی که چی کسی در برابرت قرار!  هیچگونه حاشیه روی را تحمل نمیکرد! حزب نمی پذیرفت
جوزیف عضو علل البدل بیوروی سیاسی، اشتراک کنندۀ جنگ دوم جهانی، کسیکه مبارزۀ سیاسی را یکجا با خود : دارد

 .بود" خدایان"آغاز کرده بود، در یک کلمه او یکی از  3۱ستالین
)...( 

 

زیاد بودند، ولی در به درازا کشید، وظایفی که باید در افغانستان اجرا میشدند خیلی  زاپالتین با پونوماریوفصحبت 
واقعیت تمام آنها در یک موضوع اساسی تمرکز می یافتند و آن عبارت از تأمین و حفظ مورال قوی در صفوف قوای مسلح 

اینکه منازعات مسلحانه بزودی رخ خواهند داد  XVI.بود" انقالب"افغانستان در منازعات مسلحانۀ عنقریب با ضد 
 .کدام شکی نداشتپونوماریوف 

ما، منظورم : " گوئی چیزی را به یاد آورده تکانی خورده گفتپونوماریوف  میکه صحبت به پایان خود نزدیک میشدهنگا
در کارهای خویش مجبور استیم به معلوماتی که . کمیتۀ مرکزی حزب است، در کابل تا کنون گوش و چشم خود را نداریم

شاید قبأل این وضعیت عادی بود، اما حاال فیصله . اتکاء کنیمبدست می آوریم " همسایگان دور"و " همسایگان نزدیک"از 
گروپ مذکور وظیفه خواهد داشت تا . صورت گرفته تا گروپ با صالحیتی از کدرهای حزب به افغانستان فرستاده شود

 .حزب دیموکراتیک خلق را هرچه بیشتر استحکام بخشد
از دفتر منشی کمیتۀ مرکزی ( که در مالقات نیز حضور داشت) اولیانوفسکیبا  زاپالتین وقتی مالقات به پایان رسید و

 پرسید که آیا نزدش سوالی باقی مانده؟ زاپالتیناز  اولیانوفسکی بیرون میشدند،
فراوان باقی مانده بود، ولی او فکر میکرد که بدون آنهم وقت زیاد اشخاص مهم را گرفته و زاپالتین  البته سوالها نزد جنرال

 .درک میکرد که جواب به بسیاری از سوال ها را باید بزودی خودش ترتیب نماید زاپالتین.  زی بپرسدجرئت نکرد چی
و در حالیکه میخواست خداحافظی کند در آخرین دقایق خود بخود از زبانش خارج ." اولیانوفسکیتشکر رفیق " :زاپالتین

 راستی، ما در کابل خبرنگار نداریم؟: "شد
 "ا اینطور فکر میکنید؟شما چر: "اولیانوفسکی

را ورق زدم، در آنجا مطالب  "پراودا"من قبل از آمدن به کمیتۀ مرکزی، نزد شما، شماره های اخیر روزنامۀ : "زاپالتین
 ."در رابطه به افغانستان همه از لندن یا آسالم آباد می آیند

احتیاط کاری بخصوص شعبۀ اطالعات بین المللی ما میدانید این یک ! آه، شما در اینباره: "در حالیکه میخندید اولیانوفسکی
و همکارانش تشویش دارند که اتحاد شوروی را متهم بدست داشتن در کودتا خواهند کرد و تالش می زامیاتین  رفیق. است

 XVII."در کابل ما خبرنگار داریم و شما بزودی با او معرفی میشوید. کنند تا از حوادث فاصله داشته باشند
 

                                                           
.اتحاد شوروی بود( عمأل رئیس دولت)در زمان وقوع کودتای خلقی ها و پرچمی ها در افغانستان لئونید بریژنیف منشی عمومی حزب کمونیست  
36

  
.حاد شورویرئیس اسبق دولت ات 
3۱
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 .سه روز بعد در رأس یک گروپ بزرگی از مشاورین نظامی عازم افغانستان گردید ینزاپالت
 

در میدان هوائی نزدیک زینۀ  .به کابل رسید 19۱3بدینترتیب جنرال زاپالتین در یکی از صبحگاهان روشن ماه می سال 
رئیس، ریاست : "بال کرده گفتطیاره جوان افغان تباری که لباس ملکی به تن داشت و به روسی حرف میزد از او استق

رفیق جنرال اگر شما احساس خستگی نمی کنید، پیشنهاد میکنم تا فورأ بکار . خوش آمدید. عمومی سیاسی، اقبال وزیری
 ."رفیق امین انتظار ما و شما را دارد. شروع کنیم

 

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 
 

خواست تا فورأ با او مالقات  ستاراستین کابل از مأمور دفتر استخبارات شوروی در" خوست"اجتنی بنام باری شامگاهان 
ازطرف شب مردم در اینجا کمتر دیده . صورت گرفت" آسمائی"مالقات مذکور در یکی از پس کوچه های زیر کوه . نماید

اجنت . میشد، اما در عوض موش ها که بعضی شان چاغ و چابک نیز میبودند در دور و پیش به کثرت بنظر میخوردند
او قبأل در . ی بود کهن سال، سرسفید و عظیم الجثه، چون تکلیف قلبی داشت، همیشه به سختی نفس میکشیدشخص" خوست"

پس از سوق شدن به تقاعد، کوشش کرد به . وزارت امور خارجۀ افغانستان در کرسی های مهم ایفای وظیفه کرده بود
او در منزل بزرگ و زیبائی زندگی . که او فقیر بود سرمایه دار بنظر نمیرسید ولی نمیتوان گفت" خوست. "تجارت بپردازد

 .میکرد، خانوادۀ خوب داشته و اوالدها و نواسه هایش همه در زندگی موفق بودند
نام او در . هیچگونه مقامی در حزب نداشت. را داشت( جناح پرچم)عضویت غیر علنی حزب دیموکراتیک خلق " خوست"

" خوست"ببرک کارمل در منزل . دوست و معتمد شخصی ببرک کارمل بود او بیشتر. لیست اعضای حزب دیده نمیشد
 .اکثرأ با دوست و همکار خود اناهیتا راتب زاد و سائر رفقای خود مالقات های محرمانه انجام میداد

انها با عجله دست او را گرفته به گوشه ای تاریکتر کوچه برده و به احوال پرسی معمول افغ ستاراستین" خوست"با دیدن 
 :جویا شد" خوست"سپس مامور استخبارات  علت تقاضای مالقات عاجل را از . پرداخت

 (مطابق متن روسی)  "چی اتفاق افتیده استاد؟"
برادر )همین اکنون در منزل من ببرک کارمل، بریالی : "در حالیکه با سرش بطرف منزل خود اشاره میکرد گفت" خوست"

میدانید نزد آنها افسران . قرار دارند" پرچم"راتب زاد و بارق شفیعی و سائر مسؤولین جناح ، نور احمد نور، اناهیتا (کارمل
آنها میگویند که دیگر تحمل اینهمه . می آیند و از طرز برخورد امین و تره کی شکایت میکنند" پرچم"اردو مربوط به جناح 

باالی بعضی از . ا را از وظایف شان منفک نموده اندبسیاری از آنه. بی عدالتی و خود سری های حاکمیت جدید را ندارند
در میان اینها تعدادی هم عمأل از بابت حیات خود و اوالد های خویش در هراس . آنها مادونان دیروز را آمر مقرر کرده اند

حاکمیت خلقی ها را می طلبند تا برایشان اجازه بدهند به قیام مسلحانه متوسل شده، " پرچم"افسران مذکور از لیدران . استند
 ."سرنگون و یک رژیم مردمی و دیموکراتیک را درکشور به میان بیاورند

عکس : " کوشش میکرد هیجانش را پنهان کند، پرسیدستاراستین  .را همچون برق تکان داد ستاراستین "خوست"حرفهای 
 "العمل رفیق کارمل و سائر رفقا در برابر تقاضا های افسران چگونه است؟

او به آنها تفهیم میکند که تمام تضاد ها و سوء تفاهم ها با خلقی ها . رفیق کارمل کوشش میکند آنها را آرام بسازد" :خوست
خلقی ها باالخره خواهند فهمید که صرف در شرایط وحدت . را باید در جریان فعالیت های بزرگ خالقانه حل و فصل کرد

 ."مه نیروهای مترقی کشور قرار دارند عملی کردمیتوان وظایف عظیمی را  که در برابر حزب و ه
دلیل عکس العمل منفی حاکمیت جدید کشور در برابر پرچمی ها چیست؟  به نظر تره کی و همکارانش شما : "ستاراستین

 "چی گناهی را مرتکب شده اید؟
 .را در اینباره ارزیابی نمایددر ُکل میدانست که چی جوابی خواهد شنید ولی برای او جالب بود که نظر اجنت  ستاراستین

خلقی ها در اینباره به شما چیزی . در قدم اول تره کی و امین ما را متهم به همکاری با حکومت داوود مینمایند": "خوست"
نمیگویند، در اخبار نیز چیزی به نشر نمیرسانند، چون بخوبی میدانند که همکاری های ما با داوود در اثر توصیه ها و 

پرچمی ها، شریک جرائم رژیم داوود : "اما به طرفداران عادی خویش تفهیم میکنند. ی  مسکو صورت میگرفتندمشوره ها
 ."استند

دوم، آنها تأکید دارند که گویا پرچمی ها حین کودتای هفت ثور از خود کم دلی نشان دادند و در قیام مسلحانه سهم نداشتند، 
بلی، این . و چوکی های که همین اکنون به آنها سپرده شده باید دوباره گرفته شود بنابرین لیاقت کرسی های دولتی را نداشته

بعضی از آنها اصأل نمی فهمیدند که چی اتفاق افتیده . واقعیت دارد که بسیاری از افسران پرچمی در روز قیام فعال نبودند
بخاطر آنکه قیام به راه . ین را میتوانم درک کنممن تا حدی ام. و به همین دلیل مطابق تحلیف نظامی از داوود دفاع میکردند

کسانیکه تشتت و تردید از خود نشان . بیفتد الزم بود تا به افراد و نظامیان نزدیک و مطمئن اتکاء  صورت میگرفت
رش اگر او حلقۀ کسانی را که از قیام آگاهی میداشتند گست. نمیدادند، جر و بحث نمیکردند و بالفاصله داخل عمل میشدند

خبر قیام به شما، به رفقای شوروی هم میرسید، و شما حتمأ سعی میکردید تا از کودتا . میداد شاید بندش های بروز میکرد
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در میان کسانیکه شانه به شانه با . اما ادعای آنکه پرچمی ها سهمی در انقالب نداشته اند عادالنه نیست. جلوگیری شود
 ."قعی از جناح ما وجود داشتندرفقای خلقی می جنگیدند، قهرمانان وا

مامور کشف او را از آستین کرتی گرفته در حالیکه " خوست"با  ستاراستیندر پایان مالقات چیزی کم چهل دقیقه ای 
 :دوستانه به چشمانش مینگریست معتمدانه و با صدای آرام پرسید

 "بود؟ شما مرا به این مالقات به ابتکار خود خواستید یا این نظر رفیق کارمل"
تفصیالت معلوماتی را که به شما تذکر دادم . من خودم میخواستم با شما مالقات کرده و تمام چیزها را بازگو نمایم: "خوست

اما به وی  گفته ام که در بارۀ جریانات کنونی حزب،  من حتمأ به رفقای شوروی خبر . با کارمل در میان نگذاشته ام
 ."میدهم

 "ارمل چی بود؟جواب رفیق ک: "ستاراستین
 ."او گفت که ما چیز محرمی از رفقای شوروی نداریم": "خوست"
 

وقتی آمر باالخره آمد . را میکشید ایوان یرشوفدر پارکینگ موتر ها  در مقابل سفارت انتظار آمدن  ستاراستینروز بعد 
 .واهش کرد تا برای گفتگوی کوتاهی او را بپذیرداو نزدش رفته پس از سالم و علیکی خ

همینکه از مالقات دیروز با اجنت و شروع تضادها میان اعضای حزب دیموکراتیک خلق اگاهی یافت شدیدأ ایوان یرشوف 
را متهم به بی خبری از اوضاع سیاسی و  ستاراستیناو با خشونت و دشنام دادن . ناراحت گردیده و حتی عصبانی شد

کوشش میکرد به  ستاراستین. سیونی نموده و عالوه کرد که نامبرده نمیتواند جریانات افغانستان را بدرستی درک نمایداوپرا
اصأل هیچگونه ابراز نظر شخصی در بارۀ مسائل جاری نداشته، . نگفته است" خود"برساند که هیچ چیزی را از  یرشوف

ایوان " . )شنیده بود به اطالع رساند" خوست"که دیروز از اجنت صرف چیز هایی را . چیزی را کم و زیاد ننموده است
 (.قبأل هنگامی اقامتش در کابل بخوبی معرفت داشت" خوست"یرشوف با  اجنت 

 "این بدان معنی است که این اجنت تو یک خائن است: "با خشم و فریاد ایوان یرشوف
 :استدالل کنانستاراستین 

اتحاد شوروی بوده، شما شخصأ او را استخدام . بی. جی. کی" کشف خارجی"ادارۀ  این شخص اجنت من نیست، او اجنت"
 ."خود داشته باشم" ارتباط"کرده بودید، نه من، و به من هدایت دادید تا او را در 

 ."به هر حال بزودی شما با این قماش مردم، دیگر سر و کار نخواهید داشت: "یرشوف
بخاطر آنکه اندکی سر حال بیاید  ستاراستین. له بطرف دروازۀ ورودی سفارت رفتپس از ادای سخنان مذکور آمر با عج

سپس نزد . به قدم زدن در محوطۀ سفارت پرداخته از سبزه های  تازه، درختان  پر شگوفه و کردهای گلگون حظ برد
 ی کدامدیده میشد که آندو یکجا باال. نیز نشسته بود خوتیایفدر دفتر معاون . رفت موروزوف -آرلوف

. یاد آور شد یرشوفدر بارۀ مالقات دیروزی خود با اجنت حکایت کرده و از ناخرسندی  ستاراستین. سندی کار میکردند
 :در حالیکه با دقت پیپ اش را میکشید، پرسید موروزوف -آرلوف. را ناآرام و عصبی ساختخوتیایف ، ستاراستینحکایت 

 "ده است؟به کابل آمایوان یرشوف تو میدانی، چرا "
 ."را که مریض شده تعویض کند، و آمر دفتر شود اوسادچیفکر میکنم او باید : "ستاراستین

در افغانستان به راه . بی. جی. نمایندگی کی. . . تا مذاکرات را در بارۀ تأسیس . . . نخیر، او آمده" :موروزوف -آرلوف
ر رهبری این کشور او را میتواند خوش بسازد؟  او حاال به حاال خودت فکر کن،  آیا خبر تو در مورد تضاد ها د. اندازد

 . . ."همه مسائل به شکل دیگری مینگرد، اهداف و تقاضاهای دیگری در سر دارد
 :در حالیکه ناراضی به نظر میرسید، پرسید (خوتیایف)" میخ"
 ."ایت مهم استاین بدان معنی است که این خبر حساس را به مرکز نمی فرستیم؟  این یک زنگ خطر نه"

 ایوان یرشوفحاال این : "دود پیپ اش را که عطر آن تمام اتاق را پر میکرد  از دهن بیرون کرده گفت موروزوف -آرلوف
 ."از من هیچکاری ساخته نیست: "و مطیعانه افزود." او آمر  ارشد اوپراسیونی است. است که حق امضأ را دارد

 
 : توضیحات

 
 (I)  را به عهده گرفته اند نا خود . بی. جی. کی" کشف خارجی"نویسندگان کتاب که مسؤولیت انعکاس افکار رئیس ادارۀ
بالوقفه در کابل با اعضای حزب " نفرهایش"کسیکه " کشف خارجی"میخواهند برسانند که گویا رئیس ( یا هم عمدًا)آگاه 

ه جریانات در داخل و پیرامون این حزب آگاهی همه جانبه داشتند، از آمادگی ها برای دیموکراتیک خلق در تماس و از هم
اندکی بعدتر در همین بخش کتاب این روایت نویسندگان بارها هم از سوی خود . کودتا قریب الوقوع در کابل خبر نداشته

که در پاراگراف های آیندۀ کتاب می آیند اسناد و شواهدی . نویسندگان و هم از طرف اراکین بلند رتبۀ شوروی رد میگردد
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در مجموع در وقوع کودتای ثور نقش . بی. جی. و کی" کشف خارجی"با استدالل و وضاحت تمام ثابت می سازند که 
 . نهایت ظریف، تحریک آمیز و حتی سازمانده را بازی کرده است

(II)  ،صاحب نظران و باالخره همه با سوادان گرددطرح اینگونه سوالها میتواند حد اقل باعث بروز تبسم آگاهان .
آشنائی داشتند، از مقاصد، پالنها، " انقالبیون"با تار و پود این به اصطالح " کشف خارجی"کریوچکوف و اداره اش، یعنی 

قایق اتحاد شوروی میدانستند و کتمان اینگونه ح. بی. جی. بهتر از هر کسی دیگری در کی. . . اینکه به کی اتکاء داشتند
 . خنده آور است

(III) اما واقعیت این است که پس از . معلوم نیست که از کدام دوستان اتحاد شوروی نویسندگان در اینجا یاد آور میشوند
سردار شهید محمد داوود خان به مسکو و دفاع علنی و صریح از منافع علیای کشور در برابر  19۱۱سفر ماه اپریل 

، روابط میان دو کشور دیگر نه دوستانه بود و نه هم از کدام دوستی پایدار میشد حرف ر قدرت شوروی آنوقتپزعمای 
دستور دهد تا در زودترین " پرچم"و " خلق"تصادفی نبود که مسکو با تمام قوت کوشید تا پیروان خود را از احزاب . زد

 . فرصت وحدت نمایند و حکومت قانونی رئیس جمهور محمد داوود را براندازند
(IV) و باالخره در مجموع کی" کشف خارجی"والدیمیر کریوچکوف و اداره اش یعنی . این نیز تعجب بر انگیز است .
" گرگان پیر"دقیقًا خود شان به همین اعمال متوصل شدند، چیزی که نویسندگان کتاب آنرا شیوۀ کار به اصطالح . بی. جی

 پیر باقی " گرگان"ین لحظۀ حیات یکی از عناصر فعال همین بی و اشخاص مثل کریوچکوف تا آخر. جی. کی. می نامند
برای ثبوت این موضوع ده ها و صد ها اسناد افشا شده که در دسترسی عام قرار گرفته اند . ماند و کدام تحولی نیافت

 . موجود است
 (V) حش با جمالت قبلی آنها در این گفته های نویسندگان که افکار و اندیشه های کریوچکوف را بیان میکنند در تضاد فا

 .کریوچکوف از اوضاع افغانستان قرار دارد..." بی خبر بودن"بارۀ 
 (VI) شوروی ها هزاران نظامی . این اظهارات کریوچکوف نیز حد اقل نمیتواند جدی و همچنان واقعبینانه پنداشته شود

ت شوروی با تقبل مصارف سرسام آور و افغان را صرف و خاص بخاطر وفاداری به سیستم شوراها و به حزب کمونیس
سخنانی از قبیل . جانفشانی های زیاد برای تطبیق اهداف مسکو یعنی غصب قدرت و نفوذ همه جانبه تعلیم و تربیه نمودند

ریا کاری ها و محیالنه اشک . بازگو کنندۀ بسا چیزها است..." ما به آنها گفتیم عجله نکنید، داوود را غرض نگیرید"... 
 خوانندگان عزیز اکنون میتوانند این سخنان را با گفته های قبلی. اح ریختن هیچ جدی نبوده و پذیرفته نمیشوندتمس

نویسندگان کتاب " این انقالبیون افغان کی استند؟: "...او از خود میپرسید: که در سطور قبلی آمده مقایسه کنند  کریوچکوف
 .رگم مانده اندواقعًا در استدالل های ضد و نقیض خویش سر د

(VII)  پیروان حلقه به گوش خود را به اصطالح جدی . بی. جی. کی" کشف خارجی"با آنکه در این پاراگراف اراکین
مسکو به همین عمل متوصل میشود، یعنی قوای نظامی خود را داخل افغانستان زمان  نمیگیرند، اما در واقعیت با گذشت 

اجم نظامی به قلمرو افغانستان جزء ستراتیژی اتحاد شوروی بوده و صرف منحصر بدینترتیب میتوان گفت که ته. میسازد
 .به خیال پردازی های تره کی نمیباشد

(VIII)  این انقالبیون کی ها "که گویا آنها نمیدانستند ( و نویسندگان)و این هم ثبوت دیگری برای رد ادعای کریوچکوف
" کسان دیگری"ود بصورت منظم به بهانه مختلف به مسکو دعوت میشدند و با مذکور طوریکه دیده میش" انقالبیون". "استند

 .مالقات و تبادل نظر میکردند
(IX) ارزیابی و تحلیل این . پارگراف مذکور واضح نساخته که این سفر تره کی به مسکو چی وقت صورت گرفته است

جملۀ اخیر پاراگراف مذکور . رت گرفته باشدصو 19۲0پاراگراف میرساند که سفر مورد بحث باید در نیمۀ دوم دهۀ 
یعنی اجازه دارید که انقالب کنید، مگر حاال ." با انقالب کردن عجله نکنید: "... بیانگر واقعیت های زیادی است، توجه کنید

 !نی
(XI) ی خانه حقا که هر کلمه از گفته های اعلیحضرت معظم افغانستان، شاه افغانستان، محمد ظاهر شاه پس از کودتا

 .روح آن اعلیحضرت، فرزند صدیق و راستین افغانستان شاد باد. برانگیز ثور به واقعیت پیوست
(XII)  هم آگاهی داشته و هم " این انقالبیون"این هم ثبوت دیگری از خود کریوچکوف که او از موجودیت به گفتۀ خودش

حزب کمونیست اتحاد شوروی بدون دریافت راپورهای کمیتۀ مرکزی " رفقای"باید به یاد داشت که . آشنائی داشته است
 .مقیم کابل به هیچ صورت نمیتوانستند ارتباط بر قرار نمایند" کشف خارجی"متواتر و مفصل منسوبین 

(XIII) بی. جی. کی" کشف خارجی"دیده میشود که منسوبین . این پاراگراف نهایت جالب و در عین زمان بسیار مهم است .
پس . عماًل امکان ناپذیر است" پرچم"و " خلق"ری شوروی بخوبی ملتفت بودند که وحدت ارگانیک میان و در مجموع رهب

مصنوعی " وحدت"با درک این امر چرا تالش میکردند تا به هر قیمتی که شده این دو گروه از هر نگاه نا متجانس را  
بخاطر چی بود؟ به نظر اینجانب، مسکو فیصله کرده  مسکو با اینکار خود چی هدفی را دنبال میکرد، اینهمه عجله. بدهند

بود تا به هر قیمت و شکلی شده از تأمین و تحکیم همکاری های روابط رئیس جمهور داوود با کشورهای دیگر  مخصوصًا 



 مبتال میگردیدیم( هجوم به افغانستان) Aچگونه ما به بیماری وایروس  غوث جانباز: ترجمه
 والدیمیر سنیگیریوف و والیری ساموونین: نویسندگان

 
 

 

 333 از ۱0

 

انکشاف بعدی . غربی جلوگیری بعمل بیاید و حکومت وی در زودترین فرصت ممکن توسط ستون پنجم سقوط داده شود
 . نایل آمد" پرچم"و" خلق"نشان داد که مسکو به این هدف خود از طریق پیروان خود در گروه های حوادث 

 XIV می نامدکودتا مالحظه بفرمائید تره کی خود حادثۀ هفت ثور را ". دزد سر خود پر دارد: "مردم ما درست میفرمایند . 
XV مًا در  وقوع کودتای هفت ثور مداخله نداشتند، پس تره اگر برای یک لحظه بپذیریم که مسکو و ادارات خاص آن مستقی

قبل از انکه مردم و ملت خود را از )کی به مثابۀ یک شخص مستقل با لیست ترتیب شدۀ اعضای حکومت نو بنیاد خود 
در اصل )نزد سفیر و مأمورین شبکه های جاسوسی شوروی چرا رفت؟ جالبتر (  ترکیب حکومت خود با خبر ساخته باشد

 .پیشکش میکند" کشف خارجی"آنکه تره کی لیست را نه به سفیر بلکه به مأمور ( دوهگینانه تران
XVI  حقا که این پیروان اجنبی ، تصور عادی و علمی و بیطرفانه از خصوصیات، تأریخ و حیات روزمرۀ ملت خود

 . نداشتند
XVII یژیکی و سیاسی اتحاد شوروی در افغانستان در صورت عدم موجودیت آگاهی قبلی و عدم عالقمندی عمیق جیوسترات

مسکو بدون . به کابل در چی بود. بی. جی. و در منطقه ضرورت به اعزام گروپی از منسوبین حساس ترین بخش های کی
این طرز العمل مسکو . ایجاد نماید. بی. جی. مشابه کی(  اداره ایرا)هرگونه اتالف وقت وشدت  تمام میخواست در کابل 

 .هم بی سابقه و هم حیرت انگیز استواقعًا 
XVIII  کشف خارجی"آمر دفتر ( یرشوف)و اینهم یک یاد آوری دیگر به آقای کریوچکوف و نویسندگان کتاب از قول "

در کابل که شخصًا با امین، تره کی و دیگران مالقات میکرد و راپورهای منظم را بالتردید به آمرین خود . بی. جی. کی
را نمی شناخت " این انقالبیون. "بی. جی. کی" کشف خارجی"بنابرین ادعای اینکه رئیس ریاست . اددر مسکو میفرست

 .میتوانند صرف باعث تبسم گردد
(XIX)  با سرعتی که مسکو هیأت بلند رتبۀ منسوبین استخباراتی اش را برای ایجاد شبکه های مشابه در افغانستان به کابل

مسکو تالش های همه جانبه بخرچ داد تا پالن های پس از کامیابی کودتا، . نظر میرسد فرستاد، براستی هم بی سابقه به
 . یعنی دخول افغانستان در حیطۀ کامل نفوذ جیوستراتیژیکی اش هرچه زودتر جامۀ عمل بپوشد

 
(XX) رنگ مارک  دوست عالیقدر و رهنمای بی همتای من، دانشمند افغان شاغلی ولی احمد نوری در بارۀ تویوتای سفید

 : "... حکایت تکان دهندۀ ذیل را برایم بازگو نمودند" تویوتای کرون"
 

نمایندگی " میرز سرویس"این موتر کرون سفید را سردار محمد داوود خان شهید هنگام خانه نشینیی خود از شرکت 
تقاالت شخصی از آن موتر در کابل خریداری نموده بود  و در زمان ریاست جمهوری اش هم در گردش ها و ان" تویوتا"

در بامداد کودتای خانه بر انداز و خون آلود هفت ثور، رئیس جمهور افغانستان با همه اعضای خانواده اش . استفاده میکرد
همه بدست کودتا چیان قاتل خلقی و پرچمی نامردانه به قتل رسیدند، ( پیر و جوان، زن و مرد، اطفال خورد سال معصوم)

و منازل و لوازم قیمت بهای این خانواده توسط این دزدان قدرت و نوکران روس چور و چپادل گردید، این  مثلیکه  خانه ها
 ."از آن خود ساخت( قاتل هزاران هزار انسان این وطن)موتر کرون شخصی سردار شهید را اسداهلل سروری 

 

XXI  وان و شاید هم باالتر در خون ملت افغان تعجب و دست و پاچگی جالدی همچون اسداهلل سروری که دستهایش تا باز
بنابرین به . شوروی ها دقیقًا میدانستند که با افراد کم سوادی طرف استند: غرق است، صرف یک معنی میتواند داشته باشد

 .سهولت پالن ها و پروژه های سیاسی و ستراتیژیکی خود را از طریق آنها در کشور ما و منطقه پیش میبردند
 

XXII داخالت اتحاد شوروی در امور داخلی افغانستان تا حدی بود که حتی لیست اعضای کابینۀ خلقی ها و پرچمی عمق م
در " عالی جنابان"ها قبل از آنکه ملت افغان از آن آگاهی بیابد، نخست به مأمورین استخباراتی شوروی در کابل و سپس به 

 .فرستاده میشد" تأئید"مسکو برای 
 

(XXIII)ر که نمایندۀ قوای مسلح شوروی در کمیتۀ مرکزی حزب کمونیست شوروی بود، وقایع را که فقط چند جنرال مذکو
!!! مینامد" انقالب"روز قبل در کابل رخ داده بود و جهان هنوز نمیدانست چی عکس العملی نشان بدهد، به زبان خود آنرا 

مستقیمًا در تدوین و وقوع این روز سیاه  و تباه کن برای آیا میتوان پس از این همه شواهد و اسناد منکر شد که شوروی ها 
 ملت افغانستان دست داشتند؟

 
(XXIV)  سخنان معاون شعبۀ روابط بین المللی کمیتۀ مرکزی حزب کمونیست شوروی دیگر هیچگونه جایی برای شک و

ر آیندۀ فعالیت های نظامی ما را نشان حاال به شما تیات: "توجه کنید به گفته های جنرال زاپالتین. تردید باقی نمیگذارد
بدینترتیب میتوان با صراحت تمام تأکید کرد که شوروی ها دقیقًا میدانستند عازم کجا استند، چرا به آنجا میروند و ." میدهم
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ب و با در نظر داشت همه عواق. کدام عکس العمل ها از جانب مردم افغانستان، منطقه و جهان انتظار آنها را خواهد داشت
 .عقاًل و ذهنًا اتخاذ نموده بودند" به آنسوی دریا"علل جانبی مسکو فیصلۀ اعزام قوای خود را به گفتۀ آنها 

 
XXV -  در نقشه به جنرال زاپالتین که عازم افغانستان است ( شرق شناس کهنه کار)تصادفی نیست که اولیانوفسکی

ما و شما همه میدانیم که مشاورین شوروی هنگام حضور شان . دهدمحالت زیست اقوام با هم برادر افغانستان را نشان می
 .در وطن ما با استفاده از عوامل خویش مسائل قومی، نژادی، منطقوی وغیره وسیعًا و عمدًا دامن زدند

 
XXVI ،این گفته های اولیانوفسکی در حقیقت ثابت میسازد که مسکو سیاست داخلی و خارجی رژیم خلق و پرچم را تدوین

 .ترتیب و استقامت میبخشید
 

XXVI   ایدیالوژیست ها و معامله گران سیاسی در رهبری شوروی مانند کودکان کوشش داشتند تا در عقب پرده بمانند، اما
  آیا آفتاب را میتوان با دو انگشت پنهان کرد؟

 
 تکلیفی به نوشیدن الکهول نور محمد تره کی و ببرک کارمل هنگام دیدار ها با دوستان شوروی معموأل با کمال بال

تره کی و کارمل  چند روز پس از کودتا به مثابۀ دو . اما وقتی ایندو با یکدیگر میدیدند، صرف چای مینوشیدند. میپرداختند
و به راه اندازی (  اول می)لیدر حزب، در حالیکه هردو چای مینوشیدند، در مورد چگونگی  تجلیل از روز جهانی کارگر 

تره کی و کارمل . و انعکاس آن در رسانه ها تبادل نظر نمودند" انقالب"انی همگانی در رابطه به پیروزی محافل شادم
. غ -هدف اعلیحضرت محمد ظاهر شاه است) همچنان بحث کردند که با دارائی و ملکیت سردار محمد داوود و پادشاه اسبق 

. ائی را بیت المال اعالم نموده و در یک نندارتون بفروش برسانندباالخره فیصله نمودند که این دار. افغانستان چی کنند .(ج
آخراالمر به ترکیب . ۀ که این دو باید بر آن به توافق میرسیدند، موضوع ترکیب رهبری جدید کشور بودلاما مهمترین مسئ

رسیده تقریبأ مساویانه   باید خاطر نشان شود که نمایندگان هر دو  جناح  درلیست به توافق. چنین یک رهبری دست یافتند
 .شامل شدند

اساسأ اگر قادر نی، پس کی باید به . در رابطه به تعیین عبدالقادر به حیث وزیر دفاع میان آنها هیچگونه تضادی بروز نکرد
این کرسی تقرر مییافت؟ دگروال قادر قهرمان قیام مسلحانه بود، عضویت حزب دیموکراتیک خلق را داشت، ومهمتر آنکه 

 !ر داوطلبانه و بدون تردید، قدرت را به حزب  سپرده بودبطو
، تانکیست اسلم وطنجار نیز میتوانست ادعای این ُپست را داشته باشد، مگر او "انقالب"البته یکی از قهرمانان دیگر 

یصله بعمل تره کی و ببرک ف. عالقمندی زیادی برای احراز این ُکرسی از خود نشان نمیداد و چیزی برای خود نمیخواست
 ."او را معاون صدراعظم و وزیر مخابرات تعیین میکنیم: "آوردند

. آنها هکذا نمیتوانستند دو شخص معروف و سر زبان ها ، یعنی سلیمان الیق و بارق شفیعی را نیز از نظر دور نگهدارند
کی، در حالیکه آنها دو تن ی( اطالعات و کلتور)وزارت برای مسلک آنها  . اما در حصۀ ایندو مشکلی عرض اندام کرد

نموده،  وزارتی را با همین نام برای بارق " بخش تقسیم"را به دو "  اطالعات و کلتور"فیصله کردند که وزارت . بودند
هر دو پرچمی کامأل راضی باقی . را به سلیمان الیق وامیگذارند" رادیو  تلویزیون"شفیعی میسپارند و وزارت جدیدالتأسیس 

 .ماندند
سمت نور احمد نور که از طرف کارمل به کرسی وزیر داخله پیشنهاد شده  بود، تره کی در اوایل شک و تردیدی از در ق

اما کارمل به تره کی یاد آور شد که پدر نور احمد نور، عبدالستار، فئودال بزرگی بوده و چند هزار . خود نشان میداد
از این اشخاص میتوان به نفع حاکمیت جدید استفاده کرد، منجمله در طرفدار سرسپرده و مسلح از قوم  پوپلزائی  دارد و 

افزون بر همه نور احمد نور دیر زمانی ادارۀ سازمان مخفی افسران پرچمی را که تعداد زیادی از ". قبایل آزاد"مناطق 
 .قرر نور موافقت کردپس از طول و ترازو، تره کی باالخره با ت. منسوبین پولیس نیز در آن شامل بودند به دوش داشت

یکجا  با او به راه خواهد " رفقای شوروی"کارمل امیدوار بود که اولین مالقات  تره کی  پس از پیروزی هفت ثور با  
بلی، او  جدأ باور کرده بود که واقعأ شخص دوم در حزب و دولت است، و تره کی بدون مشورۀ وی هیچگونه فیصلۀ . افتید

تره کی که از نقطۀ . اما به دلیل مجهولی سفیر شوروی صرف تره کی را نزد خود دعوت کرد. ردمهمی را اتخاذ نخواهد ک
 .باخبر بود، وقت را تلف ننموده این موضوع را به رخ کارمل کشید(  خود خواهی)ضعف کارمل 

 

ه کی در حالیکه اندکی تر( آنرا اکنون خانۀ خلق مینامیدند)و رسیدن به ارگ شاهی  پوزانوفپس از برگشتن از مالقات با 
در اقامتگاه، حفیظ اهلل . مست بود و از خوشبختی در لباس نمی گنجید، از کارمل خواست تا شب به اقامتگاهش سر بزند

 .نیز حضور داشت" امریکائی اش"امین با لبخند همیشگی 
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ورد پسند رفقای شوری واقع شده تره کی یاد آور شد که ترکیب رهبری عالی افغانستان که یکجا با کارمل ترتیب گردیده م
کارمل خاطر . و فردا صبح او ترکیب مذکور را به امضاء رسانده و در زود ترین  فرصت برای نشر به رسانه ها میفرستد

نشان ساخت که او هیچگونه اعتراضی ندارد، و بسیار خوش است که لیست مورد تائید رفقای شوروی واقع گردیده، زیرا 
 .قی ها و پرچمی ها تقریبأ مساویانه حصه دارنددر ترکیب رهبری خل

با شنیدن حرفهای کارمل تبسم و نشاط از چهرۀ امین رخت بربست  و با نامهربانی به طرف کارمل نظر انداخته با 
تقریبأ یک سال از کنفرانس در ... اینهمه چی وقت خاتمه خواهد یافت؟ خلقی ها، پرچمی ها! رفیق کارمل: "عصبانیت گفت

دیگر وقت آن فرا رسیده که عادت کنیم و بگوئیم که یک حزب واحد دیموکراتیک خلق ... وحدت حزب سپری گردید مورد
 ".پرچم"ونه هم جناح " خلق"افغانستان وجود دارد،  نه جناح 

 .تره کی که دیده میشد چنین یک چرخش را انتظار نداشت، با عالقمندی بطرف امین میدید
را به خود گرفته، چشم هایش را باال انداخت، تو گوئی خداوند را به کمک میخواند، سپس نگاهش امین چهرۀ هنر پیشۀ فلم 

 :را بطرف تره کی دور داده  گفت
 من پیشنهاد میکنم طی روز های نزدیک جلسۀ وسیع بیروی سیاسی کمیتۀ مرکزی حزب دعوت شده و در آن! رفقا"

 .آمیز، و حتی  یاد آوری از انشعابات قبلی در حزب ممنوع اعالم گردد فیصله بعمل بیاید تا هرگونه فعالیت های افتراق
 ."هر گونه کوشش ها برای تبلیغ جناح بازی اشد مجازات، الی اخراج از صفوف حزب را در پی داشته باشد

گاهی یافته بودند آ" مجازات رژیم خلقی"کارمل فورأ پی برد که  امین از دیدارهای او با افسران جناح پرچم که خواهان 
، و شروع کرد به حدس زدن که این "امین بوده اند" نفرهای"احتماأل در میان این افسران : "او با خود می اندیشد. است

 .کی میتوانست باشد" نفرها"
تره کی از جایش برخاسته و یکی دو بار با شدت در اتاق به قدم زدن پرداخته و در حالیکه با دست چپش شکمک چربو 

شما رفیق کارمل در ! درست است! درست است: "محکم گرفته بود و دست راستش را پشت سر انداخته بود، گفتدارش را 
 "اینباره چی فکر میکنید؟

من همیشه طرفدار وحدت حزب بوده ام و امروز نیز یکی از طرفدارن سرسخت تأمین روابط رفیقانه میان اعضای : "کارمل
در آخرین تحلیل هم شما و هم   .یچگاه قبأل مخالفتی در بارۀ اهداف مبارزۀ ما نداشته ایمما نه اکنون و نه هم ه. حزب میباشم

اقدامات ، تکتیک حزب و ترکیب کدری مخالفت های   بعضی در عین حال ما در مورد. هستیم 33ما کمونیست و سویتیست
من فکرمیکنم که در جلسۀ وسیع . وده استمتاسفانه خصومت در صفوف ما باالی عده ای از همرزمان ما تأثیر نم. داشته ایم

 ."بیروی سیاسی ما با وضاحت تمام در حضور رفقای که به آن دعوت خواهند شد در اینباره صحبت خواهیم کرد
نمائیم، مسائل را بررسی نموده فیصلۀ اتخاذ  رئداپس بیایئد که چنین یک جلسۀ را که رفیق امین پیشنهاد میکند : "تره کی

ادای جمالت فوق، تره کی نزدیک مینی بار رفته در گیالسی اندکی ویسکی ریخته و  به آن دو پارچه یخ  پس از!" کنیم
 .اضافه نموده و بدون آنکه به دیگران  تعارف نموده باشد آنرا سر کشید

 

خانۀ " به کارمل که به صفت معاون رئیس شورای انقالبی و معاون اول صدراعظم تعیین گردیده بود، دفتری وسیعی در
 .داده شده بود."( ج. غ"ارگ شاهی افغانستان")خلق

باالی فرش چوبی سرخرنگ که از چوب بلوط ساخته شده بود موبل کهن، . دفتر کارمل از سائر دفاتر و اتاق ها فرق داشت
قریب بیست  وقتی به دیوارهای که. در دیوارها، خالصه همه سو آثار گرد وخاک  که دیر زمانی پاک  نشده بود دیده میشد

سال قبل به رنگ آبی رنگمالی شده بود می دیدی  احساس دلخراشی از مالحظۀ تارها و جال های عنکبوت که از سقف بلند 
داخل این اتاق بوی گندیدگی به مشام میرسید، این بوی از چوب . فوالدی رنگ به هر طرف دویده بودند، به تو دست میداد

. در اتاق موبل عظیم فرانسوی از تولیدات سدۀ گذشته جابجا گردیده بود. تند برمیخاستهای که در میان دیوارها قرار داش
ببرک  مطمئن بود که طول وعرض اتاق کار و عظیم بودن میز کار او  این ها همه برای آن انتخاب شده بودند تا جسامت 

 .ضعیف و قد پائین او را برجسته ساخته و موقف او را مضحک و ناچیز جلوه بدهند
صحبت های این رفقا با کارمل تنها در بارۀ . صرف رفقای نزدیک به کارمل تلفون میکردند و از او دیدن بعمل می آوردند

خلقی ها قدرت را میان خود تقسیم کرده اند، پرچمی ها را از قدرت :  تره کی، امین و طرفداران آنها بودند که شکوه داشتند
ببرک . د، تو گوئی آنها رفقای یک حزب نبوده، بلکه دشمنان سرسخت یکدیدگر هستنددور ساخته، دست به بی قانونی میزنن

اما در عمل چی کاری از او ساخته بود؟ او . به حرفهای طرفدارنش گوش میداد، وعده میداد که موضوعات را بررسی میکند
اد برای به امضاء رساندن نزد او نمی اسن. از هرگونه قدرت محروم بود، هیچ وسیلۀ برای تاثیر گذاری باالی اوضاع نداشت

در حقیقت او . آمد، از جریان های اصلی  و پشت پرده خبر نداشت، با او در قسمت تعیین کدرها مشوره صورت نمیگرفت

                                                           

.طرفداران شوروی خود را سویتیست مینامیدند 
33  
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دیگر او را نزد خود دعوت نمی ( اول می)جالبتر آنکه تره کی پس از جشن روز کارگر . هیچگونه فعالیت دولتی نمیکرد
 .نمود

یدر پرچمی ها بزودی درک کرد که در گیر قفس طالئی شده، و از داشتن هر گونه قدرت عملی بی بهره بوده و بلی، ل
 . تمام  مقام های بزرگی که او به آنها گماشته شده فرمایشی و ظاهری بودند. دستیابی به آن محال است

چنین یک مامور شاید در دفتر . و واقع میشدکارمل یک مامور عادی می بود، وضعیت مذکورغالبًا مورد قبول اببرک اگر 
وسیعی که در اختیار او قرار داده بودند می نشست و مادونان نیمه به خواب رفتۀ خود را اداره میکرد و با ژورنالیستان 

 ثروت شخصی خود را افزایش میبخشید، کاریکه" امکانات دولتی"و با سوء استفاده از ... داخلی و خارجی مصاحبه مینمود
از طریق اشخاص معتمد پول بدست می آورد و با آن تجارت میکرد، دوستان و اقاربش را به ... دیگران با موفقیت میکنند

 ...تعیین میکرد" گرم و نرم"جاه های 
او یک انقالبی حرفوی بود و به . اما ببرک کارمل یک مامور عادی نبود و هیچوقت نمیتوانست چنین یک ماموری باشد

 .او آرزو داشت تا در برابر خود جمعیت های بزرگ مطیع مردم را ببیند. نمیکرد، او باید فعالیت میکرد مادیات فکر
او . کارمل میدانست که گفته های را که او از عقب تریبیون به زبان می آورد، طرفدارانش آنرا به منصۀ اجرا میگذاشتند

کارمل بدون فعالیت . تحریک نموده تا کاری کنند که او میخواهد میتوانست مردم را شادمان بسازد و یا هم به غضب آورده و
 .نشستن باالی چوکی و عدم فعالیت او را به دیوانگی میکشانید. نمیتوانست زندگی کند

 

چی رخ داده؟  آیا : " کارمل در اینباره با خود می اندیشید. تره کی در این میان تو گوئی کارمل را به باد فراموشی سپرده بود
ئیس دولت و حزب از فرط پیروزی که در کودتا نصیبش شد نمیتواند به خود بی آید؟ یا عمیقًا به حالت مستی فرو رفته، ر

تره کی : "اما در ذهن کارمل اکثرًا افکار مدهش تری خطور میکرد" چیزیکه با او قباًل هم واقع میشد؟ شاید بیمار شده باشد؟
احساس میکرد که فعالیت  کارمل." انجام دهد" پرچم"نهائی و فیصله کن را باالی  بخاطر آن خود را پنهان ساخته تا حملۀ

 .های وسیعی برای به حاشیه کشانیدن او و طرفدارانش از زندگی سیاسی کشور  به راه افتیده اند
گریست و در کارمل در حالیکه در دفتر وسیع و نامناسب خویش نشسته بود با حسرت و یاس تمام به تلفون های خاموش مین

تره کی بالتردید از نارضایتی های پرچمی ها که از اردو و آپارات دولتی فعاالنه رانده : "افکار اندوهگین خویش غرق میشد
شکی نیست که او همچنان خبر دارد که این مردم نزد من، رهبر شان می آیند و از من میطلبند تا در . میشوند، آگاهی دارد

ولی . که هدف آن سرنگونی خلقی ها باشد، قرار بگیرم" براستی یک انقالب سوسیالیستی"بار  رأس یک انقالب دیگر، این
رفقای . اگر من چنین یک تصمیمی بگیرم، قیام جدید غالبًا به ناکامی خواهد انجامید و من و طرفدارانم همه از بین میرویم

چنین بنظر . غانستان به طرف سوسیالیزم خواهند نامیدشوروی مرا با طرفدارانم کودتاچی های  کم مایه، خاین و ضد رشد اف
بهتر بود تا در زندان .  میرسد که من از یک زندان به زندان دیگر افتیدم، بلی، حاال دیگر من مرغی در قفس طالئی هستم

در . ا میشدمدر اینصورت من قهرمان مردمی یا شهید بخاطر خوشبختی افغانه. داوود باقی میماندم، یا تیربارانم میکردند
 "حالیکه حاال من کی هستم؟

 

. باری نزد کارمل، نور احمد نور که به کرسی وزیر داخله تقرر یافته بود با لیست تعیینات هیأت رهبری آن وزارت آمد
 .سواالتی را از نور نموده و آخر االمر با نظریات نامبرده موافقت کرد. کارمل سند مذکور را با دقت مطالعه کرد

ب لیست ارائه شده عمدتأ متخصصین امور جنائی، تخنیکرها و سائر پرسونل دست دوم که در نظام قبلی فعالیت در ترکی
در لیست اسامی عده ای از کسانیکه با خان های . داشتند و کدام مخالفتی با رژیم جدید ابراز نمیکردند درج گردیده بودند

 ."موافقت دارم: "مل در باالی لیست مذکور نوشتکار. بزرگ و سران اقوام ارتباط داشتند نیز ذکر بود

تره کی لیست را از نظرش تیر کرده و بدون آنکه در بارۀ کسی . سپس نور سند را برای گرفتن امضای تره کی نزد او برد
خود را  نور احمد نور  نتوانست عصبانیت. نظری داده باشد به نور گفت تا در اینمورد با رفیق حفیظ اهلل امین مشوره نماید

 :پنهان نماید و با لحن زننده پرسید
 "وزیر امور خارجه چی ارتباطی با تعیینات در وزارت داخله دارد؟"

 :تره کی تبسمی روشنفکر ما آبانه نموده، حیله گرانه بطرف نور نگریسته و با لحن آرام جواب داد
ی سازمان مخفی منسوبین اردو و پولیس را به عهده پسرم، تو خود  بهتر از من میدانی که قبل از انقالب رفیق امین رهبر"

 ."داشت
 

کارمل پس از شنیدن حرفهای نور کنترول را باالی خود از دست داده، و چهرۀ بدون آنهم . وزیر داخله مجددأ نزد کارمل آمد
 .تاریک وی سیاه تر شد

 .در چشمان کارمل شعله های آتش بد بینی برق زد
 "چی باید بکنیم؟: "نور پرسید
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ما چی کرده میتوانیم؟ بدون مجوز صدراعظم شما نمیتوانید ترکیب کدری هیأت رهبری وزارت داخله را تأئید : "کارمل
 ."شما هیچ انتخابی ندارید. نمائید، بدون نظر امین،  تره کی  آنرا امضاء نمیکند

قهرمان "مور خارجه از تمام نعمات بلی، اگر شخص دوم در حزب و دولت به باد فراموشی سپرده شده بود، بالعکس وزیر ا
این حفیظ اهلل امین که فقط چندی قبل یک مامور عادی حزب بود، امروز همه سو و در همه جا ها . مستفید میگردید" انقالب

رهای خارجی بخاطر کدام سوالی به مقامات وقتیکه نمایندگان کشو. دیده میشد، تو گوئی ابلیسی از پسخانه برامده باشد
امین همیشه آماده بود شخصأ با هرکس ببیند، صرف نظر . افغانستان مراجعه میکردند، به آنها صرف رفیق امین جواب میداد

قیافۀ امین . امین با مهارت عجیبی بهمه جلسات، گردهمآئی ها و تجمع ها رسیدگی میکرد .از موقف و موضوع مورد بحث
با تبسمی که دندانهای سفید رنگش را برجسته میساخت همیشه در صفحات اول روزنامه ها در پهلوی تره کی بنظر  توأم

 .میبودند" رفیق کبیر، تره کی"میخورد؛ اما تصاویر او غالبأ کوچکتر و کم درخشش تر از عکس های 
 

. ون عادی شهری به سفارت شوروی زنگ زدباری، یکی از روزهای جمعه که در افغانستان رخصتی میباشد، امین از تلف
خوشبختانه در همین لحظه معاون آمر . نوکریوال که به زبان دری بلد نبود، نتوانست بفهمد کی زنگ زده و چی میخواهد

به طرف دروازۀ خروجی روان بود، نوکریوال گوشی را به او پیشکش  بودرینمرکز کلتوری اتحاد شوروی، شرق شناس 
 ."أ با این خارجی صحبت کنیدلطف: "کرده گفت

! سالم وعلیکم، رفیق. من حفیظ اهلل امین هستم، معاون اول صدراعظم جمهوری دیموکراتیک افغانستان: "صدا در آنسوی لین
 ."زنگ زدم مگر در آنجا کسی جواب نمیدهد پوزانوفمن به دفتر رفیق 

 ."در افغانستان هستم"  کلتوری شورویمرکز "معاون آمر  روسالن بودرینمن ! سالم وعلیکم، رفیق امین"
شما . یا الاقل با او در تلفون صحبت کنم من  سفیر صاحب را کار دارم، باید فورأ با وی مالقات نمایم! روسالنرفیق : "امین

 "میتوانید تماس ما را برقرا بسازید؟
 :ر حالیکه میکروفون تلفون را با دستش بست، با دیدگان وحشت زده بطرف نوکریوال نگریسته آهسته پرسیدد بودرین

 "سفیر کجا است؟"
 ."او به نغلو برای ماهیگیری رفته، شام برمیگردد: "نوکریوال

موده و به دیدن یکی از سفیر ما اکنون اقامتگاهش را ترک ن! رفیق امین: "حرفهای نوکریوال را به امین ترجمه کرد بودرین
پروژه های مهم همکاری های اتحاد شوروی و افغانستان  که در جنوب غرب والیت کابل موقعیت دارد رفته، احتماال حوالی 

 ."شام امروز برخواهد گشت
یادداشت ، آیا شما میتوانید بالفاصله پس از مواصلت سفیر به سفارت با من تماس بگیرید؟ تلفون مرا روسالنرفیق : "امین
 ."من در دفتر خود انتظار برگشتن او را به سفارت خواهم داشت. کنید

 :ادامه داد بودرین داد، گفتگویش را با بودرینامین پس از آنکه تلفون خود را به 
 "، در بارۀ انقالب ما چی نظر دارید؟روسالنرفیق "

نقالب ثور میتواند گام فیصلۀ کن و سریع  در مسیر به نظر من ا: " که با علوم سیاسی عمیقأ سر و کار داشت گفت بودرین
 ."اعمار جامعۀ نوین و مترقی در افغانستان  تلقی گردد

 "؟ آیا شما در مورد اهداف و ظرفیت حزب دیموکراتیک خلق  کدام شک و تردیدی دارید؟"میتواند"شما چرا گفتید : "امین
آن استفاده کردم چون عکس العمل شدید  فئودال ها را در داخل  بخاطر" میتواند"من از کلمۀ ! نخیر رفیق امین": بودرین

منابع متذکره تمام تالش ها را بخرچ . حلقات امپریالیستی را پیش بینی میکنم ۀناجوانمردان  کشور و همچنان تاخت و تازهای
من فکر میکنم شما و . کندخواهند داد تا افغانستان مسیر  پیشرفت، دیموکراسی و آخراالمر راه رشد سوسیالیستی را طی ن

 ."همکاران تان کارهای بزرگی پیشرو دارید
من شکی ندارم که ما اینکار را انجام میدهیم، اگر اتحاد شوروی به ما کمک های الزم : "امین گفتگو را خالصه کرده گفت

خصأ با شما مالقات نموده و یک من بسیار میخواهم تا ش روسالن میدانید رفیق: " امین پس از مکثی افزود. " را ارائه نماید
راستی، شما به زبان ما بسیار خوب . داشته باشم"  مرکز کلتوری اتحاد شوروی"صحبت همه جانبه در مورد فعالیت های 

به شمارۀ که من . نزد من بیائید تا با همدیگر آشنا شویم. حرف میزنید و من فکر میکنم شما باید انسان نهایت خوب باشید
 ."ذاشتم به من زنگ بزنید و من فورأ موتر و محافظین خود را  برای انتقال شما میفرستمبرای سفیر گ

 .پس ازادای جمالت فوق امین گوشی تلفون را گذاشت
 

تماس گرفته و نامبرده فورأ به عمارت رسمی سفارت  دیمیتری ریوریکوفبالفاصله با سکرتر دوم سفارت بودرین  روسالن
الی ریوریکوف و  بودرینپس از گفتگو . در بارۀ زنگ امین و گفتگو با وی حکایت کرد ریوریکوفبه  روسالن. آمد

 .شامگاهان تا برگشت سفیر در دهلیز سفارت به شطرنج زدن پرداختند
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من نمیتوانم بفهمم که چطور وزیر امور خارجه شخصأ  از تلفون : "لب به سخن گشوده گفت بودرینحین بازی شطرنج 
افزون بر . خارجی یک کشور زنگ بزند و بسیار خودمانی با یک مامور عادی مرکزکلتوری صحبت کندعادی به نمایندگی 

، حاال تو به من بگو آیا دیمیتریرفیق . آن او از نظرمن در بارۀ انقالب شان جویا شده و حتی نزد خود دعوت کرد

گرومیکو
  

شخصیکه حتی از موقف دیپلوماتیک  میتواند همینطور عادی به سفارت یک کشور خارجی تلفون کند و با 

 ."برخوردار نیست هم صحبت شود؟ بنظر من چنین چیزی اصأل امکان ندرد

سیاسی، کرسی ها بلند و  های را هنوز مقام افغانستان لیدران جدید! حرف در کجاست؟ روسالن،میدانی : "ریوریکوف
برای آنها بی . ، پروتوکول و موقف آگاهی ندارندآنها هنوز از سلسلۀ مراتب. ظرافت های تشریفاتی خراب نساخته است

در سفارت ما  و  ، اینها به کسانیکه در اینجا. تفاوت است با کی حرف میزنند، مهم آن است تا هدف خود را بدست بی آورند
  حتمأ موتر تو میتوانی آزمایش کنی و همین فردا به امین زنگ بزنی، او. شباهت ندارنداستند یا هم مسکو در دفاتر دولتی 

تبادل او با تو آنقدر که الزم باشد در بارۀ بهبودی فعالیت مرکز کلتوری . عقبت روان کرده و با تو مالقات مینماید راخود 
اما اگر تو یکی دو ماه بعد به او زنگ بزنی، مطمئن باش که در بهترین صورت او طوری نشان خواهد داد  .نظر خواهد کرد

و  پوزانوف مشورۀ من به تو این است که به او زنگ نزنی، زیرا در اینصورت. یزی نشنیده استکه هیچگاه در مورد تو چ
 ."خواهند رنجید، و تو نباید آنها را برنجانی از تو سائر رفقا

 

به دفتر خود رفت تا به وزیر  ریوریکوفرا شنیده و یکجا با  بودرینپس از برگشت به سفارت گذارش مختصر  پوزانوف
 .ۀ جمهوری دیموکراتیک افغانستان زنگ بزنندامور خارج

 

ازهمان روز های اول تقرر، او توجه خاص خود را به . امین نه تنها در ساحۀ امور بین المللی از خود ابتکار نشان میداد
توافق همه تعیینات در ادارات نامبرده صرف پس ازدریافت . اردو،  وزارت داخله و ادارۀ امنیت مبذول میداشت: قوای مسلح

او از وزارت دفاع شروع کرد، در آنجا از چوکی های مهم نه تنها طرفداران ببرک کارمل را بر . وی صورت میگرفتند
پرچمی ها از مقام های شان دور میشدند و بجای آنها مادونان آنها . طرف کرد، بلکه اشخاص بیطرف را نیز منفک ساخت

قرر می یافتند، عده ای زیادی از آنها از قوم خروت که به شکلی از اشکال با در زمرۀ مادونانی که مجددأ ت. تقرر مییافتند
 .امین قرابت میداشتند، بودند

در عین حال بسیاری از جنرال های معزز و محترم نظام گذشته یا به زندان انداخته شدند و یا هم از وظایف سبکدوش 
ین ارتباطات نظامی اتحاد شوروی و افغانستان فعاالنه کار کرده در میان اینگونه اشخاص حتی کسانیکه در راه تأم. گردیدند

در یکی از سلول های ناپاک و سرد زندان پل چرخی جنرال فاروق، لوی درستیز اسبق اردو و ( I).بودند نیز قرار داشتند

سپس قوماندان حربی پوهنتون  که دوست شخصی مارشال اتحاد شوروی ژوکوف
  
اخیر ماه  در. بود، انداخته شده بود 

، ویکتور بوبنوفمنسوبین دفتر استخباراتی شوروی در کابل به نام از  پس از کوشش های پیگیرانۀ یکی 19۱3نوامبر سال 
 .این جنرال مریض، ناتوان و پیر که قابل هرگونه احترام بود، از محبس رها گردید

 
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 

 

انب افغانی به او پیشنهاد کرد تا بدون تأخیر برای مالقات نزد حفیظ ج به میدان هوائی کابل، زاپالتینمجرد رسیدن جنرال ه ب
 .اهلل امین وزیر امور خارجه و معاون صدراعظم برود

در میدان هوائی  زاپالتینسیاسی قوای مسلح افغانستان، کسیکه از  امور اقبال وزیری رئیس جدیدالتقرر ریاست عمومی
 :ان داشت گفتاستقبال کرد در حالیکه تبسم  وسیعی بر لب

رفیق امین شخصأ وظیفۀ مراقبت از اردو، پولیس و ادارۀ امنیت دولتی را به . کارهای ما نهایت زیاد است! انقالب است"
 ."او عمأل بیست و چهار ساعت در یک شبانه روز کار میکند. عهده دارد

 

او را شخص زنده، ُپر از پالن ها و اراده  قرار گرفت، زاپالتینحفیظ اهلل امین پس از نخستین لحظات مالقات مورد پسند 
چشمان، ژست ها، تبسم  بازگو کنندۀ : او میدید که تمام چیز ها در وجود این شخص. داشتن برای تطبیق فوری آن یافت

امین پس از آنکه مسرت صمیمانۀ خود را به مناسبت رسیدن مشاور شوروی ابراز داشت، در حالیکه . انرژی عظیمی بودند

                                                           

.گرومیکو وزیر امور خارجۀ اتحاد شوروی بودندری آثور  ۱گام کودتای هن 
39

  

.مارشال ژوکوف قهرمان چند مرتبه ای جنگ دوم جهانی و وزیر دفاع اسبق اتحاد شوروی بود 
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ی حرف میزد و با بی طاقتی به طرف اقبال که وظیفۀ ترجمانی را به عهده داشت میدید به توضیح انتظارات خود  از به سخت
 :پرداخت زاپالتین

در کشور شما پرولیتاریا در اتحاد با مصتضعف . میدانید رفیق جنرال، ما به اردوی خود امیدواری های زیادی بسته ایم"
 ما باید هزاران نفر را به اردو دعوت کنیم . در حالیکه در وطن ما اینکار را اردو انجام داد. ترین قشر دهاقین انقالب کردند

 .و آنها را با روحیه و مفکورۀ  دفاع از انقالب تربیه نمائیم
ری مجبور شدیم تا تقریبأ تمام رهبما پس از انقالب کبیر ثور . میخواهم با شما ُرک و راست باشم، اوضاع کشور پیچیده است

بجای آنها کسانیکه جوانتر ولی . اردو را تغییر داده و همه افسران و جنراالن را که باالیشان اعتماد نمی شد برطرف سازیم
اگر کسی را در میان آنها بدون . شما به زودی با آنها آشنا می شوید.  از سواد کمتر برخور دار استند روی کار آمده اند

در این راستا نقش ارگان های سیاسی اردو نهایت مهم به نظر . آنها باید درس و تربیه ببینند. آمادگی دریافتید، تعجب نکنید
 .میرسد

از اینکه او یک شخص ملکی است شما .  رفیق اقبال اینجا حضور دارد، حزب رهبری چنین ارگان را به او سپرده است
و را به اتمام رسانیده و عضو سابقه دار و قابل اعتماد رفیق اقبال فاکولتۀ فلسفۀ پوهنتون دولتی مسک. تشویش نداشته باشید

فرزند و همسرش از فرط . داوود او را به اتهام فعالیت های خرابکارانه در قوای مسلح به زندان انداخته بود. حزب است

 (II)."اشخاصی مانند اقبال ذخیرۀ طالئی حزب ما استند. گرسنگی هالک شدند
چهرۀ اقبال . قرار گرفت زاپالتین توانست حرفهای اخیر امین را ترجمه نماید، مورد پسند از اینکه اقبال به سختی، ولی 

 .گالبی رنگ شده بود، زبانش بند میشد و اخیراالمر در حالیکه با عجز بطرف امین می نگریست بکلی خاموش شد
ید قهرمانان واقعی را از آنهایی که آنها با. ترجمه کن، ما هیچگونه اسراری از رفقای شوروی نداریم: "امین با شدت گفت

به مناسبت مواصلت شما ما کدر هایی را که از آنها میتوان در فعالیت های سیاسی .  صرف به نام حزبی استند، تفکیک کنند
ین جدأ از شما خواهش میکنم ح. لطفأ با هر یک از آنها مالقات نموده و نظر خود را ابراز دارید.  استفاده کرد انتخاب کردیم

ارزیابی ها حد اکثر صادق باشید و اگر کسی از میان آنها مورد پسند تان قرار نگیرد، نظر تان را به من بگوئید، ما حتمأ 

 (III)."آنرا مد نظر میگیریم
امین در بارۀ خود نیز به مهمان حکایت کرده گفت که در ایاالت متحدۀ امریکا تحصیل نموده و با زبان انگلیسی بلدیت  کافی 

صفوف حزب ما افزایش یافته و هرچه بیشتر : "مختصرأ  از اوضاع در داخل حزب نیز صحبت نموده یاد آور شد. اردد
 ."حزب به یک نیروی عظیم سیاسی مبدل میشود. استحکام می یابد

در صورتیکه : " در عین حال امین خاطر نشان ساخت. بر آن شد که منبعد هفتۀ یکبار مالقات میکنند زاپالتینقرار امین و 
 ."شما ضرورت به کدام مشورۀ فوری داشته باشید، میتوانید هر وقت نزد من بیائید

در تفاوت با امین که همیشه هیجانی . تره کی را شخص کامأل دیگری یافت زاپالتین. را نزد تره کی برد زاپالتینسپس اقبال 
بنظر میرسید که تره کی هیچگونه . سمی را به یاد می آوردو مانند پیچ سخت تاب خورده بود، تره کی پدرکالن مالیم و با تب

عجله ای نداشت و حاضر بود ساعت ها با مهمان خود در بارۀ مسایل مختلف صحبت کند، از هوا در کابل شروع تا نقش 
حقیقت  میگرفت، تره کی در ارتباط زاپالتینآنچه مستقیمأ به وظایف . کمیسارها  در قوای مسلح اتحاد شوروی حرف بزند

کلمه به کلمه گفته های امین را تکرار نموده تأکید کرد تا هرچه زودتر ارگان های سیاسی در اردو ایجاد گردند، زیرا اردو 
 .اتکای اصلی حاکمیت جدید میباشد

 

. دبا افسرانی که برای کار در ریاست سیاسی اردو انتخاب شده بودند مالقات و گفتگو میکر زاپالتینطی روزهای مابعد 
در میان رد شدگان یاور شخص تره . بالفاصله رد کرد زاپالتیندو تن از این افسران را . شمار این افسران به سی تن میرسید

گالب زوی به حیث رئیس تشکیالت ریاست . کی، افسر بیست و پنج سالۀ قوای ترانسپورت هوائی به نام گالب زوی بود
خاطر نشان ساخت که آرزو دارد وظیفۀ رئیس  زاپالتینزوی حین صحبت با گالب . عمومی امور سیاسی پیشنهاد شده بود

در حقیقت این قهرمان انقالب تمایل خاصی به وظایف سیاسی و . تشکیالت و یاور بودن تره کی را همزمان به پیش ببرد
مستقیمأ خاطر نشان  از طرز برخورد گالب زوی خوشش نیامد و هنگام گفتگو با او زاپالتین. حزبی از خود نشان نمیداد

 (IV)."نخیر، اینطور نمی شود، شما باید یک وظیفه را انتخاب کنید: "ساخت
 ."مطمئن باشید، من معاون ورزیده خواهم داشت و او به تمام کارها رسیدگی خواهد کرد: "گالب زوی

مسؤول . در با اهمیت استشما حتی تصور نمیکنید که وظیفۀ رئیس تشکیالت ریاست عمومی امور سیاسی چق: " زاپالتین
 ."بناًء هیچگونه اجرای همزمان دو وظیفه نمیتواند مطرح باشد. تشکیالت باید قلب و موتور ریاست سیاسی شود

 ."دیده شود: " گالب زوی پوزخند زنان در حالیکه اتاق را ترک میکرد گفت
روز بعد تره کی با لحن . ار دوستش داشتخبر نداشت که تره کی گالب زوی را فرزند خود خوانده بود و بسی زاپالتین

بطور غیر زاپالتین  اما. همیشگی مالیم خود کوشش کرد مشاور را معتقد بسازد تا در برابر قهرمان از انعطاف کار بگیرد
 :مترقبه پافشاری کرد
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ورتیکه شما میخواهید اگر شما میخواهید یک ادارۀ فعال ایجاد نمائید، در اینصورت باالی من اعتماد داشته باشید؛ در ص"
 ."صرف کلیشه ای از این اداره داشته باشید، در اینصورت طوریکه میخواهید عمل کنید

فارغ  لینینگرادرئیس تشکیالت برادر زادۀ امین تعیین شد که از اکادمی مخابرۀ شهر . و رهبر مجبور شد عقب نشینی کند
 .او را به چوکی مورد نظر، مناسب دانست زاپالتینکرد و این شخص به زبان روسی بصورت روان صحبت می. گردیده بود

 .با این کار خود نا خود آگاه نزد لیدر آیندۀ افغانستان باال رفت زاپالتین
 

دیگر " رفیق"رئیس دولت او را بیشتر از هر . در عین حال توانست با تره کی نیز مناسبات دوستانه را حفظ نماید زاپالتین
روابط . مشاور عمومی نظامی نمی توانست به این سهولت داخل ارگ گردد گوریلوفنرال حتی ج. شوروی میپذیرفت

تره کی و امین نمی توانستند از یاد ببرند که جنرال مذکور با رئیس . در مجموع ساده نبود گوریلوفحاکمیت جدید با جنرال 
ه می داد تا حین سفرها در داخل کشور او را جمهور داوود روابط خود مانی داشت، داوود باالی او اعتماد می کرد و اجاز

کامأل از  لیف گوریلوفآخراالمر با مشکالت فراوان توانست لیدران افغان را قانع بسازد که جنرال  زاپالتین. همراهی کند
ا موافقت صورت گرفت ام گوریلوفبا حضور . تحوالت انقالبی حمایت می کند و باید از تجارب بی همتای او استفاده شود

 .اعتماد مکمل در برابر او کمافی السابق بوجود نمی آمد
حین ترتیب تقسیم اوقات درس ها او ناگهان با .  در این میان با شعف تمام به تدریس افسران انتخاب شده پرداخت زاپالتین

مترین درس،  از چی باید شروع نمود؟  موضوع اولین درس، مه: " دشواری غیر مترقبه ای برخورد و از خود سوال کرد
 : موضوع اولین درس را بطور ذیل تعیین نمود زاپالتینبه مثابۀ یک کارمند مجرب و آبدیدۀ مکتب شوروی "  چی باید باشد؟

عنوان مذکور از دیدگاه یک ". اهمیت تاریخی آن، درسها، نتایج  و ضرورت دفاع از دست آورد های آن: انقالب کبیر ثور"
 :اما امین در این باره شک  و تردید نشان داد. ا بودکارمند امور سیاسی کامأل بج

کی در اینباره خواهد نوشت؟ در داخل حزب ما، هنوز بسیار مسایل استحکام نیافته اند، چیزهای زیادی تا کنون وضاحت "
 ."نخیر،  بیائید این موضوع را به بعد ها موکول نمائیم. ندارد

هام دهنده و سازمان دهندۀ پیروزی انقالب ثور یاد گردد و بدین ترتیب او داخل غالبأ امین میخواست از شخص او به عنوان ال
از جانب دیگر کارمل . در شرایط کنونی او مجبور بود پیروزی مذکور را با تره کی، قادر و وطنجار تقسیم کند. تاریخ شود

ا بعد تر همه چیزها را مطابق  میل خود عملی به همین دلیل بود که او نیاز به زمان داشت ت. نیز اینجا و آنجا سربلند میکرد
 .نماید

 .نام داشت، پیشنهاد کرد" اتحاد شوروی، همسایۀ شمالی ما: "موضوع احتیاطی درس اول را که زاپالتین
 ."بلی، کاماًل بجا، بخاطر تدریس این موضوع از وقت صرفه جوئی نکنید: "امین با رضایتمندی خاطر نشان ساخت

. ئی نمی کرد، او ده ساعت تدریسی را وقف موضوع مذکور کرده و ثابت ساخت که به خطا نرفته بودصرفه جو زاپالتین
برای آنها هرگونه معلومات در بارۀ اتحاد شوروی . افغان ها در حالیکه با شعف  بی پایان به لکچرهای او گوش می دادند

 .دلچسپ بود
 

چرا افغان ها تمایالت بیشتر بطرف اتحاد شوروی . الی ما باور نکنندکسانیکه اکنون این نوشته را می خوانند، احتماأل با
داشتند تا بسوی کشورهای غربی، در حالیکه سطح زندگی در این کشور ها بلند تر بود؟  به هر حال این یک واقعیت بوده و 

رای آموختن مسلک های ملکی، شاید این عجیب باشد اما آنعده از افغان هایی که ب.  هیچگونه مبالغه ای در آن وجود ندارد
به مؤسسات تحصیالت ( عمدتأ جمهوری آلمان فدرال)نظامی و پولیس به ایاالت متحدۀ امریکا و کشورهای اروپای غربی 

عالی می رفتند، پس از برگشت به وطن از طرز و چگونگی زندگی در اروپای غربی مایوس و دل زده می بودند، بعضأ 
این افغان ها که تجارب تلخ از امریکا یا اروپای غربی می داشتند با عالقمندی به . از می داشتندحتی از آن تنفر خود را ابر

. جاسوسی برای شبکه های استخباراتی اتحاد شوروی می پرداختند و عضویت حزب دیموکراتیک خلق را بدست می آوردند

 (V).ت می بودندآنها بیشتر از کسانیکه که در اتحاد شوروی تحصیل کرده بودند سوویتیس
 علت آنکه این افغان ها از جوامع غربی خوش شان نمی آمد،  چی بود؟ 

 ! سؤال دلچسپی است
بطور مثال آنها می گفتند که در . وقتی از خود آنها دلیل آنرا می پرسیدی، آنها نمی توانستند کدام جواب واضح و مقنع بدهند

عده ای از افسرانیکه در . ی چون وجدان و عزت نهایت فرعی شده اندجوامع غربی اخالق رو به زوال نهاده و پدیده های
کشورهای غربی تحصیل کرده بودند اذعان داشتند که به آنها در این ممالک به حیث انسان های دست دوم می نگریستند و 

وردند، ولی آنها نمی این افسران دالیل مختلفی برای دوست نداشتن غرب می آ. آنها را آشکارا توهین و تحقیر می نمودند
افغان ها که برخاسته از یک جامعۀ سراپا سنتی بودند نمی توانستند بپذیرند که در : توانستند مقصد اصلی خود را بیان دارند

جوامع غربی این معادالت دیر زمانی است که به تاریخ سپرده شده، در آنجا منافع فرد باالی منافع دسته جمعی ارجیحیت 
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ه در اتحاد شوروی معادالت دسته جمعی کامأل  پا برجا بوده، حتی از اصول کمونیزم بشمار میرفتند و بوسیلۀ در حالیک. دارد
 .قانون حمایت می شدند

 

می رفتند تا وضع اقتصادی خویش را ( و همچنان ایتوپیا، انگوال، کیوبا وغیره)در تفاوت با سائر مشاورین که به افغانستان 
به همین دلیل او بزودی . بلعکس از کسانی بود که وظیفۀ جدید خود را با کمال مسؤولیت اجرا میکرد زاپالتینبهبود ببخشند، 

او با تعجب متوجه شد که برخی از همکاران او در این کشور انقالبی مانند او از ده الی دوازده . دشمنان زیادی پیدا کرد
لی نیمه روز خود را تکلیف می دادند به وظیفه بیایند، برعکس بعضی ها صرف ا. ساعت در یک شبانه روز کار نمی کنند

رهسپار "( برای ضد عفونت"به گفتۀ آنها ) سپس شکم سیر نان چاشت را نوش جان نموده، پیک ودکای خود را سر کشیده 
 .خانه یا نزد دوستان مشابه به خود میشدند

 .را نیز در حاالت  نچندان زیبا غافیلگیر نموده بودوف گوریلآن بود که او حتی جنرال  زاپالتینازهمه ناراحت کننده برای 
را در دلش نگهدارد، بالفاصله نزد مشاور عمومی نظامی رفته " گپ"که شخصی بود ُرک و راست و عادت نداشت  زاپالتین

شود پس از  این کار شایستگی شما را ندارد،  شما باید به امور زیادی رسیدگی کنید، در حالیکه شما را نمی: "به او گفت
دچار حیرت و شرمندگی گردیده بود کوشش کرد به پیش آمد زاپالتین که از مالحظات  گوریلوف." نیمه روز در دفتر یافت

برای انجام کاری یک هفته بعد به کلوب عسکری، جائیکه  زاپالتین. اما این آخرین واقعه با او نبود. رنگ شوخی بدهد
در آنجا تماشا کرد او را واقعأ  زاپالتینچیزی را که  .اتحاد شوروی نصب شده بود آمددستگاه مخفی مخابره ای لوی درستیز 

در روز روشن باالی چمن در داخل محوطۀ کلوب عسکری اشخاص مهم اجتماع شوروی در کابل در حالیکه پس . تکان داد
لم داده با کمال رضایت بیر می نوشیدند و  از گرفتن حمام ساونا نیمه برهنه بودند و روی جایی ها را بدور خود پیچانده بودند

نیز بودند؛ جالبتر آنکه مشاور عمومی نظامی " همسایگان دور"و " همسایگان نزدیک"در میان آنها . گفتگو می کردند
من همین اکنون : "را گوشه ساخته گفت گوریلوفاو . را فرا گرفت زاپالتینخشم سراپای . نیز در آنجا دیده می شد گوریلوف

بد عملی های شما به لوی درستیز اتحاد شوروی خبر میدهم و شما در ظرف بیست و چهار ساعت از افغانستان به کشور  از
نیمه برهنه به عقب گوریلوف . پس از ادای این سخنان به طرف دستگاه مخابره روان شد زاپالتین." برگردانیده خواهید شد

من به تو قول یک عضو ! مرا نابود نکن زاپالتین رفیق: " خاطب قرار دادبه دویدن پرداخته زاری کنان او را م زاپالتین
 ."مرا شیطان گمراه ساخت، ببخش. حزب را میدهم، دیگر تکرار نخواهد شد

 

: اعتراف کرد زاپالتینبه  گوریلوفپس از نیم سال باری . به قولش وفادار ماند، دیگر چنین عملی از او سر نمیزد گوریلوف
همسایگان "در عین زمان دشمنان جدی را در میان  زاپالتیناما ." ، مرا از بدبختی بزرگی نجات دادیپالتینزاتشکر رفیق "

 .پیدا کرد" همسایگان نزدیک"و " دور
مشکل دیگری که بروز کرد، مسئلۀ ارائۀ  اطالعات در مورد اوضاع افغانستان بود که منابع مختلف آنرا به مسکو خبر 

شش های زیادی به خرچ میداد تا در مورد مسایل مهم معلومات و اطالعات هماهنگ شده به مرکز کو زاپالتین. میدادند
 .مختل میساخت"  مرکز"اختالفات در ارزیابی خبرها و اطالعات فعالیت ارگان های نهایت مهم را در . فرستاده شود

 

در خفا به ( یو. آر. جی" )کشف نظامی"بی و . جی. اما مسؤولین دفاتر کی. موافق می بودندزاپالتین ظاهرأ همه با پیشنهاد 
با ساده دلی و زاپالتین .  آمرین خویش اطالعات هماهنگ یافته را نمی رساندند، بلکه غالبأ اطالعات بالعکس می بودند

 . . ."آنها چرا اینطور عمل میکنند؟ کجاست صداقت حزبی اینها؟ آخر توافق کردیم: " تعجب ازخود سؤال میکرد
در رابطه به صداقت از طرف بعضی از افغان های که با آنها کار میکرد نیز لطمه دار  زاپالتینن حال تصورات در عی
رفیق : " نامبرده را تکان داد، او گفت زاپالتینقادر در اولین مالقاتش با .  بطور مثال از طرف وزیر دفاع عبدالقادر. گردید

من شما را میتوانم به : "و بدون آنکه خمی به ابرو آورده باشد افزود." شیدجنرال، شما باالی من اعتماد مکمل نداشته با
مشورۀ من به شما این است که به . زبان ما را شما نمی دانید،  با ظرافت های افغانی شما بلد نیستید.  سادگی فریب بدهم

 ."چیزهایی که به شما میگویند تا اخیر باور نکنید

در میان شما شوروی ها معمول است، چیزیکه فکر  می : " صدش پی نمی برد، توضیح دادقادر وقتی دید که مشاور به مق
 ."به کلمات همیشه باور نداشته باشید.  کلمات ارزش ندارند. ما طور دیگر هستیم. کنید، آنرا به زبان می آورید

 "پس من به چی باید باور کنم؟: "زاپالتین
خوب، این به موضوع ارتباط می گیرد، هرچه بیشتر : "وال طفره می رفت گفتقادر در حالیکه از جواب مستقیم به این س

 ."در اینجا زندگی کنید، مسایل را بهتر درک خواهید کرد
 او شخصی بود با قد نچندان بلند، شانه های وسیع، با چهرۀ زشت دهقانی و چشمان پر. یک معما بودزاپالتین قادر برای 

او به . قادر تو گوئی در یک خود مختاری به سر میبرد. قعی او را برمال نمی ساختنداز نیرنگ که هیچگاه احساسات وا
 .می گفتند که قادر بازی خودش را به  پیش می برد.  وابستگی نداشت" پرچم"و " خلق"جناح های 



 مبتال میگردیدیم( هجوم به افغانستان) Aچگونه ما به بیماری وایروس  غوث جانباز: ترجمه
 والدیمیر سنیگیریوف و والیری ساموونین: نویسندگان

 
 

 

 333 از ۱9

 

های سیاسی در و عالقمند بود در بارۀ فعالیت . در صحبت های بعدی قادر دیگر هیچگاه به نظریات قبلی خود برنمی گشت
 :باری او خاطر نشان ساخت. اردو لطیفه های بگوید

. افسوس که ما قبأل از داشتن کارمندان امور سیاسی محروم بودیم، حاال من درک میکنم که این یک خالی بزرگ بوده است"
 .اما با اینهمه رفیق جنرال موافقت کنید که اول باید ماشیندار حرف بزند و سپس کارمند سیاسی

 بعضأ یک کلمۀ بجا بهتر از هر ماشیندار می تواند مشکل را. این حتمی نیست: " با حوصله مندی اعتراض میکرد پالتینزا
 ."در اینصورت به فیر کردن ضرورت نمی ماند. حل و فصل نماید

 . . ."خوب، خوب: "قادر خندۀ سرایت کنندۀ سر میداد و تکرار  میکرد
 

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 
 

در  شده را نموده و بسته ای از اوراق تایپ نزد خود دعوترا  خوتیایف، موروزوف –آرلوف خباراتی معاون آمر دفتر است
 :برابرش گذاشته گفت

 ."اینها اسناد جلسۀ وسیع بیروی سیاسی کمیتۀ مرکزی حزب دیموکراتیک خلق افغانستان است که پریروز دایر گردیده بود"
 "کی اینها را ترجمه نموده؟: "خوتیایف

     سفیر در رابطه به جلسه. خدا را شکر، که اینکار را دیگر آنها انجام میدهند. کارمندان سفارت: "موروزوف -فآرلو
در آن آمده است که جلسۀ بیروی سیاسی گام دیگری در راه . من آنرا خوانده ام. تلگرامی اطالعاتی را به مسکو فرستاد

با  خوتیایفبه هر حال تو رفیق . فکر نمیکنم... بگویم من، اینطوراگر راست . به وحدت کامل حزب میباشد... دستیابی
 ."این اسناد را ارزیابی کن... چشمان 

رفته آنجا در چوکی که صرف به او تعلق داشت جابجا شده، سگرتی را " اتاق عمومی"اسناد را گرفته به  والدیمیر خوتیایف
 .روشن نموده و با دقت تمام به مطالعۀ اسناد پرداخت

در جلسه،  تره . جلسۀ وسیع بیروی سیاسی دایر گردیده بود: میخواند قرار ذیل بودخوتیایف شروح مختصری اسنادی که م
محتوای . ایراد نموده بود "حزب دیموکراتیک خلق قرار دارند انقالب ثور، و وظایفی که در برابر"کی بیانیۀ را تحت عنوان 

دریافت مهمترین مسئلۀ تره کی در بیانیه  خوتیایف. رف خود تره کی ترتیب یافته بودبیانیه ای نشان میداد که متن بیانیه از ط
دیموکراسی مردمی افغانها، یعنی حل و فصل مسایل از طریق  شباهت کامل خصوصیات" اش باالی آن تأکید مینمود، 

همچنان خاطر نشان میساخت  تره کی در نطق اش ."سوسیالیستی بودانستیتوت جرگه ها و اصول تئوری دولت دیموکراتیک 
که دیگران، مخصوصأ اروپائی ها برای رسیدن به سوسیالیزم به ده ها سال و حتی قرن ها ضرورت دارند، در حالیکه 

تره کی در . افغانها با در نظر داشت مشخصات شعور خویش همین اکنون بسیار متمایل به سوسیالیزم و دیموکراسی استند
جدید را از زمرۀ افسرانی که پیروزی انقالب ثور را تأمین نموده بودند به ترکیب کمیتۀ مرکزی  پایان سخنرانی خود اعضای

 .حزب پیشنهاد نمود
او توجه حاضرین را به ضرورت همکاری های رفیقانه میان همه . به تعقیب تره کی کارمل رشتۀ سخن را بدست گرفته بود

کارمل هکذا . معطوف نموده بود" پرچم"و " خلق"بلی به جناح های رفقای حزبی در کارها بدون در نظر داشت تعلقات ق
ارتباط نداشتند  مداخله های خود سرانه صورت " خلق"تأکید کرده بود که نباید در امور رسمی مسؤولینی که قبأل به جناح 

د میکرد، رویهمرفته توجه تأئی" متمایل بودن افغانستان برای سوسالیزم"کارمل در حالیکه نظر تره کی را در بارۀ . بگیرد
در این زمینه او از دسیسه . حاضرین را به عوامل متعددی که سد راه  کشور بطرف ترقی و سوسیالیزم میشوند جلب کرد

 .های کشورهای مقتدر امپریالیستی، ارتجاع داخلی و عقب ماندگی اقتصادی و اجتماعی یاد آوری کرد
)...( 

او با سخنان رفیق تره کی موافقت کامل خود را ابراز داشته و از برخورد . ین رسیده بودپس از کارمل نوبت به حفیظ اهلل ام
امین خاطر نشان ساخته بود که کارمل نباید به آنهائی که . آشتی طلبانۀ رفیق کارمل در برابر نیروهای ارتجاعی انتقاد کرد

ز رعایت دسپلین در داخل حزب یاد آور شده و از سپس امین بطور مشخص ا. خون افغانها را مینوشند دلسوزی داشته باشد
دیگر در : " ممنوع قرار دادن استعمال  کلمات و اصطالحاتی که از افتراق قبلی در حزب حکایت مینمایند سخن رانده افزود

بی بلکه در ، من تقاضا میکنم تا استعمال این اصطالحات نه تنها در محیط حز"پرچم"وجود دارد و نه هم " خلق"افغانستان نه 
و . صرف حزب دیموکراتیک خلق افغانستان وجود دارد و همۀ ما اعضای همین حزب واحد هستیم. مطبوعات نیز منع شوند

 ." هر آنکسی که با این اصل موافقت ندارد، بگذار از صفوف حزب ما خارج شود
آه، ها، بسیار : "پی برده باشد با خود گفت پس از مطالعۀ این قسمت تو گوئی ناگهان به چیزی نهایت مهمی والدیمیر خوتیایف

در نام حزب کلمۀ . بدینترتیب امین با منع قراردادن اصطالحات میخواهد کارمل و طرفدارانش را خنثی بسازد. جالب است
که در نام و بیرق حزب درج " خلق"صرف اصطالح " پرچم"با منع قرار دادن اصطالح . بدون آنهم وجود دارد" خلق"

 (VI)."باقی میماند، در حالیکه حتی یادآوری از نام جناح دیگر منع قرار داده میشود گردیده، 
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در تیلگرام، او استدالل میکرد که فیصله های جلسۀ وسیع بیروی سیاسی . در اینباره به مرکز تیلگرامی ترتیب نمود خوتیایف
عصبانیت پرچمی ها شده و باعث افتراق جدید  نه تنها وحدت حزب را استحکام نمی بخشد، بلکه برعکس عامل دیگری برای

 .خواهد شد
متن را با دقت تمام خوانده،  موروزوف -آرلوف. داد موروزوف –آرلوف سند مدکور را بالفاصله برای مطالعه به  خوتیایف

طۀ نظر تحلیلی اما از نق. را در مرکز درست درک نتوانند... شاید مشکل اصطالحات افغانی : "شانه هایش را تکان داده گفت
 ."وظیفۀ خود را بصورت عالی انجام دادیوالدیمیر تو 

 .که لحظاتی پیش از مسکو برگشته بود، رفتند اوسادچیبا تلگرام مذکور نزد  خوتیایف و" دفتر"سپس معاون 
ورأ امضاء ف"  مرکز"که پس از تداوی و استراحت تندرست و سرحال بنظر میرسید تیلگرام ترتیب شده را عنوانی  اوسادچی

 .کرد
او با . جلسۀ عمومی  کارمندان خود را بشمول همکاران تخنیکی و دریور اوپراسیونی دایر نمود اوسادچیفردای آنروز 

بی اتحاد . جی. ، رئیس کییوری آندروپوفافتخار به مادونان خود گذارش داد که حین اقامتش در مسکو او را شخص 
رکزی حزب کمونیست شوروی و سائر مسؤولین نهایت مهم دولتی و حزبی منشی کمیتۀ مبوریس پونوماریف شوروی، 

به رژیم جدید افغانستان " کشف خارجی"وظیفه سپرده تا با استفاده از تمام امکانات ادارۀ  آندروپوف او افزود که. پذیرفتند
به ما و  آندروپوف. ام یابدکمک صورت بگیرد  تا بتواند در شرایط دشوار سیاسی داخلی و خارجی ایستادگی نموده استحک

، و نباید نقش قاضیان سومی را در **شما هوشدار داده است تا از مداخله در امور داخلی این کشور مستقل خود داری نموده
حل وفصل تضادهای که پس از پیروزی انقالب ثور مجددًا با شدت در صفوف حزب دیموکراتیک خلق بروز نموده اند، 

از ما میخواهد تا در مورد اینکه آیا ما منبعد تماس های غیر علنی با اعضای جناح  یوری آندروپوفل در عین حا. بازی کنیم
فرض کنیم اگر از این تماسهای ما تره کی باخبر شود و ما را متهم به بازی های . داشته باشیم یا خیر، فکر کنیم" پرچم"
ا مورد ضربۀ محسوسی قرار گرفته و  سخت متضرر کند؟ در این صورت روابط صمیمانه میان احزاب م" پشت پرده"

 .خواهند شد
 

در بارۀ پرچمی ها  آندروپوفیاد آور شده گفت که چون از شک و تردید های  کریوچکوفسپس از مالقاتش با  اوسادچی
تخدام طرفداران ساخته و پروژه های اس" منجمد" "پرچم"آگاهی داشت به من پیشنهاد کرد تا فعالیت ها را با اجنتانی از جناح 

پس از آنکه در بارۀ مالقات ها، گفتگو ها و خبرهای مسکو حکایات خود را به پایان  وسادچیا. فعال متوقف شوند" پرچم"
 . رسانید، خاطر نشان ساخت که سائر مسایل را با هریک از کارمندان جداگانه مطرح میسازد

ار هم از تداوی و حملۀ قلبی ایکه باالیش آمده بود یادآور ضمن صحبت ها از سپری نمودن رخصتی در مسکو یکب اوسادچی
 .تو گوئی هیچگونه حملۀ قلبی در میان نبوده. نشد

 :بود الکسی پیتروفاولین کسی را که نزد خود خواست،  وسادچیپس از جلسه، ا
 چند سال است تو اینجا استی؟. تو بزودی افغانستان را باید ترک کنی الکسی میدانی"

 ."اندکی بیشتر از چهار سال میشود: "پیتروف
 "دلت تنگ نشده؟: "اوسادچی
 ."نمیدانم حتی چی عرض کنم: " پیتروف

در مسکو عوضی ترا آماده . به هر حال، فعالیت تو در اینجا یک ماموریت تمام عیار و مکمل بوده است: " اوسادچی
در مورد تو نظر مثبت " کشف خارجی"رهبری ادارۀ . و شایستۀ مدال بزرگی هستی. تو خدمات زیادی انجام دادی. میسازند

نیز  "تاس"رهبری . نداشتی "تاس"تو هیچگونه لغزشی حین اجرای وظایف تحت پوشش خبرنگار آژانس خبر رسانی . دارد
بهتر  تو. من باور دارم که حاال دیگر تو هر چه بیشتر باال میروی. تا جائیکه من مطلع هستم هیچگونه انتقادی باالی تو ندارد

از همه میدانی که حضور تو دیگر در اینجا موجبات تشویش را در بعضی از حلقات حزب دیموکراتیک خلق به بار می 
بطور مثال، اگر میان تره کی و کارمل فردا جنجالی بر پا شود، هر دوی آنها نزد تو خواهند شتافت تا تضادهای عقب . آورد

چینل "به رهبری شوروی اطالع بدهی، در حالیکه حاال میان دو کشور " علنیچینل های غیر "پرده ای آنها را از طریق 
 "من امیدوارم مرا درک کنی؟ الکسی،. این تشویش را باید دور ساخت. وجود دارند" های علنی

را او سخنانی . با عالمت موافقت سرش را تکان داده اما ذهنأ از چیزهای که آمرش بیان نمود سخت ناراحت شده بود الکسی
تو فکر میکنی، اینکه دوستان تو در رأس رهبری افغانستان : )"گفته بود به یاد آورد ویکتور بوبنوفکه چندی پیش به او 

دالیل مرکز را که از طرف آمر به او ابالغ گردید بخوبی درک میکرد، و  پیتروف"(. قرار گرفتند، برای تو خوب است؟
بلی در مسکو به او مسافرت های کاری را به کشورهای . ا ترک بگویدبحثی نداشت، مگر او هرگز نمیخواست کابل ر

زبان دری را خوب بلد بود، در حالیکه  الکسی. را نمیخواست" خوبتر"اما او این کشورهای . پیشنهاد خواهند کرد" خوبتری"
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اروپائی یا امریکائی خواهند  او با دلگرفتگی به آن می اندیشد که منبعد او را به کشورهای. با زبان انگلیسی مشکالت داشت
 .این مسافرت ها معتبر تر و پر درآمد تر خواهند بود ولی در عین حال خفقان آور و بی مزه. فرستاد
 .داخل گردیداوسادچی به اتاق ویکتور بوبنوف ، پیتروفپس از 

و در روشنائی دالیل که من  ، با کی ها از جملۀ اجنتان و ارتباطی های خویش در شرایط کنونی بوبنوفرفیق : "اوسادچی
در جلسۀ عمومی تذکر دادم شما حاضر هستید خدا حافظی کنید؟ به عبارۀ دیگر با کدام یک از پرچمی ها شما حاضر استید 

 "قطع رابطه کنید؟
یکه شما خود میدانید که با اجنتها و کساناوسادچی، رفیق . با هیچکس: "با قاطعیت و درعین حال با لحن آرام گفت بوبنوف

از من هر چیز دیگری بخواهید، مگر خیانت به . من در اینجا با آنها مالقات میکنم، برعالوۀ همه، آنها دوستان من هستند
 ."دوستی را از من نخواهید

تو مرا درست نفهمیدی، من چنین یک عمل را از تو  ویکتورنی، : "آمر در حالیکه لحنش را اعتماد آمیز  میساخت گفت
. افزون بر همه، تا جائیکه من به یاد می آورم در جملۀ ارتباطی های تو حتی یک پرچمی هم نیست. خواست هیچگاه نخواهم

تو مرا عفو کن، من بنابر مسؤولیت خود وظیفه داشتم از تو در اینباره بپرسم، خودت میدانی هدایات مرکز قابل بحث 
 ."نیستند
 .رسیدستاراستین نوبت به  بوبنوف بعد از

، من فکر میکنم در روشنائی دساتیر مرکز تو باید اجنت والیری: "خاطر نشان ساخت ستاراستینا لحن خشک به ب اوسادچی
 ."دست بکشی "آرتیوم"بسازی و از کار با اجنت " منجمد"را " خوست"

 "چرا؟: "رسیدخشک نبود پ اوسادچیکه از قبل برای استدالل و جر و بحث آمادگی گرفته بود با لحنی که کمتر از  ستاراستین
 ."بخاطر آنکه آنها پرچمی هستند: "وسادچیا

سازی  اجنت های پرچمی ما اشتباه جدی را مرتکب " منجمد"آیا شما فکر نمی کنید که با  اوسادچی، رفیق : "ستاراستین
ا که مرکز شما ببینید، چیزی ر. میشویم؟ در قدم اول ما فعالیت های کشفی را لطمه دار میسازیم، فعالیت های محرم را

آنها در مرکز . پیشنهاد میکند از قبل ناکامی را در بر داشته و یا هم معلومات  محرم از نزد ما به خارج رخنه خواهد کرد
نمیدانم به کدام دلیل فکر میکنند که از تماس های من با اجنتان غیر از شما و دستگاه مرکزی کسی دیگری نیز آگاهی خواهد 

حتمأ  در بارۀ همکاری های  "آرتیوم"و " خوست"چرا آنها فکر میکنند که . ینقدر کم ظرف می پندارندچرا آنها ما را ا. یافت
 .ما یا افشاگری خواهند کرد یا ناکام خواهند شد

در جناح . از دست بدهد" پرچم"میخواهد کسب معلومات را از طرفداران " مرکز"در قدم  دوم، من اصأل نمی فهمم، چرا 
در صورتیکه ما به اجنتوری در اجتماع آنها . ون  تحوالت نهایت حساس و حتی خطر ناک جریان دارندهمین اکن" پرچم"

نپردازیم، پس چگونه میتوانیم از پالن ها و مقاصد پرچمی ها با خبرشویم؟ گیریم، اگر این پرچمی ها فردا کدام ُگلی را به آب 
جواب ما در صورت بروز . سیاسی کشور متهم خواهد ساخت باز هم ما را به بیخبری از انکشاف اوضاع" مرکز"بدهند 

چنین یک اوضاعی به مرکز چی خواهد بود؟ آیا ما به مسکو خواهیم نوشت که گویا شما رفقای رهبری،  خود تان ما را از 
 تماس ها با اجنتان پرچمی منع کرده بودید؟ آیا آمرین ما همچون یک استدالل را خواهند پذیرفت؟

در .  با خبر خواهند شد" پرچم"هراس دارد که تره کی و امین از ارتباطات ما با اعضای جناح " مرکز"چرا  در قدم سوم،
فکر میکنم هیچ قیامتی بر پا نخواهد شد، برعکس حتی . حالیکه امکان چنین یک باخبر شدن نهایت ضعیف بنظر میرسد

ا ندارند، آیا  به غربی ها یا به چینائیها خواهند پیوست؟ در آنها راهی به جز بودن با ما ر. بیشتر انعطاف پذیر خواهند شد
 .اینصورت نزدیکترین طرفداران، آنها را پارچه  پارچه خواهند کرد

چنین یک کاری همیشه . ساختن یک اجنت فعال کار ساده ای نیست" منجمد"و باالخره چهارم، شما بهتر از من میدانید که 
که هر دو اشخاصی  "آرتیوم"و " خوست"در اوضاع و احوال کنونی . ت باقی میگذاردتأثیر منفی باالی وضع روانی اجن

 . استند فهمیده، حتی قطع رابطۀ مؤقتی را با خود بی غیرتی و خیانت در برابر خویش تلقی خواهند کرد
اما اگر . ساختیم" مدمنج"را  "آرتیوم"و " خوست"و اکنون بیائید قضیه را از زاویۀ مخالف آن بررسی نمائیم، گیریم، ما 

بودن بیرون " منجمد"وضعیت تغییر بخورد و ما به کمک آنها ضرورت پیدا نمائیم؟ در اینصورت چگونه ما آنها را از حالت 
 "خواهیم کرد؟ آیا آنها خواهند خواست با ما فعالیت های خود را از سر بگیرند؟

وقتیکه مامور اوپراسیونی سخنانش را . ک بار هم قطع نکرداو را حتی ی اوسادچیسخن میزد  ستاراستینطی تمام مدتی که 
 :با لحن قاطعانۀ گفت اوسادچیپایان بخشید 

، من میدانم که قسمأ حق بطرف تو است، اما تو میدانی که این هدایت مقامات در مسکو است و ما نمیتوانیم از آن والیری"
 ."را چگونه بهتر عملی کنیم" مرکز"بی اندیش که هدایت بنابرین، بیا زیاد استدالل نکو و به آن . سرپیچی نمائیم

هیچگاه رسمأ در حزب دیموکراتیک خلق عضویت نداشته " خوست"ببینید، ! حاجت به فکر کردن زیاد نیست: " ستاراستین
گونه مشهور نبوده، اسم او در هیچ یک از لیست های حزبی درج نبوده، هیچ" پرچم"است، او هیچگاه به حیث طرفدار جناح 

او که قبأل در وزارت . مقام و کرسی در حزب نداشته، در هیچ یک از محافل و گرد همائی های رسمی حزب اشتراک نکرده
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قرار دارد  " مرکز"او  که در " دوسیۀ"تمام این معلومات در .  امور خارجه ایفای وظیفه مینمود امروز شخصی است متقاعد
همیشه بعنوان نمایندۀ رژیم سابق معرفی نمائیم، کسیکه گویا برای ما در بارۀ اجتماع  ما میتواینم او را به نظر من. درج است

شکی نیست که ما . معلومات میدهد( ضد انقالبیون)اشراف زاده های افغان، مامورین نظام های شاهی و جمهوری داوود 
 "؟!وظیفه داریم اینگونه معلومات را نیز کشف کنیم

 .ر لبان داشت سرش را به عالمت مؤافقت تکان داددر حالیکه لبخند باوسادچی 
 :در ادامه ستاراستین

از دوران مکتب تمایل به انقالبی . بود" پرچم"او واقعأ هم عضو فعال جناح . وضعیت بگونۀ دیگر است "آرتیوم"بلی با "
. بی اش او حتی زندانی شده بوداز بابت فعالیت های انقال. بودن داشته و جمعیت بزرگی از جوانان را به عقب خود میکشانید

اما طوریکه همه پرچمی ها، خلقی ها و . روابط دوستانه دارد" پرچم"امروز او با تعدادی زیادی از اعضای رهبری جناح 
سه سال قبل با سر و صدا از طرف  "آرتیوم"حتی بسیاری از کسانیکه با حزب دیموکراتیک خلق ارتباط ندارند، میدانند، 

اگر شما بخاطر . این موضوع در آن هنگام سر وصدای زیادی را بر پا کرد. ل از حزب اخراج شده استشخص ببرک کارم
داشته باشید، پس از جار و جنجالی پر صدائیکه به مناسبت ازدواج نجیب اهلل با عضو خانوادۀ شاهی رخ داد، ببرک کارمل 

بل از ازدواج با مسؤولین سازمان های اولیۀ خویش امریۀ صادر کرده بود و طی آن از اعضای جناح خود میخواست تا ق
اما کارمل . که تصمیم گرفته بود با خانم کنونی خود ازدواج نماید، برای مشوره نزد کارمل رفت "آرتیوم" .مشوره نمایند

به ممانعت  "آرتیوم". ازدواج با این زن را به او منع کرده بود، چون یک زمانی  خودش  از زن مذکور جواب رد  شنیده بود
حال می بینیم که هر دوی اینها . کارمل وقعی نگذاشته با زن مذکور ازدواج کرد، و بدینترتیب او را از حزب اخراج کردند

 ."را ندارند" پرچم"عضویت جناح 
رم؟ بخاطر چی من ترا دوست دا والیری میدانی: "گفتستاراستین که دیده میشد مزاجش بهبود یافته بود، خطاب به  اوسادچی

تو استعداد قناعت دادن به . بخاطر آنکه در چشمان تو شعله های صداقت را می بینم و از مهارتی که طبیعت به تو داده است
 ."و به یاد داشته باش که  انسان وقتی قانع میشود که خود به آن چیز باور داشته باشد. اما مغرور نشو. دیگران را داری

میتوانند ادامه  "آرتیوم"و " خوست"اگر من درست درک کرده باشم،  فعالیت ها با ! اوسادچی تشکر، رفیق: "ستاراستین
از . اوضاع را پیرامونت دقیق زیر نظر داشته باش. بلی، اما کثرت مالقات ها را با آنها تقلیل بده: "اوسادچی"داشته باشند؟

هر حال طوریکه میدانی کسانی را داریم که وجود  به. هر دوی آنها بخواه تا مقرره های ستر و اخفا را اکیدأ مراعات کنند
 ."بی کفایت نقش پرچمی ها را بازی خواهند کرد" مرده های"ما شمرده میشوند، همین " همکاران"فزیکی ندارند، ولی 

 "راپور نخواهد داد؟" مرکز"چی فکر میکنید، آیا او به  ایوان یرشوفشما در بارۀ : "ستاراستین
 ."مسئله را به یک شکلی حل و فصل خواهیم کرد با وی این: " اوسادچی

 
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 

 

رنگ و رخ این افغان نهایت پریشان به نظر میرسید، . مالقات کرد "محمود"با اجنتی به نام  ویکتور بوبنوف در اواسط جون
و سبز به خود پوست صورتش تو گوئی همزمان رنگ زرد . الغر بود و کبودی های زیر چشمانش از دور به نظر میرسیدند

اختیار کرده، بروت های مردانه وافغانی اش اکنون دیگر پژمرده و آویزان بودند، دیگر آن هیبت و صالبت قبلی را نداشتند، 
چست و چاالک  " محمود"در یک کلمه آن . دشمنان را نمی توانستند بترسانند، احساس خانمها را نیز دیگر تحریک نمیکردند

او از آن هراس داشت که مبادا زخمهای که فقط چندی پیش هنگام وقوع . بطی و محتاط  شده بوددیروز، دیگر خیلی سست، 
 .کودتای هفت ثور برداشته بود و اکنون اندکی التیام  یافته بودند، مجددًا به درد آیند و شدت کسب کنند

" برادر"طی آشنائی با وی، او را با محبت اجنت را برای اولین بار در آغوش کشیده و باز هم برای بار نخست  ویکتور
تجلیل نمودند،  "مسکوفسکایا"مالقات شان را با سرکشی پیک های از ودکای روسی نوع " محمود"و ویکتور. خطاب کرد

خوردنی های را برای آنها  آنتانینا، ویکتورخانم . ودکایی که برای استفاده و فروش برای خارج از اتحاد شوروی تولید میشد
 .سپس گفتگوی این دو به سیاست کشید. سرویس کردباالی میز 

او باید اطالع حاصل میکرد که از . خلق چی میگذرد وظیفه داشت بداند که در داخل حزب دیموکراتیک ویکتور بوبنوف
د دیدگاه خلقی ها تضادهای به وجود آمده  میان جناح ها تا چی حد جدی استند، به کجا خواهند انجامید و چی عواقبی خواهن

 : از مهمان پرسید  "برادر وار"بدون به کارگیری مهارت های مسلکی و به حاشیه روی ها مستقیمًا،  ویکتور. داشت
روابط خود را با رفیق کارمل و طرفداران پرچمی او چگونه ارزیابی میکنی؟ تا جائیکه ما اطالع یافته ایم در داخل "  -

 ."حزب کشمکش های به میان آمده اند
میفهمی برادر، اوضاع در داخل حزب و رهبری آن و همچنان در رهبری دولت : " ه فکر عمیق فرو رفته گفت ب" محمود"

اگر راست بگویم من کارمل و رفقایش را دوست ندارم، بهتر میبود اگر آنها در پهلوی ما نمی . در مجموع عادی نیست
 ."بودند، و یا حتی هیچ در افغانستان نمی بودند
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 "چرا؟"-
آنها حق خود میدانند در بارۀ هر موضوع اظهار نظر نمایند ، ثبوت ارائه کنند، . ار سخن پرداز، زرنگ و ماهر هستندبسی"-

 ."آنها روشنفکرانی هستند که از احتیاجات و آرزوهای افغانها باخبر نیستند. به اصطالح  واقعیت خود را می بینند
در اخیر سالهای شصت او افسر جوان قوای سرحدی از  . اش انداخترا به یاد سالهای جوانی  ویکتور" محمود"حرفهای 
او را برای ارتقای سطح مسلکی به مکتب عالی . آمده بود( سنکت پیتیرزبورگاکنون ) لینینگراد به شهر قرغستانجمهوری 

فراغت به کار در  باید زبان فارسی می آموخت و بعد از ویکتور، لینینگراددر . به آن شهر فرستاده بودند. بی. جی. کی
نهایت مزدحم  لینینگراداو به یاد می آورد که در آن ایام بس های مسافر بری در شهر  .می پرداخت" کشف خارجی"ادارۀ 

در چنین وضعیتی وقتی کسی در سرویسها باالی پای کسی پا . بودند، تا حدی که به سختی  جای پا گذاشتن پیدا میشد
شرم ! ای تو، روشنفکر کثیف: " ... اد و آخ و واخ خود را با کلمات ذیل همراه میساخت میگذاشت، شخص متضرر اغلبًا فری

 !"نداری، شپو هم بر سر کرده ای
 

کوشش به خرچ میداد همه اسناد استخباراتی و سائر معلومات را که در سفارت در  ویکتورحین انجام وظیفه در افغانستان، 
توجه او را اسنادی که در بارۀ بروز انشعاب در حزب بودند به . با تعمق مطالعه نمایدبارۀ افغانستان وجود داشتند با دقت و 

 . )...(او وقتًا فوقتًا گزارشهای تحلیلی انستیتوت شرق شناسی اتحاد شوروی را نیز به دست می آورد. خود جلب میکرد
 "خوب، بعد چی؟: " نت مینگریست، پرسید در حالیکه با دیدگان آزمایش کننده، مستقیمًا به چشمان سیاه رنگ اج ویکتور
 :محمود

.  من فکر میکنم که کارمل به زودی از رفیق تره کی خواهش خواهد کرد تا او را به کدام طرف منحیث سفیر بفرستد" -
ر و از طرف دیگ" دست و پای او را دیگر بسته اند"کارمل اکنون در شرایطی قرار دارد که از یک سو نمیتواند بپذیرد که 

در عین حال روشن است که . نمیخواهد از آنعده پرچمی ها که خواهان به راه اندازی کودتا علیه تره کی هستند حمایت کند
در سفارت افغانستان در مسکو نیز او را . کارمل به امریکا، به آلمان غرب و هم به کدام کشور دیگر سرمایه داری نمیرود

 ."کسی تعیین نمیکند
 "تو از کجا خبر داری که عده ای از پرچمی ها میخواهند تره کی را از قدرت دور بسازند؟: "  سوال کرد  بوبنوف

. او قباًل پیلوت بود، دوست نزدیک من است. اینرا من از زبان اسداهلل سروری، رئیس ادارۀ امنیت دولتی افغانستان میدانم" -
 "تو با او معرفت نداری؟

شکنجه  (VII)"اگسا"ده ام که با قصاوت بی سابقه محبوسین را در چهار دیواری های اما من شنی. نخیر، معرفی نیستم" -

 ."داده و حتی از بین میبرد
. باور کن، رفیق سروری شخصی است نهایت صادق، او یک انقالبی واقعی است: " اعتراض گونه ادامه داد" محمود"اجنت 

 .شد، پس مطمئنًا برای پیروزی انقالب ضروری بودهفرض کنیم اگر کسی را شکنجه و یا هم به قتل رسانیده با
بیشترین این . رفیق امین همه روزه افراد زیادی را به رفیق سروری معرفی مینماید تا با آنها تصفیۀ حساب صورت بگیرد

را به  لینینشما خود گفته های  (VIII).جاسوسان کشورهای غربی، مرتجعین معلوم الحال و تروریست هستند –اشخاص 

اگر تو و یا من در مقام بسیار حساس که سروری قرار ." انقالبی که نتواند از خود دفاع کند، انقالب نیست: "خاطر دارید
 ."دور از امکان نیست که قصاوت ما و شما شاید شدید تر میبود. دارد میبودیم، همینطور عمل میکردیم

 "ل میگذرد آگاهی دارد؟خوب، یعنی اینکه سروری از هر آنچه پیرامون کارم: "بوبنوف
 ."را میفرستد" جعلی"این اوست که نزد کارمل پرچمی های ! تو چی فکر میکنی. بلی، واضح است: "محمود

 "تو این اشخاص را میشناسی؟ " -
ولی آیا سروری آنقدر ساده است که مسائل بسیار مهم دولتی را با . بلی، البته  من دوست سروری هستم. نی، نمی شناسم"-

راستی اگر تو میخواهی در این باره چیزی . کس در میان بگذارد؟ سوال کردن در این مورد نیز از او مناسب نیستهر 
 ."نزد رفیق سروری تعیین گردیده با تفصیالت معلومات بدهد. بی. جی. بدانی، بگذار مشاوری که از طرف کی

 "فرستاده میشوند؟" ی های جعلیپرچم"تو چی فکر میکنی آیا رفیق کارمل حدس میزند که نزد او " -
گیریم که او مستقیمًا از این فعالیت ها . علیه او تا کدام اندازه است" اگسا"من نمیدانم که آگاهی رفیق کارمل از فعالیت های "-

او شخصی است نهایت هوشیار، بسیار . خبر نداشته باشد، با آنهم من مطمئن هستم که او در بارۀ همه مسائل حدس میزند
بعضًا به من این فکر دست میدهد که کارمل میتواند افکار دیگران را بخواند، وقوع حوادث را . رنگ و دوراندیشز

 ."پیشگوئی نماید
 "یعنی چی؟"-
کارمل و رفقای نزدیکش به زودی خود شان خواهش خواهند کرد . یعنی آنچه اتفاق خواهد افتاد که قباًل به آن اشاره نمودم" -

بدین ترتیب آنها اندکی عقب نشینی . حیث سفراء و سائر کارمندان در نمایندگی های افغانستان مقرر شوندتا به خارج به 
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آنها غالبًا به . نموده، به پیرامون خود بهتر خواهند نگریست و به فکر آن خواهند بود که فردا اوضاع را چگونه تغییر دهند
 ."اینجا دیگر راه نمیدهیم ما نیز آنها را به. افغانستان دیگر برنخواهند گشت

 ."قباًل از تو چنین صفات را نشنیده بودم. میدانی من نمیدانستم که تو یکی از مخالفین آشتی ناپذیر پرچمی ها هستی"-
رفیق کارمل و همرزمان بسیار معروف او باشم " آشتی ناپذیر"؟ من چی کاره هستم که مخالف "آشتی ناپذیر"من، مخالف " -

بلی،  پنهان نمیکنم . شود که رفیق تره کی او را چنین اعالم کند" آشتی ناپذیر"رتی برای من میتواند مخالف ؟ کارمل در صو
که پرچمی ها را من چندان دوست ندارم، من معلومات زیاد دربارۀ آنها دارم، آنها اشخاص خوب نیستند، زیاد باالی شان 

 ."ما هستند، من به این نام آنها را یاد نمیکنم" آشتی ناپذیر"ه آنها مخالفین اعتماد ندارم؛ ولی تا زمانیکه رفیق تره کی نگوید ک
 "تره کی تا کنون چنین اظهاری نکرده است؟"-
 ."رفیق کارمل در داخل حزب ما اکنون یک نفر است و آن امین میباشد" آشتی ناپذیر"به عقیدۀ من مخالف . تا کنون نه"  -
 "چرا؟"-
: اگر تره کی با کدام واقعۀ رو برو گردد. یق کارمل معاون رفیق تره کی در همه کرسی هاستطوریکه تو میدانی، رف" -

در اینصورت کارمل به طور قانونی در رأس رهبری حزب و ... مرگ، هالکت در اثر عمل تروریستی، بیماری غیر مترقبه
 ."فیق امین خواهد بوددولت قرار میگیرد و چنین یک انکشاف اوضاع به معنی به پایان رسیدن سیاسی ر

 "خواهشات او از چی قبیل است؟"-
چی وقت و چگونه جای و مقام رفیق تره کی را از آن خود : من باور دارم که او شب و روز در یک فکر به سر میبرد " -

ت داشته  و از این خاطر است که امین تمام تالشش را به خرچ میدهد تا کارمل و سائر کسانی را که در حزب محبوبی. بسازد
 ."پرچمی هستند از سر راهش دور سازد

ببین برادر، آیا تو فکر نمیکنی که امین بعد از آنکه رقیبان خود را از جناح پرچم دور بسازد، همین کار را با رقبایش از " -
 "نیز بکند؟" خلق"جناح 

. بعد از تره کی در حزب و دولت است او امروز عماًل  شخص دوم. در میان ما خلقی ها رفیق امین کدام رقیبی ندارد" -
در عین حال من مطمئن هستم که اگر امین کدام . رفیق تره کی شخصًا بارها این موضوع را به ما خاطر نشان ساخته است

 ."فکر بدی در حق کدام یکی از ما در سر راه بدهد، رفیق تره کی حتمًا مانع او خواهد شد
نهایت مهم رسیدند، روز بعد همه شنیدگی ها را در تیلگرامی  بوبنوفظر وکتور به ن" محمود"مندرجات گفتگو با اجنت 

چنین به نظر . اما جالب آن بود که مسکو هیچگونه عکس العملی به این راپور نشان نمیداد. فرستاد" مرکز"نوشته و به 
احساس میشد . بی عالقه شده بود دیگر به روابط درون حزبی افغانها پشت پا زده و به آن. بی. جی. میرسید که رهبری کی

( کمونیست)در افغانستان رژیمی که به قدرت رسیده در رأس آن یک رهبر : "که مامورین در مسکو غالبًا فکر میکردند 
قرار داشته، بناًء  شوروی مکلف است از رفیق تره کی و حکومت او در افغانستان حمایت نماید، صرف نظر از اینکه چی 

 ."بگذار رفقای افغان خود تضاد های درون حزبی خویش را رفع نمایند. خل این حزب به وقوع می پیونددپروسه های در دا
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کمیتۀ مرکزی حزب . در شروع تابستان مشاورین از اداره های متعدد و مختلف اتحاد شوروی به افغانستان سرازیر گردیدند
بعدتر تعداد زیادی . به حیث نمایندۀ خویش به کابل اعزام کرد ارازوفوالیری هکمونیست اتحاد شوروی شخصی را به نام 

. را نشان بدهند "درست راه"از کارمندان حزبی و کمسومول از اتحاد شوروی به افغانستان  فرستاده میشدند تا به افغانها 
در کمیته های والیتی  مشاورین مذکور. به بعد داخل افغانستان شد 1930موجی از مشاورین و متخصصین مخصوصًا از 

لیری وااما اولین شخص در میان این همه، همین . حزبی، در شعبات کمیتۀ مرکزی حزب دیموکراتیک خلق جابجا میشدند
 .بود که از وی در باال یاد آوری صورت گرفت هارازوف

وقتیکه بار اول به  وی . نمایدهیچگاهی عالقمند آن نبود تا به انقالب ثور کمک  هارازوف از روی انصاف باید گفته شود که
مدتها بود که از  هارازوف: دلیل این اجتناب کاماًل جدی بود . پیشنهاد کردند تا به افغانستان برود، او این تقاضا را رد کرد

در این مورد خاطر نشان  کپیتونوفاو به مسؤول کدر و پرسونل کمیتۀ مرکزی . بابت درد های  کمر و پاها رنج میبرد
 ."من با کمال مسرت دستور کمیتۀ مرکزی عزیزم را اجرا میکردم، اما صحت من این مجال را به من نمیدهد: " بود ساخته 

 

عضو علی البدل کمیتۀ مرکزی حزب کمونیست اتحاد  ،(IX)لیتوانیا منشی  دوم کمیتۀ مرکزی حزب کمونیست  هارازوف

مالت اداری آنزمان او در ترکیب رهبری طراز اول شوروی یعنی در تعا. شوروی و وکیل شورای عالی اتحاد شوروی بود
برای مأموریت به افغانستان انتخاب شده بود؟ احتمااًل علت در آن بود که  هارازوفاما سوال این است که چرا . قرار داشت
مشاوریت امور  او در آن کشور نیز. مؤفقانه به پایان رسانیده بود انگوالدو سال قبل مأموریت مشابهی را در  هارازوف



 مبتال میگردیدیم( هجوم به افغانستان) Aچگونه ما به بیماری وایروس  غوث جانباز: ترجمه
 والدیمیر سنیگیریوف و والیری ساموونین: نویسندگان

 
 

 

 333 از 35

 

آگاهی یافتند، اصرار زیاد مبنی بر رفتن او  هارازوفدر کمیتۀ مرکزی حزب وقتی از بیماری . حزبی را به عهده داشت
 .به بازی سپورتی تینس او را در وضعیت مضحکی قرار داد هارازوفاما عالقۀ زایدالوصف . ننمودند

اما، سخن چینها موضوع را . به میدان تینس برای بازی حاضر گردیداو که از بیماری هایش اندکی شفا یافته بود، مجددًا 
: " کوتاه بود هارازوفبا  کپیتونوفصحبت . اطالع دادند کپیتونوفبالفاصله به مسؤول امور کدر و پرسونل کمیتۀ مرکزی 

 "خوب، تو عقب توپ دویده میتوانی، اما از مسافرت و ماموریت مسؤوالنه ابا میورزی؟
 

در حالیکه تحیر در اولیانوفسکی  .برای مسافرت به کشور دور آماده گردیده بود لیتوانیاد از ظهر منشی دوم  ساعت سه بع
صادقانه باید برایت بگویم که من نمیدانم تو در افغانستان چی خواهی کرد؟ خودت وقتی به آنجا : " چهره اش دیده میشد گفت

از کشمکش ها میان : "کوشش کن از بروز سه فاجعه جلوگیری نمایی. ممیخواهم یک مشوره برایت بده. رسیدی تصمیم بگیر
در تأریخ افغانستان بارها چنین . کمیتۀ مرکزی حزب و اردو؛ حکومت و متنفذین روحانی و همچنان حکومت و سران اقوام

 ."اتفاق افتاده است که اقوام آزرده خاطر به کابل آمده اند و حکومت را تعویض نموده اند
" پرچم"و " خلق"جناح های . اوضاع در داخل حزب عادی نیست: " یاد آور شد هارازوفنیز مختصرًا به  وریوفپونوما

اتحادی که میان آنها یک سال قبل صورت گرفت، غالبًا . صرف نظر از تالش های عظیم ما به دشمنی ادامه میدهند
شما وقتی به آنجا رسیدید، . داشتیم و آنها را بهتر میشناسیمقباًل ما بیشتر با پرچمی ها همکاری . میخانیکی و فورمالیتی است

 "کارمل ببرک؟ یا ببرک کارمل؟: لطفًا معلوم کنید که اسم شخص دوم در حزب چگونه درست است 
به نوبۀ خود میدید که در کمیتۀ مرکزی حزب  هارازوف .گوشزد گردیدند هارازفاین ها همۀ توصیه هایی بودند که به 

او مشاهده میکرد که موضوع افغانستان رفقا را در . ند نیستند در مورد افغانستان درب  صحبت را بگشانیدچندان عالقم
از کابل هر : صرف چند ماه بعد او به جان مسئله پی ببرد . برایشان خوش آیند نبود. کمیتۀ مرکزی بیشتر عصبی میساخت

مینمود و این ها وظیفه داشتند به هر اطالع جدید عکس العمل  روز بالوقفه به کمیتۀ مرکزی اطالعات ناخویش آیند مواصلت
 .اینکه عکس العمل در برابر اطالعات باید چگونه میبود، این را هیچکس به درستی نمیدانست. نشان بدهند

 ."وقتیکه بمحل رسیدی، خود تصمیم بگیر: " در یک جمله خالصه میشدهارازوف  طوریکه تذکر یافت تمام توصیه ها به
 

به سمنت داغ میدان هوائی کابل تماس نمود، فرد قد کوتاه روس تبار که یونیفورم نظامی افغانی بدون  هارازوفهمینکه پای 
 ."خوش آمدید هارازوفرفیق : " پلیت و سائر عالئم به تن داشت از او استقبال کرده گفت

. قوماندانی فرقۀ کوماندو را به عهده داشتتوانیا لیرا میدید، کسی که قباًل در جمهوری  گوریلوفاو در برابر خود جنرال 
شخصًا ( مشاور ارشد نظامی در افغانستان) گوریلوفاکنون . ایندو بارها یکدیگر را مالقات کرده و تا اندازۀ دوست هم بودند

 . او را تحت حمایت خویش میگرفت و میخواست او را داخل مسائل افغانستان بسازد
با معضلۀ اساسی  افغانستان تقریبًا  بالفاصله پس از مواصلت به کابل طی اولین مالقات با  وفهارازبه هر حال، آشنائی 

 .رئیس دولت و منشی عمومی حزب دیموکراتیک خلق صورت گرفت
 

در بارۀ اوضاع کشورش حکایت کرده، اطمینان داد که به  هارازوفتره کی پس از استقبال گرم و ایراد سخنان معمولی به 
خواهش کرد تا در تماس دایمی با رفیق امین قرار داشته  هارازوفاو همچنان از . اینجا سوسیالیزم اعمار میگرددزودی در 

و  پوزانوفحین خداحافظی با سائر مهمانان، تره کی  از سفیر . باشد و  تمام مسائل را از طریق او حل و فصل نماید
ه آنها سه تن باقی ماندند، تره کی در حالیکه چهره اش بی رنگ بود  هنگامیک. خواهش کرد تا در دفتر باقی بمانند هارازوف

پس . وارد دفتر شد( ببرک کارمل)شخص دوم در حزب . خبر داد که ببرک کارمل میخواهد به رفقای شوروی چیزی بگوید
ضب به نگریستن تره از سالم و علیکی سردی با مهمانان شوروی رفت و در پهلوی آنها نشسته و با دیدگان مملو از قهر و غ

این خاموشی را صدای کارمل که از هیجان زیاد بریده بریده . خاموشی نچندان مناسبی اتاق را فرا گرفته بود. کی پرداخت
 :دوخته بود،  قطع نموده گفت ( تره کی)میشد و چشمان آتشین اش را کمافی السابق به صاحب خانه 

بری حزب کمونیست اتحاد شوروی برسانند که در کمیتۀ مرکزی حزب ما من از رفقای شوروی خواهش میکنم تا به ره" -
در فعالیت های بیروی سیاسی هیچگونه اثری از اصل دیموکراسی و رهبری دسته . اوضاع غیر عادی به وجود آمده است

آنها همه . تره کی و امین: همۀ قدرت را عماًل دو شخص در دستان خویش متمرکز ساخته اند . جمعی باقی نمانده است
تصامیم و فیصله های سرنوشت ساز را خود ترتیب نموده عملی میکنند، باالی مسائل بحث دسته جمعی صورت نمیگیرد، به 

شخص مرا از تمام مقام های دولتی و . نظریات سائر اعضای بیروی سیاسی و کمیتۀ مرکزی اصال وقعی گذاشته نمیشود
در . ونه  فیصلۀ  دور ساخته شده ام،  به کلی در یک قفس طالئی جا داده شده امحزبی برکنار ساخته اند، من از اتخاذ هرگ

به همه نشان بدهم که بیمار هستم، یا هم به عنوان سفیر به خارج از کشور : چنین اوضاع و احوالی، من دو انتخاب دارم
 ."بروم

داخل حزب آگاهی داشت، مگر به عمق این او در بارۀ تضادها و مخالفت ها در . کاماًل دست و پاچه شده بود هارازوف
" چگونه عکس العملی در برابر این همه باید از خود نشان داد؟: " او از خود پرسید... تضادها اکنون به خوبی  پی میبرد
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پس از آنکه رفیق کارمل : "در آن  آمده بود . بود، یاداشتی به او نوشته و برایش داد هارازوفکه متوجه وضعیت پوزانوف 
 ."صحبت صورت بگیرد" حساس"اتاق را ترک بگوید، از رفیق تره کی بخواهید تا مالقات ما ادامه یافته و روی این مسائل 

تره کی دیگر نمیخواست به کارمل مجال آنرا بدهد تا مونولوگش را به اتمام برساند، او با تمام قوت مشت اش را باالی میز 
 :کوبیده گفت 

فیصله ها و . هم در دولت و هم در حزب ما دیموکراسی مطلق حکفرما هست. شما دروغ است همه گفته های! بس است" -
لیکن اگر کسی بخواهد فیصله های ما را در نظر نگیرد، ما رول سرک سازی . تصامیم به طور دسته جمعی اتخاذ میگردند

 !"بلی. را  از سرش تیر میکنیم
به من گفته بودند که تره کی بیشتر به یک پدر کالن شباهت دارد که حتی  !چی هیجاناتی! به به: "به خود میگفت  هارازوف

اما دیده میشود که تضادها میان اینها خیلی عمیق گردیده ، آنقدر عمیق که دیگر راه برای عقب نشینی . پشه را هم نمی آزارد
و این در حالیکه . ک دیگر را از بین ببرندآنها دشمنان عادی نیستند، دشمنان آشتی ناپذیر بوده و حاضر هستند ی. نمانده است

 ."اعضای یک حزب هم هستند
دیدگان او سرخرنگ شده بودند، صورتش از . کارمل از جایش برخاست، با لحن خشکیده با مهمانان شوروی خداحافظی نمود

ش را به میز کوبیده وقتیکه کارمل اتاق را ترک میگفت تره کی یکبار دیگر مشت ا. فشار خشم دیگرهم تاریکتر شده بود
 ."ما دشمنان خود را با آهن داغ خواهیم سوختاند: "تکرار کرد

 
 :توضیحات

 

(I)  چنین یک مالحظۀ نویسندگان دقیقًا ثابت میسازد که منصبداران عالی رتبۀ افغانستان قبل از کودتای ثور با رجال برجستۀ
و متقاباًل  مفید داشتند و در عین حال سر غالمی را به  اتحاد شوروی آنوقت روابط حسنه، استوار بر اصل همسایگی نیک

 .کسی فرود نمی آوردند و به هدایت خارجی ها علیه حکومت خویش دست به دسیسه اندوزی نمیزدند
(II )فکر میشود که . تحقیق و پرس و پال که بنده در این رابطه به راه انداختم، صحت اظهارات امین را تصدیق نمیکند

فداکار و " انقالبی"ها بیشتر خیالپردازنه بوده و امین آنرا بخاطری آن گفته است تا رفیق و همرزم خود را یک اینگونه حرف
شاهدان تأکید میکنند که در میان خلقی ها و پرچمی ها زیاده گویی ها، . آتشین در برابر جنرال شوروی معرفی نموده باشد
 .پردازها و حرف های پر طمطراق خیلی معمول بود

(III )اطاعت از نظریات یک جنرال عادی شوروی انتهای بی مایگی و غالمی رژیم را نشان میدهد . 
(IV ) ،صرف نظر از آنکه گالب زوی کی بود و چی نقش را در اجرای کودتای منحوس و خانه برانداز ثور اجرا نمود

تحقیر آمیز و آمرانه نشان میدهد که مخاطب قرار گرفتن یک افسر اردوی افغان از طرف یک خارجی به چنین یک شکل 
 .شوروی در تعیین و جابجای اشخاص و افراد، پالن از قبل آماده شده داشته و در تطبیق آن پروای هیچکس را نداشتند

(V )این گفته های نویسندگان را در ریشه بی بنیاد و شدیدًا در مغایرت با واقعیت ها میدانم. 
 .خود شاهد آن بوده ام ذکر نمایمدر اینجا میخواهم چند مثالی که 

ځی و حربی پوهنتون سپری نموده نووښفکر میکنم کمتر منصب دار اردوی افغانستان که مراحل کسب تعلیم را در حربی 
این شخص به هزاران نظامی افغان، زبان .  معرفت نداشته باشد( صافی)محمد نعیم جانبازاستاد زبان انگلیسی باشند با اسم 
نعیم خان جانباز که همین اکنون اضافه از هشتاد و سه سال عمر دارد و در . ائر فنون حربی را آموخته استانگلیسی و س

در دورۀ حکومت شاهی در ترکیب گروپی از محصلین ( من افتخار قرابت خونی با ایشان را دارا استم)کابل به سر میبرد 
در ترکیب گروپ . اضالع متحدۀ امریکا فرستاده شد تکساسبرای آموختن زبان انگلیسی و همچنان علوم حربی به ایالت 

. ده ها تن دیگر نیز قرار داشتند فرستاده شده به امریکا عالم پر افتخار وطن ما محمد جان فنا، فرقه مشر مالجان پشتونجار و
. رار گرفتنداین اشخاص معزز همه پس از ختم تحصیل به درجۀ عالی به وطن برگشته و صادقانه در خدمت ملت خود ق

محمد نعیم جانباز صرف نظر از کبر سن همین اکنون با یک تعداد از مؤسسات بین المللی همکاری دارد، محترم مرحوم 
محمد جان فنا در اولین روزهای کودتای خانه ویرانگر و خانه برانداز ثور از طرف حاکمان خلق و پرچم به شهادت رسید، 

در . ثور در اثر سکتۀ قلبی وفات یافت هور به فرقه مشر، یک ماه بعد از کودتای سیاه شاغلی مرحوم مالجان  پشتونجار، مش
همین زمره باید از محترم صمد حامد معاون صدراعظم افغانستان، محمد کریم عطائی وزیر مخابرات در کابینۀ رئیس 

با وجود کسب علم در خارج از کشور جمهور شهید محمد داوود خان و صدها و هزاران افغان معزز دیگر نیز یا آور شد که 
به وطن و ملت خود همیشه صادق و وفادار باقی مانده اند و شرف و عزت وطن را با هیچ چیزی معامله ( در جهان غرب)

 .ننموده اند
(VI ) پاراگراف مذکور به وضاحت تمام نشان میدهد که یکی از عوامل اصلی و اساسی افتراق و بی اتفاقی در میان این

 .مداخالت و دست اندازی های شیطانی و حیله گرانۀ خود همین شوروی ها و مخصوصًا استخبارات آن بوده است حزب
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به نظر میرسد که منافع و ستراتیژی طویل المدت مسکو به هیچ وجه اجازه نمیداد تا حزب دیموکراتیک خلق متحد و به یک 
و ادارۀ آن از طرف مسکو در مطابقت کامل به اهداف آن قرار  موجودیت افتراق، کنترول و سوق. نیروی منسجم مبدل گردد

 .داشت
(VII ) ادارۀ  -اگسا" )د افغانستان د گتو ساتونکی اداره"ادارۀ استخباراتی حاکمیت خلقی ها و پرچمی ها در شروع به نام

 .یاد میشد( دفاع از منافع افغانستان
(VIII )وری بعد از مطالعۀ این بخش در مورد پاراگراف آتی تبصره های دوست و همکار من  دانشمند افغان ولی احمد ن

 :داشتند که می خواهم آنرا با شما تقسیم نمایم
فرض کنیم اگر کسی . باور کن، رفیق سروری شخصی است نهایت صادق، و یک انقالبی واقعی" . . . محمود"اجنت ). . . 

 –بیشترین این اشخاص . . . . ای پیروزی انقالب ضروری بودهرا شکنجه و یا هم به قتل رسانیده باشد، پس مطمئنًا بر
  .(جاسوسان کشورهای غربی، مرتجعین معلوم الحال و تروریست هستند

 

 ! جانباز صاحب عزیز و دوست دانشمند و فرهیخته
 :بعد از عرض ارادت نکات ذیل را در بارۀ این پاراگراف نویسنده های روسی به عرض شما میرسانم

که بدون شک یک فرزند ناخلف ، فروخته شده و مغزشویی شده و فنافل کمونیزم و شوروی " اجنت محمود"ن اینکه ای
حق بجانب است که بگوید همه حبس و کشتار و شکنجۀ آنانیکه  ستالینو  لینین میباشد، بنا بر مکتب کمونیزم و افکار

ولی اینکه به این نظر او که . آنها ضروری بوده است کمونیست و نوکر حلقه بگوش شوروی نبوده اند برای پیروزی انقالب
جاسوسان کشورهای غربی، مرتجعین معلوم الحال  –اشخاص " بیشترین قربانیان و کشته شدگان از دست امین و سروری، 

هزار انسان  12چه در مدت یازده ماه اول کوتای منحوس و خیانتکارانۀ ثور اینها . موافق نیستم" و تروریست هستند
کشتند و با جرئت نانجیبانه لیست کشته شدگان را در دیوار های وزارت داخله آویزان کردند که برای روز ها  را افغانستان

در برابر این لیست ها انبوهی از زنان و مردان و طفالن با دیدن نام عزیزان و جگر گوشه های شان از دیده خون می 
، «جاسوس کشور های غرب؟؟»هزار افغان نابود شده   12ایمان دارم که این  من. آسمان ها میرفت هریختند و فریاد شان ب

خدا نبودن و نداشتن اندیشۀ کمونیستی و الحاد کشته  صرف به گناه کمونیست و بی. نبوده اند« تروریست؟؟»و « مرتجع؟؟»
ران سال از حافظۀ تاریخ کشور ما و این لکۀ ننگی است بر دامان کثیف این حزب کمونیستی افغانستان که برای هزا. شده اند

 .زدوده نخواهد شد
 (IX ) در حوزۀ بحیرۀ بالتیک که از نظر فرهنگی، ( استونیا، التوویا و لیتوانیا)یکی از سه جمهوری های اتحاد شوروی

نگ دوم این جمهوریت ها که اکنون کشورهای مستقل استند بعد از ختم ج. زبانی و مذهبی با کشورهای غربی نزدیکی دارند
 . جهانی به قلمرو اتحاد شوروی ملحق کردیده بودند

--- 
ت یبه افغانستان مشاورین بی شماری از کمیته های حزبی ایالت ها، کمیته های مرکزی جمهور هارازوفبلی،  بعد از . . . 

بدون اندکی عده ای از مشاورین . ی اعزام شدندوهای اتحاد شوروی و حتی از خود کمیتۀ مرکزی حزب کمونیست شور
کمیته های حزبی را ایجاد و جلسات حزبی را دایر : شک و تردید تجارب حزبی سازی شوروی را به افغانستان انتقال میدادند

اگر جلسه ای تدویر می : همه چیزها مانند اتحاد شوروی بود. . . میکردند، کورس های آموزش حزبی را به راه می انداختند
بعد تر امین، کارمل، )، تره کی بریژنیف، لینینه میداشت، بیانه ها باید حتمًا نقل قول های از گفتار یافت باید حتمًا هیئت رئیس

همۀ این " انقالب کبیر ثور"را همراه میداشتند، رأی گیری ها، تصویب قطعنامه ها و سوگند های وفاداری برای ( نجیب اهلل
 .چیز ها از تجارب شوروی کاپی می شدند

ی، درس های لینینی، مسابقات سوسیالیستی، پیشتازان کار، نمایندگان زحمتکشان، کنگره ها، همه چیز یک حشرهای کمونیست
این مشاورین تمام کاغذ پرانی ها، همۀ شتهیات، بازی های بی مفهوم دستگاه دولتی را از . به یک مانند اتحاد شوروی بود

که شخصی بود مالیم  و  هارازوفنهائی که بعدًا به افغانستان آمدند  در تفاوت با آ. شوروی با خود به افغانستان می کشانیدند
روشنفکر کوشش میکرد صادقانه به اوضاع پی ببرد، محتوای اصلی پروسه ها را بداند و واقعیت های جامعۀ افغانی را 

ارائۀ آنها بسیار محتاط می  غالبًا از جواب دادن خود داری میکرد و یا هم در. درک کند و آیندۀ نزدیک آنرا پیش بینی نماید
 .بود

با امین می داشت، امین با کنجکاوی زایدالوصفی از چگونگی ساختار حزب  هارازوفحین مالقات های منظم و دوامداریکه 
را سؤال پیچ  هارازوفکمونیست اتحاد شوروی، نقش اعضای عادی حزب و خصوصیات فعالیت ارگان های رهبری حزب 

مسماء می " کمونیستی"اتحاد شوروی حزب آنها را نیز مثلی تگو، امین گفت که بد نمی بود اگر باری هنگام گف.  میکرد
 .). . .(ساختند
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او در حالیکه مسؤولیت وزارت امور خارجه را به دوش داشت در عین زمان . امین میخواست شخص اول در کشور باشد
سائل مربوط به اقتصاد، ساختار تشکیالت حزبی و امور اردو، ادارۀ امنیت، پولیس رانیز رهبری میکرد؛ او همچنان م

بود، این جنراالن می دیدند که امین شخصی است  گوریلوفو  زاپالتینامین مورد پسند . ایدیولوژیکی را نیز از یاد نمی ُبرد
ر مقایسه با د. نهایت با انرژی، با ظرفیت بی حد و حصر کاری و مهمتر از همه اینکه امین ترس نداشت مسؤولیت بگیرد

به مشاورین نظامی از سرسختی و آشتی ناپذیری امین  هارازوف. اکثر کارمندان، امین بدون شک در ردیف باال قرار داشت
جنراالن در جواب به او خاطر نشان می ساختند که اینجا مشرق زمین است، و بطور دیگر بوده نمی . یاد آوری می کرد

اینکه امین مسؤولیت های زیاد را بدوش خود می گیرد، باید به . برندۀ میدان باشد تواند، صرف کسی که قوی است میتواند
یاد داشت که به زور نمی گیرد، این تره کی است که به او داوطلبانه صالحیت های هرچه بیشتر را میدهد  و تأکید میکند که 

ابر پرچمی ها هیچگونه ترحمی ندارد؟  آنها خود در بر. بدون آنهم بغیر از امین کسی بهتر از عهدۀ امور برامده نمی تواند
تخم یاغی گری ها را در حزب می کارند، همیشه از چیزی ناراضی  بوده، مصروف حرافی و بیکارگی . هم بیگناه نیستند

 . . .هستند
 

د، موتور در میان نظامیان شوروی امین از اعتبار  فوق العاده برخوردار بود، او را قهرمان اصلی انقالب می شمردن
 .حاکمیت کنونی اش می نامیدند  و با نام او به آینده امید بسته بودند

 

او کوشش میکرد اوضاع را ارزیابی نموده، به نظریات مختلف گوش . نمی خواست فیصله های عجوالنه بکند هارازوف
یچنوع التماس ها و دعوت ها تأمین صلح با ه: "به یک مسئاله او دقیقًا پی برده بود. بدهد و سر انجام و باالخره تصمیم بگیرد

. و آشتی در حزب دیموکراتیک خلق امکان پذیر نبوده و این  پروسه دیگر ماهیت برگشت ناپذیر را بخود اختیار نموده بود
 .او درک میکرد که در چنین یک وضعیتی باالخره باید یک طرف را انتخاب کند

 

لیدر افغانستان که دیگر لذت . آنهم بدون دلگرمی. کبار دیگر او را پذیرفتطی سه ماه که او در کابل بود، تره کی صرف ی
، یکی از حاشیه های اتحاد شوروی لیتوانیاکرسی  و قدرت را چشیده بود، عالقمند نبود به مشوره های یک مشاور که از 

از واقعیت های پیرامونش دور می تره کی به سرعت . اینجا آمده بود، گوش دهد تا به او درس ادارۀ امور حزبی را بیاموزد
و شخصیت تاریخی بوده  و دلچسپ تر آنکه از کامیابی سوسیالیزم "  پدر ملت"شد،  او دیگر باور کرده بود که براستی 

پس او چی ضرورت دارد تا به مشوره های احمقانه گوش . طوری حرف می زد که گوئی این کاری است تقریبًا عملی شده
 ). . .(دهد؟ 

 

از کمیتۀ مرکزی حزب کمونیست هدایت داشت تا حتمًا با منشی عمومی حزب دیموکراتیک خلق مالقات نموده و  زوفهارا
پیام خاصی را به او بسپارد، محتوای پیام البته کدام چیز جدیدی در بر نداشت، برای چندمین بار خواهش صورت میگرفت 

مالقات کردند و مشاور امور حزبی پیام را به تره کی سپرد، تره  وقتیکه آنها باالخره. تا وحدت در رهبری حزب حفظ گردد
به رهبری خویش امتنان ما را : "کی به او فهماند که در این باره نمیخواهد صحبت کند و صرف از البالی دندان ها گفت

 ."بخاطر توجه و لطف شان برسانید
 

، نور محمد تره کی آغاز "رهبر و استاد محبوب"فات جون، امین طبق معمول سخنرانی اش را از توصی 1۱در جلسۀ مورخ 
به . نموده، اوضاع در داخل کشور را ارزیابی کرده، سپس به شدت تمام به انتقاد از ببرک کارمل و طرفداران او پرداخت

گفتۀ امین، پرچمی ها بجای آنکه مصروف کارهای مشخص باشند، به دسیسه چینی و افتراق در داخل حزب و جامعه می 
تره کی . امین مسقیمًا به حاضرین جلسه پیشنهاد نمود تا در بارۀ موجودیت این اشخاص در رهبری حزب بی اندیشند. پردازند

کارمل که نتوانست خونسردی خود را حفظ نماید، عکس العمل نهایت پر جوشی در برابر . در این مورد سکوت اختیار کرد
رفقاء این را معقول بدانند ما حاضر هستیم از چوکی های خود در حزب و  در صورتیکه: " تحریک امین از خود نشان داد

در اینصورت من این پیشنهاد را به : " امین تو گوئی فقط انتظار چنین یک عکس العملی را داشت." دولت صرفنظر نمائیم
ماتیک به خارج از کشور رأی گیری میگذارم، کی طرفدار آن است تا رفیق کارمل و همنظران او برای فعالیت های دیپلو

 .طی یک دقیقه همه چیز ها خاتمه یافته بود، با یک رأی اضافی پیشنهاد امین مورد تأئید قرار گرفت" فرستاده شوند؟
 

برادر او، عضو کمیتۀ مرکزی بریالی در رأس نمایندگی سیاسی افغانستان .  کارمل باید بحیث سفیر به چکوسلواکیا می رفت
در آینده منشی عمومی حزب و رئیس جمهور )عضو دیگر کمیتۀ مرکزی داکتر نجیب اهلل . گرفتدر پاکستان قرار می

در تهران، وزیر داخله نور احمد نور در واشنگتن و اناهیتا راتب زاد در یوگوسالویا به حیث سفراء تعیین شده ( افغانستان
 .تقرر یافته بود بمبی حیث جنرال قونسل افغانستان در یکی از اعضای دیگر کمیتۀ مرکزی به نام عبدالمجید سربلند به. بودند
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قبل از عزیمت به پراگ ببرک کارمل مخفیانه همه طرفدارن مهم خود را جمع نموده اعالم کرد که در عدم موجودیت وی 
ران امین که میان طرفدا" نفرهای. "را وزیر پالن و اقتصاد، سلطان علی کشتمند به عهده میگیرد" پرچم"رهبری جناح 

 .کارمل جابجا شده بودند بالفاصله در اینباره به امین اطالع رساندند
 

پوزانوف شاید به همین دلیل سفیر . نیز دیگر معتقد شده بودند که پرچمی ها بیکار ننشسته اند. بی. جی. کی" کشف"در دفتر 
که امین بالفاصله از همه چیز آگاهی  سفیر بخوبی درک میکرد. نخواست ببرک کارمل را در آستانۀ عزیمتش از کابل بپذیرد

 .خواهد یافت
 

غیر مترقبه در مقابل دروازۀ ورودی سفارت پدیدار  کارمل، بریالی، سربلند و اناهیتا بطورجون  21روز جمعه تاریخ 
سفارت اما پس از گفتگوی نچندان طویل با محافظین سفارت قطار موترها که متشکل از چهار عراده بود از مقابل . گردیدند

به شهر  پوزانوفگفته شده بود که سفیر " مهمانان"به . دور شده و داخل یکی از پس کوچه ها رفته از نظر ها ناپدید گردیدند
قطار موترها پس از راه پیمائی .  رفته، در حالیکه این حقیقت نداشت، زیرا سفیر صرفنظر از آنکه رخصتی بود در دفتر بود

که دیگر " تاس"کارمل با مسؤول قبلی آژانس . در آن میزیست توقف نمود "تاس"که خبرنگار  در برابر ویالیزیاد نچندان 
 بیریوکوف چون. آمده بود لئونید بیریوکوف. بی. جی. بجای او مأمور جدید کی. کابل را ترک گفته بود بخوبی آشنایی داشت

از  ولی. بدرستی آگاهی نداشت" پرچم"و " لقخ"فقط چند روزی میشد که به کابل رسیده بود هنوز از عمق مخالفت های 
با دیدن چهار تن از پرچمی های سر شناس . کارمل و طرفدارانش شناخت غیابی داشت، با ورای دوسیه های آنها در مسکو

 بیریکوفحسری و که حوالی ساعت ده شام به منزل او آمده بودند و در برابر دروازۀ خانه اش ایستاده بودند، تعجب بی حد 
 .ا فراگرفتر

من ببرک کارمل هستم، و در حالیکه همراهانش را معرفی : "دروازه را باز کرد گفت بیریوکوف ببرک کارمل پس از آنکه
 ."اینها همه رفقای من و اعضای کمیتۀ مرکزی حزب هستند: "میکرد، افزود

 ."ر خوشوقت استم، بفرمائید، داخل شویدبلی، رفیق کارمل، من شما را میشناسم، بسیا: " که تکان خورده بود گفت بیریوکوف
 ."بهتر خواهد بود اگر موترهای ما نیز داخل حویلی شوند: "کارمل

، و چهار عراده موتر که در داخل آنها برعالوۀ دریوران، "بلی، بلی البته: "د گفتوگش در حالیکه دروازه را می بیریوکوف
 .شدند محافظین نیز نشسته بودند بالفاصله داخل حویلی ویال

منزل و قبل  سابقصاحب الکسی پیتروف کارمل تو گوئی صاحب خانه است، فورًا به اتاقی که در منزل اول قرار داشت و 
 .او را می پذیرفتند، سری زد گاوریلیندر کابل به نام . بی. جی. از آن  آمر دفتر کی

به کمک  نینا بیریوکوف،باال شد، جائیکه همسر اناهیتا که کودک شش ماهۀ محمود بریالی را در آغوش داشت به طبقۀ دوم 
 .نجیب و سربلند در دهلیز جابجا شدند. او شتافت

اما این . مالقات صورت بگیرد پوزانوفالزم است فورًا با رفیق : "کارمل هدف آمدن ناگهانی خود را چنین توضیح کرد
 ."مگر اینکار بسیار عاجل است. خواهش ما را رد میکنند

 

، رفقای شوروی از واقعیت فیصلۀ بیروی سیاسی مبنی بر "مهمانان"توضیحات بعدی درک کرد که به عقیدۀ  از بیریوکوف
تبعید افتخاری پرچمی ها آگاهی ندارد، و در صورتیکه رهبری شوروی از واقعیت باخبر شود، فورًا مداخله نموده و خلقی 

 .های گستاخ  را به جاهایشان خواهند نشاند
 19۱3ه در دفتر استخباراتی کابل مأمور تازه کاری بود، اما با آنهم تصور عمومی از اوضاع را تا تابستان با آنک بیریوکوف

وقتی او به حرفهای کارمل گوش میداد، به باور ساده لوحانۀ وی به  صادق بودن رفقای شوروی و اینکه آنها توانائی  .داشت
چارۀ دیگری نداشت، او بیریوکوف در عین حال . د نمود، تعجب میکردآنرا داشتند تا در اوضاع مداخله کرده و کمک خواهن

مهمانان در این میان با برده باری نشسته بودند و کمک . نمی توانست این همه مهمانان محترم را از خانۀ خود خارج بسازد
 . او را انتظار داشتند

 

. ارت سر بزند و کوشش میکند سفیر را جستجو نمایدپس از آنکه به افغانها چای آورد، گفت که میخواهد به سف بیریوکوف
میدید گفت که سفیر رهسپار ماهیگیری گردیده و معلوم نیست چی  بیریوکوفآمر نوکریوال سفارت در حالیکه با تمسخر به 

ر او پس از شنیدن حرفهای همکار خود عمیقًا به فک. برخوردایوان یرشوف با  بیریوکوف "دفتر"در . وقت برخواهد گشت
 ."تو ببین که آنها چی میخواهند، و فردا صبح گذارش بده: "داد" با ارزشی"فرو رفته و سپس مشورۀ 

 

بدون آنکه کدام نتیجه ای به دست آورده باشد به خانه برگشته، همه نوشیدنی ها و بیریوکوف . دیگر تقریبًا نیمه شب شده بود
و به شنیدن شکایات پرچمی ها ( خسته و چیپس: نتخاب زیادی نداشتا)خوردنی ها را باالی میز در برابر مهمانان گذاشته 

با آن بلد نبود  بیریوکوفگاه گاهی بعضی از مهمانان از تلفون زنگ میزدند، اما کوشش میکردند به زبان پشتو که . ادامه داد
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که از آنها خواهش های صرف از لحن و بعضی کلمات حدس میزد که غالبًا در تلفون با نظامیان  بیریوکوف. حرف بزنند
 .میشد مکالمه صورت میگرفت

مخالفین، حتی . بی. جی. نیمه های شب در منزل مأمور کی. خود را در وضعیت مضحکی احساس میکرد بیریوکوف
آنها آشکارا به تره کی دشنام می دادند و با رکیک ترین . دشمنان حکومت بر حال افغانستان نشسته بودند و صحبت میکردند

مهمانان . که احتمااًل از طرف ادارۀ امنیت شنیده میشد، به بیرون زنگ میزدند بیریوکوفاز امین یاد میکردند؛ از تلفون  الفاظ
حاال دیگر رفتن بدون آنهم امکان نداشت، چون . بنظر می رسید که تا فردا اصاًل نمی خواستند از جاه هایشان تکان بخورند

و .  ل آنروزها حتی با داشتن نام شب هم کمتر کسی جرئت میکرد به بیرون برودقیود شبگردی شروع شده بود و در کاب
 .مخصوصًا به اینها که به نظام موجود چلینج داده بودند، بهیچوجه مصلحت نبود با  سرنوشت خود بازی کنند

 

اطر آورد که در او بخ. کوشش آخری خود را انجام داد تا کمکی را از بیرون بدست بیاورد بیریوکوفناوقت های شب 
. بی. جی. آمر قبلی دفتر کی گاوریلین که حاال به رخصتی به شوروی رفته بود،  والیری ستاراستینویالی همسایه که در آن 

که مأموری بود مجرب و  والینتین گاوریلین. در کابل که حاال برای مأموریت کوتاه مدت به افغانستان آمده بود زندگی میکند
نیز مانند دیگران  گاوریلین اما دگروال. آمده بود قرار داشت یرشوففغانستان در ترکیب گروپی که با آبدیده در مسائل ا

را تنها گذاشته بیریوکوف ، یرشوفپس از آنکه دانست که مأمورین سفارت و همچنان   گاوریلین. ترجیح داد در حاشیه بماند
 .پس تمام  جریان را به مقام باال خبر بدهدمشوره داد تا الی صبح منتظر بماند و س" خبرنگار"اند به 

هنگام خداحافظی ببرک کارمل با دقت تمام مستقیمًا به چشمان . را ترک کردند "تاس"همزمان با طلوع آفتاب مهمانان ویالی 
 ."باز هم خواهیم دید لئونیدما و شما رفیق : "خیره شده با اطمینان خاطر گفت  بیریوکوف
وازه را عقب افغانها بست، نفس راحتی کشیده و برای لحظاتی روی سنگ سرد صفه نشسته و پس از آنکه در بیریوکوف

هیلیکوپتر . در همین وقت ناگهان باالی بام ویال در ارتفاع نهایت پائین هیلیکوپتری به پرواز درآمد. سگرتی را در داد
: با وحشت زدگی فکر کرد بیریوکوف. کرد چرخی در پیرامون زده، سپس مجددًا بطرف ویال آمده و درست باالی آن توقف

هیلیکوپتر لحظاتی با چرخهایش سر و صدای ." اگر همین اکنون از باال یک بمب دستی بیاندازند، همه چیزها ختم خواهد شد"
 .به راه انداخته، سپس به شدت تمام دور خورده و جانب مرکز شهر رفت بیریوکوفمهیبی را باالی سر 

 

. نیز در این صبح وقت به دفتر آمده بود پوزانوف عجیب بود که سفیر. نوز وقت بود روانۀ سفارت شدبا آنکه ه بیریوکوف
اما . که کامآل درمانده، کم خوابیده و  وحشت زده بود با صدای بریده بریده شروع به گذارش وقایع به سفیر کرد بیریوکوف

 .استقباًل در جریان قضایا قرار داده شده  پوزانوفمعلوم شد که 
آرام باش، عزیزم ما به مسکو خبر : "را مخاطب قرار داده گفت بیریوکوفسفیر با لحن پدرانۀ که برای او سابقه نداشت 
تمام مسائل خوب است و حال برو و آمرین خود را در . سپری کردند "تاس"دادیم که ببرک و رفقایش شب را در ویالی 

 ."جریان وقایع قرار بده
 

که از دفتر سفیر برامد، شروع به نوشتن تیلگرام عنوانی مرکز نمود، دقایقی بعد او متنی را که با خط پس از آن بیریوکوف
معاون با خونسردی متن را . گذاشت آرلوف موروزوف" دفتر"ریزه در پانزده صفحه نوشته کرده بود در برابر معاون آمر 

 :انداخته پرسیدنظر  بیریوکوفاز نظر گذرانده، سپس بطرف کارمند اوپراسیونی 
هایت را به من بده یا هم خودت " نوشته گک"تو میخواهی به  وظیفه ات در اینجا ادامه بدهی؟ میخواهی؟ در اینصورت این "

 ."و آنرا برای همیشه فراموش کن. تمام آنها را از بین ببر
 .واند تحریک نمایدبخوبی میدانست که نوشته هایی از این قبیل صرف عصبانیت مسکو را میت" دفتر"معاون 

 

مایوس گردیده بود، تصمیم گرفت با خود تره کی صحبت کند و به بهانۀ  پوزانوف کارمل که از مالقات با سفیر شوروی
شما بخاطر کسب " شاگرد وفادار و محبوِب: " "خداحافظی کوشش کرد تره کی را از تهدید های قریب الوقوع باخبر بسازد

: مگر تره کی در جواب قهقهه سر داده گفته بود." اهد کرد، چشمان خود را باالخره باز کنیدتمام قدرت بهیچ چیز ترحم نخو
این ." ، و این حقیقت استامین هر لحظه آماده است بخاطر من جان خود را فدا نماید. رنجش، عقل ترا ابر آلود ساخته است"

 .دو که دیگر چیزی برای گفتن نداشتند با همدیگر خدا حافظی کردند
 

 هارازوف. را از حادثۀ ایکه شب با پرچمی ها اتفاق افتیده بود، باخبر نساختند هارازوفمشاور ارشد در امور حزبی، 
مشاور ارشد نظامی با  هارازوفشاید علت آن در دوستی . بی تأمین کند. جی. نتواسته بود روابطش را با کارمندان کی

. جی. در آن هنگام در رابطه به بسیاری از مسائل با دیدگاه های مأمورین کی گوریلوفنظریات جنرال . بوده باشد گوریلوف
داشته و همچنان صحبت های طویل را با نظامیان به راه  پوزانوفروابط نهایت نیک با سفیر  هارازوف. مطابقت نداشت. بی
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. کی" کشف"مأمورین دفتر " )همسایگان نزدیک"طی سه ماه مؤفق نشد روابط در خور توجهی با می انداخت، در حالیکه 
 .تأمین نماید.( بی. جی

حدس میزد که اطالعاتی را که او به کمیتۀ مرکزی حزب کمونیست می فرستد بعضًا شدیدًا در تفاوت با معلوماتی  هارازوف
 .مسکو می فرستادند، قرار داشتاز طریق چینل های خود به " همسایگان نزدیک"که 

 

باری مشاور اقتصادی سفارت که نظر به خصوصیت وظایفش تماس های کاری با وزیر پالن افغانستان میداشت به 
 .یاد آور شد که سلطان علی کشتمند آرزو دارد با او مالقات نمایدهارازوف 
کشتمند . ور حزبی تخصیص یافته بود پیشنهاد کردبرای مالقات منزل محقری را که برای ادارۀ مشاورین در ام هارازوف

و به نوبۀ خود پیشنهاد نموده  " نمیخواهم که در اینباره بالفاصله به امین خبر بدهند: "این پیشنهاد را رد کرده و دلیل آورده بود
یشنهاد از طرف اما این پ. بود تا مالقات مذکور شب هنگام در میدانی عقب بالک های رهایشی میکروریان صورت بگیرد

معقول نمیدانست که نمایندۀ رسمی کمیتۀ مرکزی حزب کمونیست شوروی در اینگونه بازی  هارازوف .رد شد هارازوف
چند روز بعد کشتمند را به نام دسیسه گر، اجنت شبکه های جاسوسی خارجی و دشمن انقالب . های مخبرانه اشتراک ورزد
 .دستگیر و به زندان انداختند

 

که آهسته آهسته با وظایفش به حیث سفیر در پراگ آشنائی می یافت، ناگهان تیلگرامی را از کابل ( مطابق متن)رک کارمل بب
پس از . در تیلگرام  به او هدایت داده میشد تا فورًا به افغانستان برگردد. که به او از تقرر جدیدش خبر میداد، دریافت

ر رابطه به او تغییر یافته است و به کمک کارمندان وزارت امنیت دولتی دریافت تیلگرام کارمل احساس کرد که اوضاع د

کارلوی واریپراگ را به صوب  آسایشگاه های والیت  چکوسلواکیا
  

ترک نموده و در یکی از ویال های مخصوص مخفی  

رمل فرستاده شد، ولی در اثر هدایت امین به پراگ دسته ای برای از بین بردن کا. قضیۀ مذکور امین را برافروخت. گردید
 .چکوسلواکیا توانست دستۀ  اعزام شده را خنثی بسازد" کشف"ادارۀ 

 

دولتی کشور چکوسلواکیا تحت ریاست منشی کمیتۀ مرکزی حزب کمونیست اینکشور،  -مقارن همین زمان هیأت حزبی 
ی تقاضا کردند تا کارمل را تسلیم آنها تره کی و امین حین گفتگوها با مهمامان چکوسلواک. به کابل سفر کرد واسیل بیل یاک

اگر شما اینکار را نکنید، ما شما را نمی توانیم دوستان خود حساب : "تهدید آمیز تأکید می کردند( تره کی و امین)آنها . نمایند
 ."کنیم
 بیل یاکامین به پس از ختم بخش رسمی مالقات و رفتن تره کی، . در جواب با احترام تبسمی بر لب می آوردبیل یاک   ولی

تیرباران خواهیم . ای. ای. اگر ما رد کارمل را دریابیم، او را به کابل منتقل ساخته و اینجا به عنوان اجنت سی: "گفته بود
 ."کرد

 .که در اینمورد توصیه های خاص مسکو را بدست داشت باز هم حرفهای امین را بدون تبصره گذاشت بیل یاک
 

از . گی مبدل شده بودبزر سردرد به  نه تنها برای خلقی ها بلکه برای مسکو نیز 19۱3خزان  ببرک کارمل حین تابستان و
یک طرف کارمل که انقالبی مجرب، مبارز وفادار و شعوری بوده، و دوست آزمایش شده و قابل اعتماد اتحاد شوروی به 

تره کی و امین نیز نباید ناراضی باقی می  از جانب دیگر. حساب میرفت، باید از انتقام گیری مخالفینش بر حذر میماند
این دو شخص در شرایط کنونی مظهر قدرت واقعی و قانونی بوده و در کار بود تا به آنها احترام و پشتیبانی صورت . ماندند

 .میگرفت
 

با آنها پالن  کارمل به نوبۀ خود نمیخواست بیصدا در تبعید تحمیلی به سر برد، او با پرچمی های سر شناس دیدن میکرد و
در بارۀ حرکات کارمل فورًا به کابل خبر می رسید، زیرا ادارۀ استخباراتی .  های مبارزه با دشمنان را مطرح می ساخت

 .را از هر سو زیر ترصد قرار داده بود( .ج.غ. هدف کارمل است)امین این انقالبی فراری
 

به دشمن او پناه نداده، بلکه در این رابطه پشتیبانی و نظر  امین بخوبی درک می کرد که دولت چکوسلواکیا به ارادۀ خود
به همین علت در هر مالقاتی که با مأمورین شوروی میداشت به آنها طعنه آمیز خاطر نشان می . مسکو وجود داشته است

های  را مخفی بسازید؟ کارمل علیه ما فعالیت. ای. آی. شما چطور می توانید یک دسیسه گر و جاسوس سی: "ساخت
 "خرابکارانه را به پیش می برد و شما در این راه او را تشویق می کنید؟

 

سر انجام تیلگرامی را به مسکو ارسال داشت و در آن از رهبری خود تقاضا کرد تا راه و چاره ای  اوسادچی" دفتر"آمر 
سفیر اسبق جمهوری دیموکراتیک : "دضمنًا آمده بو وسادچیدر متن تیلگرام ا. بسنجند و رفیق کارمل را بر جایش بنشانند

                                                           
کارلسبادآلمان ها والیت مذکور را به نام  

.موقعیت دارد چک جمهوریت بوهیمیایوالیت مذکور در غرب منطقۀ تأریخی . یکنندیاد م 
منطقۀ مذکور از بابت موجودیت 

11
 

.های داغ و مفید معدنی شهرت داردآسایشگاه ها و آب   
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که از .( اسم ببرک کارمل  را در اسناد رسمی اتحاد شوروی همینطور نوشته میکردند)افغانستان در پراگ کارمل ببرک 
طرف رفقای چکوسلواکی پناهندگی سیاسی را در آنکشور بدست آورده است، پس از سبکدوشی از وظیفه به وطن عودت 

او . پرداخته است( در کشورهای سوسیالیستی و کپیتالیستی)ا میان پرچمی های که در خارج استند ننموده و به فعالیت ه
 ."کوشش میکند تا طرفداران خود را برای مبارزه علیه رژیم کنونی در افغانستان و حزب دیموکراتیک خلق، متحد بسازد

 

پس از مطالعۀ این نامۀ محرم  فورًا  اولیانوفسکیی معاون دفتر روابط بین المللی کمیتۀ مرکزی حزب کمونیست اتحاد شورو
 : یادداشت ذیل را به سکرتریت کمیتۀ مرکزی نوشت

صالح میدانیم تا به کمیتۀ مرکزی حزب کمونیست چکوسلواکیا پیشنهاد شود که با کارمل ببرک صحبت صورت گرفته و " 
هدایت  پراگچندی بعد سفیر شوروی در ." گردد توجه موصوف به قطع فعالیت ها علیه نظام مترقی در افغانستان جلب

دریافت کرد تا با یکی از مسؤولین کمیتۀ مرکزی حزب کمونیست چکوسلواکیا مالقات نموده و از او بخواهد تا با کارمل 
 : اجزای مهم گفتگو قرار ذیل تعیین گردیده بود. گفتگو نماید

هندگی سیاسی داده اند و رفقای شوروی را در یک وضعیت جعلی و فعالیت های کنونی کارمل ببرک کسانی را که به او پنا"
 ."نامناسب در مقابل رژیم انقالبی افغانستان قرار میدهد

 ."نتیجه گیری های درست بکند"میشد از یاد آوری های فوق الذکر " توصیه"به کارمل 
اندوهگینانه خاطر نشان ساخته  شنیده وحکایت می کنند که کارمل حکمی را که در باره اش صادر کرده بودند خاموشانه 

 ."صبر کنید، بزودی رفقای شوروی با من با زبان دیگری حرف خواهند زد: "بود
 .تو گوئی علم غیب داشت

 

او بدون هرگونه تأسفی با . پس از سه ماه در افغانستان به پایان رسید هارازوفدر این میان مأموریت مشاور امور حزبی 
پایتخت جمهوریت ) ویلنیوسبه راز های آن پی ببرد خدا حافظی کرده و به شهر آرام و مستریح  این کشور که نتواست

او قبل از رفتن به شهر خود در مسکو توقفی کرد تا اندکی استراحت نموده و به تداوی خود . برگشت( .ج.غ. شوروی لیتوانیای
ت کرده از او در بارۀ اوضاع در داخل حزب فکر میکرد که شاید او را به کمیتۀ مرکزی دعو هارازوف .بپردازد

اما روز . چگونه روابط تأمین گردد، خواهند پرسید" انقالبیون افغان"دیموکراتیک خلق پرسیده و نظر او را در مورد آنکه با 
م پس از انتظار بی فرجا. ها یکی پی دیگری سپری می شدند ولی او را هیچکسی از کمیتۀ مرکزی نزد خود دعوت نمی کرد

سوسلوفخود گوشی تلفون را برداشته و به  هارازوف
  
 :زنگ زد 

 . . ."از مأموریت نهایت مهم برگشته ام و میخواهم گذارش  ،. . .سوسلوفرفیق "
 ."بزودی از رخصتی برمیگردد، به او گذارش بدهید پونوماریف. نی، نی این مربوط من نیست: " سوسلوف

 

در  هارازوفکه در این میان از رخصتی برگشته بود خود به  پونوماریوف. گردیددر شفاخانه بستری  هارازوفمدتی بعد 
 :شفاخانه تلفون کرد

 "چطور، کوه های افغانستان سرت را به چرخ آوردند؟"
 ."من قبل از سفر به افغانستان هم صحتم خوب نبود: "هارازوف

 "تو میتوانی فورأ به کمیتۀ مرکزی بیائی؟: "پونوماریوف
: او فکر کرد که میخواهند نظریات او را بشنوند. احساس شادمانی دست داد هارازوف االخره از او یاد کردند بهاز اینکه ب

 ."، حرکت کردمپونوماریوفبلی، رفیق "
برایم بگو که تره کی . تو میدانی من خود به کابل رفتنی استم: "به دفترش گفت هارازوفبمجردی داخل شدن  پونوماریوف

رد، ودکا را یا  کنیاک را؟ امین چی را ترجیح میدهد، چون در امریکا تحصیل کرده غالبأ ویسکی را باید چی را دوست دا
 دوست داشته باشد؟

مگر مسؤول  کوشش کرد چیزی بگوید، هارازوفدر یکی از لحظات  .نداشتهارازوف  دیگر هیچ سؤالی ازپونوماریوف 
 :روابط بین المللی حزب دستش را تکان داد

 ."نیست، من از تمام مسائل از طریق تیلگرام ها آگاهی دارم، ما آنجا منابع خوبی داریمالزم "
دلچسپ تر آنکه یکی از معاونین . نشان نداد هارازوفنیز عالقمندی به شنیدن حکایات  اولیانوفسکی، پونوماریوفمعاون 

ود او را متوقف ساخته خود به حکایت اوضاع  دهن به حکایت گشوده ب هارازوف، همینکه زاگالدینبه نام  پونوماریوف دیگر
 .در کابل پرداخت، در حالیکه هیچ گاهی به  افغانستان سفر نکرده بود
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بریژنیف بشمار میرفت و تأثیر فیصله کنی باالی . پس از لگفته میشود که شخص مذکور دیر زمانی نفر دوم در حزب کمونیست شوروی . در مورد سوسلوف شایعاتی زیادی وجود دارند 

 .او داشت
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طی دو نیم ماه که از پیروزی انقالب ثور سپری شده بود، در افغانستان در حدود سی توطئه برای سرنگونی حاکمیت جدید 
را بدست آورده و سپس معمواًل " اعترافات الزم"رأ دستگیر می نمودند، از آنها به سرعت را فو" توطئه گران. "افشاء گردید

 .بدون تحقیق و محاکمه تیر باران شان میکردند
این دو نفر، هر دو غیر . در ماه آگست، لوی درستیز شاه پور و رئیس شفاخانۀ مرکزی داکتر علی اکبر توقیف گردیدند

تضییقات دیگر فرا گیر شده بود و هر آنکسی که اندکی هم در برابر بی اطاعتی از نظام  وحزبی بودند، اما چرخ فشارها 
 .مدتی بعد نوبت وزیر دفاع نیز رسید. جدید مظنون معلوم می شد، جزا می دید

داوم او درک می کرد که ت. عبدالقادر قباًل هم عکس العمل منفی خود را در برابر کشمکش های درون حزبی ابراز داشته بود
 . کشمکش ها برای شخص او عواقب ناگواری در بر خواهد داشت

 

دستگاه  با استفاده از ایناوستینوف پس از آنکه در کابل دستگاه محرم ارتباط مخابره جابجا شد، وزیر دفاع شوروی مارشال 
 :شنید در جواب گفتف اوستینو قادر پس از آنکه مراتب تبریکات  و آرزوهای مؤفقیت را از مارشال .به قادر زنگ زد

. من دوست صمیمی و  وفادار اتحاد شوروی هستم. رفیق مارشال، من حاضر هستم زندگی خود را بخاطر انقالب فدا نمایم"
اکنون ما امید زیاد به مشاورین شما . ولی شما باید بدانید که در داخل حزب ما بی نظمی ها و تضاد های دوامدار وجود دارند

 ."به  و ارادۀ آنهابسته ایم، به تجر
 .خواهش کرد تا نقشه های مفصل افغانستان در اختیار او قرار داده شوند اوستینوفقادر همچنان از 

نقشه ها فورأ به شما سپرده خواهند شد، آنچه که ارتباط می گیرد به تضادها، شما تشویش نکنید، همه چیزها سر : "اوستینوف
ما فکر می کنیم که لیدران شما . ن جدید و با تجربه تر را به افغانستان خواهیم فرستادما عندالموقع مشاوری. به راه می شوند

 ."به توصیه های آنها گوش خواهند داد
 

هیچگاهی قباًل به افغانستان سفر  اوستینوفوزیر دفاع اتحاد شوروی . به آنچه که می گفت واقعًا باور داشت اوستینوفشاید 
او واقعیت های افغانستان را بدرستی درک نمی کرد، . تی پس از اعزام قوا به آنجا نخواهد رفتنکرده بود و در آینده نیز، ح

بلشویکولی در عین حال معتقد بود که در برابر 
  

ها هیچگونه حصار ها ایستادگی کرده نمی توانند و آنها در افغانستان  

 اوستینوف. تمام دشواری ها حل  و فصل می شوند او باور داشت که با ارسال متخصصین هوشیار. نیز کامیاب خواهند شد
 . . .جدال ها و خصومت های داخل حزب را جدی نمی گرفت، و این یکی از ضعف های او بود

 

این نقشه ها محرم بودند و پس از ختم وظایف باید به جنرال . نقشه ها را قادر به گمان اغلب فردای همان روز بدست آورد
مشاورین جدید به افغانستان هر روز می آمدند، اما وضعیت . و از تسلیمی امضای او گرفته میشدمسترد می شدند  گوریلوف

آنعده از پرچمی های که به خارج نرفته بودند و هنوز به زندان انداخته نشده بودند، در . در داخل حزب وخیمتر می شد
 .اواسط تابستان به حالت اخفا درآمدند

اما وضعیت طوری بود که کسی بی . ش زیاد بخرچ می داد تا  دور از جناح ها باقی بمانداو تپ و تال. قادر پرچمی نبود
آنهائیکه به  تره کی و امین سوگند وفاداری یاد نمیکردند، فورأ در قطار دشمنان قرار گرفته . طرف باقی مانده نمی توانست

 .و باید از بین می رفتند
 

 .اهش نموده بود تا به وی رتبۀ جنرالی را تفویض نمایددر ماه مارچ امین شوخی گونه از  قادر خو
رتبۀ جنرالی را صرف رئیس دولت . اینکار از صالحیت های من نیست: " قادر در جواب به امین خاطر نشان ساخته بود

 ."می تواند تفویض نماید
القمند نیستی که نقش برازندۀ  مرا در آه، قادر، تو اصاًل ع: " امین در حالیکه با انگشت اش قادر را تهدید میکرد گفته بود

 ."پیروزی قیام مسلحانه به رسمیت بشناسی
 

مقارن همین زمان در کابل نشریه ای به چاپ رسید که در آن تمام امتیازات در راه  پیروزی انقالب ثور به امین و خلقی ها 
 .پیوست داده می شدند، نشریۀ مذکور وسیعًا تکثیر یافت
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حزب سوسیال دیموکرات کارگری روسیه بعدتر نام حزب کمونیست اتحاد شوروی را . افراطی حزب سوسیال دیموکرات کارگری روسیه خطاب می شد -بلشویک به عضو جناح انقالبی   

 .اکثریت معنی میدهد -بلشویک . به خود گرفت
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قادر . بهانۀ خوبی برای اینکار دست داده بود.  ماه آگست امین قادر را نزد خود به مهمانی دعوت کرد در یکی از روز های
دختر امین در جام ها برای . مورد اعتماد بزرگ  قرار گرفته بود، او را به عضویت کمیتۀ مرکزی حزب پذیرفته بودند

 .هردوی آنها ویسکی قیمت بها میریخت
 .نقشۀ افغانستان که از سنگ های نیمه قیمتی ساخته شده بود آویزان بود در دیوار مهمانخانۀ امین

دیگر تو مالک این زمین . این نقشه را می بینی؟  از بلوچستان تا سیستان از تو است: "امین قادر را مخاطب قرار داده پرسید
 ."در غیر آن، مرگ. اما به یک شرط، که علیه من اقدام نکنی. استی

اما به من بگو، چرا مرا فریب دادی؟  به یاد داری تو . من علیه تو اقدام نمی کنم: "به امین اطمینان میداد قادر در حالیکه
 ."یکجا با تره کی نزد من آمده بودید و سوگند یاد می کردید که حزب متحد باقی خواهد ماند

ه قادر خود را نزدیک ساخته، کف دست سپس کاماًل ب. امین به شدت جامش را کنار برد، طوریکه ویسکی باالی میز ریخت
 : او را گرفته و در حالیکه مستقیمًا به چشمانش میدید، گفت

 ."باالی من اعتبار داشته باش، و همه چیزها خوب خواهد شد"
 :قادر دستش را آزاد ساخته و قدمی به عقب گذاشت

من به . ها و بازی های تو نمیتوانم پی ببرم من به خود خواهی. من میدانم،  تو میتوانی مرا دستگیر کنی و حتی بکشی"
 ."آرمانهای انقالب خدمت میکنم

او همچنان سوگند خورد که هیچگونه . همینگونه حکایت کرد( نویسندگان)قادر در بارۀ گفتگوی خود با امین برای ما . . . 
در با ما تا آخر صادق بوده یا خیر؟  نظر به دشوار است گفته شود که آیا قا. اقدامی را علیه امین و تره کی  انجام نداده بود

روایت های رسمی، پرچمی ها و عده ای از جنرال ها در وزارت دفاع، احتمااًل هر کدام بطور جداگانه برای براندازی رژیم 
 12دیگر، یعنی " انقالب"در منابع افغانی حتی از تأریخ یک . آمادگی می گرفتند و پالن هایی را طرح ریزی می نمودند

گفته می شد که لوی درستیز شاه پور و برخی از افسران عالی رتبه  در وزارت دفاع   .شود یاد آوری می 19۱3سپتمبر 
سلطان علی کشتمند  و پرچمی .  وظیفه داشتند تا حمایت قطعات نظامی را تأمین نموده و قوماندانی خلقی ها را خنثی بسازند

امی کار می کردند،  آنها باید پس از دریافت دستور مردم را به پشتیبانی از مخالفین های سرشناس دیگر باید با اهالی غیر نظ
همه به آن نظر بودند که کارگردان عمومی درام آینده در صحنۀ سیاسی کابل کسی . تره کی و امین به کوچه ها می کشیدند

 1۱به تاریخ : ما حقایق ذیل قابل انکار نیستندا. ولی قادر هنگام صحبت با ما این حدسیات را رد کرد. دیگری جز قادر نبود
ثور، یکی از مجریان عمده یی این انقالب به زندان انداخته  " انقالب"، یعنی یکصد و دوازده روز پس از 19۱3ست آگ

 (هدف قادر است. )میشود
بیست که در شمال افغانستان در آستانۀ حوادث، شامگاهان به وزیر دفاع عبدالقادر تیلگرامی را که از طرف قوماندان فرقۀ 

شورشیان میدان هوائی را اشغال کرده اند، خواهش میکنیم به : "  در تیلگرام آمده بود. در والیت کندز مستقر بود، می آورند
 ."ما کمک برسانید
دز در تماس شده و به ظابط امر خود هدایت داد تا یکبار دیگر با کن" اینجا کدام کاسۀ زیر نیم کاسه است: "قادر با خود گفت

قادر . دقایقی بعد روی میز قادر تیلکسی دیگری را مبنی بر خواهش کمک به کندز میگذارند. و راپور رسیده را تأئید نماید
، من پیشنهاد میکنم یک  کندک کوماندو از باالحصار به آنجا فرستاده . . .اوضاع در کندز  وخیم است: "نزد تره کی میرود

.  به اتاق رئیس دولت، امین با دو تن از قهرمانان دیگر انقالب گالب زوی و وطنجار وارد می شونددر همین موقع ." شود
تره کی به آنها تیلگرام رسیده از کندز را نشان می دهد و از پیشنهاد قادر که به آنجا باید کندک کوماندو اعزام شود یاد آور 

در کندز آرامش : "سپس گوشی را گذاشته میگوید. تماس می گیرد امین گوشی تلفون را برداشته، شخصأ با کندز. می گردد
به گمان اغلب او میخواست قوای کوماندو را . اینها همه دسایس قادر است. در آنجا هیچکسی بغاوت نکرده. حکمفرما است

 ."ستهمه میدانند که قادر در اینکارها ماستر ا. برخیزاند تا بدینترتیب کودتای دیگری را به راه اندازد
نهایت خطرناک ( امین)شما باالی کی حساب میکنید؟ این شخص : "قادر برسم احترام در برابر تره کی تیارسی ایستاده گفت

قادر پس از ادای جملۀ  فوق به تره کی رسم تعظیم نموده، شاگرس نموده و اتاق را ." است، خطرناکتر از هر دشمن دیگر
 .ترک کرد

. ماهرانه بافته شده بود" کندز"او ملتفت بود که قصۀ . ه چیزی بعد از این واقع خواهد شدقادر کاماًل درک می کرد که چ
برادر امین، عبداهلل فقط چندی پیش به حیث مسؤول شورای انقالبی در شمال کشور تعیین گردیده بود؛ شایعات در بارۀ اشغال 

 .دغالبًا او سازماندهی نموده بو" شورشیان"میدان هوائی را از طرف  
 

قادر با صدای . قبل از شروع کار نزد وزیر دفاع افغانستان سر زدند  زاپالتین و گوریلوف صبح روز بعد، طبق معمول،
بشاش به آنها گذارش داد که هیچگونه حادثۀ خاصی طی شب گذشته بوقوع نپیوسته، همه قطعات نظامی در وضع الجیش 

قادر گوشی را بلند . در اینوقت دفعتًا زنگ تلفون به صدا می آید. دخویش قرار داشته و به تمرینات معمول مصروف استن
اگر می خواهید، همینجا . مرا رئیس دولت نزد خود می خواهد: " و خطاب به مشاورین." فهمیدم،  حرکت میکنم: "نموده
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!"  خداحافظ: ایتان بگویمبرای مبادا میخواهم بر: "سپس مکثی نموده، به اطرافش نگریسته افزود." منتطر برگشتن من بمانید
 .داده اتاق را ترک نمودگوریلوف قادر نقشه های محرم شوروی را به 

وزیر دفاع به : "باالخره یاور قادر در دفتر او هویدا شده خطاب به مشاورین خبر داد. یک ساعت سپری شد، ساعت دیگری
 ."ُظن خیانت ملی تحت توقیف قرار گرفته

و با رکیک ." او قهرمان انقالب است! چی؟  آخر او رفیق من است: "خش پریده بود پرسیددر حالیکه رنگ از ر گوریلوف
 .ترین کلمات به دشنام دادن لیدران افغانستان پرداخت

آنها، در آنجا، همه عقل خود را از : "لحظۀ بعد باز شروع کرد گوریلوفولی  . او را به سختی توانست آرام بسازد زاپالتین
 ."امین میرویم نزدبرخیز، فورًا . نها در وجود هر وزیر دفاع فقط دسیسه گر و جاسوس را می بینندآ. دست داده اند

از روی خون گرمی و احساسات می توانی چیزهای بیجا بگوئی، باز یک . تو اکنون سرحال نیستی. نی حاال، نی: "زاپالتین
 ."ر نزد رفیق امین می رویمبیا مکثی کرده  و بعد از ظه.  جنجال دیگر را چگونه رفع بسازیم

را که رتبه و مقامش پائینتر  زاپالتیناو قصدًا . امین مشاورین را باچهرۀ مالقات کرد که تو گوئی هیچ چیزی رخ نداده بود
امین در حالیکه ." شما را حدس میزنم دوستان عزیز شوروی، من هدف آمدن: " بود مخاطب قرار داده گفت گوریلوفاز 

بلی، دشمن از پیش : "سخت متعجب  است دست هایش را باال برده و چهرۀ اندوهگینانه ای بخود گرفته گفت نشان می داد که
میخواهم رسمًا به شما خبر بدهم که وزیر دفاع اسبق، عبدالقادر خائن . ما تیر شده بود، او کاماًل در زیر زنخ ما قرار داشت

 ".ملی و در رأس توطئۀ علیه حزب و انقالب قرار داشت
آیا تعداد این دسیسه گران نهایت زیاد نشده، دو روز قبل شما لوی درستیز را نیز به : "با هیجان اعتراض کنان گفت گوریلوف

 . . ."همین اتهام دستگیر نمودید
رفیق جنرال عزیز، به اطالع شما می رسانم که لوی درستیز شاه : " را قطع نموده گفت گوریلوفامین با خونسردی  کالم 

آنها هر دو . و همکار وی داکتر علی اکبر به جرم خود، یعنی اینکه مرتکب خیانت ملی شده اند، اعتراف نمودند پور
شما شکی نداشته باشید که قادر نیز . بوده و به اساس فیصلۀ محکمۀ انقالبی تیر باران خواهند شد. ای. آی. جواسیس سی

 ."اعتراف خواهد کرد
خبر دارم که شما چگونه هر اعترافی را که خواسته باشید . من شکی ندارم: اظهار داشت  بار دیگر با خون گرمی گوریلوف

. اما اکنون ما از شما رسمأ خواهش میکنیم تا ثبوت مشخص جرم وزیر دفاع را در اختیار ما قرار بدهید. به دست می آورید
 ."شما باید دالیلی نهایت جدی برای تؤقیف او داشته باشید

ما اینگونه دالیل را داریم، و به رهبری خود برسانید : "متمرکز ساخته در جواب گفت زاپالتیننظرش را باالی  امین  مجددًا
 ."که ما آنها را در زودترین فرصت ارائه میکنیم

 

ی بمجردی ورود قادر به یکی از عمارات ارگ، ناگهان از عقب باالی او چهار مرد تنومند از ادارۀ امنیت حمله ور شده، باال
شام همان روز یونیفورم جنرالی را از  تن او بیرون ساخته . زمین افگنده، دست و پای بسته به زیر زمینی انتقالش داده بودند

قادر از . و در زیر دریشی عادی سربازان گذاشته و با اعمال فشار و شکنجه اولین تحقیق را از او بعمل آورده بودند
برق دادن توسط سیم تلفون که در انگشتان زندانی می بستند و . ت، بنابرین او آماده بودچگونگی اینگونه تحقیقات آگاهی داش

 .نامیده می شد"  دعوت کردن والدیمیر" "تحقیق میکردند"بدینترتیب از وی 
رفته این نوع شکنجه حتی انسانهای نهایت نیرومند را وادار به تاب و پیچ خوردن می کرد، تو گوئی باالی تاوۀ داغی قرار گ

تلفون را "  هندل"اسداهلل سروری، مادون قبلی قادر و پیلوت سابق که اکنون در رأس ادارۀ امنیت قرار داشت شخصًا . باشد
 :به حرکت درمی آورد و مکررًا می پرسید

 "به خیانت خود اعتراف کو، بگو که چگونه میخواستی انقالب ما را به امریکائی ها بفروشی؟"
 :یبًا به سقف اتاق می پرید و چیغ میزدقادر از شدت درد تقر

 ."هر چی می خواهید در پروتوکول بنویسید، من همه را امضاء می کنم، با تمام اتهامات موافق استم"
 "کی در عقب تو است؟  کی ترا همراهی می کند؟: "سروری

 
 ."تو خو مرا می شناسی من با هیچیک از جناح ها ارتباط ندارم، من مستقل هستم: " قادر

 

بزودی او از موجودیت . چند روز بعد قادر را به زندان پل چرخی که در بیست کیلومتری شهر کابل قرار دارد انتقال دادند
به اساس روایت ادارۀ تحقیقات،  قادر . دو پرچمی مشهور دیگر کشتمند و رفیع که در همسایگی او بودند، آگاهی یافت

 .دیگران ادارۀ سیاسی آنرا بدوش داشتندرهبری نظامی توطئه را به عهده داشته و 
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عضو بیروی سیاسی و وزیر پالن سلطان علی کشتمند را روزیکه باید برای اشتراک در کنفرانس ممالک رو به انکشاف به 

وینزویالکشور 
  

فورًا به ارگ بیائید، رفیق تره : " به او سکرتر امین تلفون کرده گفته بود.  سفر می کرد، دستگیر کردند 

 .کشتمند بدون هرگونه شک و شبهه ای به ارگ رفته بود." می خواهد شما را ببیند کی
 ْابعد: "ونړت" بخاطر چی؟: "مندتکش" تو توقیف استی؟: " ون که به استقبال او برآمده بود، به او خبر داده بودړن تړجگ

 ."میدانی
و سرانجام  در دادند  چرخ میپائین و باال در شهر  یسر و صورت کشتمند را با خریطۀ پوشانیدند و او را دیر زمان در جیپ

ون، آمر ادارۀ ضد کشف عزیز اکبری و اسد اهلل برادر زادۀ ړنیمه های شب نزد کشتمند سروری، ت. نداختندزیر خانه ای ا
و  کشتمند نمیخواست پنهان کند که در عدم موجودیت ببرک کارمل او مسؤولیت پرچمی ها را بدوش داشته. امین آمدند

به گفتۀ وی چون تجمع علنی امکان نداشت زیرا . رهبری جناح برای جر و بحث باالی مسائل جاری مخفیانه گردهم آمده بود
در عین حال کشتمند تأکید می کرد که آنها . همه فورًا دستگیر میشدند بنابرین گردهمائی مخفیانه به راه انداخته شده بود

راندازی حاکمیت پالن گذاری ننموده، برعکس او رفقایش را دعوت می کرد تا از تعقل هیچگونه توطئه یا اقدامی را برای ب
اما کسانیکه وظیفه گرفته بودند تا از کشتمند تحقیق بعمل بیآورند، عالقمند اینگونه . کار گرفته و با حاکمیت بازی نکنند

 .اعترافات نبودند، آنها چیزهای دیگری می خواستند
سروری با رضایت خاطر شیوۀ مذکور را باالی او تطبیق . ان شروع با شکنجۀ برقی همراه بودتحقیقات کشتنمد از هم

دردها آنقدر جانگداز بودند که کشتمند در شب دوم تحقیقات از شکنجه . کشتمند از شدت درد پیچ و تاب می خورد. میکرد
 .کنندگان خواهش کرد تا او را از بین ببرند

اول تو به ما حکایت کن که چگونه علیه حزب . هر چیز وقت خود را دارد: "ی خندید گفته بودسروری در حالیکه باالی او م
 "معلوم است که تو از ما تنفر داری، بلی؟. توطئه اندوزی میکردی

 ."در حالیکه در واقعیت شما فاشیست استید ، حاال تنفر دارم، شما خود را کمونیست می نامید: "کشتمند موافقت کنان
 ."از سهم خود در توطئۀ مسلحانه حکایت کو": سروری
 "من یک فرد غیر نظامی هستم، از کدام سهم مسلحانه شما حرف می زنید؟  کی باالی شما باور خواهد کرد؟: "کشتمند

باری یکی از محافظین در گوش او گفته بود که . کشتمند را ده روز پی در پی لت و کوب کرده و با برق شکنجه می دادند
پس از شنیدن خبر مذکور کشتمند آماده بود هرگونه .  ر اتاق همجوار خانم او، کریمه را زیر شکنجه قرار داده اندگویا د

کشتمند قصد داشت طرفداران "در پروتوکول تحقیقات ضمنًا آمده بود که . اعترافی را به امضاء برساند و به امضاء رساند
 ."به راه اندازد یم راژخود را به کوچه ها بکشد و تظاهرات ضد ر

 

اینکه در واقعیت کودتائی زیر دست قرار داشت یا خیر، دیگر مهم نبود، مهم . موج دستگیری ها همه کشور را فراگرفته بود
موقع مناسبی به او دست داده بود تا مخالفین داخلی . آن بود که امین از وضعیت بوجود آمده وسیعًا به نفع خود استفاده میکرد

هواخواهان آنها به زندان  در اخیر تابستان و شروع خزان اضافه از سه هزار پرچمی و. بارگی قلع و قمع نمایدخود را به یک
منابع رسمی در افغانستان تأکید میکنند که در مجموع از اپریل . ها انداخته شده و بدون تحقیق و محاکمه تیرباران شدند

 .تگیر و سپس از بین برده شدندبیش از دوازده هزار نفر دس 19۱9الی سپتمبر  19۱3
اسناد انتشار یافته نشان . شر رساندنآنها را به " اعترافات"طی ماه سپتمبر حکومت افغانستان اسناد تحقیقات دستگیر شدگان و 

سوسیالیزم "براندازی حکومت خلقی ها که از خط : "ازبودند  عبارت که اهداف کودتای در حال تدوین( میدادند) دنمیده
باشد و تأمین حمایت همه کشورهای جهان مردم دهندۀ تقاضاهای توده های وسیع  نموده بود، ایجاد رژیمی که جواب "عدول

 ."از این حکومت
 .الی بیست سال بدست آوردند ،سرکردگان توطئه به اعدام محکوم شده و سائرین حبس های طویل المدت

 

را نجات داده یا حد اقل " توطئه گران"ها نبود که تالش میکرد یگانه کسی در جمله ای شوروی  گوریلوفجنرال کوماندو 
؛ شوروی ها شدند می اما همۀ آنها با استدالل تره کی و مخصوصًا موضع قاطع امین روبرو. وضعیت  آنها را بهبودی بخشد

آنها . م باقی نمی ماندمعمواًل  پس از شنیدن حرفهای تره کی و امین عقب نشینی نموده و از مطمئن بودن قبلی آنها اثری ه
 . ). . .(داشتند با صاحب خانه سر دشمنی را باز نمایندنرزو آدیگر ملتفت  شده بودند که کی صاحب خانه است، و 

 
را پرسید،  با لحن نهایت محتاطانه از رئیس دولت افغانستان علت زندانی ساختن وزیر دفاع قادر پوزانوفهنگامیکه سفیر 

ؤال پوزانوف نطق قهر آلودی را سر داده گفته بود که آنها در کابل توطئۀ ضد دولتی را که در آن تره کی در برابر این س

                                                           
از یک طرف با اقیانوس اتلس و بحیرۀ کاریب و از جانب دیگر با کشورهای گایانا، برازیل و کولمبیا همسرحد . جمهوری بولیواریان وینزیویال در شمال امریکای جنوبی موقعیت دارد  11

 .پایتخت این کشور شهر کاراکس میباشد. میباشد
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توطئه گران . کشورهای چون ایاالت متحدۀ امریکا، چین، ایران، عربستان سعودی و آلمان فدرال سهیم بودند خنثی ساختند
فته بود که لوی درستیز شاه پور و داکتر علی اکبر به همه تره کی در ادامه گ. می خواستند تره کی و امین را از بین ببرند
که در جملۀ آنها قادر و سائر افراد سر شناس نیز قرار دارند بر مال ساخته  را حقایق اعتراف نموده و نامهای خاینین دیگر

 . اند
به سفیر خبر داده بود که  وپیچونینکدر کابل .( یو. آر. جی)آمر دفتر کشف نظامی . سفیر با خود داری سرش را تکان داد

و  ردکه دایمًا گریه می کبود مطابق اطالعات که از اجنتان رسیده، لوی درستیز شاه پور در زندان آنقدر شکنجه دیده 
 .تا او را هر چه زودتر از بین ببرند دخواهش می نمو

می کنند تا قادر را رها نمائیم، اما شما از ما خواهش  مارفقای ش: " ادامه داد پوزانوفتره کی در این میان به صحبتش با 
حاال کار با او ادامه دارد، شک نداشته باشید، ما حتمًا . یز به بعضی از اشتباهات خود اعتراف کرده استنمی دانید که او 

شما : "ادامهتره کی در . افتاده بود پوزانوفبا شنیدن این حرفها لرزه به تمام اندام ." اعترافات او را نیز  بدست می آوریم
به یاد بیاورید انقالب خود تانرا، تعداد . از همکاران خود خواهش خواهید کرد تا مبارزۀ ما را درک کنند پوزانوفرفیق 

. دشمنان شما نیز زیاد بود و مسؤولین امور حزبی شما آنها را تا دیر زمانی با بی رحمی از صفوف خویش دور می ساختند

مینشویکپورچونیست ها در داخل حزب، مبارزۀ شما را با آیا مبارزۀ ما با بعضی از ا
ها به یاد نمی آورد؟ ما تجارب    

 ."شما را بخوبی آموخته ایم
با اینهمه رفیق تره کی، من میخواهم خواهش رهبری شوروی را مبنی بر آنکه در برابر زندانیان از : " سفیر با لحن نرمتر

 ."ظ شود، به شما برسانمترحم و شفقت کار گرفته شود و حیات شان حف
نور محمد تره کی از جایش برخاست، در در دفتر خود به قدم زدن پرداخته، سینه اش را با غرور به پیش انداخته و چهرۀ 

 :یک رهبر واقعی را بخود گرفته گفت
را به  لینین اما سخنان. ما به نظریات رفقای شوروی احترام نهایت زیاد داریم، هر کلمۀ شما برای ما حیثیت قانون را دارد"

به یاد بیاورید که برای پیروزی نهائی انقالب اکتوبر شما . یاد بیاورید که گفته بود در مقابل دشمنان انقالب باید بی رحم بود
مگر همه تأریخ شما نشان . من موافق استم که تضییقات، سالح بسیار برنده است. مجبور شدید ملیونها دشمن را از بین ببرید

 ."د که از این سالح باید قاطعانه استفاده کردمیده
به عقیدۀ ما رهبری حزب دیموکراتیک خلق در : "پس از برگشت به سفارت تلگرامی را با متن آتی به مرکز نوشت پوزانوف

پی استحکام حاکمیت انقالبی میباشد و تالش دارد نقش حزب را در همه عرصه های جامعۀ افغانی و قبل از همه در قوای 
آنچه که به دستگیری وزیر دفاع عبدالقادر ارتباط میگیرد، بررسی های ما نشان میدهند که فرد مذکور . مسلح تشدید بخشد

 ."فاقد پختگی سیاسی، خود سر و  کوچک منش می باشد
 

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 
 

. کی" کشف خارجی"ارۀ تحت این نام منبعد رئیس اد. مخفیانه به کابل سفر نمود "رفیق والدیمیروف"به تأریخ دوم آگست 
که به حیث  بوگدانوفروال ګدر این سفر د راکریوچکوف  .از کابل دیدن بعمل می آورد کریوچکوفشوروی . بی. جی

اولیگ " کشف خارجی"در کابل تقرر یافته بود و همچنان جوان ترین جنرال در ادارۀ . بی. جی. اولین  آمر نمایندگی کی

کالوگین
 .را در ریاست نامبرده به عهده داشت، همراهی میکردند" ضد کشف"که آمریت شعبۀ    

همکاران . بنابر دالیلی تصامیمی صورت گرفته و آفتاب او رو به غروب نهاده بود اولیگ کالوگینمیگفتند که درمورد آیندۀ 
. . . یب میکنددر عقب او را تخر." بی. جی. درخت زود رس در باغ کی"، این کالوگینراپور میرساندند که  کریوچکوفبه 

توانست کریوچکوف  طی این مدت. مدتی اینرا به روی خود نمی آورد و انتظار موقع مساعد را داشت والدیمیر کریوچکوف
که . ای. آی. را حتی در ارتباط داشتن با سی کالوگین. جمع آوری نماید کالوگیناسناد و شواهد زیادی را علیه جنرال 

. در بارۀ او چی تصمیمی خواهند گرفت" مقامات"همه منتظر بودند که . متهم میساختند وحشتناک ترین جرم به شمار میرفت

                                                           
15

 .و تکتیک بلشویک ها مخالفت ورزیدند به نام مینشویک ها یا اقلیت یاد میشدندآنعده از اعضای حزب فوق الذکر که با ستراتیژی    

 
16

او یکی از مبتکرین و . پیوست "روسیۀ دیموکراتیک"بود به جنبش میخائیل گورباچوف ، هنگامیکه رئیس دولت آنوقت شوروی 193۳در نیمۀ دوم سالهای . بی. جی. این جنرال کی 
ریاست "ۀ امریکا اثری را تحت عنوان متحد ضالعدر قلمرو ا 199۱در سال  کالوگین.  در سراسر جهان بشمار میرود. بی. جی. ت های جنایتکارانۀ کیفعالین پروسۀ افشا سازی فعالی

در کشورهای مختلف دنیا ارائه نموده   را. بی. جی. به نشر رساند و در آن یکبار دیگر اسناد و شواهد گستردۀ فعالیت های  پشت پردۀ کی .(بی. جی. کی" کشف خارجی" )"اول عمومی
 کالوگینقابل یاد آوری است که جنرال . ۀ امریکا پناه گزین گردیدمتحد ضالعروسیه را برای همیشه ترک نموده و در قلمرو ا199۳در سال  کالوگین. و پرده از اسرار زیادی برداشت

 .کوم شناخته شده استۀ روسیه به اتهام ارتکاب خیانت ملی محاز طرف محکم 2002در سال 
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جنرال که هنوز اصاًل از پالن های پشت پرده دربارۀ خود بوی نمی ُبرد، اینک  آمر خود را در اولین سفرش به افغانستان 
 .همراهی میکرد

 

بطور مثال او با . ن خود را از نزدیک مطالعه نمایداو دوست داشت همکارا. شخصی عجیبی بود والدیمیر کریوچکوف
اشتراک نمودن و تجلیل از چنین . عالقمندی در محافل خوشی به مناسبت دریافت رتبۀ جنرالی همکارانش اشتراک میکرد

قرار داشت، جشن  1۱"جنگل"که در جنب طعام خانۀ "  تاالر محافل"مواردی در حلقۀ آنها کاری بود حتمی و از آن در 
او همکاران خود را به : میکرد" اعظمی"استفادۀ ( محافل)تقریبًا الکهول نمی نوشید، اما از فرصت ها  کریوچکوف. یگرفتندم

. دقت در حالت مست بودن میدید و طرز برخورد آنها را بررسی میکرد و سپس نتیجه گیری های خود را بعمل می آورد
 .ددلچسپ آنکه این میتود او نتایج جالبی میداشتن

را عمدًا همراه خود به سفر خطیر افغانستان  کالوگیناینبار نیز از شیوه های  غیر معمولی خود استفاده کرده  کریوچکوف
برده بود تا ببیند که او در این سفر غیر عادی چی عکس العملی از خود تبارز خواهد داد، و سر انجام اینکه او زیر نظارت 

 .قرار خواهد داشت .(ج.غ -فیعنی خود کریوچکو) آمر مستقیم اش
 

امروز کابل، فردا مسکو و پس فردا پراگ، وارسا، )اگر برای رئیس ادارۀ کشف خارجی رفتن به کابل سفری بود کوتاه مدت 
نامبرده قرار بود برای . دیگری داشت" لذت"سفر به افغانستان  بوگدانوفروال ګمگر برای همراه  دیگر او د. . .( هاوانا

 . . .هیچ نمیخواست به افغانستان برود بوگدانوف. ی در این کشور باقی بماندمدت نامعلوم
هیچگونه احساسی در برابر این کشور نداشت، افغانستان برای او چی از نظر اجرای وظیفه در آنجا و چی  لئونید بوگدانوف

قبل از این بدون ناکامی در  نوفبوگدا. او تمایالت دیگری در سر داشت. هم از دیدگاه اقامت طویل المدت دلچسپ نبود
را  بوگدانوفچند سال قبل وقتی . شته بودگاز تهران بر مؤفقانه 19۱۱هندوستان و اندونیزیا کار کرده و در جنوری 

که مسائل مربوط به شرق میانه را در بر "( کشف خارجی"ادارۀ )میخواستند برای کاری به شعبۀ هشتم ریاست عمومی اول 
ند، او موافقت خود را مشروط به آن ساخته بود که اگر بخواهند او را به کدام مأموریت طویل المدت میگرفت، معرفی کن

در  بوگدانوفکه وظیفه داشت با  سولوماتین" کشف خارجی"معاون آمر ریاست . بفرستند، افغانستان باید در این ردیف نباشد
به این :  "و را درک میکند و تبسم بر لبان داشت، گفتبارۀ تقررش در افغانستان صحبت کند در حالیکه نشان میداد ا

...
  

کسی به " جنگل"جمالت رکیک به زبان بیاورد، در تمام  عادت داشت سولوماتین." هیچکس نمیخواهد برود( افغانستان)

وانست کسی در امور استخدام اجنت ها نیز نمیت سولوماتیندر عین حال به . او در این زمینه رسیدگی کرده نمیتوانست
همه  آندروپوفپس از این جملۀ . نامیده بود" نابغۀ کشف"را در محضر عام  سولوماتین باری آندروپوفشخص . برابری کند

نابغۀ "اما . گماشته خواهد شد"  ادارۀ کشف"بدون تردید به زودی به سمت رئیس ریاست  سولوماتینفکر میکردند که جنرال 
به " کشف"به حیث آمر دفتر  کریوچکوفمؤفق بدر آید و به زودی از طرف  نتوانست در بازی های بیروکراسی" کشف

 .اضالع متحدۀ امریکا فرستاده شد
 

برای او مأموریت در این کشور اگر تنزیل نبود، ترقی هم . جا نداشت بوگدانوفبلی، رفتن به افغانستان قطعًا در پالن های 
بسیار میخواست ستارۀ جنرالی را به دست  بوگدانوفاز جانب دیگر . او فکر میکرد سزاوار چیز بهتری بود. حساب نمیشد

 . ). . .(بیاورد
 

رفیق : " در اواسط تابستان مسؤول امور کدر و پرسونل او را نزد خود دعوت کرده پس از سالم علیکی گفت. . . اما 
 "چطور، نمیخواهید در راه دفاع از انقالب ثور سهم بگیرید؟! بوگدانوف
 "چگونه باید سهم بگیرم؟: "بوگدانوف

ما . میدانید، رفیق تره کی از ما خواسته است تا در حصۀ ایجاد ارگانهای امنیتی با آنها کمک کنیم: "مسؤول کدر و پرسونل
در پروسۀ ترتیب دسته ای از مشاورین برای اعزام به آنجا قرار داریم، نظریات طوری است که شخص شما باید در رأس 

 ."رداین دسته قرار بگی

                                                           
اتحاد شوروی در حاشیۀ جنوب غربی مسکو، آنسوی جادۀ حلقوی شهر در میان . بی. جی.کی" کشف خارجی"چون در زمان حوادثی که در کتاب از آنها یاد آوری میشود، عمارت   1۱

 .می نامیدند" جنگل"جنگلی قرار داشت، مأمورین این اداره میان خود آنرا 
یاد شده، و من به مثابۀ فرزند افغانستان و یک افغان به هیچکس اجازه . بی. جی. ر عزیزم افغانستان با کلمۀ رکیک و توهین آمیزی از جانب مأمور دستگاه جهنمی کیدر اینجا کشو  13

مأمورین عالی رتبۀ شوروی  عمال همچون کلمات ناجایز از طرفدر عین حال است. و شجاعانه آنرا حین ترجمه از متن حذف نمودم. نمیدهم وطنم را با چنین عناوینی ناپسندیده یاد کند
 .مورد وطن و ملت ما برمال میسازد در چهره و ماهیت واقعی این اشخاص را. بی. جی. وقت و بخصوص کارمندان دستگاه جهنمی کی

 



 مبتال میگردیدیم( هجوم به افغانستان) Aچگونه ما به بیماری وایروس  غوث جانباز: ترجمه
 والدیمیر سنیگیریوف و والیری ساموونین: نویسندگان

 
 

 

 333 از 99

 

با حوصله مندی و به نظر وی نهایت معتقدانه کوشش کرد به مسؤول کدر و پرسونل تفهیم نماید که چرا نمیتواند  بوگدانوف
از ایران " طوالنی"در زمرۀ سائر علل، او یاد آور شده بود که فقط چندی قبل بعد از مأموریت . این پیشنهاد را بپذیرد

او همچنان از مشکالت خانوادگی و تکالیف صحی . خستگی های خود را رفع نمایدبرگشته است و حاال حق دارد کمی هم 
افزون برهمه او تأکید کرده بود که در ریاست افراد شایسته ایکه به این کار گماشته شوند فراوان . . . خویش یاد آور شده بود

 .ه ظاهرًا در همینجا به پایان رسیده بودادارۀ کدر و پرسونل دالیل او را کافی و معتقد کننده پنداشته و مسئال. است
 

او را عاجل نزد خود  چکوفکریوکه فکر میکرد موضوع خاتمه یافته است،  بوگدانوفپس از سپری شدن یک هفته، 
بوگدانوف بدون حاشیه روی و همچنان بدون آنکه از حال و احوال شخصی و وضع خانوادۀ  کریوچکوف .احضار نمود

 : قیمًا خاطر نشان ساخته بودچیزی پرسیده باشد، مست
 ."به افغانستان اعزام گردید. بی. جی. فیصله بعمل آورده تا شما به حیث آمر نمایندگی کی. بی. جی. رهبری کی"

 . "اما من قباًل عرایض خود را در کدر و پرسونل ارائه کرده بودم، من با مشکالت فراوان مواجه استم: " بوگدانوف
من از همه چیزها خبر دارم ولی صرف شما بنابر خصوصیات شخصی و : " قطع نموده گفتسخنان او را  کریوچکوف

 ."حرفوی خویش به این مأموریت می توانید گماشته شوید
 ."حد اقل یک روز برای فکر کردن بدهید: "عذرکنان بوگدانوف

اد داشته باشید که فیصلۀ تقرر شما شما می توانید هرقدر که خواسته باشید فکر کنید، ولی به ی: به سرعت گفت کریوچکوف
پس از ادای جملۀ فوق الذکر نگاهش را باالی اسنادی که روی میز قرار داشتند ". اتخاذ گردیده و تغییری در آن نمی آید

 .متمرکز ساخته بدینترتیب فهماند که صحبت پایان یافته است
زامش به افغانستان صرف نظر کنند، ولی در اخیر یک سلسله کوشش های دیگری را نیز به خرچ داد تا از اع بوگدانوف

من هم میروم، . به تأریخ دوم آگست به کابل پرواز میکنیم: " او را مجددًا نزد خود احضار نموده گفت کریوچکوفجوالی 
به افغانها قرار است با جانب افغانی توافقنامه ای در بارۀ همکاری ها در امور امنیتی به امضاء برسد و ضمنًا شما هم باید 

 ."معرفی شوید
، امیدوار استم ما یکجا به مسکو برگردیم؟ من حتی رخصتی های قانونی خود را تا کنون کریوچکوف رفیق: "بوگدانوف

 ."سپری ننموده ام
 ."نخیر، شما در آنجا باقی میمانید، یکی دو ماه کار میکنید، سپس مینگریم: "با صدای قاطعانه کریوچکوف

 

. از طرف تره کی پذیرفته شدند یرشوفو بوگدانوف  ،کریوچکوفآگست نمایندگان کشف خارجی شوروی به تأریخ چهارم 
پیروز شده بود، اتحاد شوروی، " انقالب"همه چیزها مطابق پالن پیش میرفتند، . تره کی سراپا نشاط و خوشبینی بود

اتحاد " کشف خارجی"سفر رئیس ادارۀ . کندمیکرد حاضر بود کمک های اقتصادی و نظامی ب بینیهمانطوریکه تره کی پیش
 .شوروی ثبوت معتقدانۀ بود که مسکو هیچگونه خواهش کابل را منتفی نمیکند

را که عبارت از یک میل تفنگ با پوش چوبی  بریژنیفحین مالقات با رئیس دولت افغانستان،  هنگامیکه هدیۀ  کریوچکوف
یست اتحاد شوروی بود  به او پیشکش میکرد، خبر داد که خواهش و کارت ویزیت منشی عمومی کمیتۀ مرکزی حزب کمون

در این زمینه میان  در کابل پذیرفته شده و قرار است فردا موافقت نامه ای. بی. جی. تره کی مبنی بر ایجاد نمایندگی کی
"  انقالب"ناسبت پیروزی سپس با استفاده از کلمات تعریف آمیز تره کی را به م. اداره های زیربط دو کشور به امضاء برسد

ما به آن عقیده استیم که شما هنوز در شروع راه قرار دارید، در این راه شما با " :تبریک گفته، بالفاصله عالوه نمود
طوریکه دیده میشود هنوز همه شرایط برای . دشواری های فراوانی که غالبًا خصلت عینی دارند مواجه خواهید شد

در عین حال هدف تعیین شده، یعنی اعمار سوسیالیزم، آنهم طی مدت کوتاه شک و . نیامده اندبوجود " انقالبی"اصالحات 
احتمااًل ما هنوز از تمام واقعیت ها : " سپس احترامانه افزود کریوچکوف ."تردید زیاد بعضی از دوستان را برانگیخته است

 ."اگر پالن های خویش را در اینباره با ما در میان بگذارندآگاهی نداریم، بنابرین ما از رفیق تره کی شکر گذار خواهیم بود، 
 

تره کی با شفقت به حرفهای مهمانش گوش داده، تبسم گستردۀ کرده سپس هر دو دسش را طوری باال برد، تو گوئی 
نطق طویلی را که محتوایش بازگو  کریوچکوفتره کی در عکس العمل به گفته های . را عفو کند کریوچکوفمیخواست 

کنندۀ تعجب او در بارۀ آنکه مسکو هنوز هم به ارزش واقعی آنچه که در ماه ثور در افغانستان بوقوع پیوسته پی نبرده است، 
 :تره کی ضمنًا گفت. بود

کردن عجله نکنیم و با نظام " انقالب"بلی، من توصیه های رفقای شوروی را بخوبی به یاد دارم، شما تأکید میکردید که با "
نظر به عوامل متعدد انقالب ما . کاری داشته باشیم، اما اکنون همه میدانند که حق به طرف ما بود نه به طرف شماداوود هم

مشابه به انقالب کبیر اکتوبر است، اما، ما پیروزی خود را نه در شب تاریک بلکه در روز، زیر آفتاب روشن و در نتیجۀ 
آنچه که امروز در افغانستان اتفاق می افتد، این . ما ماهیت خاصی میدهد" انقالب"این عامل به . نبرد آشکار بدست آوردیم
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مگر آنچه را که شما طی شصت سال . شروع دیکتاتوری پرولیتاریا است، چیزیکه یک زمان در کشور شما رخ داده بود
ئید و شما خواهید دید که بعد از پنج سال به افغانستان بیا. بدست آورده اید ما طی پنج سال به آن دسترسی خواهیم یافت

   دهاقین ما کوپراتیف های را مشابه کلخوزهای. مساجد ما خالی از نمازگذارن خواهند شد. افغانستان چقدر تغییر نموده است
من امیدوار هستم که به . ما راهگشائی پیروزی سوسیالیزم برای همه مردم مشرق خواهد بود 50"انقالب. "شما خواهند ساخت

 "نیست، شما با چنین یک موضع موافق استید؟مثابۀ یک کمو
نظر اندازی  بوگدانوفروال ګډ. انداخت بوگدانوفبا آمادگی سرش را تکان داده و نظر پر معنی به طرف  کریوچکوف
منبعد تو هر روز اینگونه نطق ها را خواهی شنید و تو : "را به زعم خود تعبیر کرد، برداشت او طوری آتی بود کریوچکوف

 ازکار گرفته و   بنابر عادت همیشگی از احتیاط کریوچکوف ."نشان بدهی" درست"ستی در برابر آنها عکس العمل مکلف ا
عکس العمل  او با حرمت تمام به مونولوگ طویل تره کی گوش داده و در. خودداری کردجر و بحث با شخص اول مملکت 

 .پایان یافتبه آن جمالت عمومی را به زبان آورده و بدینترتیب مالقات 
 

شاگرد محبوب تره "بخاطر می آورد که  کریوچکوفبعد تر . سه بار مالقات کرد ،"انقالب"با امین، لیدر دیگر کریوچکوف 
در . جوان، با انرژی، دارای فصاحت کالم و وفادار به اتحاد شوروی: باالیش تصور خوبی به جا گذاشته بود ،، امین"کی

بطور مثال دیده میشد که امین از همان وقت، خود را مالک غیر . تشویش برانگیز بودندعین حال بعضی از جزئیات در او 
علنی کشور احساس میکرد، او قصد داشت تضییقات وسیع و گسترده را تحت بهانۀ محو دشمنان علنی و غیرعلنی انقالب 

خواست بازی خود را به پیش ببرد، چه در سخن، او سوگند وفاداری به اتحاد شوروی یاد میکرد، اما می ادامه دهد، اگر
 .می خواهد دور برود تا کجامشکل بود پی برد که او 

. خاموشانه به صحنه های زندگی شهر کابل از کلکین موتر مینگریست کریوچکوف حین برگشت از ارگ بطرف سفارت،
کابل توجه او را به  خود بازارهای قرون اوسطی .  شخصی بود پراگماتیک و تمایلی به بروز عواطف نداشت کریوچکوف

جلب نمی نمودند،  او با بی اعتنائی مغازه های قالین فروشی، پوستین فروشی، تخنیک رادیو الکترونیک جاپانی و سگرت 
او در آنوقت به چیزهای دیگری می اندیشید، کوشش میکرد . های امریکائی وغیره اشیای وارداتی را از نظر میگذراند

او به آن فکر میکرد که کشورش تا چی حدی در افغانستان درگیر خواهد . ن کشور پیش بینی کندانکشاف حوادث را در ای
باالخره پیروز شوند؟ سپس دوباره خود را وامیداشت تا منطق را از دست نداده  " انقالبیون"شد؟  شاید معجزه ای شود و این 

نظر میرسد که ما مجبور خواهیم شد تا این بار را باالی نی، نی در این دنیا معجزه  ای وجود ندارد، ب: "و با خود میگفت
را به یاد می آورد که  میدیانیکدر همان لحظات سخنان معاون خود، جنرال  کریوچکوفاحتمااًل ." شانه های خود بکشیم

یکرد، تره گفتگوی تره کی را که چهارده سال قبل از آنروز با یکی از کارمندان کشف خارجی بعمل آورده بود، نقل قول م
انقالب میکنیم  و شما که وفادار به دین انترناسیونالیستی خود هستید، به ما کمک  ما: "کی در آن گفتگو با اطمینان گفته بود

 ."و حتی اگر ما خواهش کنیم قوا را نیز به اینجا اعزام خواهید نمود. خواهید کرد

                                                           
19

 .بوجود آمده است( اقتصادی) یایستوهخوز و( اشتراکی، دسته جمعی) کولیکتیفاین اصطالح در زبان روسی ترکیبی بوده و از دو کلمه   

 .یاد میکردند کلخوزه های بزرگ دهاقین را برای بهره برداری از زمین های زراعتی به نام اتحادی
50

ای بیش که از طرف نابکاران کودت 13۳۱ور ثدر همۀ این بخش و همچنین در بخش های آینده از طرف اینجانب گذاشته شده اند، زیرا رویداد هفت " انقالب"ایزن ها در دور کلمۀ   

 .خلق و پرچم به راه افتید و در نتیجۀ آن نظام قانونی جمهوری سردار شهید محمد داوود خان سقوط داده شد، نبوده است
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 فصل سوم

    دشمن اصلی .3
 

امریکایی تبارش را ( دوست)با این نام مستعار  ستاراستین. تلفون کرد ستاراستیننزل به م "انارشیست"روز جمعه صبح وقت
 .نیز او را چنین می نامید" مرکز"که با او شش ماه قبل معرفی شده بود یاد میکرد و  در راپورهای خود عنوانی 

 ."از طریق لندن به کابل رسیدم، دیروز از اضالع متحده . استم. . . این من ! والیری،  سالم( hi") ":انارشیست" 
هوا در لندن چطور : "با دلگرفتگی پس از شب پار که برایش نهایت خفقان آور، نامطلوب و بیخوابی بود، پرسید ستاراستین

 بود؟
 "حتمًا  غبار آلود، باران و خنک بوده؟

 ."گرم و بسیار خفقان آور. هوا در لندن تقریبًا مشابه اینجاست"": انارشیست"
 ."یعنی که تنها ما زیر شکنجه قرار نداریم: "استینستار

 ."و تحایفی آورده ام" سالم"، ما میتوانیم امروز شام مالقات نمائیم؟  من به تو از امریکا والیری" ":انارشیست"

لینگلی تو از. من حدس زدم. بیشتر از این چیزی نگو: "ستاراستین
که من  آورده ای، این پیشنهادی است" سالم"برای من     

 ."آنرا رد کرده نمیتوانم، بلی، و تو باید یک ملیون دالر که در بکسی از پوست کرگدن جابجا شده باشد هم برایم آورده باشی
برای من جای خوشبختی میبود اگر میتوانستم ترا این قدر خوشحال بسازم،  مگر تحایف من به مراتب عادی " ":انارشیست"

 ."استند
به هر حال، بیا که امروز ساعت هفت و پانزده : " می خواست به گفت و گوی تلفونی خاتمه دهد گفتدر حالیکه  ستاراستین

 ."دقیقه در مقابل دروازۀ ورودی باغ وحش ببینیم
که برای غرب طوفانی بودند، 19۲0 در سالهای. او شخصی بود نهایت دلچسپ. خوشش می آمد "انارشیست"از  ستاراستین

در پوهنتون مذکور او زبان های دری و روسی را آموخته . یدبه پایان رسان هاروردا در پوهنتون تحصیالتش ر "انارشیست"
حین تحصیل . اما به دالیل سیاسی از وظیفۀ مملو از امتیازات دولتی دوری جست. او می توانست شوروی شناس شود. بود

  "انارشیزم"او آنقدر تحت تأثیر و مجذوب ایدیالوژیست های تفکر 
ئیل باکونینمیخا 

  
کروپوتکین و شهزاده 

قرار گرفته    

، در تفاوت با سائر هم دوره هایش نمود میبرایش بد اخالقی " دولت امپریالیستی امریکا"بود که دیگر فکر خدمت کردن به 
 ". )...(هرکاره شد" "انارشیست"پرداختند، . ای. آی. خارجۀ امریکا و سیامور  که به وظایف مهم در وزارت 

با کمرۀ فلم برداری به خط جنگ میان قوای اسرائیل و سوریه شتافته  "انارشیست"عرب و اسرائیل  19۲9سال  گم جناگهن
پس از آن، مدتی به . ی داشتپدر و فلم مستند بی همتای را تهیه نمود که همزمان هم درآمد معین و نیز جنجال های برای او 

مقاالتی را . یخن های مود روز را برای پیراهن های مردانه دیزاین میکردپرچون فروشی پرداخته و حتی در خیاط خانه ای 
 19۱0در اخیر سالهای . نوشته و به نشر رساند practical magicدر بارۀ هنر مشرق زمین و همچنان در ساحۀ چشم بندی  

از استقامت های عمدۀ این  یکی. عرضۀ آن به بازار گردید عالقمند جعل کاری های آثار و اشیای باستانی و "انارشیست"
مغازۀ اشیای عتیقۀ  هارورداو در شهر . عمدی و تصنعی قالین های افغانی و ایرانی بود" کهنه سازی"جعلکاری ها و 

مربوط به فرهنگ پشتونها و بلوچها را باز نموده، ادارۀ آنرا به شخص معتمدی سپرده و خود عازم افغانستان گردید تا در 
 . )...(وچکی را برای تولید قالینه ها و سائر اشیای جعلی بسازدآنجا دستگاه های ک
غذای مکمل، شراب ناب و چمن  جائیکه. در پهلوی باغ وحش او را با خود به منزل آورد" انارشیست"پس از مالقات با 

د را برای نشستن ستاراستین مهمان امریکائی خو. معطر آب پاشی شده با طراوت خوشایند بهاری، انتظار آنها را می کشید
 .به پشه خانه دعوت کرد

تو  "انارشیست"طبق معمول پس از آنکه غذا را باالی میز چید خواست مردها را تنها بگذارد، اما ( ستاراستین همسر) تمارا
. را خوانده باشد از او خواهش کرد تا مجلس مردها را ترک نکرده و مدتی بماند و به حکایتش گوش دهدتمارا گوئی قصد 

در حالیکه دیر زمانی پیشانی مملو از زخش را چروک دار می ساخت، دستش را به زانو زده و در حالیکه  "انارشیست"
سپس از خریطۀ قالینی !"  میدانید، دنیا چقدر کوچک است: "کوشش می کرد کلمات روسی را دریابد به زبان روسی گفت

را بیرون نموده " میراث ایران" ریچارد فرایق شناس امریکائی از آن استفاده میکردند کتاب شر هیپی هاپوپک دارش که 
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 .قرار دارد. ای. آی. نام ناحیۀ در قلمرو امریکا که در آن ادارۀ سی   

.میتواند و باید بدون حاکمیت و قوت دولتی فعالیت نماید طرفداران نظریات انارشیزم را عقیده بر ان است که جامعه 
52

  

.متفکر انقالبی روسی، یکی از ایدیالوزیست های جریان انارشیزم 
53

  

.یکی از دولتمردان و عضو اکادمی علوم روسیۀ تزاری 
51

  



 مبتال میگردیدیم( هجوم به افغانستان) Aچگونه ما به بیماری وایروس  غوث جانباز: ترجمه
 والدیمیر سنیگیریوف و والیری ساموونین: نویسندگان

 
 

 

 333 از 102

 

 ریچارد فرای هارورد،در ادامه گفت که با مؤلف کتاب پروفیسور پوهنتون " انارشیست". پیشکش نمود ستارستینآنرا به 
قالین بافی در  که یکی از متخصصین هنر فرای اکنون او با پسر. بخوبی آشنا بوده و مدتی از او زبان دری را می آموخت

عالقمندی وافری برای درک حوادث که در ماه اپریل در افغانستان اتفاق افتیده بود  فرای پروفیسور. امریکا بوده دوست است
هنگام مالقات . را که در ماه جوالی از کابل برگشته بود،  بداند" انارشیست"نشان داده و می خواست در این باره نظریات 

دیر زمانی در بارۀ چگونگی رویداد اپریل در افغانستان گفت و گو نموده، از چگونگی انکشاف اوضاع  "انارشیست"و  فرای
در آنجا یاد آور شده و اینکه عکس العمل اضالع متحدۀ امریکا در این زمینه چطور خواهد بود  نیز با همدیگر تبادل نظر 

اکنون والیری ستاراستین، اتحاد شوروی شناس  انو باست معلوم شد که شرق شناس "انارشیست"حین حکایات . کردند
در جمهوریت  19۲۲آنها در سال . با همدیگر آشنا استند ریچارد فرایدیپلومات شوروی در کابل و هم مسلک او از امریکا 

که در ساحل دریای  سغدیو کاخ های شاهان  جکینتنیپتاجکستان شوروی در حفریات مشترک برای دستیابی به شهر قدیمی 
 ریچارد فرایبه یاد همان حفریات تأریخی . و در سی کیلومتری شهر سمرقند قرار دارد، شرکت ورزیده بودند زرافشان

 .به عنوان تحفه رسانیده بودستاراستین به " انارشیست"کتاب خود را از طریق 
). . .( 

میان افغانستان و اضالع متحدۀ امریکا را خوب، جناب پروفیسور رویداد هفت ثور در افغانستان و آیندۀ روابط : "ستاراستین
 "چگونه ارزیابی میکند ؟

در آنوقت یکی از متخصصین  فرایمطرح میکرد، زیرا پروفیسور  "انارشیست"این سؤال را از ستاراستین  تصادفی نبود که
به مثابۀ مشاور او  .پر آوازه در امریکا در رابطه به مسائل آسیای میانه بحساب میرفت و مشاور سیاسی قصر سفید بود

 .میتوانست تا حدودی باالی فیصله های رئیس جمهور امریکا تأثیر داشته باشد
تا جائیکه من از . من حدس میزدم که تو از من در این باره میپرسی: "که لبخند زرنگی بر لب داشت گفت "انارشیست"

به نظر آنها . سقوط حکومت محمد داوود ندارد توانستم درک کنم، حکومت امریکا تأسف خاصی در رابطه به فرایحرفهای 
داوود قانون : فرای بمن گفت . داوود شخصی یکه تاز، و چندان طرفدار اصول دیموکراسی آنها نمی باشد( امریکایی ها)

را در افغانستان ( اتحاد شوروی)اساسی ایرا به تصویب رسانید که در نتیجۀ آن سیستم سیاسی یک حزبی مثل کشور شما 
. را متحد بسازد" دیورند"در عین حال او یک ملی گرای افغان بود و آرزو داشت افغانهای هر دو سوی خط . گذاری کردپای

" پیمان بغداد"حدس زده می شد که احتمااًل در اثر فشارهای محمد داوود، اعلیحضرت محمد ظاهر شاه در وقت و زمانش به 
فته که گویا شهزاده داوود، شما شوروی ها را، کمونیست و مارکسیست ها البته اینکار بخاطر آن صورت نگر. ملحق نگردید

داوود نه لینین شما را، نه ستالین شما را، و نه هم . داوود هیچگاه شما را درک نمی کرد و دوست نداشت. را دوست داشت
ولت افغانستان را استحکام او در وجود شما صرف متحدین سیاسی را میدید تا بدین ترتیب د. شما را دوست داشت خروشیوف
با استحکام پایه های دولت و قبل از همه اردو داوود به عنوان یک وطنپرست بیشتر به نیرومند شدن میهنش امید . بیشتر بدهد

 .بسته بود
دین انگلیس ها یک زمانی افغانستان را تقسیم کردند و ب. در افغانستان، ما امریکائی ها اسیر پالیسی های انگلیس ها شدیم

، ادارۀ فرایبه عقیدۀ ."  افغانستان و هم برای پاکستان ایجاد نمودنددولت  ترتیب مشکالت عظیمی را هم برای اراکین 
صدراعظم محمد داوود در زمان اعلیحضرت محمد ظاهر شاه از طریق نمایندۀ خود در "امریکا تا اکنون به یاد دارد که 

مسلحانۀ افغانها را در ایالت شمال غربی سرحدی علیه رژیم پاکستان به راه پشتونستان، اختر محمد قیام های نیرومندی 
."  محمد داوود سیاست مدار مجربی بود، او نیروی خود را دقیقًا درک می کرد و ضربات قاطعانه وارد می نمود. انداخت

معتقد است  فرای" : ز وی ادامه دادرا درست تر به یاد آورد، به نقل قول ا فرایدر حالیکه مکثی کرد تا سخنان  "انارشیست"
که اگر محمد داوود یکی دو سال دیگر هم  بر سر اقتدار باقی میماند، او به استحکام قابل مالحاظۀ دولت افغانستان دست می 

 پس از دسترسی به اهداف فوق الذکر، با. یافت، می توانست اردو و ادارات امنیتی خود را هرچه بهتر تسلیح و تجهیز نماید
استفاده از روابط دوستانه با شما، شوروی ها، با تمام قوت و توانمندی مبارزه را برای الحاق مجدد پشتونستان به افغانستان 

 .احتمال آن می رود که اتحاد شوروی با دشواری های متعدد و غیر قابل پیش بینی روبرو گردد. شروع میکرد
هم از نسل شاهان افغان، یعنی یک نجیب زاده بود و هم بیوگرافی منزه او . محمد داوود واقعًا یک سیاست مدار جدی بود

به نظریات محمد داوود لیدران بسیاری از کشورها گوش می دادند، منجمله کشورهای که طرفدار سیاست . سیاسی داشت
 ."ندندخوب شد که داوود را به قتل رسا: "مکثی پر معنی نموده افزوده بود فرای." کشور من، امریکا استند

این بدان معنی است که شما محمد داوود را یک لیدر نامناسب می : " را تحریک کند" انارشیست"کوشش کرد  ستاراستین
 "پینداشتید؟

 "امیدوارم شما به این عقیده نیستید که این ما هستیم که محمد داوود را از بین بردیم؟"  ":انارشیست"
صصین مسائل سیاسی امریکا  به قدرت رسیدن تره کی و حزب او را چگونه و سائر متخ فرایدر اینصورت : "ستاراستین

 "ارزیابی میکنند؟
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. اضالع متحدۀ امریکا هیچگاهی در افغانستان منافع جدی اقتصادی یا سیاسی نداشته است. با خونسردی"  ":انارشیست"
ساحۀ نفوذ منافع حیاتی و جیوپولیتیکی کشور  سیاستمداران ما در قصر سفید همیشه با تمکین عقیده داشته اند که افغانستان

جمهوریت های آسیای میانۀ شما با افغانها . شما سرحد نهایت طویل با افغانستان دارید.  ، نه از ما(اتحاد شوروی)شما است 
ا صرف می و اما، ما؟ ما چی کرده میتوانیم؟ م. با شما، روسها در اینجا بیشتر آشنائی دارند. نزدیکی های اتنیکی دارند

ها در این دیار کوهستانی به جست و جوی واقعیت و معنی ناپیدای زندگی بپردازیم، یا هم قالین های  هیپی توانیم مانند
 ."مصنوعی را تولید کنیم، چیزیکه من اکنون میکنم

 ! "آه، شما بیچاره ها: " درحالیکه دیدگانش را باال می انداخت گفت ستاراستین
فکر میکنم برای افغانستان نظام اعمار شده بر بنیاد . شما میتوانید اینجا سوسیالیزم را اعمار کنید: " دادامه دا "انارشیست"

روسیه زمانی که در آنجا انقالب اکتوبر بوقوع پیوست در  .اقتصادی و اجتماعی سوسالیستی نباید یک نظام بدی باشد
شما افغانستان را در قطار جمهوریت های اتحاد شوروی احتمااًل پنجاه سال بعد . همینگونه یک سطح رشد قرار داشت

اما این کوشش های شما برای شوروی سازی افغانستان می توانند منجر به برهم خوردن توازن در آسیای . خواهید پذیرفت
ه هر چی هر ک. چنین یک انکشاف اوضاع کاماًل در مطابقت با منافع امریکا قرا دارد. میانه و بروز جنگ های داخلی گردد

بدین ترتیب .  می خواهد می تواند بگوید، مگر اکثریت اهالی افغانستان در سطح انکشاف خود برابر با قرن چهارده استند
به قدرت رسیدن تره کی و طرفدارانش نه تنها سیاستمداران امریکائی را آشفته نمی سازد، بلکه معکوسأ آنها را  والیری، 

دن با چنین یک کار بزرگ و بی نتیجه، یعنی اعمار سوسیالیزم در این کشور عقب ماندۀ امیدوار می سازد که با مصروف ش
ها در نتیجۀ آنحداقل تا وقتیکه . برای همیشه برادر های خود را در پشتونستان فراموش خواهند کرد" انقالبیون"آسیائی، این 

ها، و در واشنگتن در این مورد باور دارند که شما تره افزون بر آن، شما روس. کدام حادثۀ مهم، خود به آنها مراجعه ننمایند
کی و پیروانش را نخواهید گذاشت تا دست به اقدامات  تند روانه زده و وضعیت موجود را در آسیای میانه برهم بزنند، این 

 ."چیزی است که در شرایط کنونی امریکا به آن نیاز دارد
به آن نظر استید که دولت امریکا به منافع و امکانات اتحاد شوروی در این و خودت دوست من فرای یعنی آقای : "ستاراستین

 "نقطۀ جهان احترام خواهد گذاشت و افغانستان را در حیطۀ منافع حیاتی کشور من میگذارد؟
غالبأ دانشمندی است شرق شناس و بیشتر متخصص در  تأریخ  ریچارد فرایبه عقیدۀ اینجانب، پروفیسور " ":انارشیست"
 ."استان ایران، او سیاستمداری نیست که بتواند گره ها و پیچیدگی های معاصر افغانستان را درک کندب

 "و اما نظر شخصی تو چی است؟: "ستاراستین
من فکر میکنم که افغانستان، مانند سائر کشورهای جهان سوم صرف صحنه ای برای تقابل کشورهای کبیر : " "انارشیست"

فاصله پس از جنگ دوم جهانی تالش کرد تا افغانستان را شامل یکی از پیمان های نظامی بسازد تا حکومت ما بال. ما است
زمانیکه وسیلۀ عمدۀ انتقال اسلحۀ اتومی طیاره های . بدینترتیب تهدید های را در سرحدات جنوبی اتحاد شوروی ایجاد نماید

افغانها در حالیکه به این میدان هوائی . ر کندهار اعمار نمودستراتیژیک بم افگن بودند، واشنگتن میدان هوائی معاصری را د
چندی قبل در رسانه های ما . نهایت ضرورت داشتند، ولی برای اعمار آن حتی یک سنت را هم سرمایه گذاری ننمودند

را کشف مطالبی به نشر رسید که در نزدیکی های میدان هوائی مذکور در کوه ها، مأمورین کشف نظامی شما ُصوف های 
دلچسپ است که مبدع این همه شتهیات . کرده اند که در آنها گویا قرار بود طیاره های بم افگن ستراتیژیک  ما پنهان شوند

 "کی است؟
در ناحیۀ قندهار به مسکو خبر " ُصوف ها"که معلومات را د ربارۀ " همسایگان دور"شخصًا با آنعده از  والیری ستاراستین
 آنها محرمانه به او یاد آور شده بودند که برای چه. اشتداده بودند آشنائی د

" مقامات"سخت آرزو داشتند تا نامهای آنها را ! میخواستند ترقی کنند. را به آمریت رسانده بودند" جعل"منظوری این 
نیروهای . شورماشور زیادی را در وزارت دفاع شوروی به راه انداخته بود" معلومات مهم"مواصلت این . مالحظه نمایند

که باید برای  توقف پنهانی طیاره های بم افگن ( انگرهای)برای تثبیت ُصوف ها .( یو. آر. جی)قابل مالحظۀ کشف نظامی 
سرانجام همه چیزها روشن شد، تثبیت . ستراتیژیک امریکا در قلمرو افغانستان بکار میرفتند، به افغانستان گسیل گردیده بودند

" اجنت ها"نشان داده بودند و خبر مذکور را که از " بیداری"و آنهائیکه به اصطالح . سپرده شدگردید و سپس به خاموشی 
 .کردند" ترقی"بدست آورده بودند به راستی هم 

اما زمانیکه راکت های قاره پیما بوجود آمدند، میدان هوائی کندهار مفهوم خود را از دست : " در ادامه گفت "انارشیست"
در شرایط کنونی که میان کشورهای ما جنگ روانی جریان دارد، برای ما . به آن ضرورت نداشت داد، دیگر هیچکسی

 ".بسیار مهم است تا رژیم کمونیستی تره کی رسوا شود و به شما جال ها و بندش ها گذاشته شوند 
را با یک دیپلومات امریکائی را او در نوشتۀ یکی از همکارانش که راپور گفتگویش " جال"به یاد آورد که کلمۀ  ستاراستین

  .میفرستاد نیز خوانده بود" مرکز"به  ماریک واریندر کابل 
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. او را در موووتر خووود الووی مرکووز شووهر رسووانده و خووود مجووددًا بخانووه برگشووت    ستارسووتین ، "انارشیسووت"پووس از صووحبت بووا  
گاه تقابول بوا اتحواد    دافغانستان صورف از دیو   که در بارۀ  گفته های دوست امریکائی خود فکر میکرد ذهنًا با او که ستاراستین

اموا بورای موا، بورای اتحواد      : "از خوود موی پرسوید    ستاراسوتین درعوین حوال   . شوروی برای امریکوا دلچسوپ اسوت، موافوق بوود     
شوروی، افغانستان چی ارزش دارد؟  آیا افغانستان برای شوروی یک متحد ستراتیژیک است؟  میدانی برای پیشوروی هوای   

؟  شوود طورف جنووب اسوت؟  کشووری قابول اعتمواد و بیطرفوی اسوت کوه موانع تهدیود حملوۀ اتوومی در سورحدات موا                 احتمالی به
پولیگونی برای آزمایش نقشه های عظیم سیاسی بووده کوه در صوورت کامیوابی از آن میتووان در تموام آسویا اسوتفاده کورد؟  یوا           

 شاید افغانستان همزمان از همۀ این ارزشها برخوردار باشد؟
ی، سیاستمداران ما که از هیچگونه قوه و منبع صرفه جوئی نمی کننود توا افغانسوتان را در حیطوۀ نفووذ خوویش داشوته باشوند         بل

 ."غالبًا مجموعه ای از عوامل را در نظر دارند که هر کدام آن قابل غور و تأمل است
ولیتیکی ای وجود دارنود کوه اهوداف و وظوایف     در افکار خود به این نتیجه می رسید که قوانین عینی جیوپ والیری ستاراستین

دولت ها و روابط میان آنها را در نقاط مختلف جهان تعیین می نماید، صرف نظر از آنکه کشوورهای موذکور دارای چگونوه    
 افغانستان مدتها قبل، در نیمۀ سدۀ نزدهم میدان تقابل سرسختانه میان روسیۀ توزاری .  اقتصادی می باشند -رژیم های سیاسی

 .و امپراتوری برتانیه بود
در . در ذهنش به جسوت و جووی گوشوه هوایی از ایون تقابول توأریخی میوان قوویترین دولوت هوای آن زموان پرداخوت              ستاراستین

روسیه در شمال افغانستان بوا ایون کشوور همسورحد  بوود و      : حالیکه منافع روسیه و برتانیه در اینجا تا حدودی قابل درک بود
ولوی ایون دو دولوت تنهوا کشوور هوایی نبودنود کوه بوه ایون           . انوی در جنوب و شرق با آن همجواری داشوتند ملکیت های هند برت

حکوموت  .  ناحیه عالقمندی نشان می دادند،  بطور مثال جرمن ها نیز توجه خاص خود را به این منطقه مبذول نمووده بودنود  
در آنوقوت  بورلین  و باید گفت که توالش هوای   . اد کرده بودوسیع استخباراتی را ایجشبکه های  19۱1آلمان در اینجا در آغاز 

رهبوری  . وقتیکه آلمان باالی اتحاد شوروی حمله کرد، عکوس العمول کابول در شوروع بوه ایون اقودام مثبوت بوود         : بی اثر نبودند
یلۀ جمهوریوت  افغانستان معتقد بود که شوراها بزودی مغلوب شده و به مثابۀ یک دولت متحد سوقوط نمووده و افغانسوتان بلوسو    

 .های آسیای میانه قلمرو خود را توسعه خواهد بخشید
 

پوالن هوای بورلین، دشومنان قبلوی،  لنودن  و       . جرمنی به افغانستان دقیقًا به مثابۀ َمیدانی برای حمله باالی هند برتانوی موی دیود  
 .هماهنگ بسازند مسکو را واداشت تا مساعی خویش را علیه فعالیت های شبکه های جاسوسی آلمان در منطقه

 .تقابلۀ استخبارات کشورها در منطقه ادامه یافت" جنگ سرد"با شروع 
 

که  از اجنتانی تن  ۳۲ دسته ای را که متشکل از.( یو. آر. جی)اتحاد شوروی " کشف  نظامی"ادارۀ  ۳0در اواسط سالهای 
در برابر دستۀ موذکور وظیفوه گذاشوته شوده بوود       .اهالی جمهوریت های تاجکستان  و ازبکستان بودند به افغانستان اعزام کرد

شوروع جنوگ جهوانی بوه عملیوات دهشوت افگنانوه علیوه منوافع اضوالع متحودۀ امریکوا و متحودین آن در قلمورو                توا در صوورت  
اما پس از آنکه دستۀ مذکور در خاک افغانستان جابجا شد، معاون قوماندان و مسؤول مخوابرۀ ایون دسوته    . افغانستان بپردازند

. اجورای وظوایف جاسوسوی اعتوراف کردنود      و به وظیفه داشتن بخاطرمقامات افغان در تماس شده خود را تسلیم آنها نموده  با
آنهوا قطعوًا   . بنظر می رسید که مقامات افغانی از اعترافات آنها چنودان راضوی نبودنود   . تسلیم افغانها شد"  سراپا"دستۀ مذکور 

ه و اینکه  بخاطر اجرای کدام وظایف داخل قلمرو افغانستان گردیوده بودنود، تشوبث    نمی خواستند از چگونگی تشکیل این دست
 .افغانها آگاهی داشتند که فعالیت های احتمالی دهشت افگنان علیه نظام  افغانستان نبود. نمایند

ری در رسوانه  در مورد ناکامی دستۀ موذکور هیچگونوه خبو   . در این میان اجنت های رسوا شده را هیچکسی محاکمه نمی کرد
اما جالب آن بود که همه اعضای این دسته بشمول آندویی که آنرا تسلیم کرده بودند در یوک محوبس زنودانی    . ها انتشار نیافت

مسوکو اعوالم نموود کوه گویوا سووء تفواهمی اتفواق         . صله انکوار کورد  اتحاد شوروی از دست داشتن در قضیۀ مذکور بالفا. شدند
آشووبگران ده سوال، شواید هوم بیشوتر را در      . از جانب شبکه های استخباراتی کشورهای غربی افتیده و  اینکار تحریکی است

 آنها را همه به باِد فراموشی سپرده بودند، هم مقامات. زندان دهمزنگ کابل سپری کردند
آمور جدیود    پس از آنکه طی سالهای شصت در روابط بین المللی دورۀ کاهش تشونجات رونموا گردیود و   . شوروی و هم افغانها

به کابل اعزام گردید، وی اقداماتی محسوسی را برای رهائی آنهائیکه هنووز حیوات    ایریک نیکراسوف" کشف خارجی"دفتر 
بعضی از اجنتان اسبق پس از آزادی به شوروی برگشتند، ولی عده ای ترجیح دادند در افغانستان . داشتند روی دست گرفت

 .باقی بمانند
 

امریکوایی هوا نیوز کوه نموی      . ی شصوت بوه همکواری هوای وسویع و هموه جانبوه بوا افغانسوتان پرداخوت          اتحاد شوروی طی سوالها 
بوه گونوۀ مثوال    . خواستند میدان را کاماًل به اتحاد شوروی واگذارند، یک سلسله پروژه هوا را بوه جانوب افغوان پیشونهاد نمودنود      

در اطراف این پروژه بزودی جار و . مند شروع کردواشنگتن با سر وصدای فراوان به اعمار پروژۀ قیمتی آبیاری وادی هل
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در نتیجوۀ محکموه   . جنجال های رخ داد، مأمورین افغان و امریکایی متهم بوه فسواد و سورقت پوول هوای تخصویص یافتوه شودند        

.ایکه در این رابطه صورت گرفت یک تن از مأمورین افغان مجرم شناخته شده و حتی محکوم به اعدام گردید
  

 

هایودرو الکتورو ستیشون    "، "مجموعوه ای زراعتوی جوالل آبواد    "در جریان همین سالها ایجاد پوروژه هوایی چوون     اتحاد شوروی
 .، انستیتوت پولیتخنیک و پروژه های کوچک تر را به پایان رسانید"نغلو
)...( 

انسان خوبی بود، کوشش  ایلیوت. را به یاد آورد تئودر ایلیوتحین اندیشیدن در بارۀ امریکایی ها، سفیر آنکشور  ستاراستین
میکرد روابط دوستانه با دیپلوماتان شوروی داشته باشد، مالقات هوای دلچسوپی را میوان آنهوا بوه راه موی انوداخت، همیشوه در         

اقتصادی حرف میزد؛ از روی انصاف باید گفت که دورۀ سوفارت   -بارۀ دوستی میان کشورها با سیستم های مختلف سیاسی 
در همووین زمووان اولووین پوورواز مشووترک فضووانوردان . تشوونجات در روابووط بووین المللووی گردیووده بووود مصووادف بووا کوواهش ایلیوووت

 . )...(امریکایی و شوروی صورت گرفته و معاهدات نهایت مهم در رابطه به خلع تسلیحات زروی به امضاء رسیدند
صحبت خود را با سکرتر دوم  راستینستا .رویهمرفته حتی در زمان مورد بحث روابط میان دو کشور آنقدر هم بی ابر نبود

این دیپلومات امریکایی با غرور تآکید می کرد که اصاًل روس تبار بووده و  . به یاد آورد مالینوفسکیسفارت امریکا در کابل 
در عکوس العمول راجوع بوه بهبوودی روابوط میوان        . قرابوت دارد مالینوفسوکی  با مارشال شووروی و قهرموان جنوگ دوم جهوانی     

مون عجالتوًا بوه موجودیووت    : " یواد آور شوده بوود   ستاراسوتین  مختصورًا بووه   مالینوفسوکی ی و اضوالع متحودۀ امریکوا    اتحواد شوورو  
ما  دشمنان ستراتیژیک بودیم، استیم و بورای  . میتوانم باور کنم  تا به خوب شدن روابط میان کشورهای ما  witchesاشباح

واقعیت ها همین گونه استند و هور کسویکه از عقول سولیم برخووردار      . انهمیشه باقی خواهیم ماند، منجمله در اینجا در افغانست
 ."است این را باید بپذیرد

 

قابل یاد آوری است که در زمان صعود کاهش تشنجات میان شرق و غرب، امریکوایی هوا کموک هوای اقتصوادی خوود را بوه        
احتموال  . ک از پروژه های بزرگ سوهم نداشوتند  طی این مدت آنها در هیچی. کم ساختند( مالحظه ای)افغانستان به سطح قابل 

شاید هم دالیل دیگوری  . می رود که در این وقت آنها براستی هم افغانستان را ساحۀ منافع حیاتی اتحاد شوروی پذیرفته بودند
موده  مقارن همین زمان اطالعات بدست آ. سردار محمد داوود در این ایام سخت به اتحاد شوروی متکی بود. . . وجود داشت

روابط نزدیکی را با مخالفین تند رو اسالمی که بوه پاکسوتان فورار کورده بودنود، توأمین کورده        . ای. آی. گواهی میدادند که سی
 .است

 

ابراز می داشت، اما وظایف خود را طوریکه  پوزانوف با آنکه ظاهرًا احساس دوستانۀ خود را  در برابر سفیر ایلیوتسفیر 
او مساعی زیادی بخرچ داد تا سفر رسمی محمد داوود به اضوالع متحودۀ امریکوا صوورت بگیورد      . دالزم بود اجرا انجام میدا

بوه واشونگتن فرسوتاده بوود، وی نتوایج      یلیووت  در یکوی از تیلگورام هوای کوه ا    (. انجام میشد 19۱3سفر مذکور باید در ماه می )
. طوی ایون مودت در سوطح عوالی خوود قورار داشوتند        روابط امریکا و افغانسوتان  ": میکردرا به شرح ذیل ارزیابی  19۱۱سال 

گوووام رئیس جمهور محمد داوود از موضع اضالع متحدۀ امریکا در سازمان ملل متحد روی مسائل مربوط به 
پویرتوو   و   

ریکو
  

کشوور موا   . او دعوت جانب امریکا را مبنی بر انجام یک سفر رسمی به اضالع متحدۀ امریکا پوذیرفت . حمایت کرد 

رهبوری افغانسوتان چنودی قبول تأکیود نموود کوه آرزو دارد توا         . ا در پروگرام تربیۀ نظامیان افغوان دو برابور سواخت   سهم خود ر
کمک های امریکا به کشور شان هرچه بیشتر محسوس گردد، تا بدین ترتیب با حضور اتحاد شوروی مقابله صوورت گرفتوه   

 ."باشد
کوه دورۀ کوارش در    ایلیووت یودران حوزب دیموکراتیوک خلوق، سوفیر      یک روز قبل از دستگیری ل ،19۱3اپریل  2۱به تاریخ 

چندی بعد از حلقات نزدیک به ریاست . کابل به پایان رسیده بود برای مالقات خدا حافظی نزد رئیس جمهور داوود رفته بود
مشووره   کواهش تشونجات بحسواب موی رفوت بوه داوود      " طرفودار سرسوخت  "کوه   ریچارد ایلیوتجمهوری راپور دادند که سفیر 

. داده بود تا اقدامات نهایت جدی علیه لیدران حزب دیموکراتیک خلق که امنیوت نظوام موجوود را تهدیود موی کننود اتخواذ شووند        
در مقابل سفیر وعده داده بود که همکاری های وسیع و همه جانبۀ واشونگتن در ایون صوورت بوا کابول افوزایش قابول مالحظوه         

کورد کوه سوفیر حوین ابوراز نظور فووق الوذکر دیودگاه خوود را ابوراز موی داشوت یوا ارادۀ                البتوه مشوکل اسوت تأکیود    . خواهند یافت
 .حکومت امریکا را منعکس می ساخت

به وزارت خارجۀ کشور خود توصیه کرد تا هرچه زودتر موضع اش را در رابطه به  ایلیوت سرانجام در آستانۀ ترک کابل
ی توووانیم بووا باورمنوودی قطعووی بگوووئیم کووه حکومووت جدیوود افغانسووتان  مووا نموو: "حکومووت تووره کووی روشوون بسووازد،  او نوشووته بووود

                                                           
 .در پروژۀ وادی هلمند محکوم به اعدام نشده است تا جائیکه پرس و پال اینجانب از اهل خبره میتواند گواهی بدهد کسی از مأمورین افغانستان  55 
  

 .جزیره ای در غرب اوقیانوس آرام 56

 Commonwealth of Puerto Rico .جزیرۀ مذکور در بحیرۀ کاریبین موقعیت دارد  5۱
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شوکی نیسوت کوه    " کمک ها به کشورهای خوارجی "،  با در نظر داشت متن فقرۀ قانون "غیر کمونیستی"است یا " کمونیستی"
جتنواب  رهبری جدید در نتیجۀ خشونت و ریختن خون به قدرت رسیده، مگر حکومت ادعا دارد که ریختن خوون اموری بوود ا   

به نظر می رسد کوه اهوداف و مقاصود اصولی حکوموت       چنین. داوود" نظام مستبد و دیکتاتور"ناپذیر در راه سرنگون ساختن 
 ."جدید مدتی پشت پرده خواهند بود

مان اینصورت رژیم جدید افغانستان کاماًل به دا"سفیر امریکا ادارۀ واشنگتن را فرا میخواند تا از کابل رو نگرداند، زیرا در 
 ."اتحاد شوروی خواهد افتاد

را در اینجوا  " بوازی "موا میتووانیم در آینودۀ نهایوت نزدیوک مسویر       : "سفیر پیام خود را با جملۀ خوشبینانۀ ذیل خاتمه می بخشوید 
 ."تعیین نمائیم

 

در . رر یافوت تق ادولف دابسان عالیرتبۀ امریکائی دیپلومات یکی از  فته و عوض اوگکابل را ترک  19۱3در ماه می  لیوتا
 دابوس  ادولوف بوا آمودن   . شوخص کمرنوگ و بودون  برازنودگی هوای خاصوی رسوید        ستاراسوتین بوه نظور    یلیوت، دابستفاوت با ا

 .تماس های دیپلومات های امریکایی و شوروی در کابل صرف شکل پروتوکولی بخود گرفتند
 

واشونگتن  . وکراتیوک خلوق خونسوردانه بوود    عکس العمل امریکایی ها در موورد بوه قودرت رسویدن رژیوم کمونیسوتی حوزب دیم       
درعین حال واشنگتن کدام اقدامی . مکلفیت های نه چندان زیاد خود را در قسمت کمک های اقتصادی به افغانستان تأئید کرد

واشونگتن انتظوار موی کشوید  و     . امین نیز بوه راه نموی انوداخت    -را بخاطر شروع یک جنگ مطبوعاتی علیه حاکمیت تره کی
به کجا می کشد و منتظر بروز شرایط عینی برای ضربه زدن به اتحاد شووروی  " انقالب"می کرد که سرنوشت این مشاهده 

در این میان واشنگتن فعالیوت هوای خوود را بوا لیودران گوروپ هوای افراطوی اسوالمگراء مسوتقر در پاکسوتان شودت             . باقی ماند
ی هوای گونواگون موذهبی و مارگینوال هوا ترکیوب یافتوه بودنود،         بیشتر بخشیده و دسوت بوه ایجواد دسوته هوای چریکوی کوه از فودائ        

 .پرداخت
 

ارتباط می گیرد، واشنگتن کوشش موی کورد    به فعالیت های کشفی امریکا طی سالهای  مورد بحث در کابل مشخصًاآنچه که 
پیش می بردند و شکی  کار خود را. ای. آی. شبکه های اجنتوری سی البته. نباشد، و محتاطانه عمل میکرد" جلوه گر"زیاد 

 .نیست که در سطح حکومت و رهبری حزب دیموکراتیک خلق  گماشتگانی داشتند
 

)...( 
 

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 
 

پیشونهادات خوود را راجوع بوه سواختار آینودۀ        بوگودانوف در کابول   . بوی . جوی . ؤول نماینودگی کوی  مسو  19۱3در شروع سوپتمبر  
لئونیوود هنگامیکووه . حووزب دیموکراتیووک خلووق ارائووه کوورد  ه رهبووری ارگووان هووای امنیتووی جمهوووری دیموکراتیووک افغانسووتان بوو 

امنیوت دولتوی افغانسوتان    : "و گروپ او به فعالیت های خود شروع کردند، امین از آنها صرف یک خواهش داشوت  بوگدانوف
ز طورف  تشوکیالت پیشونهاد شوده ا   . شووروی هوا مطوابق نظور اموین عمول موی کردنود        ." نیرومنود باشود  . بوی . جوی . باید مانند کی

 :قرار ذیل بود بوگدانوفگروپ 
کوه در مراحول اول   " کشوف خوارجی  "قرار بود ادارۀ "(  کشف خارجی. )"بی. جی. کی "ریاست اول عمومی"با  مطابقتدر 

باید در استقامت های ایران و پاکستان که تهدیدات اساسی را متوجه جمهووری دیموکراتیوک نمووده بودنود کوار میکورد، ایجواد        
 .میشد

ادارۀ . ادارۀ مشوابه در کابول بوه میوان موی آمود       بایود  "(ضود کشوف  )" "ریاسوت دوم عموومی  "بوه اسواس تجربوۀ شووروی      باز هوم 
حال "مذکور برعالوۀ فعالیت ها برای ایجاد موانع در راه رخنه نمودن عناصر خرابکار از خارج،  وظیفه داشت به مطالعۀ 

 .دمیکرکار حانیون پرداخته و با قبایل رو" و احوال 
 .سپرده میشود باید  از تشکیل وزارت دفاع بیرون و به ادارۀ در حال ایجاد امنیت دولتی" ضد کشف نظامی"دارۀ ا

ثور مشاورین " انقالب"قبل از . می یافتو بنیاد انتقال وسایل و منابع اوپراسیونی و تخنیکی وزارت داخله نیز باید به ادارۀ ن
 .ن حمایت میکردند، منجمله وسایل تخنیکی را در اختیار افغانها قرار میدادندکشور آلمان غرب از وزارت داخلۀ افغانستا

 .در تشکیل امنیت دولتی ایجاد گردند  اطالعاتی -، شعبات تحقیق و تحلیلی"تعقیب بیرونی"قرار بود ادارۀ 
در رأس این اداره یکوی از  . یدندنام( اګسا –ګټی ساتونکی اداره د افغانستان )ارگان مذکور را ادارۀ دفاع از منافع افغانستان 

 .اسداهلل سروری قرار داده شد" قهرمانان انقالب"
بورای شوخص خوود موووتر     بوگوودانوف. در کابول نیوز اسووتحکام هرچوه بیشوتر موی یافوت      . بوی . جووی. مووازی بوا آن نماینودگی کوی    

تر، درایووور اوپراسوویونی، را از تهووران وارد و بوورای ضووروریات اوپراسوویونی نماینوودگی چنوودین عووراده مووو   "میرسوویدس بنووز"
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کوه در امریکوا کوار میکورد فقوط       چوچووکین . بوه کابول انتقوال یافتنود     والدیمیور چوچووکین  رمزگذار و همچنوان معواون نماینودگی    
 .ترک نمایدأموریت ختم مافشاء گردیده و مجبور شده بود آنجا را قبل از . ای. آی. چندی پیش از طرف مأمورین سی

بطور مثوال  . در مسکو  تصور میکرد بد نبود بوگدانوفرونق میگرفت، و چیز ها آنقدر هم که  زندگی آهسته آهسته رنگ و
ان بلنود رتبوۀ اردو، لیودران    انمعواونین صودراعظم، وزرا، قومانود   : به کابل بالوقفه مسؤولین عالی رتبۀ شوروی سفر میکردنود 

نظور بوه موؤقفی کوه داشوت مکلوف بوود در         بوگودانوف . ودآشنائی و صحبت با اکثر آنها برای ارتباطات آینده مفید ب. . . حزبی
 .مالقات هائی پروتوکولی مأمورین عالی رتبه حضور داشته باشد

 

بوه کابول    بووریس پونومواریوف  در اخیر ماه سپتمبر منشی کمیتۀ مرکزی حزب کمونیست و عضو علی البودل بیوروی سیاسوی    
 پونومواریوف طیوارۀ حکوومتی   . ریفاتی به راه انداخته نشدنه تشچون سفر غیر رسمی بود، در میدان هوائی هیچگو. سفر کرد

، سروری و عضو کمیتوۀ  بوگدانوف، پوزانوف، استقبال کنندگان ندرا پس از مواصلت به دورترین پارک برای طیاره ها برد
د کوه بنوابر هودایت    ، بالفاصوله خبور دا  نشسوت پس از آنکه در مووتر   پونوماریوف. مرکزی شاه ولی نیز به همانجا انتقال یافتند

رهبری شووروی بوه افغانسوتان آموده و میخواهود بوا توره کوی و اموین مالقوات نمووده و بوه آنهوا تفهویم نمایود کوه اداموۀ فشوارها و                   
مسکو از تعقیب و تضعییقات که علیه پرچمی ها صورت میگرفت سخت ناراحت . تضییقات نتایج وخیم در پی خواهد داشت

 .بود
بلوی، مأموریوت ثقیلوی را بوه     : "با خود فکر کورد  بوریس پونوماریوفن حرفهای پس از شنید گدانوفبو. بی. جی. نمایندۀ کی

دیگر درک کورده بوود کوه لیودران افغانسوتان از گفتگوو پیراموون اینگونوه          بوگدانوفخود ." دوش این مهمان مسکو انداخته اند
مان بسته شده بود، از اواسط تابسوتان در اینبواره   موضوع وحدت حزب از دیر ز. کناره گیری میکنندمسائل با وضاحت تمام 

سخن زده نمی شد و اکثر متخصصین شوروی آرزو نداشتند با اینگونه صحبت ها خلقی ها را عصبانی بسوازند، بورای شوان    
 . . .قیمت تمام میشد

 

شود، شوامگاهان    نکه در آپارتمان مخصووص بورای مهمانهوا کوه در محوطوۀ سوفارت قورار داشوت جابجوا         پس از آ پونوماریوف
 .از این موقع استفاده نمود تا مهمان را با چگونگی اوضاع آشنا بسازد بوگدانوفبرای گردش به باغچه برآمد و 

مسوائلی   بوگودانوف حین قدم زدن باالی راهک های تمیز میان باغچه که از دو طرف آن بوی عطر گالب به مشام می رسید 
 : شمردرا که به نظر او مهم بودند قرار ذیل بر

واقعیت های موجود  ًا عملی نموده واول، رهبران کنونی افغانستان نهایت تندرو بوده و میخواهند اصالحات بنیادی را فور" 
بوودینترتیب آنهووا بخووش قابوول مالحظووۀ اهووالی را علیووه خووود قوورار داده و کمیووت دشوومنان خووود را    . کشووور را در نظوور نمیگیرنوود

ر سخن با استدالل ما موافقت میکنند که باید متحدین خویش را در میوان اقشوار وسویع جامعوه     افغانها با آنکه د. افزایش میدهند
تضوییقات و تعزیورات علیوه    . می سوازند  تررا با گذشت هر روز محدود" انقالب"، اما در عمل آنها بنیۀ اجتماعی دهندتوسعه 

دم را بودون تحقیوق و محاکموه اعودام موی کننود،       مور . همۀ آنهائیکوه انودکی  بوی اطواعتی نشوان بدهنود بالفاصوله عملوی موی شوود          
 ." )...(اینگونه اعمال را عمدتًا همسلکان ما از ادارۀ امنیت انجام می دهند

 .را خاموشانه شنید و سپس چند سؤوالی را که زیاد مهم نبود مطرح نمود بوگدانوفسخنان  پونوماریوف
 

ه و بوا رعایوت نزاکوت هوا تشوویش مسوکو را بوه آنهوا بیوان          ات کورد بوا توره کوی و اموین مالقو      پونوماریوفسپتمبر  2۲به تاریخ 
را نیوز بوا خوود     پوزانووف که میخواست باالی محرم بودن محتویات مالقات تأکید نموده باشد حتوی سوفیر    پونوماریوف. داشت
می شود کوه آنهوا     دیده. تره کی و امین که از قبل می دانستند حرف از چی خواهد رفت، به اندازۀ کافی مضطرب بودند. نبرد

 :در یکی از لحظات تره کی باالخره بی طاقت شد. به سختی خودداری می کنند تا جمالت شدید را استعمال ننمایند
پرچمی ها در قیام مسلحانه هیچگونوه سوهمی   . ما هیچگاه باالی پرچمی ها اعتماد نداشتیم، اتحاد ما صرف در روی خط بود"

خواستند تا چوکی های رهبوری دولتوی میوان خلقوی هوا و پرچموی هوا مسواویانه تقسویم          " البانق"نگرفته اند، در حالیکه پس از 
در چنوین یوک   . آیا این عادالنه است؟ و زمانیکوه خواهشوات آنهوا رد شود، تهدیود کردنود کوه بوه قیوام متوسول خواهنود شود            . شوند

 ."وضعیتی ما صرف یک راه داشتیم، یا آنها، یا ما
میداد که ایون صوحبت بورایش خووش آینود نیسوت، او در برابور مهموان مسوکو روی کووچ لمیوده،            تره کی با تمام وجودش نشان 

 .پایش را باالی پای دیگر انداخته و چهرۀ همیشه مالیم و مهربانش در آن دقایق تسخیر ناپذیر به نظر میرسید
 .تم نمایدمأموریت خود را میتوانست اجرا شده خوانده و صحبت را خ پونوماریوفاز نظر فورمالیتی 

یادگاری، سالم هوای   لیدران حزب دیموکراتیک خلق تحایفبه ( پونوماریوف)مسؤول شعبۀ روابط بین المللی کمیتۀ مرکزی 
از  پونوموواریوف. را رسووانید "بریژنیووفتمنیووات نیووک شووخص  "اعضووای بیووروی سیاسووی حووزب کمونیسووت اتحوواد شوووروی و    

ک خلوق  خوود داری کورد و بوا ایون کوار خوود آنهوا را سوخت از خوود           مالقات با سائر اعضای کمیتۀ مرکزی حزب دیموکراتی
سفارت را جمع نموده از آنها یکبوار دیگور خواسوت توا     "  آمرین"در عین حال مهمان مسکو شامگاهان حلقۀ کوچک .  رنجاند

ه بوود بخووبی   رشوتۀ سوخن را بدسوت نگرفتو     بوگدانوفجلسه تا آن لحظه که  . نمایند" اوضاع را صادقانه و اصولی ارزیابی"
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با تمسخر از اردوی افغانستان یاد آور شده تأکید کرد که ایون اردو حتوی تووان دفواع از خوود       بوگدانوفدگروال . پیش میرفت
 :با هیجان و عصبانیت از جایش برخاسته گفتزاپالتین جنرال  بوگدانوفدر برابر سخنان . را هم ندارد

مسلح افغانستان را باید استحکام بخشوید، اموا ایون اردو کواماًل قابلیوت جنگیودن       بلی، شکی نیست که قوای ! این واقعیت ندارد" 
بوه  در مسوکو  میخواهم توجه شما را به آن جلب نمایم که اینگونوه ارزیوابی هوا رهبوری موا را       پونوماریوفرفیق . را داراست

 ."سمت نادرست هدایت داده و میتواند عواقب بس ناگوار به بار آورد
 :ت عقب بماندنخواس بوگدانوف

بواالی ایون منوابع میتووان      من نمیدانم جنرال محترم از کدام ارزیابی هوا سوخن میزنود، مگور منوابع موا، طوریکوه شوما میدانیود          "
 ."د، کاماًل عکس گفته های او را نشان میدهنداعتماد کر

 بوگودانوف ایون   "دل خوشوی از   کوه از دیور زموانی    زاپالتوین . کشومکش شودید لفظوی بوه راه افتیود       زاپالتوین و  بوگودانوف میان 
: در کابل در نوشیدن الکهول افراط موی کننود و افوزود   . بی. جی. نداشت در محضر عام  اعالم کرد که مأمورین کی" عیاش

بوه نوبوۀ خوود    . بوی . جوی . کوی   نمایودۀ ." اگر این کارمندان کمتر بنوشند، در آنصورت مفکورۀ شان هم ابر آلود نخواهد بوود " 
شما را به اینجا فرستاده اند تا امور سیاسوی را بوه   : "را به بیسواد بودن و مداخله در امور دیگران متهم نمود نزاپالتیجنرال 

 .به دشواری توانست این دو را آرام بسازد پونوماریوف."  کنید اجراپیش ببرید، پس همین وظایف را 
 .بوووود سوووفر کووورده افغانسوووتان بوووه  19۱3 عضوووو علوووی البووودل کمیتوووۀ مرکوووزی بلنووودترین مقوووام اتحووواد شووووروی بوووود کوووه در       

)...( 
 

لی در موورد اهمیوت   لکچور مفصو   بوگودانوف . بوی . جوی . به سفیر و نمایندۀ کوی  پونوماریوفحین ترک کابل در میدان هوائی، 
او . سر داده و تأکید کرد که این رویوداد بورای هموه جنوبش هوای انقالبوی و مخصوصوًا آسویا نهایوت مهوم میباشود           ثور " انقالب"

نووان اظهووار امیووداوری کوورد کووه صووحبت هووای او در کابوول در راه اتحوواد و اسووتحکام حووزب و همووه نیروهووای مترقووی در       همچ
معلوم نیست که برداشت واقعی مسؤول روابط خارجی کمیتوۀ مرکوزی حوزب کمونیسوت از نتوایج      . افغانستان مفید خواهند بود

بوه خووبی    سوتالین ر بوازی هوای معموول اداری را او از زموان     سفرش به افغانستان چوی بووده، اموا قواعود حتموی و تغییور ناپوذی       
. بوی . جوی . رد خوود بوه موأمورین  کوی    او با ایون طورز برخوو   . آموخته بود و او در این زمینه نقش خود را بدرستی بازی کرد

 .سندبه افکار خود وفادار باقی مانده و بگذار در اینباره در رمزهای خود به مرکز بنوی" مبارز کهنه"رساند که 
در افغانسوتان  " انقالبیوون "تضوییقات کموافی السوابق اداموه یافتنود و      . هیچگونه توأثیری از خوود بجوا نگذاشوت     پونوماریوفسفر 

 .طوریکه می خواستند عمل می کردند
 

اموین هنگوام   . نیوز بوزودی  بواالی خوود احسواس کورد       بوگدانوفافزون برهمه، امین شخصًا شروع به  تعرض نمود، چیزیکه 
کتابچۀ یادداشت سیاه رنوگ خوود را بواز نمووده و نوام کسوانی را از میوان کارمنودان  ادارات شووروی           بوگدانوفت ها با مالقا

باری اموین بودین ترتیوب اسوم     ." دست به اعمال تخریبکارانه علیه افعانستان میزند"میگرفت و تأکید میکرد که شخص مذکور 
نسلی کار میکرد و بار دیگر از آمر مرکز کلتوری شووروی یواد آور   که تحت پوشش در شعبۀ قو" کشف خارجی"افسر دفتر 

بوا پرچموی هوا    " دفتور "همیشه تماس هوای مخفوی یوا علنوی موأمورین      " تعرضات"دادند که دلیل اینگونه بررسی ها نشان می. شد
نظووارت از طوریکووه پسووان هووا معلوووم شوود، بووه دسووتور امووین گووروپ خوواص از افسووران ادارۀ امنیووت بوورای تعقیووب و   . مووی بووود

 .شوروی ها که گفتگوها و تماس های شان را ثبت میکرد، ایجاد گردیده بود
بلی، حفیظ اهلل امین هیچ شباهتی با آنعده از دوستان اتحاد شوروی که در کشوورهای دیگور اعموار سوسویالیزم را روی دسوت      

مطوابق هودایات مرکوز    . شباهت نداشوت " آیند پیشاز کدام در با آنها "گرفته بودند و مأمورین استخبارات شوروی می دانستند 
بارها از امین خواهش می کرد تا این یا آن شخص را که قباًل خدماتی را به استخبارات شوروی انجوام داده بودنود    بوگدانوف

در . دآزاد ساخته شو از بند بعضًا به امین مستقیمًا گفته میشد که چرا مسکو می خواهد تا فالن شخص. از توقیف آزاد بسازد
ارکوان پوولیس و ژانودارم صومد ازهور،       جملۀ اینگونه اشخاص میتوان از معاون اسوبق صودراعظم حسون شورق، رئویس اسوبق      

امین معمواًل از ارائۀ جواب مستقیم طفره رفته یا هوم اسوتدالل موی کورد     . عضو اسبق شورای انقالبی رفیع و دیگران یاد کرد
 .تکه شخص مذکور عضو یکی از گروپ تروریستی اس

موا آمواده هسوتیم هموین اکنوون      : "حین این صحبت ها امین مستقیمًا به چشمان نمایندۀ شوروی می دید و با لحن زننده می گفوت 
مگور بوه یوک شورط کوه شوما شخصوًا        . ما میتوانیم این شخص را حتی وزیر مقورر نموائیم  . شخص مطلوب شما را آزاد بسازیم

 "د چنین یک گامی را بردارید؟آیا شما موافقی. مسؤولیت او را بدوش بگیرید
که انتظار چنین چرخش ها را نمیداشت،  محتاطانوه میگفوت کوه شخصوًا هیچیوک از ایون اشوخاص را نموی شناسود،           بوگدانوف

 .بنابرین نمیتواند مسؤولیت آنها را بدوش بگیرد
طوابق قوانون بوا آنهوا برخوورد      موی بینیود، در اینصوورت موا بایود م     : "امین در عکس العمل دست هوایش را بواال انداختوه میگفوت    

 ."نمائیم
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انوه شوکنجه   البته حرف از کدام  قانونی در میان نبوود، اشوخاص توقیوف شوده را دیور زموان در حوبس نگوه موی داشوتند، بیرحم          
 .ردندک هنگام تیر باران میمیدادند، و شب 

 

برای سازماندهی .  یشتر می یافتبا گذشت هر روز وسعت ب( بوگدانوفتحت رهبری . )بی. جی. در این میان نمایندگی کی
. بوه کابول آمود    یوری کوتیپووف امور مربوط به محافظت افراد اول دولت و قبل از همه نور محمد تره کی مشاور ریاست نهم 

 .قوماندان گارد یعقوب که بعدتر به حیث لوی درستیز تقرر می یابد، بود کوتیپوفهمکار اساسی 
افظت از سرحدات دولتی گروپی از منصب داران ارشد قوای سرحدی شوروی به برای ایجاد قوای سرحدی و چگونگی مح

پیرمووردان کوورملین دلیوول آنوورا کووه چوورا افغانهووا سوورحد بووا پاکسووتان را کووه از آنجووا شورشوویان بووه قلموورو  . کابوول مواصوولت کردنوود
زنودگی میکردنود کوه تقریبوًا      ایون رهبوران شووروی در کشووری    ! افغانستان نفوذ میکردند نمی بندند، نمی توانسوتند درک کننود؟  

و بیسوت و چهوار سواعت     ه شوده بوود  طو بوا سویم خوار دار احا    شوان  همه سرحدات کشور 191۱بالفاصله پس از انقالب اکتوبر 
در افغانسوتان در جنووب ایون کشوور سورحد اصواًل نمیتوانسوت        . بلوسیلۀ پوسته ها و واحد های قوای سورحدی حفاظوت میشودند   

را که افغانها را از همدیگر جدا میسازد " دیورند"اول بخاطر آنکه حکومت افغانستان هیچگاه خط در قدم . وجود داشته باشد
معنوی آنورا میوداد کوه افغانهوا بوا بوی عودالتی توأریخی کوه بوه گنواه             " خوط "در صورت ایجاد پوسته ها در . برسمیت نمی شناخت

 .اسالم آباد واگذار کنند انگلیسها بوجود آمده بود موافقت کرده اند و مبادا خاک خود را به
 دوم آنکووه، افغانهووا عموواًل از داشووتن وسووایل کووه در ارتفاعووات بلنوود و صووعب العبووور پوسووته هووا و چیووزی را بووه  نووام موانووع            

 .بگیرنده را برای رفع این معضله روی دست ن امور سرحدی اصاًل نمی دانستند کدام رایرمشاو. نمایند محروم بودنداعمار
گی صورف هشوت تون بوود در حالیکوه در      تعوداد کارمنودان نماینود   19۱3، یعنوی در تابسوتان   به کابول  انوفبوگدهنگام مواصلت 

 .خزان همان سال کمیت آن به پنجاه نفر میرسید
معموول بوود در صوورت موجودیوت آمور دفتور       ( کشوف خوارجی  . )بوی . جی. کی "ریاست عمومی اول"مطابق مقرره ایکه در 

اموا حوین   . میشود " کشوف خوارجی  "بوی آمور ارشود اوپراسویونی بایود مسوؤول دفتور        . جوی  .و نمایندۀ رسمی کوی " کشف خارجی"
کشوف  "چوون آمور دفتور    . را معتقود بسوازد توا بورای او اسوتثنی قایول شوود        کریوچکووف توانسته بود بوگدانوف عزیمت به کابل 

تعیوین کننوده    کریوچکووف  بوود، دلیول موذکور حوین قناعوت دادن      بوگدانوفمدتی در مسکو مادون اوسادچی  در کابل" خارجی
موذکور زموانی رفوع گردیود کوه مطوابق        کاکصطا. مقاومت میکرد خود مدتی با مادون بودناوسادچی اما در عمل . واقع شد
 . به دوش می گرفت رتبۀ جنرالیمقام آمریت نمایندگی را باید شخصی با  آندروپوفامریۀ 

 

در افغانسوتان خوود را توا هنووز در امنیوت احسواس موی         ویشوور ظوامی  و مشواورین ن . بوی . جوی . افسوران کوی   19۱3در سال 
اما فضا رو به تیره  .کیلومتر دورتر از کابل میرفت 200-1۳0برای شکار و ماهیگری حتی به مصافات  بوگدانوف. کردند

محوالت   که از جانب متنفوذین موذهبی تحریوک میشود، اینجوا و آنجوا در      " کافران"نارضایتی در برابر حاکمیت . شدن نهاده بود
 .به شورش و حمالت می انجامید

در پاکستان و منابع اگسا در پیشواور خبور میدادنود کوه ادارۀ اسوتخبارات نظوامی پاکسوتان        . بی. جی. کی" کشف خارجی"دفتر 
توجه کشور هایی چون عربستان سعودی، مصر . تالش دارد فعالیت های پارتیزان های افغان را هماهنگ کند .آی. اس. آی

اما روشن بود که بزرگترین خطر از طرف اضالع متحدۀ امریکوا  . ل نیز به اپوزیسیون اسالمی معطوف می گردیدو اسرائی
روی همین ملحووظ  . نامیده میشد" کشف خارجی"طوریکه این کشور در اسناد آنوقت ریاست " دشمن اصلی"برمیخاست، از 

 .داده شد تا امریکایی ها زیر نظارت ممتد گرفته شونددر کابل هدایت . بی. جی. و نمایندگی کی" کشف خارجی"به دفتر 
 

موأمور  . که امریکوا شوناس بوود بوه کابول اعوزام گردیود        والدیمیر شووالوفأمور ادارۀ کشف خارجی به نام م 19۱3در اپریل 
. نیده بوود مذکور به سطح عالی به انگلیسی تکلم می کرد  و در یکی از پوهنتون های امریکائی تحصیالتش را بوه اتموام رسوا   

را در عمووارت " گوشووهای شوونونده"، همکوواران دیگوور او از ادارۀ کشووف خووارجی توانسووته بودنوود   شووووالوف قبوول از مواصوولت
وظیفه داشت که طی ساعات متمادی گفتگوهای دیپلومات های امریکائی را  شووالوف. سفارت امریکا در کابل جابجا سازند

باید خاطر نشان شود که کودام خبور قابول تووجهی از ایون      . روی کاغذ بیاوردد می شنیکه از طریق میکروفون های تعبیه شده 
 .مکالمات بدست نمی آمد

قورار داشوت در کابوول   تورکوو   کوه در رأس آنهوا موأموری بووه نوام    . ای. آی. در ایوام موورد بحوث، چنود موأمور اوپراسوویونی سوی      
نماینودگی سیاسوی امریکوا در کابول مرکوب از      . ودتحت پوشش مشاور سفیر ایفای وظیفوه موی نمو    تورکوخود . فعالیت می کرد

هوم دیپلوماتهوا و هوم موأمورین اسوتخباراتی از نهایوت احتیواط  حوین         . حدود بیست دیپلوموات و پنجواه تون پرسوونل تخنیکوی بوود      
 .اجرای وظایف شان  کار می گرفتند

شووروی کوه شویخ السوفراء بوود، بوه ایون        ، سوفیر  او بوه کابول آمود    نوزد  ادولف دابسسفیر امریکا خانم زمانیکه  19۱3در اخیر 
کودام  : "یکوی از دیپلوماتوان امریکوائی را مخاطوب قورار داده پرسوید       بوگودانوف حین صرف قهووه  . مناسبت ضیافتی ترتیب داد

 ."هیچگونه منافع را: "دیپلومات امریکائی با سادگی جواب داده بود" منافع را امریکایی ها در افغانستان دنبال می کنند؟
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دیگور از نوام اموین بیشوتر     در تلگرام هایی که از کابل سفیر و آمرین شبکه های استخباراتی شوروی به مسکو می فرسوتادند،  
هموه روزه مواضوع    تره کی که صرف در روی خط رئیس دولت حساب میشود عموالً   .از تره کی یاد آوری صورت میگرفت

واگذاری ها ظاهرًا طووری وانموود میشودند     این. واگذار میکردخود " وبشاگرد محب"و صالحیت هایش را یکی پی دیگر به 
تمام امید صرف . میتواند( امین)او : "بطور مثال او به اطرفیان خود تأکید میکرد. که گویا خود تره کی مبتکر این همه است

یتوانسوت بیسوت و چهوار سواعت     امین واقعوًا هوم م  : از یک طرف در این گفتۀ تره کی حقیقت معینی وجود داشت." به او است
اموا از جانوب دیگور وضوعیت آنقودر هوم       . کار کند و حتی اتفاق می افتاد که بعضًا در دفتر خود شب هوا را نیوز سوپری میکورد    

بوود کوه بوه بازیچوه ای در      از دیور زموانی  تره کی به رضایت خود امین را باال نمی ُبورد، او  . کرد نبود که بتوان تصورساده 
را استعمال میکورد و او را بوه اتخواذ تصوامیم بوه نفوع       " استادش"امین با مهارت تمام . تبدیل گردیده بود" ادارشاگرد وف"دست 

 .خود ترغیب می نمود
 

شوخص موذکور   . در مسکو بسیاری ها معتقد بودنود کوه بوزودی در افغانسوتان بوا رئویس جدیود دولوت سورو کوار خواهنود داشوت            
 .ضر بودبخاطر رسیدن  به قدرت به هیچ چیزی حا

را که برای انجوام کارهوایی بوه مسوکو آموده       بوگدانوفبی . جی. ، آمر نمایندگی کیکریوچکوف" کشف خارجی"رئیس ادارۀ 
هنووز در چووکی  بدرسوتی جابجوا نشوده بوود بوا لحون خشوک و رسومی            بوگدانوفبود به دفتر خود احضار کرده و در حالیکه 

 "یار داریم؟ما چی معلوماتی در بارۀ امین در اخت: "پرسید
 :دوسیه هایی را که با خود آورده بود باز نموده شروع به خواندن کرد بوگدانوف

او از قووم کوچوک   . ادۀ یک مامور عادی دولت به دنیا آموده اسوت  در ولسوالی پغمان در خانو 1929حفیظ اهلل امین در سال "
دارلمعلمین و فاکولتۀ فزیک و . تربیه می شدچون پدرش وقت وفات یافت، عمدتآ از طرف برادر بزرگش . خروت می باشد

" ابون سوینای  "به حیث استاد و معاون مدیر دارلمعلمین و سپس مودیر لیسوۀ   . ریاضیات پوهنتون کابل را به اتمام رسانیده است
 .کابل ایفای وظیفه نموده

 ." )...(طوریکه می بینید طی زمان یاد شده کدام فعالیت قابل توجهی از او سر نزده است
 .در حالیکه عکس العمل اش به سختی فهمیده میشد، سرش را تکان داد کریوچکوف

توجه خاص شما را به آن جلب می نموایم کوه   .  امین برای تحصیل عازم امریکا گردید 19۳۱ در سال: "ادامه داد بوگدانوف
دارات اسوتخباراتی امریکوا موورد    پوهنتوونی کوه از طورف ا   . تحصویالتش را بوه اتموام رسوانیده اسوت      "کولمبیوا "او در پوهنتون 

پوهنتون مذکور را به مثابۀ ذخیره گاهی برای دریافت محصلین با استعداد خوارجی موی   . ای. آی. سی. توجه زیاد قرار دارد
 ."را تربیه می کنند" نفوذی ها"داند، آنها را در نظر می گیرند و سپس از ایشان 

 ".میدانم، ادامه بدهید: "با بی طاقتی کریوچکوف
او یکی از فعالین اجتماع افغانها در آنجا بوود و مون توجوه شوما را بوه      . در امریکا دیپلوم ماستری را بدست آورد: "بوگدانوف

این مشخصه نیز جلب میکنم، چون هم مسلکان امریکایی ما اشخاصوی را کوه فعالیوت هوای اجتمواعی میداشوته باشوند از نظور         
اما اگر جد و جهد . نزد ما وجود ندارد. آی. بی. و اف. ای. آی. کاری امین با سیشواهد مستقیم دال به هم. دور نمی سازند

 . . ."صورت بگیرد و امکانات ما در اضالع متحدۀ امریکا به راه بیافتند
از جوایش برخاسوته،   " کشوف خوارجی  "رئیس ادارۀ . از عقب شیشه های فربه عینک ها جان تازۀ گرفتند کریوچکوفچشمان 

 .د و در دفتر به قدم زدن پرداختمیزش را دور ز
 .را به خود جلب نموده بود والدیمیر کریوچکوفمعلوم می شد که معلومات مذکور توجه 

و سائر رهبران شوروی با امین به مثابۀ وزیر امور خارجه و معاون اول صدراعظم افغانستان مالقات میکردند،  آندروپوف
ثوور،  " انقالب"امین رسمًا به عنوان قهرمان اصلی . راز احترام نموده بودهنگام سفرش به کابل به او اب کریوچکوفشخص 

حوین گفتگوهوا بوا اراکوین شووروی او مکوررًا بوه اهوداف سوسویالیزم سووگند           . الهام بخش و سازمان دهندۀ آن شوناخته شوده بوود   
و . ه اتحواد شووروی موی نامیود    نقول قوول مینموود و خوود را دوسوت متعهود بو        لینوین وفاداری یاد می کرد، بارها در گفتوارش از  

 . . .اکنون چنین مسائلی
شواید خطوا هوای جووانی بووده      : "گوئی با خود حرف می زد و در حالیکوه بوه آنسووی ارسوی موی نگریسوت، گفوت        کریوچکوف

 ."ولی به هر حال،  شما ادامه بدهید. . . باشند، با هرکسی می تواند اتفاق بیافتد
بوه راسوتی هوم در ایون موضووع      . بخواطر احتموال جاسووس بوودن اموین مناسوب نیسوت       درک کرد که اصورار بیشوتر    بوگدانوف

 .بهتر بود به اسناد و شواهد غیر قابل تردید اتکاء میشد. ابهامات زیاد بودند، ثبوت در دست نبود
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یر لیسوۀ  پس از برگشت به وطن امین مدتی در پوهنتون به تدریس پرداخت و سپس مجددًا به حیث مود : " در ادامه بوگدانوف
معلوماتی که نزد موا اسوت  نشوان میدهود کوه آشونائی توره کوی و         . در همین زمان با تره کی نزدیک شد. تقرر یافت" ابن سینا"

که  در زمان صودارت سوردار محمود داوود     وسته بودپیبوقوع " کلوب ملی پشتو"در چوکات  ۳0امین مدتها قبل طی سالهای 
وزارت معووارف تعیوین گردیووده و در سووال   پیوداگوژیک بووه صوفت آموور بخوش کوودرهای    بعود توور اموین  .  خوان ایجوواد گردیوده بووود  

اینبوار  . میشوود  "کولمبیوا "ۀ امریکا بخاطر کسوب درجوۀ دوکتوورا بوه هموان پوهنتوون یواد شودۀ         اضالع متحدعازم مجددْا  19۲2
حال مؤفقیوت هوایی را در سواحۀ    امین با فراگیری علوم مشکالت پیدا میکند، درجۀ دوکتورا را بدست نمی آورد، اما در عین 

 ."فعالیت های اجتماعی داشته و رئیس اجتماع محصلین افغان انتخاب میگردد
 "چیست؟" فعالیت های اجتماعی"هدف شما از : "بر نمیگرداند پرسید ارسیدر حالیکه رو از  کریوچکوف

حرف از دکترین محمد داوود بورای  . ونستانقبل از همه به راه اندازی محافل و گردهمائی ها بخاطر آزادی پشت: "بوگدانوف
بنظر میرسد که امین در همین وقوت بوه لوذت فعالیوت هوای سیاسوی       . میرود" خط دیورند"متحد ساختن پشتونهای هردو طرف 

 .او در اینکار خود واقعًا مؤفق بود، او میتوانست مردم را به عقب خود بکشاند. پی برده باشد
بوه  "به اساس اظهارات خود او که در بیووگرافی رسومی خوود نیوز آنورا جوا داده اسوت،        . رددمیگاو به کابل بر 19۲۳در سال 

او ادعا دارد که مظاهره ای را بخاطر حمایت از خلق فلسطین به ." علت فعالیت های سیاسی او را از امریکا بیرون ساختند
ک خلوق موی پیونودد و توالش میکنود توا بوه حیوث         مقارن همین زمان امین به صفوف حزب نو بنیواد دیموکراتیو  . راه انداخته بود

در یکی از لیسه های اناث به حیث معلم و اندکی بعدتر به صفت موامور  . وکیل در پارلمان انتحاب گردد، ولی ناکام می شود
ظر به پیشنهاد توره کوی، اموین عضوویت علوی      ن 19۲۲در تابستان . در ریاست تعلیمات ابتدائی وزارت معارف تعیین میگردد

فیصله " خلق"پلینوم جناح  19۲3در سال. بدل کمیتۀ مرکزی و پس از انشعاب حزب، عضو کمیتۀ مرکزی خلقی ها میشودال
اموا یوک سوال بعود     . نمود تا حفیظ اهلل امین به دلیل داشتن خصلت های فاشیستی و شووینیستی از کمیتوۀ مرکوزی خوارج گوردد    

 ."تره کی اصرار می ورزد تا امین مورد عفو قرار گیرد
 

دلچسپ است کوه چوی   : "که در فکر فرو رفته بود و آرام آرام بطرف چوکی خود در عقب میز برمیگشت، گفت کریوچکوف
 "به این شخص عالقمندی خاصی دارد؟( تره کی)چیزی ایندو را با هم  نزدیک ساخته است؟ چرا منشی عمومی 

امین در برابور توره کوی از تملوق هوای بوی       . ت و جو کرددر اینجا جواب را باید در طرز برخورد خود امین جس: "بوگدانوف
امین با مهوارت تموام   . تره کی به نوبۀ خود در برابر چنین چاپلوسی ها و شیرین زبانی ها تاب نمی آورد. همتا استفاده میکند

خطاب " ستاد محبوبا"و " رهبر کبیر انقالب"، "پدر ملت"همیشه بجا یا بیجا او را . از ضعف های استاد خود استفاده میکند
 ."میکند

 ."خوب، خوب ادامه بدهید: "کریوچکوف
" پورچم "از جناح . در آنجا بود" خلق"او یگانه کسی از جناح . در همان زمان امین باالخره به پارلمان افغانستان راه می یابد

 . قباًل  به آنجا ببرک کارمل راه یافته بود، کسی را که امین سخت بد میدید
شاهی و به قودرت رسویدن سوردار محمود داوود بوه اموین وظیفوه داده میشوود توا بوه فعالیوت هوای مخفوی در اردو              پس از سقوط 

طوی مودت کوتواهی او توانسوت     . در همین جاست که توانمندی ها و استعداد امین به صفت یک لیدر نمایان می شوند. بپردازد
همین افسران  . که بیشتر از قوم پشتون بودند ترغیب نماید" خلق"تعداد زیادی از منسوبین گارنیزون کابل را به طرف جناح 

در اوایوول امووین . قوووۀ اساسووی او را در حادثووۀ هفووت ثووور هنگامیکووه قومانوودۀ آغوواز کودتووای نظووامی صووادر شوود، تشووکیل دادنوود    
یم میکرد، با اشخاص همچون قادر، وطنجار و دیگران تقس" انقالب"قهرمانی و نقش اساسی را در پیروزی این به اصطالح 

به این مناسبت حتی فلم هنری ایرا تهیه . ولی بزودی به نظر خود تغییر داده و حال به جز خود، کسی دیگری را قبول ندارد
را بازی کرده " قوماندان انقالب"یا به گفتۀ خود او " قهرمان اصلی"و به نمایش گذاشتند، در فلم مذکور امین نقش خود یعنی 

هکووذا . فلووم او شخصووًا بعضووی از حقووایق تووأریخی را تکووذیب و حوووادث را بووه نفووع خووود تغییوور داد   حووین تهیووۀ سووناریوی. اسووت
اموین در سوقوط نظوام جمهووری محمود داوود موی باشود از طورف او بوه نشور           " نقش سرنوشوت سواز  "بروشیوری که حکایتگر 

اموین بوی رحمانوه موورد تعقیوب      هر آنکسی که در اینباره کووچکترین شوک و تردیودی بخوود راه بدهود از طورف       . رسیده است
 ."قرار گرفته و حتی از بین برده میشد

 ."اما هویداست که او در هفت ثور نقش کلیدی داشته است: "که لحنش غالبًا تأکید آمیز بود گفت کریوچکوف
 ."در پهلوی سائر رفقای حزبی خود: "بدون آنکه موافقت کند بوگدانوف

 "از چی قرار است؟دیگر چی؟  زندگی شخصی او : "کریوچکوف
وفاداری خاصی در برابر همسر خوود نودارد، البتوه در همچوو     . او دارای خانم بوده، سه پسر و چهار دختر دارد: "بوگدانوف

شما خود خبر داریود کوه  ببورک کارمول بوا اناهیتوا راتوب زاد زنودگی موی          . حلقات اینکار کدام خطای بزرگی شمرده نمی شود
 ."تاری بداوند"مخالف نیست با دیگری نیز " برسد دستش"کند، در عین حال اگر 
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آهووا، ادامووه : " کووه از همچووون ضووعفات شوودیدًا بوود مووی بوورد چهووره اش را بووا نارضووایتی چووروک دار سوواخته گفووت  کریوچکوووف
 ."بدهید

توۀ اعضوای   بوه گف . گفته میشود که احتموااًل عوادت بوه اسوتعمال موواد مخودره داشوته باشود        . به زبان انگلیسی بخوبی تکلم میکند"
فکور میکونم تموام معلوموات را     . سابقه دار حزب، عمدتًا پرچمی ها، امین شخصوی اسوت مکوار، انتقوامجو و نهایوت خوود خوواه       

 ."خدمت شما رسانده باشم
شوکی نیسوت    لوی، ب: "کشوانید گفوت   که کلموات را موی  لحنی با  بوگدانوفپس از استماع معلومات " کشف خارجی"رئیس ادارۀ 

موا بایود بررسوی کنویم کوه چقودر او صوادق اسوت وقتیکوه از عشوق خوود در برابور شووروی و              . رخششی استکه امین آدم پر د
 ."وفاداری به داعیۀ طبقۀ کارگر سخن می زند

." مون شووروی تور از شوما شووروی هوا هسوتم       : "باری امین حین مالقات هوا بوا یکوی از هئیوت هوای موا گفتوه بوود        : "بوگدانوف
.  ۀ بودی را هوم در بوارۀ کشوور موا از زبوان او نشونیده اسوت، ایون مسوئلۀ کواماًل ثابوت شوده             هیچکسی و هیچگاهی حتی یوک کلمو  

افزون بر این اگر کسی در حضور امین حتی غیر مستقیم به برخی از کمبودی های که در شوروی وجود دارد اشاره نماید،  
منبع ما ." همچون چیزهای را به زبان نیاور در آینده هیچگاه: "او فورأ حرفهای شخص مذکور را قطع نموده تأکید می نماید

دارد و حتوی کوشوش میکنود در پواره ای از مووارد از او تقلیود        سوتالین در اطراف اموین خبور میدهود کوه او احتورام خاصوی بوه        
ت که با او در کیوبا هنگام اشتراک در کنفرانس کشورهای غیور منسولک آشونا شوده اسو      فیدل کاسترواکثرًا با هیجان از . نماید

با گرمی استقبال نموده و حتی اجوازه داد   یاد آور شد که از او کاستروامین حین ابراز رضایت مندی از . یاد آوری می نماید
 ."تا در جلسۀ بیروی سیاسی آنکشور حضور داشته باشد

آمور  . تجزیوه نمایود   سکوت کرد، تا بدین ترتیب آمرش موقع آنرا داشته باشد تا چیزهایی را کوه شونیده بوود تحلیول و     بوگدانوف
از آن  کریوچکووف در کابل میخواست از یک مسئلۀ دیگر نیز یواد آور شوود، مگور یقیوین نداشوت کوه       . بی. جی. نمایندگی کی

با کرکتر آمور خوود بخووبی آشونائی داشوت و میدانسوت کوه عبوور از کودام خوط میتوانود            بوگدانوف  دگروال. خوشش خواهد آمد
معلووم میشود کوه توره کوی و اموین       : " یواد آور شوود   کریوچکووف واست در بوارۀ مسوئلۀ آتوی بوه     میخ بوگدانوف. تهدید آمیز باشد

و حین مالقوات هوای غیور رسومی بوا      . درسهای انقالب اکتوبر و مخصوصًا سالهای اول پس از آنرا به خوبی فرا گرفته بودند
ه باشوند بوه یواد موی آوردنود کوه چگونوه        شوروی ها بخاطر آنکه فشارها و تضوییقات خوود را علیوه مخوالفین خوویش تبرئوه کورد       

و سائر عناصوری   زینوویفطرفداران و  ها کیستڅتروها،  منشویک با مخالفین خویش از قبیل ستالینو سپس لینین  نخست
برای تأکید هرچه بیشتر و خلع ." که کوچکترین بی اطاعتی را از خود نشان میدادند به شکل بی رحمانه برخورد می نمودند

آیا کتاب های درسی شما در بارۀ تأریخ حزب کمونیست اتحواد  : "تره کی و امین می پرسیدند" رفقای شوروی"ن سالح ساخت
میخواسوت بگویود کوه اموین در مطابقوت      بوگودانوف  " را موورد شوک و تردیود قورار میدهنود؟      سوتالین و  لینین شوروی خط مشی

او مخالفین و هوادارن آنها را از بین بورده، و در قودم دوم   در قدم اول : ها عمل میکرد بلشویککامل با تکتیک و ستراتیژی 
کواری کوه   . غالبًا آنعده از همکاران  نزدیک خود را که سد راه او برای دسترسوی بوه مطلوق العنوانی شووند، دور خواهود کورد       

خود  کریوچکوفبه از بیان این حرفها  بوگدانوفاما ." ، قهرمان دوست داشتنی وی در وقت و زمانش انجام داده بودستالین
مشکل بود تصور نمود که حوادث چگونه انکشاف خواهند یافت؟  شاید همین امین برای سالهای متمادی به یکوی  . داری کرد

شواید  . . . صوورت گرفوت  فیودل کاسوترو    از بهترین دوستان و وفادار ترین همکواران اتحواد شووروی مبودل گوردد، چیزیکوه بوا       
روی ایون ملحووظ الزم اسوت توا حورف صورف از حقوایق بورده         . . . هر چیز امکوان دارد . . . امین قطعۀ اساسی کرملین شود

 .شده و راپورهای اجنتان و اشخاص معتمد فلتر شوند
از  بوگودانوف بدسوت آورده بوود موی اندیشوید،      بوگودانوف هنوز هم خاموش بود، و دربارۀ معلومواتی کوه از    کریوچکوفچون 

 :آنها را روی میز در برابر آمر خود گذاشتدوسیه اش چند ورق را بدر آورده و 
در ایون اوراق صوحبت   . به این نوشته ها نظر اندازید، شوما در آن طورز کوالم  و صوحبت هوای منووط بوه اموین را در میابیود         "

 .سندی است نهایت نمونه ای. امین با هیأت اکادمی علوم شوروی که چندی پیش اتفاق افتاده درج گردیده است
پوس از اظهوار خووش آمدیود بوه هئیوت اتحوواد       : "هوا را بطورف خوود نزدیکتور سواخته و بوه خوانودن پرداخوت        ورق  کریوچکووف 

ثور حاصل انقالب کبیر سوسیالیستی اکتوبر بوده و مثالی است برای بسیاری از " انقالب"شوروی، حفیظ اهلل امین افزود که 
کبیور   لینوین  افغانستان در اثور مطالعوۀ اثوار   " انقالبیون"ی از انقالب اکتوبر ما را همیشه الهام میداد و بسیار. کشورهای جهان
موا همیشوه نهایوت نزدیوک و     "امین سپس مکثی در مورد روابوط اتحواد شووروی و افغانسوتان نمووده گفوت کوه        . تربیت یافته اند

سویس حوزب موا    از روز اول تأ. صمیمی با رفقای شوروی که به ما کمک های هموه جانبوه نمووده و حمایوت میکننود، بووده ایوم       
حفویظ اهلل اموین وعوده    ." همیشه تکرار کرده ایم که استفاده از تجارب اتحاد شوروی شرط اساسی پیروزی های ما بوده اسوت 
موا اسوراری از رفقوای    : "داد تا با هئیت اتحاد شوروی همکاری های الزمی را مبذول خواهد داشوت و در اخیور عوالوه نموود    

وطندوسوتی،  : کوشوش کورده ایوم چهوار خصولت را در اعضوای حوزب خوود تربیوه کنویم           شوروی خود نداریم، زیورا موا همیشوه   
 ."مارکسیزم، سویتیزم و انتیرناسیونالیزم
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تقریبوًا هموین چیزهوا را هنگوام  سوفرم بوه       . چیز جدیودی را نیوافتم  : " پس از آنکه خواندن را به پایان رسانید گفت کریوچکوف
 ."کابل شخصًا از او شنیدم

ولی من هرچه بیشتر به ایون فکور موی افوتم کوه ایون شوخص آنقودر هوم سواده           . اصواًل همینطور است: "ت کنانموافقبوگدانوف 
مرا احساسی که اینهمه بیانوات بلنود و بواالی او پوششوی بویش نیسوت رهوا نمیکنود، بنظور میرسود کوه اموین در سور یوک               . نیست

 ."بازی ایرا که تا کنون برای ما مجهول است، دارد
یواد آور شود کوه در یکوی از     " کشوف خوارجی  "الیکه کمی بی جرئت شده بود ولی رویهمرفتوه بوه رئویس ادارۀ    در ح بوگدانوف

نموی توانود    پوزانووف بوه عقیودۀ اموین    . مالقات ها امین به او مستقیمًا گفته بوود کوه آرزو دارد در کابول سوفیر  دیگوری را ببینود      
" انقوالب "اسوت جمهووری محمود داوود کوار میکورده، او ماهیوت       مورد اعتماد باشد زیرا هم در زمان شواهی، هوم در زموان ری   

از شوونیدن ایوون   بوگوودانوف. ثووور را درک نمیکنوود و معلومووات نوواقص را در بووارۀ جریانووات افغانسووتان بووه مسووکو خبوور میدهوود     
غالبوًا در  بوه اموین عالقمنودی وافوری داشوت و       پوزانووف  زیرا تا جائیکه او میدانست سفیر. حرفهای امین به حیرت افتیده بود

اموین مطموئن بوود کوه خوواهش او      . تلگرام های خود حتی بیشتر از آنچه ضرورت میبود از فعالیوت هوای اموین صوفت میکورد     
نیوز شوخص سوادۀ نبوود،      بوگودانوف دگوروال  . بالفاصله به مسکو رسانیده خواهد شد، اما امین در این قسمت به خطا رفته بود

عالوه بر آن هنوز معلوم . اینگونه دسایس برای شخص او خطرناک تمام میشونداو درک کرد که اشتراک و میانجیگری در 
 .و سائر شوروی ها چی افکاری در سر دارد( بوگدانوف)نیست که امین در بارۀ خود او 

فراموش نمیکرد و از طریق چینل های دیگر کوشش می نمود بدانود کوه خوواهش     بوگدانوفاما خود امین گفتگوی خود را با 
 مسکو رسانیده شده یا خیر؟ او به

 

را کوه اسوتقامت شورق را در ریاسوت      میدیانیکبه پایان رسید، معاون جنرال  بوگدانوفپس از آنکه صحبتش با  کریوچکوف
از وی نیوز خواسوت توا نظریوات و تصووراتش را در بوارۀ اموین بوا او         . اداره می نمود نزد خود احضار کرد" کشف خارجی"

تعجب نکورد، او درک میکورد کوه حووادث بوه کودام سوو در حرکوت اسوتند و           کریوچکوفخواهش  از میدیانیک .شریک سازد
 :گذارش داد" کشف خارجی"پس از  ورود به دفتر رئیس ادارۀ 

ما هموین اکنوون یکجوا بوا همکواران از بخوش امریکوا روی ایون مسوئله بحوث داشوتیم، هودفم جزئیوات در بوارۀ اقاموت اموین در                 "
او بوا وزیور اسوبق     "کولمبیوا "حوین تحصویل در پوهنتوون    . گفوت کوه معلوموات در اینبواره زیواد نیسوت       بایود . اضالع متحده اسوت 

. آنهوا یکجوا موی نوشویدند و تفوریح موی کردنود       . معارف به نام پژواک که یکی از مخالفین سرسخت کمونیزم است نزدیک بوود 
علی احمود پوپول کوه شخصوی      بنسفیر افغانستان در هنگام برگشت از اضالع متحده امین توقفی در آلمان نموده و در آنجا با 

سوؤال بوجوود   . جزئیات ایون مالقوات در دسترسوی قورار ندارنود     . است کامال طرفدار غرب و انتی سویتیست مالقات کرده بود
عضووویت حووزب را دارد، چووی چیووز  19۲۳مووی آیوود کووه یووک کمونیسووت واقعووی، طوریکووه امووین خووود را میناموود کووه از سووال    

حوین کمپواین انتخابواتی اموین     . ن اشخاص که مواضع  کاماًل واضح ضد آنرا دارنود، میتوانود داشوته باشود؟ بیشوتر     مشترکی با ای
اسووت و از " سووپین زر"کووه رئوویس شوورکت سووهامی   بوورای راه یووابی بووه پارلمووان افغانسووتان او از شخصووی بووه نووام سرورناشوور   

اموین ناشور   " انقوالب "پس از .  مالی بدست آورده بود نزدیکان و طرفداران شاه اسبق افغانستان محسوب می شود کمک های
همچنوان گفتوه موی شوود کوه اموین مالقوات هوای         . را از محبس رها نموده و حتی موتر و دریور را نیز در اختیار او قورار داد 

 ."فعاًل این تمام معلوماتی است که در اختیار من قرار دارد. مخفی با امریکائی های مجهولی داشته است
اموا  . شوما در ایون اسوتقامت بوه فعالیوت هوای توان اداموه بدهیود         . بلی، معلومات واقعًا هم زیاد نیست: "با نارضایتی کوفکریوچ

فراموش نکنید که حرف از اراکوین پور نفووذ    . خدا نخواسته باشد که رفیق امین از چیزی بوی ببرد. احتیاط را از دست ندهید
 ."یک دولت و همکار ما در میان است

 .ضرورت به چنین یاد آوری ها نداشت، او شخصی بود نهایت مسلکی کمیدیانی
، یعنووی .بووی. جووی. رئوویس کووی بووه آموور مسووتقیم خووود " ظریووف"روز بعوود در مووورد  ایوون مسووئلۀ " کشووف خووارجی"رئوویس ادارۀ 

مطووابق عووادت کوشووش میکوورد از نتیجووه گیووری هووا و ارزیووابی هووا خووودداری نموووده و      کریوچکوووف. گووذارش داد آنوودروپوف
که به خصایل رهبوری شووروی بخووبی آشونائی      کریوچکوف. یخواست صرف معلومات خالص را به سمع آمر خود برساندم

داشت گذارش خود را نخست از صفات مثبت حفویظ اهلل اموین شوروع نمووده گفوت کوه او شخصوی اسوت پرکوار، بوا پشوتکار و            
بسویار خوود خوواه، قودرت طلوب بووده تحمول        : "اد آور شود سپس از کمبودی هوا یو  . انرژی زیاد و تالش میکند تا بیشتر بیاموزد

همکواران مووا سوؤاالتی در بوارۀ زمووان اقاموت او در امریکوا نیووز      . نظریوات مخوالف را اصواًل  نوودارد، بعضوًا صوادق نمووی باشود      
 ."دارند، حسابات بانکی او نیز از شفافیت کامل برخوردار نمی باشند، تمام این مسائل را زیر بررسی گرفته ایم

( هودف توره کوی اسوت    )در مجموع باید بگویم که رفیق اموین از منشوی عموومی    : "در اخیر گذارشش عالوه کرد  ریوچکوفک
او بوه مسویر درسوت،    . ثوور زحموت میکشود   "  انقوالب "اطاعت نموده و بدون شک بیشوتر از هورکس دیگور بورای آرموان هوای       

 ."یعنی اعمار سوسیالیزم به پیش میرود
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 والدیمیوورهوودف ) ولودیوواولووی تووو . و ایوون مهمتوور از همووه چیزهاسووت: "موافقووت میکوورد کریوچکوووف در حالیکووه بوواآنوودروپوف 
از یاد نبر که هرقدر افغانها در فعالیت های خویش کامیاب تر باشند، دشمنان ما و قبل از هموه امریکوایی   ( است کریوچکوف

الیت های امریکا را در کشور همسایۀ افغانستان، راستی، تو فع. ها به این منطقه توجه بیشتر خود را معطوف خواهند داشت
 "پاکستان زیر نظر داری؟ انکشافات در آنجا چگونه استند؟

یکی از افغانستان شناسان مجرب . بنظر میرسد که در پاکستان برای عملیات وسیع آمادگی گرفته می شود: "کریوچکوف
در اسالم آباد . اج گردیده بود به اسالم آباد تغییر مکان نمودکه در ماه نوامبر از کابل اخر لوی دوپریامریکائی به نام  

 بروک، دیوید، روبینسون، لیسارت که در ترکیب آن کارمندان تثبیت شدۀ این اداره. ای. آی. گروپ مکملی از مأمورین سی
ش میورزد تا اطالعات اوپراسیونی نشان میدهند که گروپ مذکور تال. و دیگران قرار دارند نیز مستقر گردیده است

همچنان منابع ما . ارتباطات خود را با رهبران شوروشیان برقرار نموده و آرزو دارند روابط نزدیک با آنها داشته باشند
قرار اطالعات منابع ما و . دفتر منطقوی خود را از تهران به اسالم آباد منتقل نموده است. ای. آی. خبر میدهند که سی

در اردوگاه های پاکستان الی چهل هزار جنگجو از جملۀ مهاجرین افغان در حال .( یو. آر. جی" )کشف نظامی"همچنان 
   ."آماده شدن استند

 
دست تانرا باالی نبض حوادث . و این صرف شروع است! میبینی، میبینی: "تو گوئی حتی خشنود شده بود گفت آندروپوف

 ."داشته باشید
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مانند سائر پرچمی های سرشناس او . برادر کارمل از سمت سفیر در پاکستان برطرف گردید در ماه آگست محمود بریالی،
او بخوبی میدانست که این . مطابق امریه به کابل برنگشت" برای اشغال به وظیفۀ جدید"نیز از هدایت امین سر پیچی نموده 

 کشور که در این زمان در نواحی غربیچی خواهد بود، بناًء ترجیح داد نزد برادرش ببرک کارمل " وظیفۀ جدید"
 .امین به سر می ُبرد رهسپار شد" افراد " چکوسلواکیا از ترس 

فعواًل رفقوای   : " او آینودۀ خوود را بسویار تاریوک میدیود، خطواب بوه بورادرش گفوت         . کارمل نهایت مضطرب به نظور موی رسوید   
 ."هموووه هووور لحظوووه موووی توانووود خاتموووه یابووود  چکوسووولواکیا در قسووومت امنیوووت مووون از خوووود شوووفقت نشوووان موووی دهنووود، اموووا ایووون  

لیودران اساسوی ایون جنواح مجبوور بودنود در       .  حال و احووال پرچموی هوا  در آنزموان براسوتی هوم تقریبوًا بودون امیود موی نموود           
.  آنهووایی کووه در کابوول بوواقی مانووده بودنوود گرفتووار مووی شوودند و مووورد شووکنجه قوورار میگرفتنوود .  کشووورهای مختلووف مخفووی شوووند

مسوکو نیوز عمواًل از دوسوتان سوابقۀ      . را پنهوان نگهدارنود  " پورچم "عادی کوشش می کردند تعلق داشتن به جنواح    پرچمی های
کارمل به یاد می آورد که چطور فقط چندی پویش، قبول از عوزیمتش    .  خود رو گردانده  و آنها را به حال خود رها کرده بود

 . مالقات کند زانوفپوبه پراگ تالش های عبثی بخرچ داد تا با سفیر شوروی 
پوزانووف  هودف  )؟ !آیوا او را میتووان کمونیسوت نامیود    : "در حالیکه بازهم  برادرش را مخاطب قورار داده بوود بوا خشوم افوزود     

 !"او یک ترسو  و مقام پرست است، با رفقای مبارز خود اینطور برخورد نمی کنند( است
ه فعواًل مخفوی شوویم؟  و از هرنووع فعالیوت هوا علیوه توره کوی و اموین           پس حاال ما چی کنیم؟ شاید بهتر باشد کو : "بریالی پرسید
 "دست بکشیم؟

کارمول عوادت داشوت صورف سوگرت      .  کارمل بفکر فرو رفت، سگرتش را تا فلتر کشیده و بالفاصله سگرت نوی را در داد
 :بکشد، او  پس از مکثی نظریاتش را در مورد تکتیک نزدیک به شرح ذیل ابراز داشت نتِک
احتمااًل آنها فقط چنین عکس العملی را از موا انتظوار داشوته    .  ، برای ما صالح نیست تا اکنون اوضاع را متشنج بسازیمبلی"

فلهذا بهتور اسوت توا از تکتیوک انتظوار      . را بصورت قطع از بین برده و همۀ ما را نابود بسازند" پرچم " باشند، تا بدینترتیب 
من میدانم، : " آن نشسته بود برخاسته و با قوت در اتاق به قدم زدن پرداخته ادامه داد کارمل از کوچی که در."  کار بگیریم

چیزیکه این بی عقل ها با کشور موی کننود،  بالتردیود مووجی     . من مطمئن استم که بزودی اوضاع برای ما بهبود خواهد یافت
دیگر " انقالب " شادمانی های پس از پیروزی  .از خشم مردم را برخواهد انگیخت و آنها زیر همین امواج غرق خواهند شد

رهبور  "خاتمه یافته، مردم می خواهنود تغییورات وعوده داده شوده را ببیننود، اموا موردم چوی را موی بیننود؟ یوک مسوخره از خوود              
از تو خوواهی دیود کوه تعوداد نارضوی هوا       . میتراشد، و آندیگر در عقب او معاملگری های سیاه خود را به پیش می َبرد" کبیر

 ."این رژیم بسیار زیاد خواهند بود
 "مگر چرا دوستان ما در مسکو طوری برخورد می کنند که گوئی کر و کور باشند؟: "بریالی
و سائر رفقا به مسکو معلومات نادرست میدهند؟  پوزانوفاحتمااًل سفیر . این برای من نیز یک معمای بزرگ است: "کارمل

 ."بلی، غالبًا همینطور است
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مالقات نموده و چشمان آنها را " ضروری"در اینصورت به من اجازه بده تا فورًا به مسکو سفر کنم  و با اشخاص : "بریالی
 ."باز نمایم

او صرف یک شرط را در برابر بریوالی  .  پس از غور و مکثی نچندان طوالنی کارمل با سفر بریالی به مسکو موافقت کرد
 ."ید سفارت افغانستان در مسکو آگاه شوداز این سفر به هیچ صورت نبا: " گذاشت

کوه در   نیکراسووف بریوالی بوا   .  زنوگ زد  ایریوک نیکراسووف  به مجرد رسیدن به مسکو بریالی اولین کاری که کرد به منزل 
از احتیاط کار گرفتوه از مالقوات بوا    نیکراسوف . در کابل بود روابط نزدیک داشت" کشف خارجی"وقت و زمانش آمر دفتر 

بریوالی از اسوتعمال   . نی خود، خود داری نمووده ولوی در تلفوون بوا بریوالی صوحبت طووالنی و بوا تفصویل انجوام داد          دوست افغا
بطوور مثوال او بوه مربوی اسوبق خوود       .  هرگونه کلمات  و احساسات برای ترسیم وضع فالکوت بوار پرچموی هوا دریوغ نمیکورد      

 :گفت
 ."رگ تهدید میکنداگر شما مداخله نکنید، رفیق کارمل و همۀ ما را خطر م"

بریالی همچنان به اطالع مربی خود رساند که هیچگونه  پوولی بورای امورار حیوات نودارد و خبور داد کوه ناموه ایورا از جانوب           
 :در خاتمه بریالی به گریستن شروع کرد. کارمل عنوانی کمیتۀ مرکزی حزب کمونیست با خود آورده است

 !"بخاطر انسانیت ما را نجات بدهید"
 ."با شما تماس خواهند گرفت: "کوتاه گفت وفنیکراس

 خبر به باالها انتقال یافت و در. در بارۀ صحبت  مذکور فورأ به رهبری خود گذارش داد" کشف خارجی"مأمور ادارۀ 
را نوزد   اولیانوفسوکی معواون خوود یعنوی     پونومواریوف . بوا آن آشونا گردیوده بوود     پونومواریوف  همان روز منشی کمیتۀ مرکوزی 

 :حضار کردخویش ا
اموا اینکوار بایود بوا احتیواط کامول صوورت        . شما ببینید که کی میتواند با این بریالی مالقوات کنود و بوه حرفهوای او گووش بدهود      "

 ."گرفته و کسی از آن آگاهی نیابد، مخصوصًا هیچکسی نباید در کابل خبر شود
در نتیجه تصمیم گرفتوه شود کوه بوا بریوالی یکوی       . درک میکرد که شخص خود او نباید در این مسئله ذیدخل شود اولیانوفسکی

او . بریالی حتی از دیدن ایون شوخص هوم راضوی بوود     . مالقات کند گینریخ پولیاکوفاز مربیان شعبۀ روابط بین المللی به نام 
تکورار   در تلفوون گفتوه بوود بوه او نیوز      نیکراسووف سپرده و یکبار دیگر تموام چیزهوایی را کوه بوه      پولیاکوفنامۀ کارمل را به 

 :او با بیچارگی تمام خاطر نشان ساخت. کرد
تمام دوستان حقیقی اتحواد شووروی در زنودانها میگندنود، عوده ای      . در افغانستان کشتار کمونیستهای واقعی به راه افتیده است"

هموه مقوام و    آشکارا به جعل حقایق مصروف است، چوون بورای او قبول از    پوزانوفسفیر .  زیادی از آنها تیر باران شده اند
من چی باید بکنم؟  آیا من به کابول برگوردم، یوا بهتور اسوت توا در جوائی دیگوری مخفوی           پولیاکوفرفیق . کرسی اش مهم است

 "بمانم؟
 :که از آمریت خود هدایت گرفته بود تا به بحث نپردازد، شانه هایش را باال انداخت پولیاکوف

 ."در این مورد شما خود باید تصمیم بگیرید"
 :بریالی از ناخشنودی تو گوئی منفجر شد پولیاکوفشنیدن سخنان با 
موا حتوی یوک گوام را     . فقط چندی پیش رفقای شوروی به ما میگفتند که در شرایط و اوضاع مختلف چی بگوئیم و چی بکنیم"

( شووروی )بوزرگ  شما به ما آموختیود کوه بورادران کوچوک بایود همیشوه از بورادران        . بدون مشورۀ شما برداشته نمی توانستیم
شما اکنون باالی نابکار هوای هوای معلووم الحوال     . مگر اکنون شما از ما رو گردانیده اید  و مارا رها کرده اید. اطاعت نمایند

 . . ."که نظریۀ سوسیالیزم و نتیجتًا شما را بدنام می سازند، حساب می کنید
بایود گفتگووو را خووتم  . چنوین چرخشووی را در نظور نداشووت  پوالن گفتگوووی او بوا بریووالی   . پیشووانی اش را تورش سوواخت  پولیواکوف 

 .و خووووودا حوووووافظی کووووورد . او بوووووه بریوووووالی اطمینوووووان داد کوووووه هووووور آنچوووووه از قووووودرتش بیایووووود، انجوووووام خواهووووود داد   . میکووووورد
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واقعیت آن بود کوه موأمورین شوعبۀ روابوط بوین المللوی کمیتوۀ مرکوزی حوزب کمونیسوت شووروی دیگور وقوت آنورا نداشوتند کوه                 
امین را پاک کنند، در مسکو  در ایون زموان بورای اولوین سوفر رسومی نوور محمود توره کوی رئویس             -کهای مخالفین تره کی اش

دولووت افغانسووتان، رئوویس شووورای انقالبووی،  منشووی عمووومی حووزب دیموکراتیووک خلووق  و صوودراعظم جمهوووری دیموکراتیووک   
 .آمادگی گرفته میشد
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سوفیر افغانسوتان در مسوکو پکتوین     فکوزیریو  ۀ شووروی نووامبر معواون وزیور اموور خارجو      2۱توأریخ  به 
  
را بخواطر توافوق    

راز محمد پکتین که فقط چندی پیش نطاق رادیوو افغانسوتان بوود،    . نهائی روی جزئیات سفر قریب الوقع تره کی  دعوت کرد
در عوین زموان او    .اعتماد نامه اش را به عنوان سفیر جمهوری دیموکراتیک در مواه جووالی بوه رهبوری شووروی تقودیم کورد       

خواهش نمود تا برایش یک استاد انفرادی بخاطر فراگیری علوم اجتماعی و روابط بین المللی تدارک ببینند، تا بدینترتیب  با 
منبعد نوه تنهوا    پکتین به رهبری شوروی اطمینان داده بود که. تجارب فعالیت های سیاسی که او از آن محروم بود آشنا گردد

لینینیزم خواهد پرداخت، بلکوه هموۀ محصولین افغوان کوه در اتحواد شووروی مصوروف          -به آموختن مارکسیزموی با تمام قوت 
 .تحصیل بودند نیز همینطور خواهند کرد، او همچنان وعده داد که از چگونگی اینکار شخصًا نظارت خواهد کرد

طن کمونیست موی شودند، اکنوون ایون رقوم بوه       اگر قباًل پنجاه فیصد محصلین افغان پس از برگشت بو: " او خاطر نشان ساخت
 ."صد فیصد خواهد رسید

تأئید نمود که  جانب افغان آماده است تا متن از قبول  هماهنوگ    کوزیریفدر آستانۀ سفر رسمی تره کی، پکتین حین دیدار با 
شوروی  -قتصادی افغانموافقتنامۀ ایجاد کمیسیون دایمی همکاری های ا"، "معاهدۀ دوستی، همسایگی نیک و همکاری"شدۀ 

معاون وزیر امور خارجۀ شوری بوه سوفیر   . و مسودۀ اعالمیۀ مشترک در بارۀ سفر تره کی به مسکو را به امضاء برساند" 
پکتین خبر داد که مسکو آرزو دارد تا تره کی در تلویزیون شوروی بیانۀ را ایراد نموده و در یکی از کلینیک هوای ریاسوت   

کلینک مذکور مسؤولیت مراقبوت از صوحت و   . بطور رایگان معاینات طبی خود را سپری نماید چهارم وزارت صحت عامه
 .سالمت مأمورین عالی رتبۀ حزبی و دولتی شوروی را بدوش داشت

معاهدۀ دوسوتی، همسوایگی نیوک و    "متن . در خود افغانستان نیز برای اولین مالقات رسمی سران دو کشور آمادگی میگرفتند
حوین تهیوه و ترتیوب معاهودۀ موذکور هوردو جانوب عقیوده داشوتند کوه           . اراکین دولت افغانسوتان هماهنوگ میگردیود   با "  همکاری

البتوه بوا در نظور    . میوان دو کشوور مونعکس گردیوده بودنود، تشوکیل بدهود       " 1921معاهودۀ  "که در  لینینیاساس آنرا باید اصول 
بوارۀ کلموات، جملوه بنودی هوا، کاموه هوا و پواراگراف هوای          متخصصین دو کشور در این میوان در  . داشت شرایط جدید سیاسی

متووواتر بووه وزارت امووور خارجووۀ افغانسووتان میرفووت و وزیوور امووور خارجووۀ    فپوزانووو .معاهوودۀ آینووده جوور و بحووث مووی کردنوود 
 حفویظ اهلل اموین در حالیکوه صوفحات ترجموه شوده بوه زبوان دری را ورق میوزد همیشوه از          . افغانستان را با متن آشونا میسواخت  

در عوین زموان بنظور میرسوید کوه بوه محتووای موتن چنودان          . استعداد دیپلوماتان شوروی و ترجموۀ خووب موتن توصویف میکورد     
او فکر میکرد که چون متن را رفقای شوروی آماده ساخته اند،  پس در آن تموام چیزهوا بایود    . توجه عمیق معطوف نمیداشت

 .درست باشد
کدام عالقمندی خاصی به ایون معاهوده و سوائر قورار دادهوا و موافقوت ناموه هوایی کوه           از جانب دیگر، اراکین دولتی افغانستان

باشند که به نفوع شوان    افغان ها پابند موافقت نامه ها صرف تا زمانی می. آنها به امضاء می رساندند از خود نشان نمی دادند

باشد
  
. بوی . جوی . کوی " ریاسوت نهوم  "افسوران  . نه تنها سیاسیون شوروی بورای سوفر توره کوی بوه مسوکو آموادگی موی گرفتنود          

                                                           
از کسیکه در اینجا . ت، نویسندگان دچار اشتباهی فاحشی شده اندحسب معلومات دقیقی که از طرف آگاهان بی طرف وقایع مورد بحث این کتاب در اختیار اینجانب قرار گرفته اس   53 

از اعضوای فعوال حوزب خلوق بووده، در سوال هوای         راز محمدد پکتدین  . نامبرده شده، هیچگاهی با مطبوعات کشور منجمله رادیو افغانستان سر و کار نداشته اسوت   راز محمد پکتینبه نام 
ایفای وظیفه نموده است و باالخره این هموان راز محمود پکتوین اسوت کوه  پوس از وقووع        ... به حیث وزیر آب و برق، وزیر امور داخلهمختلف  حاکمیت احزاب خلق و پرچم این شخص 

یوی مسکو که برای در رادیو افغانستان نطاق بود، سپس مدتی در راد نبی پکتیندر عین حال شخصی دیگری به نام . به حیث سفیر در مسکو تعیین گردیده بود 13۳۱ حوادث هفت ثور
 .افغانستان نشرات داشت نطاقی میکرد و پس از برگشت به افغانستان به حیث رئیس رادیو افغانستان تعیین گردیده بود
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غیور واقعوی، غیور دوسوتانه و غیور صوادقانه        طقوی، با آگاهی ایکه بنده از مسائل روابط بین المللی، تأریخ بین المللی و حقوق بین المللی دارم، این جملۀ نویسندگان را بی بنیاد، غیر من  

 .میدانم
رعایت مسوؤولیت  ن همیشه به تعهدات، معاهدات، موافقت نامه ها و قرار داد های دو جانبه، منطقوی و میثاق های بین المللی وفادار و صادق باقی مانده و آکشور ما افغانستان و اراکین 

 البته در بارۀ دوستان وفادار شوروی، یعنی کودتاچیان و جنگ اندازان مزدور خلق و. م نگهداری نموده اندهای بدوش گرفته را مدام الوقت مانند مردمک چش
 .پرچم، قضاوت را میگذارم به خود شوروی ها

ها احتموال شکسوت اردوی اتحواد شووروی را     شوروی ها این را باید بهتر از هر کس دیگری بدانند که در شروع و  پس از آنکه جنگ دوم جهانی شدت زیاد کسب کرده بود، و بسیاری 
ویش وفوادار و بطوور قطوع پابنود بواقی      بواسطۀ لشکر جرمن ها امری میدانستند قریب الوقوع  و مشهود، کشور پر افتخار ما افغانستان و رهبری مدبر آن بوه اصول برگزیودۀ بوی طرفوی خو      

 .اینگونه مثال ها را میتوان فراوان  به یاد آورد. را مبنی بر اعالم جانبداری از آنها در جنگ دوم جهانی رد کرد ماندند و هیچگونه تزلزلی بخود راه نداده و همه تالش های دول محور
ایون  . دموی باشو   اتحواد شووروی  و دور از منطق  و حقیقت  در حق دولت و ملت افغانسوتان نشوان دهنودۀ تکبور و بوزرگ منشوی حلقوات معوین در         گونه بی حرمتی های ناجوانمردانه ذکر این

ه افغانها چنین روش ها بی پاسوخ خواهنود   حلقات چون با مزدوران خلق  و پرچم خود به شکل آمر و مادون، برادر کالن و برادر کوچک عادت کرده اند، نابخردانه می انگارند که با هم
 . ماند

 :شوروی ها را از مکلفیت های بدوش گرفته به وضاحت ثابت میسازد اشاره داشته باشم به عنوان یک افغان به جواب بی حرمتی نویسندگان میخواهم به دو موضوع تأریخی  که عدول
، اعلیحضرت امان اهلل خان، در همه موافقت نامه ها، قرار دادها، معاهدات و توفقنامه های که فی مابین دو کشور به افغانستان شاه  با 1921ۀ سال از انعقاد معاهدبعد  ( شوروی ها . 1

دوسوتی کشوورهای دارای نظوام     همواره مکررًا تأکید و تأئید میکردند  که به نظام شاهی در افغانستان احترام داشته و روابط خود را با افغانستان مطابق اصول همکواری و   یدامضاء میرس
ق رهبوری افغانسوتان سووء اسوتفاده نمووده، لشوکری از کودتاچیوان را        ولی  و اما شوروی ها در خفا از اعتماد و نیوت صواد  . سیاسی تدوین نموده و احترام میکنند  -های مختلف اقتصادی 

همین دست پروردگان شوروی ها به اشارۀ آنها کودتای سیاه هفوت ثوور را   . طوریکه به حکومت افغانستان قول داده بودند در قلمرو خود تربیه و آماده ساختند، بعوض تدریس فن نظامی
 . . .ور برانداختندبه راه انداخته، نظام قانونی را در کش

موافقتنامۀ امضاء شده با  روسها به اندازۀ کاغذی که روی آن، این موافقتنامه  : ". . . ۀ تأریخی گفته بودبه یک حادث ی در عکس العمل صدراعظم برتانیۀ کبیر چرچیل وینستون زمانی. 2
 ."نوشته شده ارزش دارد
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معلومات کردند که کدام غذا ها مورد عالقۀ تره کی و اعضای هیأت همراه اش می باشد، تا غوذاهای موورد طبوع شوان آمواده      
بطور مثال از طرف صبح آنها نوان، چوای و پنیور    . معلوم شد که افغانها به چگونگی خوراکه ها زیاد اهمیت نمی دهند. شوند

نوش جان میکنند، نان چاشت را دوست دارند تا از شوربای ترکاری دار که حاوی ُملی، زردک و پیاز باشد صورف  گوسفند 
شام می توانند اندکی گوشت جوش دادۀ گوسفند یا تخم مرغ با همان گوشت جوش دادۀ  گوسفند و پیاز که آنورا کرائوی   . نمایند

 .ن پلو و کباب هم دیده میشوداگر دسترخوان جشنی باشد در آ. مینامند صرف نمایند
ریوریکووف   .دترجمانی گفتگوها هنگام مسافرت تره کی بدوش بهترین دیپلوماتان شوروی که به زبوان دری تکلوم میکردنود     

 . )...(انداخته شد گاوریلوف. و س
. بوود دائور گردیود    نوامبر پلنوم حزب دیموکراتیک خلق که بازگو کنندۀ سرکوبی نهوایی اپوزیسویون داخول حوزب     2۱به تاریخ 

" ، "پلنوم، گام کبیور و تواریخی در راه انکشواف جنوبش کوارگری اسوت      : " در این باره نوشت" کابل تایمز"روز بعد روزنامۀ 
" ، "پلنوم وفواداری حوزب دیموکراتیوک خلوق را بوه اصول انتیرناسویونالیزم پرولیتوری و حمایوت از صولح همگوانی  تبوارز داد            

 ."ور محمد تره کی بصورت عالی رهبری حزب و ملت را پیش میبردپلنوم ثابت ساخت که رفیق ن
موورد بحوث و سوپس تأئیود     " در بوارۀ اصوالحات ارضوی   " اشتراک کنندگان پلنوم مذکور فرمان شوماره هشوتم شوورای انقالبوی     

. ت شوده بوود  اما مهمترین جزء آجندی پلنوم مذکور، موضوعی دیگری بود که در حقیقت پلنوم بخواطر آن  دعوو  .  قرار دادند
هفوت عضوو کمیتوۀ    . طوریکه در باال تذکر یافت نتیجوۀ اساسوی پلنووم مواه نووامبر سورکوبی کامول پرچموی هوا را در بور داشوت           

ببرک کارمل، نور احمد نور، سلطان علوی کشوتمند، اناهیتوا راتوب زاد، بریوالی، وکیول،       )مرکزی و دو عضو شورای انقالبی 
، علیوه جمهووری دیموکراتیوک و علیوه     "انقوالب کبیور ثوور   " ن در توطئوۀ خائنانوه علیوه    به اتهام دست داشت( نجیب، قادر، رفیع

چهوار عضوو دیگور کمیتوۀ مرکوزی بوه جزاهوای        ." دیموکراتیک خلق از صوفوف حوزب اخوراج گردیوده انود     " پر افتخار"حزب 
انتقواد و  "اصول  "کوه بایود از    خفیف تری محکوم شدند، آنها را به عضویت علی البدل کمیتۀ مرکزی تنزیل داده و تأکید کردند

 ."استفاده نموده تجدید تربیت شوند" انتقاد از خود
 

کوه از حوزب   " توطئوه گرانوی  "در بیانوۀ موذکور جوای مرکوزی بوه      . بیانۀ تره کی در پلنوم در مطبوعوات کشوور انعکواس یافوت    
موزدوران و جاسوسوان   "ود را بوه نوام   کوه زموانی هموه مخوالفین خو      سوتالین درسوت بوا تقلیود از    . اخراج شده بودند، داده شده بود

: در قسمتی از بیانیۀ تره کی آمده بوود . سرکوب میکرد، تره کی نیز از همان کلیشه های آزموده شده استفاده کرد" امپریالیزم
 زده و حلقات امپریالیستی در کابل با اجنوت هوای خوویش ارتبواط    " انقالب ثور " امپریالیزم دست به سازماندهی توطئه علیه "

ارگانهای امنیتی ما در این  باره اطالع بدسوت آورده و کشوف کردنود کوه در توطئوه رفقوای موا تحوت رهبوری          . برقرار نمودند
بخاطر آنکه به محتوای اوضاع بهتر پوی بورده باشویم و نقوش حلقوات امپریالیسوتی       . ببرک کارمل، قادر و دیگران دست داشتند

آنکوه توطئوه گوران تحوت نظوارت قورار دارنود، فیصوله صوورت گرفتوه بوود توا             را واضحتر ساخته باشیم، و با در نظور داشوت   
کارمل در پوراگ، نوور در واشونگتن، وکیول در لنودن، اناهیتوا در بلگوراد، نجیوب در تهوران و بریوالی در اسوالم آبواد بوه حیوث               

 .سفراء فرستاده شوند
عوالوه بور اشخاصوی کوه     . د زیوادی را بدسوت آوردیوم   پس از آنکه ما قادر، میرعلی اکبر و شاه پور را تؤقیف نمودیم، ما اسونا 

هودایت داده شود توا    . فوقًا از آنها یاد آوری شد، شرکت داشتن سولطان علوی کشوتمند و رفیوع نیوز در توطئوه ثابوت گردیوده اسوت         
 ."ه اندسفرای نامبرده به وطن برگردند، مگر آنها نه تنها برنگشتند، بلکه خزانه های سفارت خانه ها را نیز به یغما برد

افشوا شودن توطئوه از طورف اشوتراک کننودگان پلنووم بوا کوف زدن هوای           خبور   ۳0-30درست مانند اتحاد شوروی طی سالهای 
 .ممتد استقبال گردیده و شعار داده شد تا مرتکبین به اشد مجازات محکوم گردند

 
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 

 
را میتووان نمونوۀ نهایوت بوارز ایون گفتوه       " انقوالب ثوور  ". (میبلعود ) "هر انقالبی اوالدهای خوود را نووش جوان میکنود    "میگویند، 

نظوام قبلوی از بوین بردنود،     افغانستان پس از اجرای کودتا در قدم اول همه مخالفین سرشوناس خوود را در   " انقالبیون. "دانست
تصووفیۀ  حوال، بوا اسوتفاده از سورو صوودای کوه بوه راه انداختنود خاموشوانه بوا آنهائیکووه خصوومت هوای شخصوی داشوتند             در عوین  

انقالبیوون موذکور کوه دیگور لوذت      . خوود شوان بودنود پرداختنود    سپس به سرکوبی مخالفینی که در صفوف حوزب  . حساب کردند
میل فشارها و تضییقات همگانی را چشیده بودند و بوی خون آنها را مست ساخته بود و ترسی از آنکه گاهی به مسؤولیت حت

د را مالکین جدید کشور میپنداشوتند، هموۀ آنهوائی را کوه حتوی موورد کووچکترین         دیگر خوچون کشانیده شوند در سر نداشتند، 
، بانکووداران و سووائر متشووبثین کووه بووه گفتووۀ    را، تجووزمینووداران بووزرگ . میرسوواندند" مصوورف"سوووء ظوون قوورار میگرفووت، بووه    
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بوین میرفتنود، زیورا حکوموت     متنفوذین دینوی نیوز از    . قرار داشتند تیر بواران میشودند  "  مواضع مخالف طبقاتی"در " انقالبیون"
عووده ای زیووادی از روشوونفکران نیووز مووورد فشووار قوورار داشووته و حتووی از بووین میرفتنوود،      . چیووزی مشووترکی بووا مووذهب نداشووت  

دهقوان عنصوری اسوت، غیور قابول بواور،       " انقالبیوون "بسیاری از دهاقین به قتل میرسیدند، بوه عقیودۀ   ... همینطور، برای مبادا
 .جهت ضد انقالبیون قرار بگیرد زیرا هرلحظه میتواند در

انوداخت توپخانوه از بوین     ذریعوه قرار میگرفت، دهکده هوا   دماناز طیاره های بم افگن مناطق زیست اقوام پشتون مورد بمبار
های خاص به محالتی که در آنجا گروپ های کوچوک مقاوموت کوه توازه ایجواد      دسته با دریافت گذارش از مخبران، . میرفتند

 .ای سرکوبی اعزام میشدندشده بودند بر
ند، به آنها گفتوه  بسازمتوقف  را  این بی بند و باری هارا فرا میخواند تا " قالبیونان"شوروی  مشاورینوقتیکه کسی از میان 

ما اینرا از شما آموخته ایم، به یاد بیاورید که طی سالهای که در کشور شما جنگ داخلی جریان داشت و ده سال بعد : "میشد
بورد، و بودینترتیب زمینوه را     و مخفوی  خوود را از بوین موی    علنوی  حکومت شما با شدت و بی رحمی تمام همه مخوالفین   از آن

ولی  ما اعمال خوود را محکووم کوردیم، بوه     : " مشاورین در عکس العمل." برای اعمار سوسیالیزم در کشور شما تأمین نمود
دولتی آن وقت افغانستان تو گوئی با یکدیگر شرط بسته بودنود کوه کوی     مختلفاراکین دوائر ." اشتباهات خود اعتراف نمودیم

 !"همینطور ادامه بدهید: "می یافتند آنها تشویق بیشتر" باال"در . قادر به کشتن هر چه بیشتر اتباع کشور خود است
 

. م بووه سووفارت آموودزدگووی تمووا بووا هیجووان کلیوشوونیکوفدگووروال " جنووائی جوورایمبانوودیتیزم  و "بوواری مشوواور شوووروی در امووور 
 :، بووه او از حکایووت آتووی یوواد آور شووده بووود    در کابوول خووورد . بووی. جووی. گی کوویآموور نماینوود  وگوودانوفهمینکووه چشوومش بووه ب  

 از فعالین حوزب دیموکراتیوک خلوق مسوافرت کورده      تعدادیچندی قبل به مرکز والیت پکتیا که در جنوب کشور قرار دارد، "
به آنها گفتند، نشان های " انقالب"در یکی از میدان های شهر جمع کردند، در بارۀ  همسن و سال خود را آنها جوانان. بودند

را که در آن تصویر تره کی حک شده بود به آنها توضیع نموده  و از آنها دعوت بعمل آوردند تا در سازمان اولیۀ حزب که 
هموان کابول گووش میدادنود و بوا حیورت دختوران        جوانان محلی بوا عالقمنودی زیواد بوه م    . در آنجا تشکیل گردیده بود شامل شوند

. نشان ها را باالی یخن های خویش نصب نمودند محل بعضی از جوانان. آمده را با آنها که چادر به سر نداشتند مینگریستند
افراطیوون موذهبی بودن هوای     : در محضر عام مورد مجازات قرار گرفتند "ملحدین"این  ،ما بالفاصله پس از عودت مهمانانا

. آورده شووند امین امر کرد همۀ کسانی که در این  کشتار دست داشتند به کابول  . هفت تن این جوانان را پارچه پارچه نمودند
عساکر شروع به دستگیری نموده و در نتیجه در حدود صد تن توقیف گردید، در این میان معلوم نمیشود کوه کوی براسوتی در     

 .بین در همان نزدیکی قرار داشتاین جنایت دست داشت و کی هم به حیث سیل 
میخواهنود همزموان صود تون      هدر وزارت داخلو : "ه گفوت زد څارندوی سریکی از آمرین  کلیوشنیکوفناوقت همان شب بخانۀ 

گردید در برابر چشمان خود  څارندویوارد دهلیز  کلیوشنیکوفوقتی ." بودید بود اگر شما هم می بهتر می. را محاکمه کنند
نشسوته بودنود،   شوان   اهوای پبواالی  روی زمین ده ها تن که لباس هوای محقور بوه تون داشوتند،      : اهده نموده بودصحنۀ ذیل را مش

ون بوه سوختی خوود را نوزد     ړمعواون تو  . څارندوی بود قرار داشتون که آمر ړن تړآنطرف تر، باالتر از اینها  در کوچی جگ
نظر داده بوود توا بوا هور      کلیوشنیکوف". د محکوم به مرگ شونداینها همان باندیت ها استند و بای: "رسانیده گفت کلیوشنیکوف

 ، تحقیق شود و اندازۀ ارتکاب جرم هر کدام آنها تثبیت گردد، و بهیچ صوورت رفتهکدام آنها بطور انفرادی صحب صورت گ
سوووال، ": نمودنوود ه هوواشوودتوقیووف در دهلیووز شووروع بووه تحقیووق از همانجووا مووامورین څارنوودوی . صوودور حکووم عجلووه نشووود  در

از پس از مدتی صدائی چاالن شدن سرویس به گوشش رسید، وقتوی  . برگشت مشاور به دفتر خود!" جایت بنشین جواب، در
 .آخرین دستگیر شدگان را به زور قنداغ ها داخل سرویس میکردند عساکرارسی به بیرون نگریست مشاهده کرد که 

هموۀ  . آمدند کلیوشنیکوفر نزد گرفت با دو تن از مامورین دیگت څارندوی که از او قباْل یاد آوری صورصبح وقت معاون 
را که با خود آورده بودند بواز نمووده و بوا دسوتان لورزان در گویالس        یبوتل ودکای. آنها رنگ و رخ پریده و بی جرئت داشتند

کوه  وریآنها تحقیق کوردیم، ط  از. همۀ شان را تیر باران کردیم: "ها ریخته، در حالیکه مشاور را مخاطب قرار میدادند، گفتند
 ."یق نمودیمبشما گفته بودید و سپس همۀ آنها را محکوم به مرگ نموده و حکم را جابجا تط

صوبحگاهان وقتوی   : "دیگری را سور داد  حکایتۀ خود څارندوی را شنید ولی تعجب نکرد و به نوبحکایت مشاور  بوگدانوف
. و را خسته، کم خوابیده و آثاری از کثافوات در لبواس و بووت هوایش موی یوافتم      بعضًا به دفتر اسداهلل  سروری می آیم، اکثرًا ا

کوه در حاشویۀ کابول    ی شوب در پولیگوون هوای   شخصوًا تقریبوًا هور     "اگسا"رئیس . ستمتدرجًا معلوم شد که حرف از چی قرار ا
هوای خوود را   " فعالیوت "با گذشت مدت زمانی سروری ایون  . ورزید قرار داشت میرفت و در کشتار دسته جمعی اشتراک می

آنهوا بودینترتیب   " امروز نیوز صود خواین را بوه پاکسوتان فرسوتادیم      : "خندید صرف می. پنهان نمیکرد. بی. جی. از نمایندۀ  کی
 ."یدندمان کشتارهای دسته جمعی را می

)...( 
ن سرکوب گردید، محل طی تابستان از قیامی در نورستان خبر رسید؛ این قیام به امر امین به بی رحمانه ترین شکل آ

مقارن همین . متعاقبًا قیام ها و نا آرامی ها والیت همجوار کنر را نیز فرا گرفت. مذکور را سراپا زیر بمباردمان قرار دادند
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تا آن لحظه مقاومت بیشتر شکل پراگنده داشت، اما اطالعات . رسید زمان از تنگی پنجشیر نیز اخبار مشوش کننده می
اولین . که مهاجرین افغان در پاکستان شروع به ایجاد ائتالف از میان احزاب معتبر اسالمی کردند رساند اجنتوری می

.نامیده شد" افغانستان ملینجات  جبهۀ"اتحادیۀ مجاهدین افغان 
  
 )...( 

 
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 

 
 

ایول  "ی نووع  طیوارۀ مخصووص حکوومت   بورای سوفر موذکور مقاموات شووروی      . گردیود دسمبر عوازم مسوکو    ۱تره کی به تاریخ 
 روز دو . تخصیص داده به کابل انتقال دادنود  میگرفت ادۀ مقامات ارشد دولت شوروی قرارکه برای استف را "صالون دار۲2

قبول  . پرداختنود  روبرو شدند که باید به حول آن موی   ه ایقب، نمایندگان شوروی با مسئلۀ غیر مترسفر تره کی به مسکوقبل از 
موجودیت تره کی در کابل  وظایف او را باید حفیظ اهلل امین که دیگر مواضع خود را به تموام  عدم در از این روشن بود که 

زمانیکووه همووه جزئیووات   امووا ناگهووان. بووه عهووده بگیوورد دوم اسووتحکام بخشوویده بووود، معنووی در دولووت و حووزب بووه حیووث شووخص  
بطوور غیور   "داد کوه او نیوز میخواهود     خبور  بوگودانوف پروتوکولی حل و فصل گردیده و لست ها ترتیوب شوده بودنود، اموین بوه      

آیوا ایون    : "لوصفی گفتادر کابل با حیرت زاید. جی بی. آمر نمایندگی کی. به مسکو مسافرت کند" و صدا رسمی، بدون سر
 "حساس رها میکنند؟  اوضاعرسد که دو مقام عمده  کشور را در چنین یک  به نظر شما درست می

 
 :بعدی را بی معنی میساختجواب امین طوری بود که جر و بحث 

نیوز در اینجوا بواقی     بوگودانوف افوزون برهموه شوما رفیوق     . ما رفقای شایستۀ دیگر نیز داریم، بطور مثال سروری و وطنجوار "
مون شخصوًا از شوما    . همیشه کمک و مشوره خواهید داد تا کارها به درستی به پویش برونود  مانید و در صورت ضرورت  می

فیصوله کون خوود را بوه زبوان       " قطعوۀ "سوپس اموین   ." وجودیت ما در ادارۀ دولت ما همکار باشیدخواهش میکنم که در عدم م

آندروپوفمن میخواهم با رفیق : "آورده عالوه کرد
  
 ."ببینم 

به توافق رسویده باشود، بنوابرین    آندروپوف  فکر کرد که امین احتمااًل از طریق چینل های دیگر در بارۀ مالقاتش با بوگدانوف
 .و بحث پیرامون این موضوع ادامه ندادبه جر 

قطعوۀ تشوریفات، آرکسوتر، نماینودگان     : افتادند راهدر میدان هوائی به مناسبت عزیمت هیأت افغان مراسم با شکوه مشایعت به 
نیز در قطوار موأمورین سوفارت     بوگدانوف. هم رسانیده بودندهمه حضور ب.  . .کور دیپلوماتیک مقیم کابل، اعضای حکومت

در گرموا  . عوازم سوفر را بفشوارد   " رهبور "وی ایستاده بود و انتظار میکشید که چی وقت نوبت او خواهود رسوید توا دسوت     شور
، امین باال رفته داخل طیاره شد، تو گوئی خرگوشی شم مشاهده کرد که از زینۀ دور ترگرمی مراسم مشایعت او از گوشۀ چ

 .داخل سالون طیاره گردیده باشد
مهمانوان  . داشوت را استقبال با شوکوه انتظوار   نیز هیأت افغانی  "ونوکووه"نل دوم میدان هوائی  بین المللی در مسکو، در ترمی

شوووروی  عووالی رتبووۀو سووائر اراکووین  بریژنیووف. لحووزب کمونیسووت اتحوواد شوووروی  کمیتووۀ مرکووزی افغووان را منشووی عمووومی
افتادنود، سورودهای ملوی دو کشوور نواختوه شودند و        طبق معمول در آغوش کشیدن هوا و بوسوه زدن هوا بوه راه    . ال کردندباستق

موامور مودیریت افغانسوتان در وزارت    . رئیس دولت شوروی تره کی را به موتر خود دعوت کورد . قطعۀ تشریفات رژه رفت
کوشوش   بریژنیوف  در جریان راه از میدان هووائی الوی کورملین   . میکردترجمانی دو لیدر را  گاوریلوفامور خارجۀ شوروی 

اما از قیافۀ مهمان افغوان  . دینمورا به دری ترجمه م بریژنیفبا آمادگی سخنان  گاوریلوف .چیزهای به تره کی بگویدمیکرد 
رفیق تره کی غالبًا خسوته شوده   : "با مهربانی خاطر نشان میساخت ریژنیفب. را نمی فهمدگاوریلوف  معلوم میشد که حرفهای

، انودکی کوم هفوت سواعت در هووا      باشود یک چشم خواب هم بکند، هر چوه ن  وانداست، بگذار استراحت کند، تا میرسیم حتی میت
 ".بوده است

 

دیمیتووری ترجمووانی دو لیوودر را بووه سووکرتر دوم سووفارت شوووروی در کابوول    . روز بعوود پروگوورام رسوومی بازدیوود آغوواز گردیوود   
بوه پویش بورده شووند و بودین      اموا در شوروع موذاکرات توره کوی پیشونهاد کورد توا موذاکرات بوه زبوان پشوتو             . سوپردند  ریوریکوف

بووود بووه حیووث  یل کووردهوروی تحصوومناسووبت یکووی از صوواحب منصووبانی را کووه در ترکیووب هیووأت قوورار داشووت و در اتحوواد شوو  
که به مقصد گفته های تره کی بدرستی پی نبورده بوود، حرفهوای او را بوا آراموش و بودون        بریژنیف. ل. نمودترجمان پیشنهاد 

                                                           
60

 .ایجاد گردیده و در حقیقت اولین تنظیم جهادی علیه حاکمیت خلق و پرچم بود 13۳۱ثور  ۱ولین برای بعد از کودتای جبهۀ مذکور به ریاست سبغت اهلل مجددی برای ا  

 

61
 .اتحاد شوروی بود( کمیتۀ امنیت دولتی)حین وقوع کودتای هفت ثور در افغانستان، یوری اندروپوف رئیس کی جی بی   
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بوه اسونادی کوه روی میوز قورار داشوت میدیود و         الکسوی کاسویگین  شوورای وزیوران شووروی     رئویس . ابراز عکس العملی شونید 
 پوزانووف سوفیر  . بوود  شدهاز حیرت کشیده  آندری گرومیکوچهرۀ وزیر امور خارجه . گوئی در بارۀ محتوای آن فکر میکرد

 .نخست رنگش پرید و سپس رنگ سرخ به خود اختیار کرد
در کابل، با جانب افغانی، با شخص امین توافق صوورت  : "رسانیده یاد آورشد رومیکوگ به سرعت خود را  نزدریوریکوف 

که دوسوت نداشوت از مقوررات پروتوکوول عودول شوود        گرومیکو." گرفته بود که ترجمه از زبان دری صورت خواهد گرفت
سوؤول شوعبۀ روابوط بوین المللوی      سک کنان به گوش مُپس ُپ گرومیکوسپس . ُغم ُغم کنان گفت که توافق مذکور را به یاد دارد
اموروز بوه امضواء میرسوانند، فوردا آنورا نقوض        . همورای اینهوا قورار داد کون    : "کمیتۀ مرکزی که در پهلویش نشسوته بوود، گفوت   

 ."میکنند
که بدوش او  یمسؤولیتتورن ضعیف الجثۀ قوای توپچی که از طرف هیأت افغانی به حیث ترجمان پیشنهاد شده بود، از 

م اصطالحات حقوقی و اهیمف از دشواری ها در حالیکه  دنیاییاو با . به نظر میرسید شده انداخته بود هراسان "رهبر کبیر"
در وضع و احوالی که ترجمان مذکور قرار داشت واقعًا حس ترحم انسان . سیاسی را  درک نمیکرد شروع به ترجمانی کرد

تورن ترجمان را مخاطب قرار داده زرنگ  از افغانهای " قامانت"رنجیده خاطر به عالمۀ  گرومیکوی. را بر می انگیخت
صدای بی جرئت او دیگر به  بود و خالصاما تورن بیچاره به کلی ." حرفهای تو فهمیده نمیشوند! بلند سخن بزن: "گفت

دیده : "ختبا صدای بلندی که در تمام تاالر طنین انداخت خاطر نشان سا گرومیکودر چنین حالتی . سختی به گوش میرسید
در قیافه های اعضای هئیت شوروی تبسم  گرومیکوبا شنیدن جملۀ !" میشود که رفیق ترجمان امروز نان کم خورده است

با همان ُپسک ُپسکی قبلی از همکار خود از موجودیت یک ترجمان الیق  گرومیکوسپس . های تمسخر آمیزی پدیدار گشتند
خبر داد  گرومیکوبه  گاوریلوفبا  مشوره همکار پس از . لومات خواستمع شورویزبان پشتو در وزارت امور خارجۀ 

 گرومیکو. ل فوق ماستری خود در اکادیمی دیپلوماسی استحصیمصروف تکه چنین ترجمانی وجود دارد و موصوف حاال 
 ."این ترجمان را فورًا به کرملین احضار کنید: "کوتاه و واضح هدایت داد

 یکی از قلیل ترین افرادی در شوروی بود که لسان کم یاب و دشوار پشتو یمیر کوزینوالدمحصل دورۀ فوق ماستری 
پشتونها قوم عمدۀ افغانسوتان را تشوکیل میدادنود، آنهوا در     . را نیز این مسئله متحیر میساخت کوزینخود . را بخوبی یاد داشت

بعهوده داشوتند، زبوان پشوتو در پهلووی زبوان دری       ، نمایندگان ایون قووم غالبوًا رهبوری کشوور را      هر قوم اکثریت بودکشور مذکو
پوس چورا موا شووروی هوا طوی هموه        . "در کوی و بورزن بلند دولتی و در  سطوحمنجمله در  ،کشور این زبانی بود معمول در

از اکثرًا  کوزیناین سؤالی بود که ." این سالهای دوستی و برادری نتوانستیم ترجمانان با صالحیت این زبان را آماده بسازیم
 .پرسید خود می

. ه بودلسان های پشتو، دری و انگلیسی را مؤفقانه آموخت کوزین حین تحصیل در انستیتوت دولتی روابط  بین المللی مسکو،
. در کورس او صرف دو تن دیگر نیز زبان پشتو را  می آموختند، مگر آنها پوس از دریافوت دیپلووم کودام طرفوی غیوب شودند       

او دریافوت کوه در تموام ایون     . وزارت امور خارجوۀ شووروی حیورت وی بیشوتر گردیود      در مورپس از شامل شدن به صفت مأ
 .وزارت خانۀ عظیم او یگانه کسی است که به زبان پشتو تکلم میکند

در سوفارت  . برای کار به سفارت شوروی در کابول اعوزام گردیود    کوزینپس از ختم تحصیالت در انستیتوت  هبعد از یک ما
 .سی بود که با فصاحت تمام با پشتو زبانان میتوانست حرف بزندنیز  او یگانه ک

رجوۀ  شعبۀ شرق میانۀ وزارت امور خا در گشت و به حیث مأموربه شوروی برکوزین  19۱۲پس از چهار سال، در خزان 
روی از چندی بعد در افغانستان حادثۀ هفت ثور که در دهلیزهای وزارت اموور خارجوۀ شوو   . پرداخت اتحاد شوروی به کار 

در افغانستان کار و بار ما خوب بود، حواال  : "مامورین وزارت خارجه میگفتند. آن با گرمی استقبال میکردند، بوقوع پیوست
به حیث محصل فوق  کوزیناندکی بعدتر . در آنجا به قدرت رسیدندها،  از آنهم  بهتر میشود، طرفداران ما، تقریبًا کمونیست

 .ی شامل گردیدماستری در اکادیمی دیپلوماس
 

فوزون بور هموه    ا. محوروم بوود  قوباًل   والدیمیور کووزین   ایون تجربوه  از ترجمانی در قصر کرملین، آنهوم اشوخاص اول دولوت را،    
آثوار و  "مجووز دسترسوی بوه    کووزین  مهمی قرار بگیورد، زیورا   د چنین یک اعتبار ، او نمیتوانست مورنزمانآمطابق مقررات 

اموا،  . باید پنج پشت ترا از نظر میگذراند. بی. جی. کی: ن یک مجوزی وقت در کار بودبرای تهیۀ همچو. را نداشت" اسناد
بزودی در صوالون هوای فیشونی     کوزینمحصل فوق ماستری . باالتر از هر مقررۀ بود (گرومیکو)امر عضو بیروی سیاسی 

 .هئیت بخوبی  انجام داد متاقاچی وظیفه اش را طی همه مدت کرملین خو گرفت، و در تفاوت با آن تورن بیچارۀ توپ
 

نوه بنودش و   مطوابق پروتوکوول از قبول آمواده شوده بودون هرگو      " معاهودۀ دوسوتی، همسوایگی نیوک و همکواری     "پروسۀ امضوای  
هنگام تأئید ایون سوند مهوم، لیودران دو کشوور در حالیکوه جوام هوای پور از شوامپاین در دسوت داشوتند از             .جنجالی به پایان رسید

 .و همۀ کسانیکه باالی معاهده کار کرده بودند سپاسگذاری نمودند گرومیکوامین و  ،وزرای خارجۀ دو کشور
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افووزایش صووادرات ": و امووین و همچنووان مسووؤولین ادارات و وزارت خانووه هووای مربوطووه موافقووت نامووه هووای   کاسوویگینسووپس 
و کمکهووای همووه جانبووۀ توسووعۀ حجووم روابووط تجووارتی "؛ "نظووامی شوووروی بووه افغانسووتانبیشووتر  نظووامی و اعووزام متخصصووین 

 .را به امضاء رسانیدند "اقتصادی به همسایۀ جنوبی
حین مالقات سران دو کشور پالن ارتباطات حزبی میان حزب دیموکراتیک خلق و حزب کمونیست اتحاد شوروی نیز منعقد 

 .گردید
 

ی نوزد صودراعظم شووروی    در روز دوم مسوافرت او بورای یوک مالقوات شخصو     . گذراند امین در این میان وقت را هدر نمی
او بوه  . امین  موضوع را با یک پس منظر توأریخی مطورح کورد   . ترجمه میکرد ریوریکوف صحبت ایندو را. رفت کاسیگین

بخشوی از کشوور افغانسوتان را بوزور     انگلویس، برتانیوه    -جنوگ دوم افغوان  ام گهن 1393آورد که در سال  الکسی کاسیگینیاد 
اکنوون ایون شوهر و    . کی از بهترین شهرهای افغانستان، پیشاور در ترکیب هند برتانوی درآمداشغال نموده  که در نتیجۀ آن ی

تقریبوًا هفوت ملیوون پشوتون،  کوه ایون کمیوت        . ت شمال غربوی سورحدی  پاکسوتان نامیوده میشوود     ایالقلمرو اشغال شدۀ افغانستان 
یک کشوور دیگور بنامنود، در حالیکوه آنهوا اینورا قطعوًا         مساوی به تعداد پشتونها در افغانستان است، مجبور استند خود را اتباع

امین سپس مراتب تشویش خود را در مورد جنرال ضیا الحق که چندی پیش در پاکستان به قدرت رسویده بوود بوه    . نمیخواهند
ود به گفتۀ امین این جنرال مرتجع و طرفدار امریکوا بوه کموک مربوی هوای امریکوایی خو        .صدراعظم اتحاد شوروی بیان کرد

پاکسووتان بووه تربیووه و اعووزام بانوودهای تروریسووتی و فوودایان : " امووین افووزوده بووود. جوووان مووا را از بووین ببوورد" انقووالب"میخواهوود 
بخوبی درک میکنیم  که نباید دسوت  ( امین)در چنین یک اوضاعی رفیق تره کی و  من . مذهبی به افغانستان خواهد پرداخت

و او صورت گرفتوه، میتووان نتیجوه گیوری     " رهبر انقالب"تحلیلی که از طرف تره کی به عقیدۀ امین با ."  زیر االشه نشست
نداشووته و صوورف بووه زور سوور نیووزۀ بخشووی از نظامیووان اردوی پاکسووتان پووا      پایووداریآورد کووه رژیووم ضوویا الحووق بنیووۀ   بعموول 

یفووه، راکوت انوودازها،  و قبوول از هموه ارسووال سوالح خف   علیوه وی در صووورت بنود وبسووت هموه جانبووه و شورایط بهتور     . برجاسوت 
اینکشوور ذولفقوار علوی بهوتوو و     ها، طرفداران صدراعظم برطرف شدۀ وسایل مخابراتی، ترانسپورت، مهمات پشتونها، بلوچ

در صورتیکه اتحاد شوروی ایون کموک را انجوام بدهود، افغانهوا میتواننود مسوؤلیت        . های پاکستان میتوانند قیام نمایند کمونیست
 صوحی  در وضوع بهتوری   بریژنیوف  که در تفواوت بوا   الکسی کاسیگین .ه را در مناطق قبایل بدوش بگیرندانتقال و تقسیم اینهم

خووبی بوود، او فوورًا دلیول نمایشوات دیوروز توره        " مذاکره چوی "در میان اعضای بیروی سیاسی  قرار داشت، بدون شک یک 
بووود، زیوورا ."  . .معاهوودۀ دوسوتی "مهمتور از  ی ئلۀ پشتونسوتان بوورای هئیوت افغووان  معلووم میشوود کوه مسوو  . )...( کوی را درک کوورد 

پنداشتند، تره کوی و اموین هیچگواه شوک و تردیود نداشوتند کوه مسوکو دوسوت و سپونسور            افغانها آنرا یک موضوع حل شده می
 سرحدات اما معلوم میشد که تمایالت افغانها به مراتب فراتر از. اصلی آنها خواهد شد
رز العمل افغانها عجیب بود؛ از یک طرف خود از موجودیت دشواری های عظیم که سر البته ط. میباشدامروزی افغانستان 

شوود خوشووبینانه نامیوود، و حووال ایوون پیشوونهاد  راه شووان قوورار داشووت سووخن میزدنوود، از جانووب دیگوور وضووع درون حزبووی را نمووی 
بمجوردی کوه مسوکو     .شن شورویو آنهم  با اشتراک رو. میدادزورگویانه که در واقعیت اعالم جنگ به دولت همسایه معنی 

به ارائۀ کمک ها به پشتونها، بلوچها و سائر مخالفین در پاکستان بپردازد، از این موضوع بالفاصوله تموام جهوان آگواهی موی      
بورد   حکومت پاکستان مراتب نارضایتی خود را نسبت فعالیت هوای خرابکارانوۀ کوه شووروی در قلمورو آن بوه پویش موی        . یابد

چوانس پیوروزی در اینگونوه    . گوی کشوانیده میشووند   بوه تیر  متحودۀ امریکوا و متحودین آن    ضوالع ا اروابوط بو  . ابراز خواهد داشوت 
 .از بابت آن ده ها سال طول خواهد کشید درد سرهاماموریت ها نهایت قلیل بوده در حالیکه 

ح رگ سیاسوی بسویار سواده لوو    این آدم یا اینکه در درک مسوائل بوز  : "با دقت تمام بطرف امین نگریسته به خود گفت کاسیگین
 ."کدام تحریکی وجود دارد.  . .اینجا  در است و یا 

اجرای فعالیت های خرابکارانه  : "رئیس حکومت اتحاد شوروی با لحن آرام ولی در عین حال قاطع به امین جواب داده بود
عگیری خصومانه هوم داشوته باشوند،     در قلمرو دولت های مستقل، ولو اگر این دولت ها در برابر شوروی و متحودین آن موضو  

 ."در تضاد با اصول سیاست خارجی شوروی قرار دارد
سکرتر اول سوفارت شووروی   . قصر کرملین با یکدیگر مالقات نمودند" باغ زمستانی"در بریژنیف  در همان روز تره کی و

اموا رئویس   . ونوه پیشوامدی را داشوت   که در اینجا نیز نقش ترجموان را بوه عهوده داشوت، ذهنوًا انتظوار هرگ       ریوریکوف در کابل
توره   . خبر داده به کدام موضوعی خاصی اشواره نکورد   کاسیگیندولت افغانستان که دیده میشد امین او را از موضع قاطعانۀ 

در عین حال توره کوی بوه توأریخ جنوگ      . کی صرف مسائلی را که معاون او یکی دو ساعت قبل اظهار داشته بود تکرار کرد
حرفهای تره کی را شنیده سرش را تکان داده، اما دیده میشد که غالبًا به هویچ   لئونید بریژنیف. تماس نگرفت افغان و انگلیس

، تووره کووی در بووارۀ محتوووای صووحبت  . ع داردوقووچیووزی پووی نبوورده بووود، او همچنووان درک نکوورده بووود کووه مهمووان از او چووی ت
مطرح نموده بود با تموام دقوت موورد    " رهبر" که مسائلی را که هیچ عکس العملی از خود نشان نداد، اما وعده داد  بریژنیف

 .غور و بررسی قرار میگیرند
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بخاطر آنکه لیدر جمهوری دیموکراتیک افغانستان موقع آنرا دریافته باشد تا در برابر نماینودگان غورب بیانوۀ بدهود و خوود را      
تره کوی کوه   . ا دیپلوماتان خارجی مقیم مسکو شامل گردیددر پروگرام مسافرت زمینۀ مالقات ب گرومیکوبشناساند، به ابتکار 

سوفیر افغانسوتان   . زبان انگلیسی را با فصاحت تمام  تکلم  میکرد، ترجیح داد در برابر دیپلوماتان به زبان پشوتو صوحبت کنود   
ست در موورد  معلوم میشد که تره کی نمیدان. پکتین سخنان تره کی را کمرنگ و ضعیف ترجمه میکردراز محمد در مسکو، 

به دلیلی نامعلومی توره کوی بوه    . نخوابیده بود شاید پس از صرف غذای شام دیروز خوب .چی باید با دیپلوماتان صحبت شود
 : هیجان میلرزید حرفهای لیدرش را به شرح ذیل ترجمه کرداز پکتین که . صحبت در بارۀ مصؤنیت دیپلوماتیک پرداخت

 ." فلهذا سفیر باید خوب کار کند و معلومات عینی را به حکومت خود برساند. ردو حبس قرار نمیگیتوقیف سفیر مورد "

یود وفرکه بوا تئووری    آنعده از دیپلوماتانی. پس از شنیدن این حرفها در سالون خنده هائی بگوش رسیدند
  
در موورد آثوار و   " 

گردیوده، و سوفیر    امحکمفرر تبانی با تضییقات در افغانستان رژیم مستبد  د: "آشنا بودند، فورًا به موضوع پی بردند" گفته ها
 ."پکتین از بابت حیات خود مشوش است

که در آن اعضوای بیوروی سیاسوی شووروی      یاقوت قصر کرملین در ختم مسافرت، جانب اتحاد شوروی ضیافتی را در تاالر
ز  پیشامدهای غیر مترقبوه هموه   برای ترجمانی بخاطر جلوگیری ا.  و همه  اعضای هئیت افغانی شرکت ورزیدند، برپا نمود

 کوووزینمحصوول فوووق ماسووتری اکووادیمی دیپلوماسووی    . را دعوووت نمودنوود ( ریوریکوووف، گوواوریلوف و کوووزین  )متوورجمین را 
 . . . )...(را بریژنیف در پهلوی خود نشاند( همانیکه به پشتو حرف میزد)
 

توایج سوفر هئیوت افغوانی ترتیوب      ن رابطه بوه  محرمی که از طرف کمیتۀ مرکزی حزب کمونیست شوروی در میمروندومی در
جدیودی   کیفیوت سند تأکید میکرد که روابوط میوان شووروی و افغانسوتان     . ، بازدید مذکور در مجموع مثبت ارزیابی شده بودشد

دمیوده  و همبسوتگی انقالبوی در آن    بخود گرفته، اساس آنورا منبعود تعلقوات مشوترک طبقواتی تشوکیل داده و روح رفاقوت حزبوی        
به جانب افغوان خواطر نشوان شوده بوود کوه میتوانود بوه کموک و حمایوت بیودریغ حکوموت شووروی  در راه اعموار مجودد                 . است

 .انقالبی جامعۀ افغانی حساب کند
تووره کوی و امووین را کوه از حکومووت شووروی در راه  مبووارزه    " ظریوف "دلچسوپ توور آنکوه مووؤلفین ایون سووند محورم خواهشووات     

: در بخشوی از سوند در ایون بواره آموده بوود      . کموک خواسوته بودنود نیوز از یواد نبورده بودنود       بخاطر تعیوین سرنوشوت پشتونسوتان    
لیدران افغان تشویش خوود را از بابوت فعالیوت هوای ضود افغوانی پاکسوتان ابوراز داشوته و مصورانه تأکیود کردنود کوه در بوارۀ               "

مووورد عکووس العموول جانووب شوووری در سووند در ." اخووتالف نظوور دارنوودپاکسووتان  مسوئلۀ تعیووین سرنوشووت پشووتونها و بلوچهووا بووا  
 : جمالت ذیل قید شده بود

شد کوه اسوتفاده از هرگونوه  اقودامات تندروانوه مصولحت نبووده، زیورا          یادآورجانب شوروی با رعایت احترام بجانب افغانی  "
 ."افغانستان  تمام شوند خارجیمذکور میتوانند  به سود دشمنان داخلی و   اقدامات

 

پروفیسووور ایروفلوووت نیکوووالی دووریووانکوف  خبوور دادنوود کووه قوورار اسووت فووردا ذریعووۀ پوورواز  ستاراسووتینبووه  بوواری شووبانگاهان

 .رفتکارهای دیگر را کنار گذاشته و به استقبال این دانشمند همه ستاراستین  . دبیایپوهنتون دولتی مسکو به کابل 

وی کوه بوا زبوان پشوتو بوا      . ًا به افغانستان سوفر میکورد  اکثر دووریانکوفۀ بیستم میالدی پروفیسور سد ۱0و  ۲0طی سال های 

مختلوف در کابول موی بوود      هوای  فصاحت تمام تکلم می نمود و با تأریخ افغانستان بخوبی آشنائی داشت، اکثرًا مهمان گردهمائی

خبرنگواران رادیوو    بابا عالقمندی وافری  دووریانکوفحین این بازدیدها . قرار می گرفتند افغانها مورد توجهاو و بیانیه های 

 . و اذهوان شونوندگان را تکوان میوداد    ه سواز بووده   همیشوۀ حادثو   دووریوانکوف صوحبت هوای رادیووئی    . افغانستان مصاحبه میکورد 

این دانشمند نه تنها به زبان پشوتو  . خارجی به زبان پشتو افغانها را به حیرت می انداخت وفدووریانکتکلم آزاد و با فصاحت 

 مایاکوفسوکی  وپوشوکین   ، بلکه همچنان به زبان پشتو شعر می نوشت و اشوعار شوعرای روسوی همچوون    میتوانست صحبت کند

 .را به زبان  پشتو ترجمه میکرد

وقتی این دو با همدیگر آشنا شدند، تره کی هنوز یک نویسندۀ جووان بوود، کوه داسوتان     . دوست سابقۀ تره کی بود دووریانکوف

 .ت بار مردم می نوشتهای اشک آور را در بارۀ زندگی مشق
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  Sigmund Freud  ۀ روان شناسی و روابط اجتمواعی انسوانها آثواری    میالدی در کشور اتریش به دنیا آمده و در ساح 13۳۲هان بوده که در سال یکی از روان شناسان معروف ج
 .ارزشمندی از خود بجا گذاشته است
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بوا توره کوی بور سور       دووریوانکوف . به پشتونستان رفتنود " دیورند"باری پروفیسور و تره کی لیدر آیندۀ افغانستان به  ناحیۀ خط 

یک بوتل قیمتی شراب ُکنیاک شرط بست که او در این منطقه خود را پشتون تباریکه در کودکی منطقه را ترک نموده معرفی 

شورط موذکور را در قسومت تکلوم عوالی بوه زبوان پشوتو          دووریوانکوف . در بارۀ اصلیتش شک بر نخواهد شدمیکند و هیچکسی 

نتوانست قناعت پشوتون هوای محول را در موورد  معرفوی       وتباری خود را ضعیف ساخته بود، " افسانۀ"بدون شک برد، اما او 

ول است کوه هور افغوان پشوتون تبوار بایود حود اقول هفوت پشوت           معم.  فراهم نماید. . . نیکه، جد، پدرکالن، پدر، ماما ها، کاکا ها

اشوتباهی شوده و خوارجی بوودن او را     دووریوانکوف   دلیل مذکور باعث شود توا پشوتون هوای محول  بواالی      . پدری خود را بشناسد

کوه هور دو    دووریوانکوف اما تره کی با آنهم پیروزی پروفیسور را در این شرط پوذیرفت و بووتلی ُکنیواکی را بوه     . برمال سازند

 .آنرا یکجا نوشیدند، تحفه داد

همزمان بوا آنکوه در پوهنتوون مسوکو تودریس      . پروفیسوری بود با شهرت جهانی، آثار زیادی را تألیف نموده بود دووریانکوف

ب ایون آدم آگواه، جوذا   . بود" افغانستان -جمعیت دوستی شوروی"میکرد، کارهای اجتماعی را نیز به پیش میبرد، او معاون آمر 

در . و هدفمند دوستان زیادی در دهلیزهوای حاکمیوت اتحواد شووروی داشوت کوه عمودتًا از جملوۀ شواگردان و محصولین او بودنود           

برابر این شخص دروازه هوای بسویاری دفواتر در وزارت اموور خارجوه و کمیتوۀ مرکوزی حوزب کمونیسوت بوا سوهولت گشووده             

 .میشدند

بنود و بسوت او را بورای     دووریوانکوف ای سیاسی خویش قرار داشت، همین هنگامیکه تره کی هنوز صرف در آغاز فعالیت ه

اجتمواع دوسوتی شووروی    "لیدر آیندۀ افغانستان را گاهی اتحادیۀ ژورنالیستان و گاهی هم . مسافرت به اتحاد شوروی گرفته بود

خوود را در آسایشوگاه هوای ناحیوۀ     پروفیسور با استفاده از ارتباطات خود تداوی دوست افغوان  . دعوت می نمودند" افغانستان –

بوه عبوارۀ دیگور توره کوی را در      . قفقاز مهیا موی نموود، نوشوته هوای او را در جمهوریوت آزربایجوان شووروی بوه نشور میرسواند          

 .شناختند دووریانکوفمسکو از برکت 

در موتن روسوی   " )ویاسوتاد شوور  "و اکنون زمانیکه تره کی دیگر در رأس دولوت افغانسوتان قورار گرفتوه بوود، او خووبی هوای        

تره کی از طریق ادارۀ خود به وزارت امور خارجۀ شوروی دعوت ناموۀ  . خود را فراموش نکرده بود( آمده است استاذکلمۀ 

 .مهمان شخصی وی شود دووریانکوففرستاده خواهش کرد تا 

در زمورۀ اسوتقبال   . ال کردنود عوده ای از موأمورین وارخطوای ادارۀ رئویس دولوت اسوتقب       دووریوانکوف در میدان هوائی کابول از  

والیووری . نیووز حضووور داشووت( دووریووانکوفمحصوول اسووبق فوووق ماسووتری )کننوودگان  نووورزی رئوویس اکووادیمی علوووم افغانسووتان  

 .استقبال نموده به وی خاطر ساخت که پس از هوتل او را مستقیمًا به سفارت میبرددووریانکوف  با گرمی تمام از ستاراستین

دانشومند   ستاراسوتین از آنجا . جابجا گردید" کابل"ثر آنهائیکه از شوروی به افغانستان می آمدند در هوتل مانند اک دووریانکوف

دانشومند، بوا رنوگ سورخ     . دیور دوام نکورد  پوزانووف   با دووریانکوفولی مالقات . به سفارت برد پوزانوف را برای مالقات با

 .خارج شد شده و در حالیکه دشنام و بد و رد میگفت، از دفتر سفیر

 :به شرح ذیل حکایت کرد پوزانوفدر راه برگشت به طرف هوتل او گفتگوی ناخوشایندی خود  را با 

قورار موا و شوما در بوارۀ دیودار بوا توره کوی چگونوه اسوت؟ او چوی وقوت میتوانود موا را               دووریوانوکوف   خوب آقوای : "پوزانوف

 "بپذیرد؟

 "شما میخواهید یکجا با من نزد تره کی بروید؟. ده باشمشاید من مقصد شما را درست ملتفت نش: "دووریانکوف

 "بلی، یک چیز واضح است، یا چطور؟: " پوزانوف

شما در اینجا چی تعلقی دارید؟ . تره کی تنها مرا به حیث دوست نزدیک و شخصی خود دعوت نموده است: "دووریانکوف

 !"آن من هیچ جا نمیرومبا معذرت، اما برای مالقات با تره کی من تنها میروم، در غیر 

بلی، شوما از شودت زیواد کوار گرفتیود، بایود گفوت کوه دشومن خطور نواکی را            : "دووریانکوفپس از استماع حکایت  ستاراستین

 ."برای خود پیدا کردید

ایون اولوین زنوگ نبووده      دووریوانکوف به مجرد ورود به اتواق مهمانخانوه تلفوون زنوگ زد، معلووم میشود کوه در عودم موجودیوت          

رئیس دولت خاطر نشان میسواخت کوه مووتر و محوافظین آمواده اسوتند توا دانشومند را بوه           دفتردر آنسوی لین تلفون مأمور . است

 .اقامتگاه تره کی انتقال دهند

کوه در افغانسوتان بوه    " کابول توایمز  "را بوه شومارۀ توازۀ روزناموۀ      دووریوانکوف توجوه   ستاراسوتین  هنگام انتظار تا رسیدن موتر،

 .سی نشر میشود جلب کردزبان انگلی
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در " عظوویم اش"توره کووی بوا قوود و انودام    " ریاسووتی"در عقوب میووز عظیموی   :  در صوفحۀ اول روزنامووه عکسوی بووه نظور میخووورد   

، یعنوی  "قد بلستی ها"التین را داشت ( T)حالیکه لبخند سعادت بر لبان داشت نشسته بود و در میز دیگری که شکل حرف تی 

 .خود مینگریستند، جابجا شده بودند" رهبر"دیموکراتیک که با خوشی زایدالوصفی به سائر اعضای حکومت جمهوری 

بوه ایون عکوس هوا     : " را مخاطب قرار داده با عصوبانیت گفوت   دووریانکوف  که به تصویر در اخبار اشاره میکرد، ستاراستین

سوفارت میورفتیم در مسویر راه مون تصواویر      وقتی ما و شما امروز از میدان به طرف . در روزنامه  ببینید، حماقتی بیش نیست

شوما توجوه کردیود کوه چهورۀ رئویس         بوه یواد داریود؟   . را که در نقاط مختلف شهر نصب شده اند به شما نشان دادم" رهبر کبیر"

دولت در این تصاویر در زمینۀ رنگ های سبز و آبی بدرستی مالحظه نمیشود، تو گویی سر و تنۀ وی از یخون پیوراهن هوای    

توارتیوف میتوان فکر کورد کوه او یوک    . قرون اوسطی بدر آمده باشد شاهان
  
در عوین حوال در صوورت او    . تموام عیوار اسوت    

این همه چی معنی میدهد؟ شاید تکثیر گستردۀ ایون هموه تصواویر بوا ایون چهورۀ       . کمافی السابق تبسم احمقانه ایرا حک نموده اند

نترتیب رئیس دولوت را بودنام سواخته در محضور عوام وی را بوه حیوث        مضحک تالش کسی از حلقۀ نزدیک تره کی باشد تا بدی

شاید تره کی براستی هم دیگور نمیتوانود واقعیوت هوای پیراموونش را بدرسوتی درک       .  یک کودن و پیرمرد بیکاره معرفی نمایند

 "کند؟

من میدانم مسلک تو اینورا  . ، تو عادت داری، همه چیز و همه کسان را مورد شک و تردید قرار بدهیوالیری": دووریانکوف

اما من تقریبًا مطمئن استم که این یک تصویر مرد عادی و برخاسوته از میوان موردم اسوت کوه از طورف مراجوع        . ایجاب میکند

پروپاگندی عمدًا ایجاد گردیده تا بدینترتیب تفاوتی میوان رئویس جمهوور محمود داوود کوه  کمتور میخندیود، جودی میبوود و غورور           

جامعووۀ " اقشووار پووائینی"موون بووه آن عقیووده هسووتم کووه چنووین یووک تصووویر میتوانوود مووورد پسووند   . جووود آمووده باشووداشوورافی داشووت بو

 ."افغانستان، کارگران و دهاقین قرار گیرد

 "به زبان انگلیسی برای کارگران و دهاقین به نشر میرسد؟" کابل تایمز"این روزنامۀ : "با نیشخندی پرسید ستاراستین

یوواور رئوویس دولووت، صوواحب . اب دادن را نیافووت، زیوورا کسووی نهایووت مؤدبانووه دروازه را تووک تووک زدمجووال جووو دووریوانکوف 

در حالیکوه بکوس    دووریوانکوف . منصب جوانی با بروت های انبوه از پروفیسور دعوت بعمل آورد توا بوه مووتر تشوریف ببورد     

 .کرد ستاراستینی اتاق هوتل را تسلیم کالن مملو از تحایف را با خود برمیداشت، حین رفتن به طرف در خروجی کلیدها

از پروفیسور خواست تا پس از ختم مالقات وی با رئیس دولوت و برگشوتن بوه هوتول بوا او تمواس        ستاراستین هنگام خداحافظی

 .بگیرد

در حالیکه صدایش وارخطا بود به  دووریانکوف .زنگ تلفون پروفیسور صرف صبح روز دیگر حوالی ساعت ده  فرا رسید

در  مووتر توره کوی  بطورف هوتول برمیگشوت در مسویر راه حادثوۀ         " خانۀ خلوق "خبر داد که ده دقیقه قبل وقتی او از  ستینستار

دریوور مووتری   . در این حادثه به کسی صدمه نرسویده بوود  . احتمااًل حملۀ تروریستی علیه تره کی آماده میشد. ترافیکی رخ داد

 .گرفتار و تحت تعقیب قرار داشت که با لیموزین رئیس دولت تصادم نموده بود،

بالفاصله نزد پروفیسور به هوتل رفته در مسیر راه نخست سری به منزل خود زده خریطۀ یخچوال دار ُپور از بیور      ستاراستین

 .را با خود گرفت

یمی در اتاق خود تنها نبود، پروفیسور مصروف صحبت هوای داغ بوا مهمانوان خوود منجملوه نوورزی رئویس اکواد         دووریانکوف

علوم افغانستان و دیگر افغانها که مانند گنجشوکان در زمسوتان بواالی شواخه هوای بوی بورگ درختوان  در چووکی هوا و چپرکوت            

معلووم میشود کوه ایون افغانهوا از دیودار بوا پروفیسوور کوه در کووچی جابجوا گردیوده بوود و دربوارۀ               .  نشسته بودند صحبت میکرد

مطوابق  !" )اسوتاذ "، !"استاذ: "مهمانان گاه گاهی به زبان پشتو میگفتند. خوشوقت بودندمسائل مهمی با آنها گفتگو میکرد بسیار 

 (.متن روسی

بسیار خوشحال گردیده، از این موقع استفاده نموده بوه مهمانوانش فهمانود کوه بایود بورای یوک         ستاراستیناز  آمدن  دووریانکوف

را نه به سوفارت و نوه هوم     ستاراستین دووریانکوفترک کردند و مهمانان بزودی هوتل را . مالقات مهم فورًا به سفارت برود

حوین  )به منزل خود، بلکه از جوار انستیتوت پولیتخنیک گذشوته بوه یکوی از پوارک هوای پغموان بورد کوه در شوروع سودۀ بیسوتم            

فیسوور بیور   ستاراسوتین بوه پرو  . از طرف یکی از مهندسین ایتالوی طورح ریوزی شوده بوود    ( حکومت اعلیحضرت امان اهلل خان
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، که شوخص بوود درغگوو، متظواهر و فتنوه در آن جوا       تورتیفدرامۀ را نوشت که در آن پرسوناژ  1۲۲۱نویسندۀ مشهور فرانسوی مولئیر در سال . اسم یکی از پرسوناژ های کمیدی است 

 .ذاشته شد و بزودی شهرت جهانی کسب کردگروی صحنه به نمایش 1۲۲9این درامه برای اولین بار در سال . دولت شاهی آنوقت فرانسه نمایش درام مذکور را ممنوع قرار داد. یافته بود
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سپس آندو بدون آنکه عجله داشته باشوند بوه گفتگوو و قودم زدن در     . سردی را که اندکی سر او را به چرخش آورد تعارف کرد

 .این محل آرام پرداخته، برگ های سرخ و زرد را که از درختان به زمین افتیده بودند با نوک بوت هایشان میزدند

طوی تموام شوام و شوب آنوروز ویسوکی       . که مالقاتش با تره کی بسیار گرم سپری شود با اندکی خجالت زدگی گفت  دووریانکوف

تره کی با او بسیار عادی بود، مثل سابق یوک دیگور را    دووریانکوفبه گفتۀ . مینوشیدند و کباب و پلو میخوردند" کووین آن"

 .و شوخی میکردند گذشته ها را به یاد می آوردند، به زبان پشتو شعر میخواندند. خطاب میکردند" تو"

صورت گرفته بگونۀ سوال از تره کی به  ستاراستینمحتوای صحبت خود را که در آستانۀ مالقات با تره کی با دووریانکوف 

فعالیت های تبلیغاتی را در رابطه با ترویج شخصیت خود در میان اذهان عامه چگونه ارزیوابی  : " شرح ذیل مطرح کرده بود

او از جوواب مسوتقیم  بوه سووال طفوره      . معلوم میشد که تره کی را به ُبن بست مواجه ساخته بوود  وفدووریانکسوال "  میکنی؟

تووره کووی افووزوده بووود کووه امووین در ایوون رابطووه بووه وزارت  . رفتووه و مشوووره داد تووا در اینمووورد بووا حفوویظ اهلل امووین صووحبت شووود 

 .رت بعمل می آورداطالعات کلتور وظیفه میدهد و این او است که از تطبیق دساتیرش نظا

بوه انودازۀ کوافی هووای توازۀ کوهسوتانی را استشومام نمووده او را بوه منوزل خوود             دووریوانکوف میدید شرق شناس  که ستاراستین

دیور زموانی اسوت کوه غوذا را آمواده نمووده و         تموارا یقوین داشوت کوه خوانم او      ستاراستین. برای صرف غذای چاشت دعوت کرد

 .انتظار آمدن آنها را میکشد

 .بوووا شووودت تموووام اداموووه یافوووت  دووریوووانکوفحوووین صووورف غوووذا بحوووث و گفتگوووو میوووان موووأمور کشوووف و   ستاراسوووتیندر منوووزل 

هرچوه بیشوتر   " انقوالب ثوور  "مالقات با تره کی یکبار دیگر بواور مورا مبنوی بور آنکوه      : "با جرئت و اطمینان گفت دووریانکوف

همه سرکوبی مرگ بار دشمنان داخلوی کوه خطور نواکترین دشومنان      ثبوت این ادعای من قبل از . استحکام می یابد، قوت بخشید

 ."خط اول استند، یعنی پرچمی ها، میباشد

. . گردیدند، بعد چی؟ به دنبال آن خط دوم، سوم، چهارم" خط اول"خوب گیریم که خلقی ها نایل به سرکوبی این : "ستاراستین

اسوت، و مون فکور میکونم کوه توره کوی و طرفوداران او در خطوا           حاکمیت جدید هنوز بسیار ضعیف. یکی پی دیگر خواهد آمد. 

در شرایط کنونی بهتور موی بوود اگور آنهوا بوه جبهوۀ وسویع نیورو هوای           . استند که حمایت کارمل و همکاران او را از دست دادند

 .ندنمیساخت" خلق"دیموکراتیک و وطنپرست اتکاء میکردند و امکانات خود را محدود به اعضای جناح سکتاریستی 

در : "در حالیکووه در لبووان پندیووده اش قووف سووفید پیوودا شووده بووود، گفووت        . را آزرده سوواخت  دووریووانکوف " سیکتاریسووتی "کلمووۀ 

 !"بلی، من کمونیست و بلشویک شوروی و یک خلقی معتقد هستم. اینصورت مرا نیز سیکتاریست حساب کن

در دووریوانکوف   دیگر شوود، بوه موقوع مداخلوه نمووده از     که احساس میکرد گفتگوهای مردها میتواند سبب رنجیدن از یک تمارا

که در جر و بحث ها ماستر بود و نو شوروع   دووریانکوفاما . بارۀ انستیتوت شرق شناسی، جائیکه او قباًل کار میکرد پرسید

 .زدتوجهی ننموده تصمیم گرفت مخاطب خود را  بصورت قطعی مغلوب بسا تمارابه یک بحث داغ سیاسی کرده بود، به 

 :پرسید ستاراستینپروفیسور با لحن عادی از 

 "، تو اصاًل یک آدم عاقل استی یا چطور؟والیری"

در انستیتوت های علمی نیز ایفوای وظیفوه   . من با علوم سرو کار ندارم. نمیدانم، من به عقل زیاد ضرورت ندارم: "ستاراستین

 ."نمیکنم

آیا توو توأریخ را نیآموختوه ای؟ توو نمیودانی کوه       . حرف میزنی پوزانوفنی اکنون تو درست مانند سفیر خود، یع: "دووریانکوف

یک انقالب واقعی نمیتواند به جبهۀ وسیع و دیموکراسی اتکاء داشته باشد؟ این اصل در همه گوشه های جهان، در هور کشوور   

هیچگواه پوا برجوا نخواهود      در صورتیکه در اینجا  دیموکراسی شروع شوود، انقوالب  . و مخصوصًا در افغانستان یک سان است

یوک انقوالب واقعوی    . ماند، صرف سخنان میوان تهوی در بوارۀ ضورورت و چگوونگی بوه راه انودازی انقوالب بواقی خواهنود مانود           

زمانی میتواند صورت بگیرد کوه در بخوش معینوی از جامعوه از طورف یوک حوزب سیاسوی احتورام بالقیود و شورط و آهنوین بوه              

بعضوًا الزم اسوت نهایوت بوی     . انقوالب یکوی از بزرگتورین خشوونت هوا اسوت      . ب کنند تأمین گوردد ارادۀ آنهایی که میخواهند انقال

بورای یوک انقوالب واقعوی در     . رحمانه عمل کرد، زیرا هر فرد  باید بداند که اگر از انقالب حمایت نکند، از بین خواهود رفوت  

گیوتینکار است که در میدان های بزرگ شهرها بالوقفه 
  
 .ته باشندها فعالیت داش 
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  Guillotine Dr.  پروسۀ اعدام ها که در این زمان بی شمار شده بودند، آلۀ خاصی را برای "  انسانی ساختن"برای ( وقوع انقالب کبیر فرانسه سال) 1۱39یکی از انقالبیون در سال

 .آلۀ مذکور به نام همین شخص، یعنی گیوتین یاد میگردد. اعدام  ابداع  نمود که دیر زمانی از آن برای اجرای اعدام ها استفاده میشد
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.  بلوی، شوما میگوئیود کوه انقوالب بوه قربوانی ضورورت دارد        : "که از چنین شدتی متحیر شده بود بوا لحون کشویده گفوت     ستاراستین

اما بخاطر چی؟ چرا نظامیان در افغانستان یکدیگر خود را از بین میبردند؟  برای چوی اینهموه خوون    . ها سر ببرند گیوتینباید 

به نام چی این هموه  .  من از دیدن آن احساس درد و وحشت میکردم. را با چشمان خود مشاهده نمودمریختانده شد؟ من اینهمه 

مردم به قتل رسیدند؟  کدام نتایج مثبت پس از گذشت ماه ها بعد از هفت ثور بوه دسوت آموده انود؟  کجوا اسوت آن گلهوای کوه در         

 "زمین خون آلود باید سر میکشیدند؟

خطوط اساسوی  "انی ها بخاطر آن صورت گرفتند تا معاصر ترین پروگرام برای افغانستان، یعنی همۀ این قرب: "دووریانکوف

 ."به تصویب رسید" انقالب"اگر به یاد داشته باشی  پروگرام مذکور در دوازدهمین روز پس از .  بتواند تطبیق گردد" انقالب

ده ام و حتوی کموک کوردم توا قسومتی از آن بوه زبوان روسوی         بلی این پروگرام را بتصویب رسانیدند، من آنرا خوان: "ستاراستین

. پروگرام واقعًا خوب است، اگر چه نام آن چندان دقیق نیست و در  متن آن نیوز  بوی نظموی هوای بنظور میرسوند      .  ترجمه شود

توالش بخواطر    کوار و . اما در شرایط کنونی این پروگرام اعالمیه ای بیش نبوده و بیشتر به سوگندهای جادوگران شوباهت دارد 

 ..."فقوووووووووط حرفهوووووووووا اسوووووووووتند کوووووووووه بگووووووووووش میرسوووووووووند   . تطبیوووووووووق ایووووووووون پروگووووووووورام در عمووووووووول بنظووووووووور نمیخوووووووووورد   

محتوووای ایوون پروگوورام را بایوود قبوول از همووه در صوودور فرمووان هووای نهایووت مهووم   : "بووا لحوون اسووتادانه توضوویح داد دووریووانکوف

حات بی سابقه در افغانستان  به راه افتواده انود؟  ایون    ، آیا تو نمی بینی که اصالوالیری .شورای انقالبی اینکشور مالحظه نمود

کشور بزودی تغییر خواهد کرد، و از یک کنج فراموش شدۀ  فقر  و فالکوت بوه یوک کشوور انکشواف یافتوۀ سوسیالیسوتی مبودل         

 !"خواهد شد

سوکو موی فرسوتند؟ در بیانوه     در کجا من باید اینهمه را ببینم؟  در تلگرام های کوه مشواورین اموور حزبوی موا بوه م      : " ستاراستین

 "افغانی؟ در فرمان های آنها؟" رهبران"های 

 "چرا تو از این فرمان ها اینقدر خوشت نمی آید؟: "دووریانکوف

! خووب بیائیود بخووانیم   : "از الماری کتاب هائیکه میان دهلیز و اتاق نان خوری قرار داشت دوسیۀ را برداشوته گفوت  ستاراستین 

فرمان اعالم میدارد که افغانستان جمهوری دیموکراتیک بوده و بالفاصله تأکید میکند که در این کشور این . فرمان شماره اول

البتوه صوادقانه بگوویم، مون بوه مثابوۀ یوک انسوان شووروی و عضوو حوزب کمونیسوت مخوالف              . سیستم یک حزبی عملی می شود

ز میتوانود  ماننود سیسوتم دو حزبوی و کثیور الحزبوی       من به آن عقیده استم که دیموکراسی یک حزبوی نیو  . سیستم یک حزبی نیستم

سیستم یک حزبی به عنوان حربه ای کوه میتوانود جوابگووی تقاضواها و عورف      . معمول در کشورهای سرمایه داری مثمر باشد

در توره کوی   . در قانون اساسوی جمهووری محمود داوود خوان نیوز تسوجیل یافتوه بوود        "  انقالب ثور"مردم افغانستان باشد، قبل از 

تأسف است که این سیستم یک حزبوی در افغانسوتان، یواران سوابقه، یعنوی پرچموی هوا و        . اینجا هیچ چیز جدیدی را ابداع ننموده

 ."سائر عناصر را سرکوب کرد

تره کی دیروز شوام در ایون بواره بوه مون      . بلی،  اما فراموش نکن که این پرچمی ها دست به توطئه زده بودند: " دووریانکوف

 .آنها قرار بود کودتای نظامی را به راه بیاندازند. ردحکایت ک

به تأسی از . پیش برویم و فرمان شماره دوم را بررسی نمائیم. به هر حال بیائید این پرچمی ها را کنار بگذاریم: "ستاراستین

ط و تابعیت افغانی ایشان فرمان مذکور ملکیت های آنعده از اعضای خانوادۀ شاه سابق افغانستان که زنده باقی مانده اند ضب

شما چی فکر می کنید آیا چنین یک عملی مانند سلب حقوق مدنی و مخصوصًا غصب ملکیت های . سلب گردیده است

اعضای خانوادۀ شاهی مربوط قوم محمد زائی با رسوم و غرور ملی افغانها مطابقت دارد؟ شما بهتر ازهر کس دیگر میدانید 

از برکت فداکاری و وطنپرستی . و نیم صد سال برای استقالل کشور مبارزه کرده اند که سران قوم محمد زائی طی یک

قوای افغانی تحت رهبری قهرمانان همین قوم در برابر انگلیس ها . همین خانواده، افغانستان هیچگاه مستعمرۀ برتانیه نگردید

بر می خیزد و اوالدهای سران ملی ( است هدف تره کی)و اکنون یک شخص مجهول الهویۀ . طی سه جنگ ایستادگی نمودند

به نظر شما افغان ها به اینهمه حرکات با کدام نظر . را خائنین ملی اعالم می کند و ملکیت های ایشان را غصب می نماید

 "خواهند دید؟
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و پر زخ او بلکه  پیشانی سقراط مانند نه تنها عمیقًا بفکر فرو رفت، او آنقدر در اندیشه ها غرق شده بود که دووریانکوف

 .حتی سر تاس وی نیز از فرط افکار چروک دار شده بود

پس از اعالم فرمان شماره دوم، نمایشگاه فروش اشیا و لوازم خانوادۀ شاهی و رئیس جمهور داوود : "در ادامه ستاراستین

تحفۀ )ی زمین قالین دست کاری شدۀ در برابر دروازۀ دخولی این نمایشگاه باال. از آن بازدید کردیم تمارامن و . دائر گردید

برگذار . شدۀ رئیس جمهور اسبق کشور قرار داشت فرش شده بودبافته که در آن تصویر ( اهالی بغالن یا مزار شریف

کنندگان نمایشگاه به این فکر بودند که مراجعین حین دخول به سالون نمایشگاه باالی صورت رئیس جمهور داوود قدم گذاشته 

معنی این بی حرمتی را در برابر دشمنی که مغلوب گردیده من نتوانستم درک . خود را با آن پاک خواهند کردو بوت های 

من و همسرم و بسیاری از  .تا جائیکه من می توانم قضاوت کنم  میان افغان ها اینگونه بی حرمتی معمول نیست!  نمایم؟

 .افغان ها باالی قالین واضح است که پا نگذاشتیم

لباس، پاپوش ها، ظروف، جواهرات، عمدتًا چیزهای ارزان قیمت و مستعمل به : ایشگاه مذکور اشیای مختلف از قبیلدر نم

افغان ها و خارجی ها از متواضع بودن اعضای از  ماعهمۀ مراجعین،. منظرۀ اندوهگینی بود. نمایش گذاشته شده بودند

. آی. سی"برخوردم، او مأمور  دفتر  لینوکسنجا من با آشنای سابقۀ خود در آ .خانوادۀ شاهی افغانستان به حیرت افتاده بودند

من کرتی دریشی خواب محمد داوود را که " چیزی خریدی؟: "از من پرسید لینوکس. سفارت امریکا در کابل است. ای

ه قیمت نهایت ناچیز من این کرتی را ب. میگویند داوود وقتی از کار به خانه بر می گشت به تن می کرد به او نشان دادم

به نوبۀ خود دو انگشتر  لینوکس. خریدم، البته کرتی ارزش آن پول را هم نداشت، کرتی برایم به مثابۀ یک یادگار جالب بود

 نقره ای را که در آن سنگ های الجورد کار شده بودند و یک پیالۀ قهوه ساخت فابریکه چینی از تولیدات فابریکۀ 

بلی، : "گفتم لینوکس من به. شوروی را که در همین نمایشگاه خریداری نموده بود برایم نشان داد لیننگرادشهر  لومونوسوف

مخالفت کرده گفت که  لینوکساما ." طوریکه دیده می شود خانواده های شاهی و رئیس جمهور داوود چندان ثروتمند نبودند

ی شود، و این ثروت به این نمایشگاه را نیافته، چون آنرا ارزش ملکیت های خانوادۀ شاهی افغانستان ملیون ها دالر تخمین م

 . . ."به غارت بردند" انقالبیون"

 :نخست خواست از خود عصبانیت نشان بدهد، ولی سپس با لحن آرام گفت دووریانکوف

 "تو میخواهی بگوی که تره کی دست به چور و چپال زده؟"

عین حال من نفی نمی کنم که کسان دیگری مثاًل امین و یا سائر منصب اما در . نی، من اینطور فکر نمی کنم: "ستاراستین

 . بیائید به بحث پیرامون فرمان ها برگردیم. ولی این مبحث دلچسپ نیست. داران، به اشیای قیمتی دستُبرد زده باشند

همه قوانینی که قباًل  مطابق مندرجات فرمان شماره سوم، قانون اساسی نظام جمهوری محمد داوود ملغی اعالم می گردد و

جملۀ ." قرار نداشته باشند نیز لغو می شوند" انقالب ثور"به استثنای آنهائیکه در تضاد با اهداف و وظایف "جریان داشتند 

فکر می کرد " اهداف و وظایف انقالب"تو گوئی سردار محمد داوود حین تصویب قانون اساسی خود در بارۀ . عجیبی است

مطابق فرمان یاد شده وظایف و صالحیت های ستره محکمه به شورای عالی عدلی که در . بین برود که در نتیجۀ آن از

صالحیت های قاضی القضات به وزیر عدلیه . برابر شورای انقالبی جمهوری دیموکراتیک مسؤولیت دارد، سپرده میشود

اینهمه بدان معنی است که رژیم . و می شودانقالبی نیز در برابر شورای انقالبی جوابگ -محکمۀ نظامی . تفویض میگردد

جدید افغانستان از اصل سه گانۀ تقسیم  قدرت عدول نموده و تمام قدرت را در  دست شورای انقالبی،  یعنی در دست یک 

 ."شخص، تره کی متمرکز می سازد 

لیزم و کامیابی در جنگ دوم جهانی من از تو سؤال دارم، آیا ما در کشور خود نایل به اعمار سوسیا! والیری:  "دووریانکوف

 "متمرکز نمی بود؟ ستالینمی شدیم  اگر تمام قدرت در دست یک شخص، یعنی 

افزون بر آن . ما تأریخ دیگر و سرنوشت متفاوت داریم. اما اتحاد شوروی و افغانستان کشورهای متفاوت استند: "ستاراستین

د و کودتای ثور در افغانستان چی زمانی رخ داد؟ طی این مدت زمان از یاد نبرید که انقالب ما چی وقت به پیروزی رسی

اگر دقیق تر گفته باشم، ما نمیتوانیم و . به نظر من  موازی شمردن این حوادث تاریخی معقول نیست. جهان تغییر یافته است

 ."حتی حق نداریم تجارب اتحاد شوروی را در افغانستان عملی نمائیم

 تمارا او را ذله ساخته رو به  ستاراستینر فرو رفت، سپس دیده می شد که صحبت خسته  کننده با نخست به فک دووریانکوف

در پنجاه و چهار سالگی پس از وفات  دووریانکوف. نموده  و در بارۀ عروسی دوم خویش به وی شروع به حکایت کرد

 :ریسته به بحث ادامه دادبا خشم بطرف همسرش نگ ستاراستین .همسرش برای بار دوم ازدواج نموده بود
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. فرمان مذکور نشان و سمبول دولتی کشور را تعیین می نماید. و حاال بیائید که در مورد فرمان شماره چهارم صحبت کنیم"

تا . رنگ بیرق دولتی افغانستان سرخ اعالم شده؛ این رنگ متعلق به پشتون ها و همه اقوام که ریشۀ آریائی دارند می باشد

اما به نشان بنگرید، چرا در آن کلمۀ . میتوانم قضاوت کنم افغانها  این رنگ را با رضایتمندی می پذیرندجایی که من 

حزب کمونیست : "، یعنی نام حزب را حک نموده اند؟ تصور کنید که در بیرق دولتی اتحاد شوروی رسم می بود"خلق"

ب کوهستانی، پلنگ برفی یا بزغاله جابجا می شد و یا هم به عقیدۀ من در بیرق افغانستان باید سمبولی مثلی عقا". شوروی

 ."ک یا کدام شاعر مشهور دیگر افغانستان درج میگردیدټقسمتی از شعر حماسی شاعری مانند اجمل خ

و من نیز . بلی، در این قسمت دوستان ما اندکی بی توجهی نموده اند، کار درستی نکرده اند: "با صدای متفکر دووریانکوف

و در حالیکه میخواست توتۀ کباب را با پنجه اش در ." انتخاب بهتری می شد جستجو شود. مورد به آنها کمک نکردم در این

 ."به هر حال، برو به فرمان شماره پنجم:  "قاب بقابد گفت

فصل می  فرمان شماره پنجم سرنوشت اعضای خانوادۀ اسبق شاهی را که اکنون در ایتالیا اقامت دارند حل و: "ستاراستین

بیست و سه تن از اعضای این خانواده منجمله اعلیحضرت ظاهر شاه، ملکه حمیرا، شاهزاده احمد شاه و سائر قریبان . کند

شاه و قبل از همه داماد اعلیحضرت و قوماندان اسبق قوای مرکز عبدالولی خائن بوطن اعالم شده و تابعیت افغانی ایشان 

ک فرمانی که در بطن آن اینقدر ترس و جعل است، کاری بود ضروری؟  هیچکس از آیا صدور چنین ی. سلب گردیده است

در اروپا . اعضای خانوادۀ شاهی آرزو نداشت به افغانستان برگردد، چی رسد به آنکه به مبارزه علیه رژیم خلقی ها بپردازد

یه خلقی ها اقدامی بکند، بدون در نظر در عین زمان اگر کسی از آنها می خواست عل. آنها خود را در امان احساس می کنند

سپهساالر محمد امیکه گهن: اتفاق افتاد 1929سال  بهار چیزیکه یک زمانی در. داشت فرمان تره کی به مبارزه می پرداخت

جمع آوری نموده و به صوب کابل نادر خان با برادرانش شاه محمود خان و مارشال شاه ولی خان غازی اقوام پشتون را 

 ."وده تا ادارۀ باندید بچۀ سقاء را از میان ببردحرکت نم

به او پیشنهاد نمود تا فرمان شماره ششم را که در ماه جوالی به  ستاراستیندر این مورد استداللی نکرد،  دووریانکوفچون 

مالکین و سود به اساس فرمان مذکور دهاقین افغان از پرداخت قرضه ها به . نشر رسیده بود با تفصیل بیشتر بررسی نمایند

دهاقین بی زمین و مزدورکاران کامالً  از پرداخت قروض در برابر مالکین و سود خوران صرف . خواران آزاد می شدند

تخفیف مشابه را دهاقین کم زمین و فاقد زمین که در . نظر از میعاد اخذ قرض ها و فیصدی های آن آزاد اعالم می شدند

 .قرض داشتند نیز  بدست آوردند 19۱۱لۀ گرو الی سال برابر اشخاص انفرادی به اساس معام

ضمیمۀ فرمان شماره شش، در نظر داشت تا برای حل مشکالت دهاقین در سطح والیات، ولسوالی ها و در صورت 

که از طرف حاکمیت )در ترکیب این کمیته ها معموالً  رئیس کمیته . ضرورت در قریه جات بزرگ کمیته هایی ایجاد شوند

، نمایندۀ معارف، نمایندۀ وزارت زراعت و همچنان دو شخص څارنوالی، مسؤول امور ملکیت ها، نمایندۀ (عیین میشدجدید ت

مخصوصًا در ولسوالی ها مناقشات میان مالکین و " کمیته های حل مشکالت دهاقین. "متنفذ از میان دهاقین قرار می داشتند

شده را به مالکین قبلی آن مسترد نموده، تعیین اندازۀ زمین برای مالکین دهاقین را حل و فصل نموده، زمین های گرو داده 

 . به اساس قباله های ثبت شده، چگونگی اخذ مالیات از زمین وغیره را بررسی و رسیدگی می نمودند

)...( 

درست در همین ، اما ردیده بودندگولسوالی ایجاد  1۱9والیت و  2۱در " کمیته های حل مشکالت دهاقین" 19۱3دراکتوبر 

 .زمان اعتراضات جدی دهاقین در والیات مختلف علیه حاکمیت نیز به راه افتید
 

اقتصادی را که در قریه های افغانستان  –این فرمان در حقیقت بنیاد روابط اجتماعی  بلی: "در ادامۀ حرفهایش ستاراستین

 .طی سده ها معمول است، از بین می برد

تان را بشوراند، زیرا نه تنها نارضایتی مالکین و سود خوران را به بار خواهد آورد بلکه در میان فرمان میتواند تمام افغانس

. دهاقین نیز سر و صدا هایی را تحریک خواهد کرد چون مالکین و سود گیران از دادن قرض به آنها امتناع خواهند ورزید

گیرد و در حیات روزمرۀ قریه مداخالت نا عاقبت در صورتیکه حاکمیت خلقی ها در تطبیق این فرمان از شدت کار ب

فکر میکنم این کار : "در حالیکه قاطعانه اعتراض میکرد دووریانکوف ."اندیشانه بنماید عواقب ناگواری را باید انتظار داشت

حل "ا برای تو خود بهتر میدانی که به اصطالح ایجاد کمیته ها در والیات، ولسوالی ها و در قریه ه. صورت نخواهد گرفت

، قبول کن که همۀ ما میخواهیم تا مشکالت والیریدر عین حال . هنوز صرف یک اعالمیۀ بیش نیست" مشکالت دهاقین
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قضاوت کن جهان گام به گام با قرن بیستم در حرکت است در حالیکه آنها در شرایط ت دهاقین افغان باالخره رفع شوند، خود

در صورت . نباید برای همیشه زیر یوغ مالکین و سود خوران قرار داشته باشند یندهاق این. قرون اوسطی به سر می برند

 ."اتکاء نهایت جدی اجتماعی را بدست می آورد کامیابی پروگرام مذکور حاکمیت جدید

یتی اگر این پروگرام ناکام شود؟  باید در نظر داشت کوه نارضوا  : "که در آوازش تردد و دلهره احساس میشد پرسید ستاراستین

از بابت درهم شکنی روابوط عنعنووی در قریوه میتوانود بوا ناخشونودی موردم از اقودامات دیگور حاکمیوت جدیود یکجوا شوود، موثاًل               

 "؟!نارضایتی در مورد فرمان شماره هفتم

 :سپس با نا امیدی آه کشید. بازهم عمیقًا بفکر فرو رفت دووریانکوف

 ."به بار آوردبلی، این فرمان میتواند دشواری های زیادی را "

حقوق زن و مرد در حصۀ دسترسی به حقوق : " نشر شد هدف آنرا دنبال میکرد تا اکتوبر 1۱فرمان شماره هفتم که به تأریخ 

مدنی مساویانه تأمین شود، روابط فئودالی و پدر ساالرانه میان زن و شوهر از میان برود و روابط صمیمانۀ خانوادگی هرچه 

 ."بیشتر تحکیم یابد

منبعد این پرداخت نمی توانست مبلغ باالتر از ده . د مذکور پرداخت مالی یا پولی را در برابر عروس محدود می ساختسن

البته معلوم نبود که )درهم که معادل سیصد افغانی در اسعار افغانستان باشد که به اصطالح، شریعت آنرا تعیین کرده است 

یین گردیده بود، بطور مثال مبلغ مذکور مساوی به  قیمت یک ُگرز سگرت این ده درهم به اساس کدام حساب و منطق تع

چون پیغمبر مسلمین ده درهم پرداخته بود، بناًء هیچ : "در این باره استدالل میکردند(. امریکائی در بازارهای افغانستان بود

ن شخصی خود را سخاوتمند تر از مسلمانی حق ندارد بیشتر از وی بپردازد، در غیر آن معنی آنرا خواهد داشت که چنی

همچنان این فرمان اعطای تحایف و سوغات را از طرف داماد به مناسبت اعیاد، جشن ها و همچنان وفات ." پیغمبر میداند

هکذا مجبور ساختن عروس یا داماد برای برپا نمودن . اقارب عروس به عروس و اعضای خانوادۀ وی منع قرار میداد

ل به خشونت یا به دلیل درخواست مصارف گزاف تا بدین ترتیب از عروسی صرف نظر نمایند، منع عروسی یا تهدید، توص

نقض مقررات تسجیل شده . سن قانونی ازدواج برای دختران شانزده سال و پسران هژده سال تعیین میگردید. قرار داده میشد

 .رابطه به عروسی در نظر داشت در فرمان حبس از شش ماه الی سه سال با ضبط هرگونه پرداخت ها را در

باسماچ ها"به یاد دارید چگونه جنبش : "ستاراستین
  

از : "در آسیای میانۀ ما شروع شد؟  و خود به سوال خود جواب داد" 

از منع قرار دادن ازدواج های متعدد، از دور کردن حجاب، مجبور ساختن اناث . زنان" آزاد ساختن"همین به اصطالح 

حاکمیت شوراها دیر زمانی . را به دقت آموختم" باسماچ ها"من تأریخ مقاومت . واد، کسب حرفه و مسلکبرای فراگیری س

با . با آنها در مبارزه بود و اینکه آنها باالخره مغلوب شدند دلیل آن در کثیر القومی و کثیر المذهبی بودن کشور ما است

موازی با این مبارزه، نفوس آسیای میانه را بلوسیلۀ . می جنگیدند عمدتأ روسها، اوکرائینی ها و التویائی ها "باسماچ ها"

به . مذکور نه تنها در شهر ها بلکه در قریه جات نیز صورت میگرفت" افزایش. "می بخشیدند" افزایش"اقوام غیر مسلمان 

 .د اعزام میشدنددهکده های بومی ها داکتران و معلمین روسی که طرز زندگی خود را به دهاقین محلی  یاد میدادن

باسماچ "در صورتیکه در اینجا جنبش مقاومت همگانی، مانند . در افغانستان اضافه از نود و نه فیصد مردم مسلمان هستند

 .جان بگیرد حاکمیت  در برابر آن ایستادگی کرده نمیتواند" ها

حاکمیتی در کشور آنها وجود دارد، تا من همچنان فکر میکنم که به افغانها مانند اکثر مردم در جهان مهم نیست که چی 

زمانیکه این حاکمیت به جیب های شان دست درازی نکند و به منازل شان سر نزند و درس آنرا ندهد که چگونه باید روابط 

هرگاه چنین اتفاقی بیافتد، نارضایتی مردم شدت خواهد گرفت و عواقب نهایت خطرناکی را در . خانوادگی خود را بسازند

 ."واهد داشتقبال خ

 ."من در بارۀ همین موضوع دیروز با تره کی صحبت داشتم. تو حق بجانب استیوالیری در این قسمت : "دووریانکوف

 "تره کی چی میگفت؟: "ستاراستین

                                                           
65

در  191۱پوارتیزانی اهوالی آسویای میانوه کوه پوس از پیوروزی انقوالب اکتووبر           -سیاسوی  -جنبش نظامی. ۀ ترکی داشته به کسیکه حمله و تاخت و تاز میکند اطالق میشودریش" باسماچ"کلمۀ  

 .مشهور است" باسماچی ها"و شوروی سازی آسیای میانه پرداختند نیز به ( کمونیست ها)ۀ مسلحانه علیه بلشویک ها به مبارزطی سالهای متمادی  روسیه 
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آنها را به مردم و به جهانیان " انقالب"تره کی به آن باور است که فرمان شماره هفت باید خصلت مترقی " :دووریانکوف

من فکر میکنم که تطبیق این فرمان و نظارت از آن خیلی دشوار خواهد بود، بنا برین فرمان مذکور عجالتأ . بسازدثابت 

 ."بیشتر شعاری و پروپاگندی است، و ارزش عملی ندارد

اوی حرف اساسی هم در همین جاست که نتایج عملی از این همه مس: "در حالیکه قیاقۀ متفکر به خود گرفته بود ستاراستین

امکان مناسبی بدست خواهند آورد تا از این سند در تبلیغات خویش استفادۀ " انقالب"به صفر خواهد بود، در حالیکه دشمنان 

 ."سوء کنند

 .متن پر حجم فرمان شماره هشتم را در برابر خود گذاشته و به تحلیل محتوای آن پرداختند ستاراستینو  دووریانکوف سپس

باغ ها، )در فرمان اندازۀ تصاحب زمین درجه اول . بوط به اصالحات ارضی را در بر می گرفتفرمان مذکور مسائل مر

جریب یا شش ( سی) 30برای یک خانواده در سراسر افغانستان (  تاک ها، زمین آب دار که سال دو مرتبه حاصل میدهد

زمین های . رداخت قیمت آن حذف میگردیدهرنوع زمین ها بیشتر از اندازۀ معین شده بدون پ. ردیده بودگتعیین  هکتار

بالعوض را دهاقین، مزدور کاران و کوچیان فقیر که بدون زمین و کم زمین می بودند و تعهد می بستند که شخصًا از آن 

 .بهره برداری می کنند بدست می آوردند

. زمین از او واپس گرفته می شد در صورتیکه دهقان پس از دریافت زمین طی مدت سه ماه از آن استفاده بعمل نمی آورد،

کسانیکه زمین ها را به اساس فرمان شماره هشتم بدست آورده بودند حق نداشتند آنرا کمتر از پنج جریب بخش بندی نمایند، 

طفل یا زن که یگانه عضو خانواده می بود و توانائی بهره برداری از . به گرو بگذارند، کرایه بدهند و یا هم بفروش برسانند

. در اینصورت اجازه داده می شد تا زمین به قیمت معینی به اجاره داده شود. مین را نمیداشتند از این امر مستثنی بودندز

افزون بر کودکان و زنان که قادر نبودند از زمین به بهره برداری بپردازند، حق به اجاره دادن زمین را مأمورین دولتی و 

 .کسبه کاران نیز داشتند

زمین های ضبط شده از کسانیکه بیشتر از سی جریب زمین : ابل تقسیم در برگیرندۀ زمین های ذیل بودندزمین های ق

میداشتند، زمین های دولتی، زمین های متعلق به خانوادۀ شاهی و همچنان زمین های که در نتیجۀ ایجاد پروژه های آبیاری 

برای توضیع . زمین های واقوف قابل ضبط نبودند. ودندسروی می شدند اما برای تأسیس فارم های دولتی مناسب نمی ب

در قدم اول زمین را دهاقین فاقد زمین که برای زمین داران و مالکین کار می کردند : زمین ها سلسله ای ترتیب گردیده بود

د شان زمین بدست می آوردند و سپس دهاقین و کوچی های بی زمین از والیات دیگر در صورتیکه برای آنها در والیات خو

 .پیدا نمی شد

طی اصالحات ارضی در نظر بود تا  دهاقین هرچه زودتر در کوپراتیف ها متحد گردیده و برای دهاقین به صورت انفرادی 

و کوپراتیف ها قرضه های بانکی با تخفیف برای خریداری تجهیزات و ابزار زراعتی، کود کیمیاوی و تخم های درجه بندی 

 . .(.). شده ارائه می شد
 

به نظر من سند بدی نیست، البته کاستی ها در آن وجود دارند، اما : "پس از آنکه خواندن متن را ختم کرد گفت دووریانکوف

فرمان مذکور باید زمین داری را نظم  و نسق بدهد، استثمار فقیر ترین . با آنهم اهداف خیر خواهانه در آن گذاشته شده اند

حاال مهم آن است . ، انکشاف زراعت را نفس تازه بدهد و نتیجتأ سطح زندگی مردم را باال ببرداقشار جامعه را خاتمه ببخشد

 ."تا این فرمان صادقانه عملی گردد

شما فکر نمی کنید که ضبط زمین های اضافی می تواند سبب  برهم خوردن و افالس زمین های بزرگ مالکین : "ستاراستین

 "، گردد؟که حاصالت عظیم  به بار می آوردند

بهتر خواهد بود تا چنین زمین . من قباًل تذکر دادم که در تطبیق اصالحات ارضی باید از عقل کار گرفته شود: "دووریانکوف

 ."ها بالفاصله در کوپراتیف ها درآیند

 "آیا مالکی که قباًل مالک این زمین بود عضو کوپراتیف می شود؟: "ستاراستین

 ."میتوان به کوپراتیف نگرفت چنین یک مالک را: "دووریانکوف

پس این مالک چی باید بکند؟  نباید از نظر دور داشت که بسیاری از زمین داران بزرگ دارای . . . خوب : "ستاراستین

نوکرهای بی شمار و دسته های مسلح استند که از مالکین معاش بدست می آورند، افزون بر آن اوالدهای ایشان  معموالً  در 

مالکین روابط خوبی با روحانیون متنفذ دارند، میرآب های که آب را در زمین ها تقسیم میکنند به . ار استنداردو منصب د
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آنان ارج می گذراند، میدانید بعضأ من به آن فکر می افتم که این اصالحات عمدًا مردم را برای مبارزه با رژیم جدید تحریک 

 ."می کنند

تالش می کنند در " انقالبیون"من قبول دارم که شتاب وجود دارد، . مت مبالغه میکنی، تو در این قسوالیری: "دووریانکوف

همه مسائل از تجارب انقالبی ما شوروی ها تقلید کنند، همچنان خصوصیات جامعۀ افغانی به اندازۀ کافی مد نظر گرفته نمی 

شما که فرمان های مذکور می توانند دهاقین را به  فعالیت های توضیحی در ولسوالی ها و والیات قلیل اند، اما با گفتۀ. شوند

 ."ضد حاکمیت تحریک  کنند، نمی توانم موافقت نمایم

 .انتقال داد" کابل"پس از صرف غذای چاشت ستاراستین پروفیسور را به هوتل 

که در جر و  او ناگهان درک کرد. یک نوع ناراحتی وجدان احساس می کرد  دووریانکوف ستاراستینهنگام خداحافظی با 

در آنوقت معلومات مکمل یا تقریبًا مکمل را در بارۀ قیام " کشف خارجی"مأمور دفتر . بحث ها با این عالم چندان صادق نبود

او میدانست که در قلمرو پاکستان رؤسای تنظیم های جهادی . های ضد حکومتی که در والیات کشور شروع شده بودند داشت

او از فعالیت های جدی که میان سران اقوام  .ه های مسلح برای اعزام به افغانستان آغاز کرده اندبه تعلیم و آماده سازی دست

پشتون و متنفذین دینی، شبکه های استخباراتی امریکا و پاکستان به راه انداخته بودند و همچنان از آمادگی مردم برای مبارزه 

 .دامات متقابل حکومت جمهوری دیموکراتیک نیز مطلع بوداو هکذا از ضعف اق. علیه رژیم کابل بخوبی آگاهی داشت

نیز به نشر می " تاس" برخی از خبرها در بارۀ ناآرامی ها در بعضی از والیات کشور البته از طریق آژانس خبر رسانی

و " ثور انقالب"اما در مجموع مطبوعات شوروی با جمالت مبالغه آمیز و آفرین گفتن ها از پیشروی و کامیابی . رسیدند

شوروی  -افغانستان حمایت می شود و ملت از انکشاف دوستی افغان" اکثریت مردم عادی "اینکه تحوالت جدید از طرف 

بدون شک به  دووریانکوف!  چنین بود هدایت کمیتۀ مرکزی حزب کمونیست اتحاد شوروی. استقبال میکند حکایت میکردند

. دولتی شوروی قرار می داد دسترسی داشت –ود از نومینکالتور حزبی در اختیار حلقۀ محد "تاس"معلومات محرمی که 

 .ردیده بودگمواجه با چه تهدیدی عظیمی  19۱3مگر او حتی تصور نمی کرد که افغانستان در اخیر سال 

 :و همسرش نامه ای نوشت که در آن آمده بود ستارستینبه  دووریانکوف پس از برگشت به مسکو پروفیسور

اما این . نستان چند مرتبه از من خواهش کرد تا من برای حل پاره ای از مسائل مشخص به آن کشور برومرهبری افغا"

مانند پارچۀ سرخ باالی ( است پوزانوف هدف سفیر شوروی در کابل)باالی سفیر سرخ قیافه " سرخ"خواهشات خلقی های 

 ."یک نر گاو بد ذات تأثیر منفی بجا می گذاشت

ۀ قلبی وفات یافت، او دو ماه بیشتر از دوست خود، تره کی از سکت 19۱9دسمبر  1۱به تاریخ  وفدووریانکپروفیسور 

 .زندگی کرد
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 فصل چهارم
 

 11۱ شماره اتاق اسرار "کابل"هوتل  .4
 

لئونیود  .( بوی . جوی . کوی " کشوف خوارجی  "اصاًل مامور دفتور  " )تاس"نگار آژانس خبر رسانی فروری خبر 1۱صبح چهارشنبه 

ایون دوسوت   . او  وعودۀ مالقوات گذاشوته بوود بوه مرکوز شوهر آمود         ای مالقاتی با یک دوست افغان خوود کوه قوباًل بوا    بر بیریوکوف

اکثور افغوان هوای کوه صوادقانه      . شوریک موی سواخت    بیریوکووف  اجنت او نبود، اما با عالقمندی معلومات دست داشته اش را بوا 

موی پنداشوتند و بنواًء    " کشوف "غانها همۀ اتباع شوروی را افسران شاید این اف. شوروی ها را دوست داشتند همینطور می کردند

تو به آنها کمک میکنی، در مقابل این شوروی هوای  : "احتمااًل اینها فکر می کردند. َدیـن خود می شمردند تا به آنها کمک کنند

 ..."پر قدرت به تو کمک خواهند کرد

یوودارش آمووده بووود  در وزارت اطالعووات و کلتووور  ایفووای وظیفووه   در آن صووبح سوورد و آفتووابی بووه د  بیریوکوووفایوون دوسووت  کووه 

" سپین زر"پس از آنکه  ایندو در دفتر کار مامور که در همجواری هوتل . میکرد، او مربی آژانس خبر رسانی افغانستان بود

که باید فورأ به تلفون ناگهان به مامور خبر دادند  قرار داشت جابجا گردیده و بدون عجله به نوشیدن چای صبح شروع کردند،

پس از ختم صحبت در تلفون مأمور مذکور در حالیکه خیلی هیجانزده به نظر میرسید نوزد مهموان شووروی خوود     . جواب بدهد

 :برگشت

از طرف افراد نامعلومی گروگان گرفته شوده   ادولف دابز، لحظاتی پیش سفیر اضالع متحدۀ امریکا بیریوکوفببخشید، رفیق "

 .برده اند" کابل"ان او را به هوتل اختطافچی. است

شومارۀ سوفارت را دایول نمووده و بوه سوفارت        بیریکووف  ."بلی، این واقعوًا یوک خبور غیور مترقبوه اسوت      : "با  آواز بلند بیریکوف

 .رخ داده بود خبر نداشت دابزشوروی زنگ زد، آنجا هنوز هیچکسی از وقوع حادثۀ که با 

قورار داشوت برآموده و    " شهر نوو "اقامتگاهش که در یکی از نواحی شیک شهر کابل  صبح آنروز سفیر امریکا طبق معمول از

یک دیپلومات تمام عیار بود او همه پله های ماموریوت هوای مسولکی را طوی      دابز .بطرف موتر که انتظارش را میکشید رفت

ادارۀ کشوف کشوورش ارتبواط دارد، اموا     با  دابزمطمئن بودند که . بی. جی. در کی. نموده و باالخره به مقام سفارت رسیده بود

 .کاماًل شفاف بود، صرف انجام وظیفه در وزارت امور خارجۀ امریکا جایی برای سؤال باقی نمیماند دابزظاهرأ بیوگرافی 

چروک های مهربوان در کنواره هوای چشومان     . نزدیک لیموزین جال دارش گردید، قیافه  و قد او تغییر نمودند دابز بمجرد آنکه

حتوی درخشوش عینوک هوای او     . تو گوئی کش شده باشد، مستقیم تور و رسواتر گردیود   . لکی ها در لباس اش ناپدید گردیدندو چم

هموه مسوائل شخصوی در جوائی تحوت ذهونش الوی        . نیز بدون هرگونه خدشۀ  تیز تر شده و در یک نقطۀ معین تمرکز یافتوه بوود  

 .برگشت مجدد به منزل پنهان شدند

بواز نمووده و سوفیر داخول مووتر گردیوده طبوق         دبوز  یر با مواظبت تمام دروازۀ عقبی لیمووزین را در برابور  دریور افغان تبار سف

ابروهووایش را کوه بووه نقوره ای شودن  متمایوول بودنود بوواال     ( دریوور سوفیر  )سووپس گول محموود  . معموول بجوای همیشووگی خوود نشسوت    

 :انداخت

 "به سفارت؟"

بلوی،  : "سوفیر و نماینودۀ فووق العوادۀ اضوالع متحودۀ امریکوا بایود باشود گفوت           سفیر با لحن نورم ولوی پور قودرت، طوریکوه شایسوتۀ      

 ."حرکت کن

موتر سفیر که بیرق پر ستاره  و رده دار بواالی بوال راسوت آن در اهتوزاز بوود بوا وقوار تموام در سورک هوای پوشویده از بورف             

نوب چوپ سوفارت پاکسوتان، انودکی پیشوتر       که در دست راست بود گذشته، بوه جا " حمیدی"کابل حرکت کرد، از برابر فروشگاه 

" عبدالقیوم"به نظر خوردند از آن گذشته  باز هم  بطرف چپ دکان های انتیک فروشی " کوچۀ مرغها"باز هم به طرف چپ 

 ...و این هم چهار راهیکه در نزدیکی مرکز فرهنگی امریکا قرار داشت. نمایان شدند" عبدالکریم"و 

 !...توقف کن

 .رزۀ فرا گرفت، درست مثل کسیکه بخواهد خود را به آب سرد پرتاب نمایداندام سفیر را ل
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 :پولیس ترافیک که یونیفورم فوالدی رنگ به تن و چوبکی در دست  داشت امر کرد

 !"توقف کن"

 !"ایستاده شو: "سفیر سرش را تکان داد. دریور از ورای آئینۀ عقب نما به آمر خود پرسش گونه نظر انداخت

 :سرش را پائین کرده به زبان دری گفت" فیکپولیس ترا"

 ."ما باید موتر شما را تالشی نمائیم صاحب"

میتوانسوت خوواهش پوولیس ترافیوک را      دابوز  ."تالشوی کنیود  : "که کوشش میکرد عصبانیتش را مهار کند از ناچاری  گفت دابز

ر توقوف هوای از ایون قبیول در جواده هوای کابول        مصؤنیت دیپلوماتیک به او چنین حقی را میداد، اما طوی مواه هوای اخیو    . رد کند

او فکور میکورد کوه ترافیوک نگواهی بوه داخول        . بسیار معمول شده و سفیر آنرا به مثابۀ یک خشونت اجتناب ناپوذیر پذیرفتوه بوود   

رسوت  و همینکوه معتقود شووند کوه هموه چیزهوا د      . موتر انداخته سپس احتمااًل از دریور خواهد خواست تا تول بکس را باز نماید

اما اینبار حرکات پولیس ترافیک بوه نظور او غیور عوادی     . است به موتر اجازه خواهند داد حرکت کند، هیچ مشکلی دیده نمیشد

ترافیک ناگهان با شدت و با بی احتیاطی دروازۀ عقبی لیموزین را که به دلیل نوامعلومی قفول نبوود بواز نمووده و پوس از       . رسید

با گذشت لمحه ای دو تن دیگر که لبواس ملکوی بوه تون     . فیر، تفنگچه به دست قرار گرفتلحظۀ در سیت پشت سر در پهلوی س

یکی از این دو تن در حالیکه چرخ تفنگچوه را  . داشتند و معلوم نشد از کجا سر کشیدند نیز با مهارت تمام داخل موتر گردیدند

 :ه میشد به دریور آمرانه گفتبه دوران می آورد و از ورای بروت های بی نظمش  تبسمی نامیمونی او دید

 ."برو"کابل"به هوتل "

او بوا چهورۀ   . گل محمد در حالیکه از تکانی که خورده بود هنوز بخود نیآمده بود با تمام قوت اشوترنگ مووتر را محکوم گرفوت    

ی بوه لوب   اموا سوفیر در جوای همیشوگی اش آرام نشسوته بوود و حتوی بنظور میرسوید کوه تبسوم           . مالمت به آئینۀ عقب نما نگریست

 .داشت

 ."حرکت کن: "با بی تفاوتی گفت دابز

اختطواف چیووان در  . توقووف نموود " کابول "مووتر بوا آراموی از جووایش حرکوت کورده و بوه زودی در مقابوول دروازۀ عموومی هوتول         

 .حالیکه سالح آماده به آتش در دست داشتند سفیر را به دهلیز هوتل بردند

پیور مورد موذکور    . دخولی قرار داشت مامور سالخوردۀ هزاره تبار ایستاده بود در عقب میز پذیرائی که بطرف راست دروازۀ

با مأمور پذیرائی، جوانیکه در حدود  بیست و سه سال عمر داشت و جمپر فرسوودۀ آبوی تاریوک    . لبخند احمقانۀ بر لبان داشت

وشانه در کنار آنها قرار گرفتوه و بوه   این جوان بمجرد آنکه اختطاف چیان وارد هوتل شدند، خام. به تن کرده بود صحبت کرد

. ردیدنود گ 11۱بوه منوزل دوم بواال رفتوه و داخول اتواق شوماره         دابوز لحظاتی بعد اختطاف چیان یکجوا بوا   . راهنمائی آنها پرداخت

او از ورای کلکوین دهلیوز مشواهده    . هنگامیکه از طریق زینۀ مرمری به باال میرفتند سوفیر بورای لحظوه ای بوه عقوب نگریسوت      

 .تونستان به استقامت سفارت امریکا در حرکت بودښد که موتر او بدون موانع به طرف چهار راهی پنمو

 .صبح را نشان میداد 3:۳0ساعت دهلیز هوتل 
 

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦  

 

آنروز بمجرد رسیدن به سفارت پی بـُرد که کدام حادثۀ خاصی رخ  سیرگی بختورینمأمور سفارت شوروی در امور امنیتی 

در دهلیز سوفارت بوا کارمنود     بختورین. همه وارخطا و عصبانی به نظر میرسیدند. چهرۀ نوکریوال مضطرب بود .داده است

. کوه مسوؤولیت محافظوت لیودران عالیرتبوۀ افغانسوتان را بودوش داشوت برخوورد         کوتیپووف   نګوړ ج. بوی . جوی . ریاست نهوم کوی  

 .نیز مشوش بود کوتیپوف

 "اگواری رخ داده؟چیزی ن یوری : "کوتیپوف خطاب بهبختورین 

او از . اختطواف گردیوده اسوت    ناشناسیاز طرف اشخاص  دابزتو تا هنوز از هیچ چیز خبر نداری؟ سفیر امریکا : "کوتیپوف

 ."گروگان است" کابل"صبح در هوتل  9ساعت 

 !"آه، ها: "باختورین کم بود از هیجان و وارخطای از سخن زدن بیافتد

اکنوون نیوز در   . داشته و یکی از محوالت دوسوت داشوتنی شووروی هوا بورای اقاموت بوود         در مرکز شهر موقعیت" کابل"هوتل 

بعضوی از آنهوا بوا خوانواده     ... مشواورین، خبرنگواران، دیپلوماتوان، نظامیوان    : آنجا در حدود سی تبعۀ شوروی زندگی میکردند
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البتووه . هووا را بعهووده داشووتاز قضوواء همووان کسووی بووود کووه مسووؤولیت امنیووت اجتموواع شوووروی   بختووورین دگوورمن. هووای خووویش

 .سرنوشت سفیر امریکا برای او نیز بی تفاوت نبود، اما انصافأ باید گفت که او بیشتر در مورد اتباع شوروی مشوش بود

 رفته و در مورد اوضواع بوه او گوذارش بوده، مون بوه نوبوۀ خوود پویش سوفیر و           بوگدانوفتو نزد  (کوتیپوف)یوری : "بختورین

 ."میروماوسادچی 

 :سواالتی اضافی نکرد پوزانوف رسفی

اگور کمووک و حمایوت موون   . ، بوه هوتوول بورو و کوشووش کون اتبوواع شووروی را بووه محول امنووی تخلیوه نمووائی      (بختووورین)سویرگی  "

 ."ضرورت شد  فورأ تماس بگیر

میوان از  همه راه های که بوه داخول هوتول موی بردنود در ایون       . رهسپار مرکز شهر گردیدند" تویوتای"در  بختورینو  کوتیپوف

موتر حامل آنها را دو بار متوقف ساختند ولی پس از آنکه شوروی هوا را میدیدنود، اجوازه     .څارندوی محاصره شده بودطرف 

 .میدادند حرکت کند

مشاور مبارزه با جرایم جنوائی در وزارت داخلوه را نزدیوک رسیپشون      کلیوشنیکوفپس از داخل شدن به دهلیز هوتل دگروال 

. بوازگو نموود   بختورین و کوتیپووف او مختصرًا جریان حادثه و چگونگی انکشاف اوضاع را در هوتل به . نددید( میزپذیرائی)

 .ندسازاختطاف کنندگان تهدید میکنند که در صورت رد  تقاضا های شان هوتل را منفجر می کلیوشنیکوفبه گفتۀ 

طاهر "که همچنان به گروپ " ستم ملی"ازمان افراطی که یکی از سردمداران س بحر الدین باعثآنها میخواهند تا کسی به نام 

گروگان گیران همچنان تقاضا داشتند تا به آنها زمینوۀ صوحبت در تلویزیوون و    . نیز شهرت دارد از زندان آزاد گردد"  بدخشی

 .مساعد شود دابزسپس سفر به کشور دیگر یکجا با سفیر 

 "کی است و در کجا بندی است؟ باعث این: "بختورین

تقریبًا یک پرچمی اسوت   باعثون میگوید که ړمن در جریان نیستم، ت": در حالیکه شانه هایش را تکان میداد څارندویاور مش

 ."رسیده است" مصرف"من اینطور درک کردم که او مدتهاست که به . و اشاره میکند که نامبرده در هیچ جا نیست

 :آمده گفت بختوریننزد  چارلیافسر بخش امنیتی سفارت امریکا به نام  در نزدیکی آنها جمعی از امریکایی ها ایستاده بودند،

 ."انجام ندهیدرا به خطر بی اندازد  دابز لطفًا هیچگونه اقدامی را که حیات آقای: هم مسلک، من از شما یک خواهش دارم"

خووواهش خووود را بووه افغانهووا  موون اینوورا میتوووانم بووه شووما وعووده بوودهم، امووا درسووت توور مووی بووود اگوور شووما     : "در جووواب بختووورین

 ."میرساندید، آنها صاحبان این ملک استند

که در آن اتباع شوروی زنودگی میکردنود بدسوت آورده و رفوت توا هموۀ آنهوائی را         را از  میزپذیرائی لیست اتاق های بختورین

وقتًا به سوالون رسوتوران کوه در    گان هوتل مباشند کهبعمل آمده بود  فیصله. که در آنوقت در هوتل بودند از خطر باخبر بسازد

قورار داشوت و    11۱حوین مراجعوه بوه اتواقی کوه در همسوایگی اتواق شوماره         . طبقۀ اول موقعیت داشوته و خوالی بوود انتقوال یابنود     

بوا همسورش زنودگی     ویسویلوف در این اتاق مشاور ارشد حزبوی  . بجا شده بودند مشکالتی بروز کردجادر آن  اختطاف کنندگان

او از صداهای که در دهلیز شنیده . اور صبح وقت به کار رفته بود و همسرش قطعًا نمیخواست در را بگشایدخود مش. میکرد

با مشوکالت زیواد بواالخره     بختورین. میشد و از افراد متعدد مسلحی که در زیر ارسی ها جابجا شده بودند به شدت ترسیده بود

ق خوود خوارج شوده و بورای سوپری شودن دقوایق خطرنواک بوه رسوتوران           موفق گردید تا خانم مذکور را راضی بسازد که از اتوا 

 .برود

عده ای دیگری از باشندگان هوتل نمیخواستند هوتل را ترک بگویند نه بخاطر آنکه از اختطاف کننودگان هوراس داشوتند، بلکوه     

افغانسوتان  . ظامی از دسوت بدهنود  از ترس آنکه مبادا اشیا واموالی را که در کابل خریداری نموده بودند حین عملیات احتمالی ن

البته کشور ثروتمندی نبود، اما در بازارهای آنوقت آن میتوانستی همه ضروریات خود را بدست بیاوری، چیزی که در اتحواد  

رادیوووو کسووویت، سووواعت هوووای : شووووروی آنوقوووت بوووه چشوووم نموووی خوووورد و شووووروی هوووا سوووخت آرزوی تصووواحب آن را داشوووتند 

به همین دلیول بوود کوه اتبواع شووروی هنگوام تورک اتواق هوا خریطوه هوا و            ... پوستینچه( کوبای)الکترونیکی، پتلون های جینس 

 .بکس های عظیم را با خود از زینه پائین می بردند و باعث حیرت اطرافیان مخصوصًا امریکایی ها می گردیدند

ئویس  توړون و ر داوود دوی جګوړن  څارنو أس آن آمور  کوه در ر  بوه عهوده داشوتند   څارندوی رهبری عملیات را در هوتل منسوبین 

څارنوودوی متووواتر از او در ایوون میووان نیووز بیکووار نبووود، منسوووبین   الکسوواندر کلیوشوونیکوف. ارکووان آن سوویف الوودین قوورار داشووتند

بطور مثال وقتیکه تروریست ها تقاضا کردنود توا بوه آنهوا      .مشوره میدادوریکه الزم میدانست طآنها را  او مشوره میخواستند و

در عوین حوال تفنگچوۀ موذکور پوس از      . نظر داد توا بوا خواسوت موذکور موافقوت صوورت بگیورد        کلیوشنیکوفداده شود، تفنگچه 
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پالن طوری بود که درست هنگوام پیشوکش تفنگچوه بوه اختطواف کننودگان بایود بواالی         . دیگر فیر کرده نمیتوانست" دست کاری"

خورین لحظوه اختطواف کننودگان بود گموان شوده از بواز نموودن          اموا در آ . اتاق حملوه صوورت میگرفوت و سوفیر آزاد سواخته میشود      

 .دروازۀ اطاق امتناع ورزیدند

از منوزل دوم بوه منوزل سووم کوه بوی صودا تور بوود          بختوورین و کوتیپووف   ، کلیوشنیکوفمتدرجأ رهبری عملیات و یکجا با آنها 

کوشووش کنیوود هجوووم صووورت : "آور میشوود را مخاطووب قوورار داده  یوواد بختووورین بالوقفووه چووارلی. رفتووه و در آنجووا جابجووا شوودند

کدام پالن خود را برای رهائی سفیر پیشونهاد  چارلی در عین حال ." نگیرد، وقت را تال بدهید، با اختطاف کنندگان گفتگو کنید

 .نمیکرد

خل هوتل بودند که در لباس های ملکی به دا" اگسا"در این میان در دهلیز هوتل ناگهان حرکاتی شروع گردید، این منسوبین 

طی چند ماهی که از ایجاد آن گذشته بود توانسته بود هراس بی سابقه را بر همه، مخصوصًا باالی " اگسا"ادارۀ . آمدند

تشویش سبب " اگسا"پیدایش منسوبین . نامیده شوند به میان بیاورد" دشمنان انقالب"آنهائیکه به این یا آن دلیل میتوانستند 

، خصی بود خود خواه، متظاهر ولی در عین حال برخوردار از اعتماد شخص امینون که شړت. ردیدون گړن تړجگ

میان آنها . شتافت( اگسا)گفتگویش را با افسر امور امنیتی سفارت امریکا قطع نموده و با عجله به سوی منسوبین ادارۀ رقیب 

ری که ناگهان پدیدار شده بودند، همانطو" اگسا"صحبت های گرمی به زبان پشتو شروع گردیده، لحظاتی بعد کارمندان 

  .همینطور غیر مترقبه ناپدید گردیدند

 

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦. 

 

افکار امریکایی ها، . فرا گرفته بود" تب طالئی"طی زمستان آن سال ذهن دیپلوماتان خارجی را چیزی مشابه سیندروم 

در ناحیۀ شبرغان در شمال یانیدی سیرانگلیس ها و سائر خارجی ها را گنج طالئی که از طرف باستان شناس شوروی 

این گنج که دو هزار سال  قدامت تاریخی داشت متعلق به شش شهزادۀ دولت . رفته بودگ فراکشور کشف گردیده بود، 

 .بوده و در حدود هفت کیلو گرام زیورات عالی را در بر میگرفت باکتریاتأریخی 

عالقمندان سؤاالت خود را در این . تیک کابل آنوقت گردیده بودصحبت پیرامون این گنج مسألۀ معمولی در محافل دیپلوما

 .، حفریات و کشف گنج معلومات کافی داشت راجع می ساختندباکتریا که در بارۀ والیری ستاراستینباره عمدتأ به 
 

در ایون   تینستاراسو . بوه مناسوبت خوتم دورۀ کوار قنسول سوفارت چوین در کابول ضویافتی برپوا گردیوده بوود            فبوروری   13به توأریخ  

مالقوات نمووده و از قنسول ایوران      "وان"او با شخصی بوه نوام   . ضیافت شرکت ورزیده و فعالیت های خوبی را در آن انجام داد

معلومووات معینووی در بووارۀ انقووالب اسووالمی در  ( خویشوواوند دور شوواه ایووران کووه فقووط چنوودی پوویش از قوودرت دور شووده بووود   )دیبووا 

در . مفیدی با دیپلوماتان آشنا از کشورهای کوچک و بزرگ انجام داد" دید و وادید های"اینکشور بدست آورده، و در مجموع 

خوانم   لویزا تورکوو مانند یک شکارچی تمام عیار از یک دیپلومات نزد دیگر تغییر مکان میداد،  ستارستینیکی از لحظاتی که 

در سوفارت امریکوا موی پنداشوتند، متوقوف      . ای. یآ. او را آمر کشوف سوی  " دفتر"مستشار سفارت امریکا در کابل که مأمورین 

یاد آور شد که یک زمانی به آموختن باسوتان شناسوی پرداختوه بووده و میخواهود بدانود کوه        ستاراستین این خانم جوان به . ساخت

ی از طووری وانموود کورد کوه گویوا یکو       ستاراسوتین . مالقات کنود  ساریانیدیچی وقت و در کجا میتواند با باستانشناس  شوروی 

نتوایج را خبور    لوویزه تورکوو  بهترین دوستان این دانشمند بوده و وعده داد که تمام کوشش هایش را بخرچ داده و فردا صبح بوه  

 . میدهد

دیپلوماتهوای  "راه بطورف دفواتر   . روز کواری شوروع شوده بوود    . آمود ناوقتر از معمول به سوفارت   ستاراستینفبروری  1۱صبح 

سری به آنجا زده تا بوا دوسوتان سوالم و علیکوی نمووده و از آخورین        والیری. ۀ تشریفات میگذشتاز پهلوی دروازۀ  شعب" دفتر

یکی از آنها کوه قیافوۀ اسورار آمیوز     . مأمورین شعبۀ تشریفات نهایت هیجانی و حتی مشوش به نظر میرسیدند. اخبار آگاهی یابد

از طورف اختطواف کننودگان     ادولوف دابوز  تن سوفیر امریکوا   از حادثۀ گروگان گورف  ستارستینبخود گرفته بود ُپس ُپسک کنان به 

 ستارسوتین مامور دیگری از میان نامه های رسیدۀ آنروز، پاکوت خطوی را کوه از سوفارت امریکوا رسویده بوود بوه         . حکایت کرد

ه وی ادامه میداد با یکوی از همکوارانش سور خوورده و همکوار بو      " اتاق عمومی"در حالیکه راهش را به طرف ستاراستین . داد

 ."آمر در جستجوی تو است، نزد او برو: "گفته بود
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 .حرکت کرد اوسادچیفورًا به طرف اتاق  ستاراستین

بوا خشونودی اسوتقبال کورده و بوه او تبسوم        ستاراسوتین که مشوش بنظر می رسید، با آنهم طبق معمول از دیدن  ویلیور اوسادچی

 سویرگی بختوورین  وت کرد تا بنشیند که صحبتش با افسر اموور امنیتوی   دع ستارستینبا اشارۀ احترام آمیزی از  اوسادچی. نمود

 .پایان یابد

شروع به خواندن نامه ای  نمود که در شعبۀ تشریفات بوه او  : پس از نشستن در چوکی همزمان به دو کار پرداختستاراستین 

 .پرداخت بختورین و اوسادچیداده بودند و به شنیدن گفتگوی 

گردنش را با دست اوسادچی " ،...آنجا این مشاورین حزبی. رفت" کابل"انب است باید فورأ به هوتل سفیر حق بج: "اوسادچی

. خدا نخواسته کودام اتفواقی بوا آنهوا بیافتود، روز خووبی را نخوواهم دیود        : "چشمک زده ادامه داد بختورینلمس داده و دوستانه به 

خلیوه شووند، بوا هویچکس در اینبواره گفتگوو نکنیود، خوود مسوتقالنه          اگر تصمیم توان بور آن شود کوه اتبواع شووروی بایود از هوتول ت        

 ."تصمیم بگیرید

که با اخالق آنعده از شوروی ها که به مسافرت های کاری به افغانستان می آمدند بخووبی آشونا بوود بوا نوا خورسوندی        بختورین

ت، و بوه هویچ قیموت حاضور بوه خوارج شودن        میدانم، اینها اشیا و لوازمی را که خریداری نمووده انود محکوم خواهنود گرفو     : "گفت

 .نخواهند شد، حتی اگر اختطاف کنندگان هوتل را منفجر هم بسازند

اما شما از خود جدیت نشان بدهید، همچنان امریکایی ها را زیور نظور   :  " در حالیکه لحنش آهنین تر شده بود، گفتاوسادچی 

محل حادثه می آیند، چی می کنند، با کوی ارتبواط میگیرنود، بوه هور حوال       ببینید که کی ها به . داشته باشید، مقصدم را می فهمید

 !"شما خود  تمام چیزها را بهتر میدانید، کامیابی تانرا میخواهم

 .در جای بختورین نشست ستاراستین. را فشردستارستین  حین  برامدن دست بختورین

 "؟چطور گذشت" وان"مالقات دیروز با : "با عالقمندی پرسید اوسادچی

شوووروی از وی " کشووف خووارجی"بووا تفصوویل و شوواید هووم  بیشووتر هیجووانی در مووورد مالقووات بووا شخصووی کووه ادارۀ      ستاراسووتین

نیوز یواد    لوویزا تورکوو  او همچنان از صوحبت خوود بوا    . میخواست متدرجأ اجنت نهایت با ارزش بسازد به اوسادچی گذارش داد

 .آور شد

 "در کابل است؟. ای. آی. تر کشف سیتو خبر داری که شوهر او آمر دف: "اوسادچی

 

 ."راستی من از  این خانم امروز صبح نامۀ دریافتم. بلی، شما در این مورد در جلسه یاد آوری کرده بودید: "ستارستین

در نامه اش یکبار دیگر از مالقوات دیوروز خوود یواد آور شوده و       لویزا .گذاشت اوسادچیکاغذ منظمی را در برابر  ستاراستین

را دعوت نماید توا در برابور خوانم هوای بخوش شورق        ساریاندیأ به اطالع می رسانید که میخواهد باستان شناس شوروی مکرر

 .بیانیه ای ایراد نماید" کلوب بین المللی زنان امریکائی"شناسی 

طووری صوحبت کون    بوا وی  . معلومات گرفته و با این خانم تمواس بگیور  ساریانیدی هر چه زودتر در بارۀ ! والیری": اوسادچی

 ."که گویا از گروگان شدن سفیر هیچ خبری نداری

 ."من براستی هم در اینباره چیزی نمیدانم: "با آزردگی پنهان شدۀ دروغ گفت ستاراستین

بوه هور حوال،    . واقعیت این است که من نیز همین لحظه  بیشتر از تو نمیدانم  و نمیتوانم چیزی زیادی به تو بگوویم : "اوسادچی

 ."تلفون کن و سپس فورًا نزد من برگرد لویزا به این
 

سوپس او پوائین بوه    . حداقل دو هفته بعود میتوانود بوه کابول بیایود      ساریانیدیخبر دادند که باستانشناس  ستاراستین طی چند دقیقه به

گوشوی  . دزنوگ ز  لوویزا تورکوو  رفته و به منزل ( زنگ های تلفونی به شهر صرف از آنجا صورت میگرفتند)شعبۀ تشریفات 

برداشته و با آواز زنده و مهربان خبور داد کوه خوانم  اش در حموام بووده و خوواهش کورد توا بیسوت یاسوی            لویزا تلفون را شوهر

گوشوی را بواز هوم    . تلفوون کورد   تورکومنزل مجددْا به  ستارستین 10:20پس از سی دقیقه، تقریبًا ساعت . دقیقه بعد زنگ بزند

 .که  خانمش هنوز در حال شانه کردن موهایش استبرداشته خبر داد  لویزا شوهر

 .با وی صورت گرفت ستارستینباالخره گوشی را برداشته و صحبت  لویزااما پس از مدتی 

 .آمد اوسادچی مجددأ به دفتر ستاراستین
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. ارنوودزنوودگی بووی غووم باشووی د . ای. آی. ایوون هووم مسوولکان مووا از سووی : "گووذارش داد اوسووادچیبووا انوودکی تمسووخر بووه   ستارسووتین

" کشوف خوارجی  "نزد اختطاف کنندگان زیور شوکنجه قورار دارد، آمور دفتور      ( است دابزهدف سفیر )هنگامیکه جاللتماب ایشان 

 ...دلچسپ است. با خانمش که تر و تازه از حمام خارج گردیده مصروف است. ای. آی. سی

 .بفکر فرو رفت و خاموشانه سر منزه و تاسش را لمس کرد اوسادچی

 

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 

 

برفوی کوه چنودی پویش باریوده بوود بالفاصوله بوه گول و الی سوردی کوه هور سوو               .آنروز درخشش آفتاب کابل نهایت شدت داشوت 

در هموین تناسوب هوای روشونائی،     . اما در سایه ها هنوز هم خنک شبانه خود را پنهوان نمووده بوود   . پاشیده میشد، مبدل میگردید

ایون   شهر کابل و همچنان گوشوه هوای از نظور دور افتواده و پوس کوچوه هوای        تاریکی، سردی و گرمی کوچه های وسیع مرکز

بر فراز کوه هوای درۀ پغموان کوه بیشوتر بوه چتوری بواالی کابول شوباهت داشوتند صورف بورف و             . شهر زیبائی خاصی نهفته بود

ه آن رنوگ آرام گالبوی   جالی شعاع آفتاب صبحگاهان تا دامنه های کوه هوای بورف آلوود پوائین آموده و بو      . روشنی حکمفرما بود

 .می بخشیدند

آنهائیکه برای دسترسی به لقمه نانی همه روزه کار و زحمت می کشیدند، در فکر . در شهر زندگی معمول جریان داشت

لبلبو فروشان در حالیکه سرهای شان را با .  مسائل سیاسی کشور که بعضأ جسم و روان را به تکان می آورد، نبودند

ه های پشمی پیچانیده بودند به سختی کراچی های کوچک شانرا پیش انداخته و شلپ شلپ کنان باالی برف مواظبت تمام با تک

که در مقابل " د افغانستان بانک"مأمورین . که در حال آب شدن می بود با چپلی ها و پاهای بدون جراب راه می پیمودند

ر با مهارت تمام به شمارش  بندل های بانکنوت های موقعیت داشت پس از جابجا شدن در عقب میزهای کا" کابل"هوتل 

سابقه و مستعمل با تصویر محمد داوود و همچنان بانکنوت های جدید زمان خلقی ها که صالبت خاصی نداشتند و تازه چاپ 

 .شده  بودند پرداختند

این ، زدند سو سر می څارندوی هرمنسوبین . یک نوع بی نظمی غیر معمول حکمفرما بود" کابل"در دهلیز های هوتل 

وشه های مختلف شهر با گو ساده لوحی که در بر صورت و پیشانی  پر از زخ  بی سلیقه،  قطارانڅارندویان به آن هم

پی شا. پی ماشیندار های 
  
بیردانهای قدیمی  گیا هم تفن 

  
اینجا صرف څارندویان . ر میخوردند شباهت نداشتندظبن 

 ازبرخی .  شدند دیده می نظامی وسایلیفورم منزه، بروت های انبوه افغانی و مجهز با رسا، تنومند، متکی بخود، با یون

مسلح با تفنگچه های مشهور ترین کمپنی های سالح سازی بودند و از این بابت احساس غرور می  څارندویمنسوبین 

های چه گو عده ای هم  پوش های تفن چه های شانرا عقب کمربند ها انداختهگڅارندویان میله های تفناین بعضی از . نمودند

 .ه داشته بودندگباز نشان را به حالت آماده باش 

  آمستوڅامریکا  مستشار سفارت  چارلی. که جدا از دیگران گردهم آمده بودند برگشت امریکا منسوبین سفارت تړون نزد

(Amstutz)و در  حرف میزندلیسی گزبان انتړون کوشش کرد به مخاطبش نشان بدهد که به . دکرتړون معرفی به  را

ر به گاو یکبار دی. توضیح داد آمستوڅورد جریان اوضاع را به آحالیکه کلماتی را از فلم های پولیسی امریکایی به یاد می 

 : دیپلومات از شروطی  که تروریست ها گذاشته اند یاد آوری کرداین 

متعاقبًا آنها میخواهند با . د شده و فورأ به هوتل آورده شوداز زندان آزا بحرالدین باعثآنها میخواهند تا رفیق شان "

ړون ت."  ژورنالیستان خارجی مالقات نموده و ضمانت پرواز را یکجا با سفیر امریکا به کشور سومی دیگر بدست بیاورند
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 استفاده وسیعًا جهانی دوم جنگ هنگام شوروی اردوی ماشیندار در  این از  .است شپاگین نام به شوروی اتحاد تبعۀ می نامند، نیز  "ماشیندار  -تفنگچه" آنرا  که اسلحه این مخترع 

 ارسال را . شا. پی . پی مستعمل ماشیندار های افغانستان اردوی به ها شوروی . نامیدند می "تلره" بر پیـروزی سالح مذکور آن را کشور در که نیست تصادفی و میگرفت صورت

 .میداشتند

 

6۱
 موذکور  تفنوگ  1369 – 1391سوالهای   طوی  .بوود  کرده طرح تزاری روسیۀ اردوی برای آنرا که بوده امریکائی Hiram Berdan بردان هیرام قدیمی تیرۀ یک تفنگ این مخترع  

 .میرفت بشمار تزاری روسیۀ اردوی لیاص سالح

 



 مبتال میگردیدیم( هجوم به افغانستان) Aچگونه ما به بیماری وایروس  غوث جانباز: ترجمه
 والدیمیر سنیگیریوف و والیری ساموونین: نویسندگان

 
 

 

 333 از 133

 

: نگریسته گفت خویش که چندی قبل امین به وی تحفه داده بود  "ژنیو -امیگا"در حالیکه با مباهات بطرف ساعت مارک 

 ."برای اجرای این همه شروط  اختطاف کنندگان به ما اندکی بیشتر از دو ساعت میدهند"

 "شما کدام اقدامات را میخواهید انجام دهید؟": با بی میلی پرسید څآمستو

ضخیم  و گفت که دیوارهای هوتل بسیارر فهمیده گوری دیطرا آمستوڅ  حرفهای ی طوری وانمود کرد کهگتړون با زرن

بوده و در آن از خشت کار گرفته شده و دروازه ها از تخته های مطمئن بید ساخته شده و قفل های مستحکم در آنها نصب 

بسیار دشوار بوده و برای حیات سفیر نهایت تهدید آمیز ارزیابی  11۱ون هجوم از طرف دهلیز باالی اتاق ړبه عقیدۀ ت. شده

. نشان زن ها باید برسندعنقریب ن ساخت که او بند و بست سائر اقدامات را گرفته و ون خاطر نشاړدر عین حال ت .رددگمی

ون همچنان ړت. که در آن سفیر قرار دارد جابجا خواهند شد یروبروی اتاق" د افغانستان بانک"این نشان زنها در عمارت 

رخنه داخل اتاق به مترقبه از زیر دروازه  بطور غیر باید این گاز. رفته اند" گاز مخصوصی"به دنبال گفت که منسوبین او 

در اخیر بخاطر آنکه صحبت را کاماًل به صوبی که او میخواست استقامت  .بی هوش میساختو اختطاف کنندگان را میکرد 

 .ون از افسر امور امنیتی سفارت امریکا جویا شد که آنها به نوبۀ خود کدام اقدامات را میخواهند عملی نمایندړدهد، ت

که مو هایش را مانند ( مطابق متن روسی؟)بود الغر اندام، سبز چهره  یشخص (چارلی) سر امور امنیتی سفارت امریکااف

صحبت . تا باالخره به او اجازه بدهند که داخل اقدام شودمیکشید آشکارا عصبی بود و انتظار آنرا و خارپشتک اصالح نموده 

: ه بر اتاق از جانب دهلیز نهایت خطرناک بوده به نوبۀ خود پیشنهاد نموداو پذیرفت که حمل. افسر نامبرده مختصر بود

طریق  ازعمومی  محافظت سفارت را بدوش دارند، بخاطر آشنائی مقدماتی با وضعیتکه  بحری ما از واحدی قوای عساکر"

ه چهار تن از جوانان که افسر پس از ختم صحبتش بالفاصله ب. طبقۀ دوم باال خواهند رفت کلکین بیرون هوتل الی دیوار

. رفتر ایستاده بودند اشاره کرده و یکجا با آنها بطرف دروازۀ خروجی هوتل تدریشی های منظم به تن داشتند و اندکی دور 

را به محاصره گرفته بودند و اجازه نمیدادند تا عابرین در " کابل"ه ای از منسوبین پولیس که دروازۀ دخولی هوتل دست

چند تن از نوجوانان بیکار در . عمومی قرار داشته باشند، متدرجأ توجه سیل بین ها را به خود جلب میکردنزدیکی دروازۀ 

دریوران موترهای که از . را می کشیدند" حادثۀ خارق العاده"پهلوی بانک چهار زانو نشسته و با حوصله مندی انتظار کدام 

ا از کلکین های موتر ها بیرون کرده و با تعجب به پولیس های مقابل هوتل می گذاشتند با قوت درد آسا سر های شان ر

 .مسلح  ُلق ُلق می نگریستند، طوریکه حتی خطر تصادمات ترافیکی را به میان می آوردند

نخست در مقابل دروازۀ دخولی هوتل به سرعت گروپی از خارجی ها و منسوبین پولیس .  باالخره صبر سیل بین ها ثمر داد

سسپس از میان این گروپ سه جوان تنومند، قد بلند، زینۀ بزرگی در دست در حالیکه خم خم میرفتند و . گردیدافغان تشکیل 

. باالی سرهایشان می نگریستند و کوشش می کردند خود را هر چه بیشتر به دیوار هوتل بچسپانند، تا نقطۀ معینی پیش رفتند

جوان مذکور با آنکه خود . شته و یکی از آنها الی کلکین طبقۀ دوم باال رفتدر این نقطه آنها زینه را با احتیاط بر دیوار گذا

 .را به  کلکین رسانیده بود ولی به هیچصورت جرئت نمیکرد به داخل کلکین نظر بیاندازد

حرکات مذکور نه تنها در آنطرف سرک . کسانیکه از موضوع آگاهی نداشتند صحنۀ مذکور را خیلی خنده آور می یافتند

مأمورین و مراجعین بانک با بی توجهی به معامالت مالی . مۀ بر بپا کرد بلکه در داخل بانک نیز سر وصداهای بلند شدهمه

 .با کنجکاوی زایدالوصفی حرکات عجیب خارجی ها را تعقیب میکردند
 

زیرا هویدا . بیاندازد آمرین عملیات بزودی درک کردند که جوان باالی زینه به هیچ قیمتی حاضر نیست به داخل کلکین نظر

اما . یک نگاه به داخل اتاق، یک مرمی بر پیشانی معنی میداد. بود که آنطرف کلکین، در داخل اتاق مرگ پنهان شده بود

 .برای چی؟ عساکر قوای بحری امریکا نمی خواستند زندگی خود را فدای سر سفیر نمایند
 

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 

 

ادارات خاص امنیتی در این . اید از چنگ گروگان گیران آزاد ساخت، همه  میداننداینکه در مجموع یک گروگان را چگونه ب

در این باره کتاب های مسلکی و فلم ها ساخته شده، تعلیم نامه . زمینه شیوه هایی را تدوین نموده و قواعدی را وضع کرده اند

لیات استفاده شود تعیین گردیده و همچنان طرز العمل ها وجود داشته و تعداد وسایلی که از آن باید در به راه اندازی چنین عم
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تمام این چیزها ضروری استند، ولی بعضًا کافی نبوده و در شرایط . هر یک از اشتراک کنندگان عملیات تثبیت شده است

 .زندگی گاه گاهی نمیخواهد در بند نقشه های تئوریکی و تعریف ها باقی بماند. مشخص قابل استفاده نمیباشند

تی مأمورین شبکه های امنیتی از انگیزه، و از منطق ارتکاب جنایت از طرف اختطاف کنندگان آگاهی میداشته باشند، وق

خوب است وقتی از حالت روانی آنهائیکه گروگان می گیرند آشنائی وجود . مثمریت عملیات آینده بهتر ارزیابی می شود

در اینصورت میتوان انکشاف اوضاع را تا حدی . روشنی داشته باشدبه عبارۀ دیگر خوب است اوضاع حد اقل . داشته باشد

خوب است وقتیکه در آزاد ساختن . معینی پیش بینی نمود و اقدامات معینی را برای دفع حرکات اختطاف کنندگان انجام داد

ک مرکز واحد، مستقل، فیصله ها باید در ی. گروگانان، مأمورین با تجربه، کار کشته و با یک رهبری مسؤول اشتراک کنند

 .خوب است وقتی شرایط بیرونی برای کسانیکه در عملیات آزاد سازی سهم دارند مساعد باشد. دقیق و هماهنگ اتخاذ شوند

 .رخ داد تمام چیزهایی که در باال  ذکر گردیدند مطلوب نبودند ادولف دابزدر حادثه ایکه با 

طاف چیان بیشتر از سفیر خود را گروگان احساس می کردند، گروگان بزودی درک کردند که اخت کلیوشنیکوفو  بختورین

آنها فهمیدند که به یک عمل نهایت ثقیل که زور شان به آن نمی رسید متوصل شده . اوضاعی که آنها در آن قرار گرفته بودند

تصمیم می گرفتند، بلکه آنها  کهها نبودند  این تروریست "کابل"هوتل  11۱به نظر می رسید که در اینجا در اتاق شماره . اند

اگر در آغاز گروگانگیری سفیر، تروریست ها آرام و خاطر جمع بنظر . ارادۀ  بی رحمانۀ کس دیگری را عملی مینمودند

می رسیدند، حاال دیگر همه چیزها شکسته بود، برهم خورده بود، آنها دیگر صحنۀ را که به آن فکر نکرده بودند، به 

احساس می شد که گروگانگیران هرچه بیشتر ذوب می شوند، کنترول بر اعصاب خود را از دست می . وضاحت می دیدند

دهند و حتی یک حرکت عادی می توانست آنها را کاماًل بیخود بسازد و مانند درنده های که به سه کنجی کشانیده شده باشند 

 .باالی آنهائیکه برای آزاد ساختن سفیر آمده اند حمله کنند

آنها طوری وانمود می کردند که گوئی بیشتر از آنچه به شوروی ها . نب دیگر حرکات امریکایی ها نیز تعجب آور بوداز جا

گفته بودند، میدانستند، گوئی آنها انتظار انکشاف اوضاعی را داشتند که بطور یک سناریوی از قبل پالن شده که جزئیات آنرا 

حتی به نظر می رسید که رهائی . یجه طوری خواهد بود که آنها آرزو دارندصرف آنها می دانستند و شک نداشتند که نت

 .سفیر برای آنها مسألـۀ اساسی نبود، مهم چیزی دیگری بود، چیزیکه دیگران از آن خبر نداشتند

 .رخ میداد در همینجا خاتمه نمی یافت" کابل"فروری در هوتل  1۱اما فهرست چیزهای عجیبی که صبح 

ون نه تنها رهبری عملیات آزاد ساختن سفیر را به عهده داشت، او همزمان یک راه حل را از ړن تړجگ معلوم میشد که

او چند بار از انظار امریکایی ها و مادونان خویش . که ایجاد گردیده بود جستجو میکرد یوضع نامناسب و نهایت حساس

او با همکاران نزدیک خود در . دست و پاچه تر می بود ناپدید گردیده و هر بار که برمیگشت بیشتر از گذشته اندوهگین و

 به  از تړون در باره آنکه آیا لیدران کشور از څآمستوؤال س. گوشۀ می ایستاد به آنها توضیحاتی میداد و مشوره میکرد

درنده ای را وارخطا ساخت، تو گوئی ړون شته و عکس العمل آنها در این باره چی است؟ تاهی داگسفیر آافتیدن ان گروگ

 .را شنیده باشدصدای خطر 

من به رفیق امین زنگ : "به این ترتیب میخواست تأثر و اندوه خود را ابراز نماید، گفت ،شد فهمیده نمیبا لحنی که  تړون

 ."زدم ولی او را در هیچ جای نمیتوانند بیابند

را به یاد می  یرقص بیشترر هوتل جریان داشت واقعه ایکه د. االرهای هوتل افراد عجیبی  بنظر می خوردندتدر دهلیزها و 

 .رمز، رقص عنعنوی که دور آتش قربانی که از طرف چند جادو گر متخاصم اجرا می شد -بازی، رقص  -رقص : وردآ

آنها به کمک حرکات و ژست های اسرار . می شنیدند شان خود صرف این جادوگران از ریتم هایی اطاعت می کردند که

استدعا می کردند تا ، شدهپیروزی به مشکل می دیدند به خدایان خود رجوع می کردند و طالب کمک و  آمیز که دیگران

دست میداد که در هوتل زندگی دیگری ایجاد گردیده است، زندگی که با  آن تصور  به انسان. رانده شوداز آنجا ارواح خبیثه 

 .گی میان مرگ  و زندگیزند تعقل آنرا نمی شد درک کرد،

منسوبین عادی پولیس، آنهائیکه برای خرابی  و کشتار توظیف میگردند در این میان عادی و معمولی بنظر می  صرف

. ریستندگن می 11۱آنها با نگاه های حرفوی، تو گوئی نیروی خود را امتحان میکردند به دروازۀ عظیم اتاق شماره . رسیدند

داشتند که در کشور آنها طوریکه در ممالک پیشرفته تر معمول است چنین به نظر می رسید که منسوبین فوق الذکر باور ن

 .اندیشه های آنها غالبًا از واقعیت دور نبود. میتوان از معادالت و چال های خاص حین بروز چنین حوادث استفاده کرد
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د خان و شاید هم را که  جمهوری آلمان فدرال به پولیس افغانستان در زمان حکومت محمد داوو" گاز خاص"بالون های 

. چیزی جریان پیدا کرد. پیپ ها را به بالون ها وصل نموده و شیر دهن ها را چرخ دادند. پیشتر داده بود به هوتل آوردند

دور از احتمال نبود که مادۀ . ختم گردیده بود" گاز خاص"بزودی معلوم شد که میعاد استعمال . شرشر ضعیفی بگوش رسید

 .ان با کیفیت نبوده استمذکور از همان آغاز چند

قرار داشت " کابل"که آنطرف سرک در مقابل هوتل " د افغانستان بانک " آنها را در عمارت . نشان زنهای افغان رسیدند

نشان زن ها دیر زمانی از طریق زره بین های تفنگ های خویش به کلکینی که به آنها نشان دادند می . جابجا ساختند

نکه آفتاب از جانب هوتل نهایت به شدت می درخشید و به چشمان آنها مزاحمت خلق می کرد از نگریستند ولی به دلیل آ

 .اجرای فعالیت امتناع ورزیدند

 و میگفتگنزدیک شده و با اختطاف کنندگان از طریق لودیسپیکر  11۱ون و سیف الدین وقتأ فوقتأ به دروازۀ اتاق شماره ړت

برای تطبیق تقاضاهای شان همه اقدامات "گروگان گیران را معتقد بسازند که  منسوبین پولیس کوشش می کردند. کردند

در واقعیت هیچکس قصد نداشت تقاضاهای ." صورت می گیرد، ولی برای رفع بعضی مشکالت تخنیکی به وقت نیاز است

، کسی باعثبود، زیرا در عین حال عملی شدن خواهشات گروگان گیران اصاًل امکان پذیر ن. اختطاف کنندگان را عملی کند

پولیس بدینترتیب میخواست وقت بطی تر بگذرد به امید آنکه . که رهائی او را اختطاف کنندگان میخواستند دیگر زنده نبود

دروغی که جریان داشت غالبًا هردو جانب از آن آگاهی داشتند و مذاکرات را میان تهی، فورمالیته و . کدام راه حل پیدا شود

 .ختبی اراده میسا

. ون از تروریست ها خواستند تا به آنها اجازۀ صحبت با سفیر داده شودړساعت دوازدۀ روز امریکایی ها از طریق ت

به  دابزحین صحبت دیده شد که . موافقت کردند، مشروط به آنکه صحبت به زبان انگلیسی صورت بگیردها  تروریست

وماتان خود صحبت می کرد و طوریکه به نظر می رسید حتی کوشش هیچصورت خود را نباخته بود، او با زنده دلی با دیپل

هایی که او را گروگان گرفته اند با او " جنتلمن"خبر داد که خود را خوب احساس می کند و  دابز. داشت تا با آنها شوخی کند

بی سابقه : " فکر می کردنداین دو . نگاه هایی را با یکدیگر رد و بدل کردندکلیوشنیکوف و   بختورین. برخورد خوب دارند

." در چنین یک وضعیتی اینقدر باالی خود اعتماد داشته  و هیچنوع سرکشی نمیکندشده  گروگان به نظر می رسد که شخص

 .تو گوئی هیچ تردیدی نداشت که مسئله بخوبی پایان خواهد یافت دابز

. دیدتر، جانگداز تر و طاقت فرسا تر می شدهر لحظه ش بود هر دو طرِف دروازۀ بیدی را فرا گرفتهکه تشنج اعصاب 

دیگر باعث خستگی اشتراک کننندگان میشود و همه بی صبرانه انتظار دارند تا اینهمه باالخره این درام احساس می شد که 

 .به یک شکلی پایان یابد

ار بطرف راست دروازه یکی از آنها که آنطرف دیو. طرف خود کوشش کردند اول این گره را باز نماینداز تروریست ها 

ایستاده بود با صدای بلند  فغان انگیز فریاد زد که زمان تعیین شده برای عملی ساختن تقاضاهای آنها به پایان خود نزدیک 

ون در جواب به تروریست ړت. می شود و در صورتیکه خواهشات شان فورأ جامۀ عمل نپوشد گروگان به قتل خواهد رسید

های طویلی می کرد خبر داد که دشواری ها  مکثقصدًا دقیقتر به زبان می آورد و هنگام سخن زدن  ها در حالیکه کلمات را

مین اکنون به طرف هوتل انتقال هرا  بحرالدین باعثشما بزودی ثبوت ارادۀ نیک ما را خواهید دید، : "مؤفقانه رفع می شوند

 ."میدهند

ها و آوازهای  بلند بگوش  قدم زدندروازه آنسوی در . یده شودموافقت صورت گرفت تا ده دقیقۀ دیگر نیز انتظار کش

 .توضیح میدادند دابزبه نظر می رسید که گروگان گیران در مورد چیزی جر و بحث داشتند و کدام موضوعی را به  .رسیدند

باید فکر میکنم ما من . باید از طریق دروازه به اتاق حمله برد: "گفتقرار داده  خطابرا م چارلی و  څوتآمسون ړسپس ت

 ."نمیتوان سراغ کرد دابززاد ساختن آقای  آکدام امکان دیگری را برای . را لحظاتی بعد شروع کنیم هجوم

اما . افسر امور امنیتی سفارت با دستش حرکتی را انجام داد تو گوئی میخواست بدین شکل مخالفت شدید خود را ابراز نماید

با صدائی که از آن بی باوری احساس می  چارلی. در تضاد با این حرکتش قرار داشت به زبان آورد چارلیحرفهای را که 

 ."کوشش کنید وقت را بیشتر تال بدهید:  "شد گفت

باید . یک طرز العمل به ما چی می دهد؟ با سپری شدن هر دقیقه خطر از بین رفتن هر چه بیشتر می گردد چنین: "ونړت

 . "داخل اقدام شد

 "تأمین خواهد گردید؟ دابزدر اینصورت چگونه امنیت آقای " : که نهایت هیجانی بود پرسیددر حالیڅ آمستو
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 ."یک راه وجود دارد: "داخل صحبت گردیده گفت کلیوشنیکوف

را محبوس دابز  او اتاق مشابه را که در آن. در این میان وقت را بیهوده تلف نمی کرد( کلیوشنیکوف)مشاور وزارت داخله 

اتاق خواب و دیدن پس از  لیوشنیکوفک. شنا ساخته بودآآن خود را  مانمعاینه کرده و با دقت تمام با ساخت ساخته بودند

 دابزسفیر کلیوشنیکوف برای به راه اندازی پالن . سر و سامان داده بود شدر ذهن رادابز عملیات آزاد ساختن  پالن شنابت

شناب را که در عمق اتاق بطرف دست راست دروازه قرار داشت باید در وقت موعد از گروگانگیران اجازۀ رفتن به ت

. بین برده و به سرعت به داخل اتاق می رفتند از در همین وقت دستۀ هجومی باید با فیرهای ممتد قفل دروازه را. میخواست

از اختطافچیان اجازۀ به پالنی خوبی بود، مگر مشکل در آن بود که چگونه سفیر را باید آگاه می ساختند که در وقت الزم . . 

را اختطاف کرده بودند بدون شک با زبان انگلیسی آشنائی داشتند، بناًء  استعمال  دابزکسانیکه . تشناب رفتن را دریافت کند

 .زبان انگلیسی رد میشد

ای دیگر بلد عالوۀ زبان انگلیسی با کدام زبانهبر دابز : "از امریکایی ها پرسیدبختورین  از طریق کلیوشنیکوفدگروال 

 "است؟

 ."با زبان روسی: "جواب داد فلئیتین یکی از مشاورین سفارت به نام

 ."با زبان آلمانی نیز بلدیت دارد، او مانند من ریشه های جرمن تباری دارد" : عالوه کرد څآمستو

از طریق دروازه بسیار خوب، در اینصورت من از شما خواهش میکنم یکبار دیگر با سفیر : "با خشنودی کلیوشنیکوف

گفتگو را به زبان انگلیسی شروع کنید و سپس طوریکه این درنده خویان بو نبرند یکی دو جمله را به زبان . حرف بزنید

مقصدم را درک . الزم است تا سفیر درد معده را که بصورت غیر مترقبه عاید حالش گردیده تمثیل نماید. آلمانی بگوئید

پس از آنکه او به . دلیل فشارهای روانی دل بدی، استفراغ و اسهال عاید حالش گردیده استمیکنید؟ بهانه بیاورد که به 

 ."تشناب راه می یابد باید در آنجا تا زمان ختم عملیات باقی بماند

 .تازگی قابل مالحظۀ یافتسرو صورتش ون وقتی با جزئیات پالن مذکور آشنا شد، ړت

سپس ." بگوئید که در کجا باید پنهان شود دابزما موافق استیم، بروید و به آقای ": فتگتړون لودسپیکر را به مستشار داده 

 ."اینطور گپ ها است": عالوه کرد به زبان روسی در حالیکه مخاطبش مستشار سفارت امریکا بود ړون به دلیل نامعلومیت

د صحت و سالمتی وی صحبت نموده در چهرۀ مستشار سایه ای دویده و مطیعانه لودسپیکر را گرفته و با سفیر در مور

تکلم مستشار به آلمانی آنقدر سریع و غیر قابل درک بود که آنرا . سپس به زبان آلمانی به سرعت چند جمله را ادا کرد

اما اختطاف کنندگان فورًا به نیرنگ پی برده حرفهای مستشار را . صرف  کسیکه زبان مادری اش باشد میتوانست بفهمد

در هر حال امید واری به میان آمده بود که این پالن . سر و صدا و فریاد ها اعتراض خود را ابراز داشتند قطع نموده و با

 .نتیجه بدهد

منسوبین پولیس که عقب ماشیندار دسوتی رفتوه بودنود بوه دلیول نوامعلومی دیور کورده و الدرک         . اما این امید بزودی از بین رفت

خوود را  " پناهگواه "مجبوورأ   دابوز پیدا شودند، زمانیکوه    11۱ر برابر دروازۀ اتاق شماره آنها صرف بعد از بیست دقیقه د. بودند

 .پیشنهاد کرد  تا در مورد کدام پالن دیگری بیاندیشند کلیوشنیکوف. ترک کرده بود

ۀ در این میان تروریست ها درخواست نمودند تا از ژورنالیستان کشورهای خارجی دعوت صورت گرفته و در مقابل درواز

 .اختطاف کنندگان همچنان تقاضا کردند تا رئیس دولت نیز برای مذاکره با آنها حاضر شود. جمع شوند" کابل"دخولی 

 !"هجوم. دیگر چی میخواهید، کار این ها را باید یک طرفه کرد: "ون با زهر خندی گفتړت

، ولی نه در اینجا، اینجا گوش های بیگانه بیائید یکبار دیگر روی اقدامات خود غور نمائیم: " اعتراض کنان کلیوشنیکوف

 ."خیلی زیاد است

څارندوی بالفاصله پیشنهاد کرد تا آمر . ۀ هوتل رفتندبه دفتر ادار کوتیپوفو  بختورین، کلیوشنیکوف تړون، سیف الدین،

 ،اتاق رفته و در آنجا رفته و به داخلگاقدامات قاطعانه به راه انداخته شده، با تمام قوت باران فیر ها بر دروازه صورت 

 .یردگاوضاع عمل صورت بمطابق 

با تهدید بزرگی مواجه خواهد شد، اگر اوضاع به این  دابز در اینصورت شما باید بدانید که حیات سفیر": کلیوشنیکوف

 ."چانس زنده ماندن را نخواهد داشت دابزصورت انکشاف یابد 

 ."اما راه دیگری وجود ندارد" : فتگتلفون کند وشی را برداشته بود تا به کسی گتړون در حالیکه 
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بعد   .آنها به زبان پشتو صحبت می کردند. ون زنگ میزد باید شخص بلند رتبه ای بوده باشدړکه ت" کسی"معلوم می شد به 

 یکوفکلیوشنون دگروال ړبه عقیدۀ ت. شکایت کرده بود" مشاور خود سر"ند رتبه از لب" کس"ون به این ړها معلوم شد که ت

گذاشت، سخنان آمر پر نفوذ خود  وشی تلفون راگ ون پس از آنکهړت. در پروسۀ عملیات آزاد ساختن سفیر خلل ایجاد می کرد

در امور داخلی ما " شوروی"بگذار این : "رساند کلیوشنیکوفرا که با او در تلفون صحبت کرده بود به شرح ذیل به سمع 

 ."مداخله نکند

 :عصبانی شده بود اتاق را ترک کرده و در دهلیز چشمهایش را بست و دهن را باز کردکه عمیقًا  کلیوشنیکوف

من کوشش کردم . آن سفیر امریکا شدیدًا میتواند صدمه ببیندتطبیق تصمیم خطرناک و غیر عاقالنه اتخاذ گردیده که هنگام "

بهتر می بود اگر به اختطاف کنندگان طیاره  به عقیدۀ من. اعتراض نمایم ولی مرا با دشنام از جریان عملیات دور ساختند

 ."به کدام کشور سومی میرفتند دابزداده می شد تا یکجا با آقای 

پس از مکثی او به همۀ آنهائی . دیگر وی یگانه کسی بود که سرنوشت سفیر را تعیین میکرد. ددأ به طبقۀ دوم رفتجون مړت

 .دور شوندکه در عملیات سهم نداشتند فهماند تا از  دروازه 

و شده  نرا ببیند و نباید در آن اشتراک کند، او دست و پاچهآه ای رخ خواهد داد که نباید احساس میکرد که حاال واقع څآمستو

پائین  مواجه نشودتصور می کرد، چشمانش را بخاطر آنکه با کسی  بخوبی بی حرکت معلوم می شد زیرا ختم این عملیات را

 .رفت انداخته بطرف دهلیز عمومی

سرعت نزدیک  محتاطانه ولی با دوم جهانی  گره دار و کاله های آهنی زمان جنزصاحب منصبان ملبس با واسکت های 

بطرف قفل " کالشینکوف"یکی از منصبداران که تنومند تر از دیگران بود با ماشیندار نوع . آمدند 11۱ۀ اتاق شماره درواز

صاحب منصب دیگری با ُگـُرز ثقیل . ه ها از ورای دود باروت هر سو پریدندجرقه ها و پارچ. دروازه فیرهای کوتاه کرد

قرار داشتند به ( در مقابل هوتل" )د افغانستان بانک"همزمان با این نشان زنهای که در برندۀ عمارت . دروازه را کوبید

موجی از فیرهای ماشیندار را به  منسوبین پولیس از راهی که باز شده بود. دروازه به شدت باز شد. گشودن آتش پرداختند

"بولدوگ"ون که تفنگچۀ ړمتعاقب آنها ت. راه انداخته و سپس با مهارت تمام به داخل رفتند
  

در دست داشت و متواتر فیر  

 .می کرد به  سرعت داخل اتاق شد

 .هجوم بیش از پانزده ثانیه دوام نکرد

یکی از آنها تخته به پشت و پاها بطرف : ا نیز نیافته بودنداختطاف کنندگان معلوم می شد که حتی مجال درک اوضاع ر

او ُخر ُخر می کرد و بخود می . دیده می شد که شدت فیرها او را حد اقل یک متر دور پرتاب نموده بود. دروازه افتاده بود

فشرد، او زخمی ولی بود و شکمش را با دستان محکم می خم شده کوچ  فره طدیگری باالی قالین نشسته و اندکی ب. پیچید

چشمان این فرد مانند شیشه بی حرکت بودند و زیر لبان . او از فرط درد و وحشت بی حرکت مانده بود. هنوز زنده بود

 ،سومی. ون بدون شک و تردیدی به سرهای هردو فیر کرده و ختم شان کردړت. چیزی را بدون صدا زمزمه می کرد

ُکری بوتش که به چوکی  ی مذکورهاتکان های مرگ آسا می خورد و از تکان د، او آنطرفتر از قالین باالی شکم افتیده بو

به حالت دو قات  ادولف دابزدر نزدیکی این شخص، بطرف راست دروازۀ تشناب، سفیر . میخورد سر و صدا ایجاد می کرد

ون مشاهده کرد ړت. افتاده بود شده و خونریزی زیاد در حالیکه صورتش به کنج کشانیده شده بود، و به سختی نفس میکشید،

 .که خون سفیر با خون یکی از تروریست هاییکه نزدیکش افتاده و در حال جان دادن بود، یکجا میشود

از . خبر دادند که به بدن او ده مرمی ماشیندار و تفنگچه اصابت کرده بود دابزداکتران امریکائی بعدتر پس از معاینۀ جسم 

آثار باروت سوخته در بدن و لباس سفیر گواهی میدادند . خورده بودند او سه مرمی به ناحیۀ سر آنجمله دو مرمی به سینه و

بود که فیرها را کی کرده بود؟ امریکایی هایی که در هوتل بودند همه با  ناما سؤال ای. که بر سفیر مستقیمًا فیر شده است

بناًء معلوم میشد که سفیر هنگام هجوم تیرباران . نیده اندیک صدا تأکید می کردند که هیچگونه صدای فیری را در اتاق نش

 .مدی صورت گرفته باشدعشده باشد، و غالبًا این کار 

                                                           
63
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 آنها عینک سفیر را که. منسوبین پولیس سالح هایی را که در اطراف کشته شدگان  افتیده بود به سرعت جمع آوری کردند

در بکس معلوم نبود به . قرار داشت باز نمودند شجسد که در نزدیکی بود نیز برداشته و بکس او را رسیدهصدمه ن به آن

 .چی دلیلی روی پاک، برس دندان و سائر اشیای که آدم حین رفتن به سفر طویل المدت با خود میگیرد، قرار داشتند
 

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 
 

موذکور از طریوق رادیوو و    خبر مرگ سفیر امریکا بالفاصله در تمام شوهر پخوش گردیود، نخسوت بصوورت شوایعه، سوپس خبور         

فردای آنروز همه روزنامه های کشور روایت رسمی حادثۀ موذکور را بوه شور    . شامگاهان از تلویزیون افغانستان انتشار یافت

 .رساندند
 

را برداشوته و کوشوش   " انویس "پس از رسیدن به دفتر کارش روزنامۀ توازۀ   والدیمیر خوتیایف"  کشف خارجی"تحلیلگر ادارۀ 

 .و اختطاف کنندگان کشته شده را مشاهده نموده  و به جزئیات آنها نظر اندازددابز  قت تمام تصاویرکرد با د

". در دو تصوویر مشوابه ده تفواوت ناپیودا را بایود در موی یافوت       "تصاویر را با چنان ذره بینوی موی نگریسوت توو گووئی       خوتیایف

را نیوز بوه نشور رسوانده      دابوز  روزناموه هوا بیووگرافی   . تاندرا از نظور گذشو  " کابول "سپس به سرعت خبر حادثوۀ هوتول    خوتیایف

دابوز   آلمان کوه در آن زموانی   متوجه آن شد که در متن دری نام شهری در کشور دابز، خوتیایف حین خواندن بیوگرافی. بودند

بخانوۀ سوفارت رفتوه و    تنبلی ننموده  برای وضواحت قضویه بوه کتا    خوتیایف. ایفای وظیفه نموده بود احتمااًل غلط نوشته شده بود

 ... کولباخ، کولمباخ، گولمباخ: از آنجا اتلس جهان را برداشته و به جستجوی نامهای مشابه در آلمان پرداخت

چندین مرتبه متن را بدون عجله خواند، به هور   خوتیایف. پس از آنکه خبر را خواند، به تحلیل و ارزیابی محتوای آن پرداخت

در . از ورای سطور روایت رسمی به چیزی پی ببرد کوه در عقوب خبور رسومی پنهوان شوده بوود       کلمه دقیق شده و کوشش کرد 

 :خبر آمده بود

 . از طرف دشمنان مردم افغانستان به قتل رسید ادولف دابزجاللتماب "

تها، ۀ تیور انودازی هائیکوه از طورف چنود تون از تروریسو       در نتیج12:30با تأثر و تأسف اطالع حاصل نمودیم که دیروز ساعت

، سوفیر و نماینودۀ فووق العوادۀ اضوالع متحودۀ امریکوا در کابول بوه قتول           ادولوف دابوز  دشمنان مردم افغانستان اجرا شد، جاللتمواب  

 ."رسید

سفیر در نتیجۀ تیور انودازی ایکوه از طورف تعودادی از اختطواف کننودگان صوورت گرفوت بوه قتول            : " با خود فکر کرد خوتیایف

اما سؤال این است که سفیر را کی بوه قتول رسوانده؟ آیوا او را اختطواف      (. باالی او فیر شده است -مطابق متن خبر. . ." )رسید

." کننوودگان کشووته انوود یووا منسوووبین امنیتووی؟ مرمووی هووای کووی او را کشووته اسووت؟ در خبوور بووه ایوون سووؤال مهووم جووواب داده نمیشووود 

 :به خواندن متن ادامه داد خوتیایف

لتمواب سووفیر از اقامتگوواه خووویش بووه صووب سووفارت حرکووت کوورد، موووتر حاموول وی در   حووالی سوواعت نووه صووبح زمانیکووه جال " 

چهار تن از تروریسوت هوا کوه یونیفوورم پوولیس ترافیوک را بوه        . ایاالت متحدۀ امریکا توقف داده شده" مرکز کلتوری"نزدیکی 

اختطواف کننودگان مسولح    . بورود " ابول ک"تن نموده بودند سفیر را گروگان گرفته و با زور دریور را مجبور ساختند تا بوه هوتول   

 ."سفیر را  مجبور ساختند تا یکجا با آنها داخل هوتل گردد و سپس او را در یکی از اتاق ها به زور و تهدید نگهداشتند
 

در ایوون وقووت روز شووهر در حرکووت و . زمووان از طوورف تروریسووتها دقیووق انتخوواب شووده بووود ..."  حوووالی سوواعت نووه صووبح... "

داشته باشد، هوش و بیداری افرادی که وظیفه دارند تا از امنیت در کوچه ها و مؤسسات نظارت نمایند ُکند تور  جنبیدن قرار می

تاریکی آنها را مشووش میسوازد، در حالیکوه روشونائی روزانوه آنهوا را آرام و بوی غوم         . انسانها موجودات روزانه استند. میشود

 ."میسازد

 ..."ایاالت متحدۀ امریکا توقف داده شد" مرکز کلتوری"وتر حامل سفیر در نزدیکی م: "به تحلیل  متن ادامه داد  خوتیایف

. معمواٌل از طرف صبح اینجا عده ای زیادی از امریکایی ها حضوور میداشوته باشوند   . جای عجیبی برای گروگان گیری است"

. نیوز در ایون محول بوه چشوم میخورنود       خوارجی هوای زیواد دیگور    . آنها به دفاتر خود می آیند، مووتر هوای خوود را پوارک میکننود     

فرض کنیم اگر کسی از آنها متوجه میشد که پولیس ترافیک لیموزین بیرق دار سفیر را با گستاخی توقف میدهد و سپس داخل 

شواید حتوی فیور    . موتر او میشود؟ احتمااًل مداخله میکرد، کوشش میکرد سر و صدایی را بر پا کند، وضاحت قضیه را میطلبید
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در اینصووورت . امریکووا غرفووۀ امنیتووی پووولیس وجووود دارد    " مرکووز فرهنگووی "صووورت میگرفووت، زیوورا در همجووواری    هووایی 

شاید دالیلی وجود داشته باشد که  آنها  تشویشی از برپا شدن سر و صودا  . تروریستها به سادگی نمیتوانستند محل را ترک کنند

 "ه بودن اعمال خویش حساب میکردند؟نداشتند؟ و شاید هم تروریست ها باالی سرعت و غیر مترقب

 :ادامه داد خوتیایف

نویسندگان روایت رسومی میخواهنود بگوینود کوه هور چهوار تروریسوت از هموان آغواز الوی آخور            ! خوب"، "چهار تن تروریست"

بوودن تروریسوتها دیگور ضورورتی بورای توضویح       " چهوار تون  "ضرورت این کار در چی است؟ با پذیرش روایوت  . یکجا بودند

ما و بسیاری از دیگران شاهد . در آنجا قرار نداشت، نمی ماند 11۱ت به قتل رسیدن قاصدی که حین هجوم به اتاق شماره عل

مگور او را  . آن بودیم که قاصد زنده و سالمت خود را تسلیم منسوبین امنیتی نموده اسوت توا شوروط رهوائی سوفیر را خبور دهود       

و عقل سلیم را در نظر بگیریم فرد مذکور بایود موورد تحقیوق قورار میگرفوت و سوپس       چرا؟  اگر قانون . گرفتند و از بین بردند

اما اگر ناگهان او حین تحقیق یا محاکمه اظهاراتی بعمل می آورد که هیچکس آز آن نبایود آگواهی پیودا کنود؟ ایون      . محاکمه میشد

 ."بخاطر آنکه او مسکوت بماند. غالبًا همان دلیلی است که او را از بین بردند

 :میخواند خوتیایف

به دریور اجوازه    دابزعجیب است، اصاًل چرا ..." برود" کابل"سفیر را گروگان گرفته و دریور را تهدید نمودند تا به هوتل "

داد تا موتر را توقف بدهد، چرا دروازه را باز کرد؟ من سفیر نیستم، اما چون موترم نمبر پلیت سرخ رنگ دیپلوماتیک دارد، 

 ..."عجیب است. ک امر پولیس ترافیک بی اعتنائی و بی اطاعتی میکردمبه چنین ی

آنوروز محفاظوت هوتول را بوه مناسوبت ورود  هئیوت رسومی        . جوای مطلووبی بورای نگهوداری گروگوان نیسوت      " کابول "هوتل ... "

" انسوتان بانوک  د افغ"ۀ سوی متور بوالکون    در فاصول  11۱درسوت در برابور اتواق شوماره     . خارجی به مراتب شدت بخشیده  بودند

برای اختطواف کننودگان هوم مناسوب و هوم بوی       . قرار دارد و از آنجا هم دیده و هم میتواند اتاق های هوتل زیر فیر قرار بگیرند

بودینترتیب آنهوا متحورک تور بووده، هور       . خطر تر می بود اگر در اتاق هوتل قفل شده باقی نمی ماندند، بلکه در موتر می بودنود 

سفیر را پیواده  ( تا نقطۀ پیش رفته)یر حرکت می کردند، پس از بدست آوردن دوست شان بحرالدین باعث، جا میخواستند با سف

 ..."می نمودند و خود به موتر دیگری می نشستند

ارگان های ذیصوالح تموام مسواعی خوود را بخورچ دادنود توا سوفیر را زنوده و سوالمت از چنگوال تروریسوتها نجوات بدهنود، اموا                "

خوب، طوور دیگور بووده نمیتوانود، واضوح اسوت، هچکوس اعتوراف نمیکنود کوه بوه            ". شتند اینکار صورت بگیردتروریستها نگذا

 .چیزی رسیدگی نتوانست یا کدام اشتباهی از او سر زد

 :به کاوش خبر ادامه میداد خوتیایف

جوای اقاموت او نیوز معلووم نیسوت       تروریستها تقاضا داشتند تا کسی را به نام بحرالدین باعث، که اصواًل در افغانسوتان نبووده و   "

صرف نظر از مذاکرات که به پیش برده میشد تروریستها مدام الوقت باالی تقاضاهای خود اصورار داشوتند،   . نزد آنها بیاورند

دلچسپ است پرسویده شوود، اصواًل چورا اینودو جانوب خواسوتند چنوین یوک بوازی احمقانوۀ را            ."  اما این تقاضا ها غیر عملی بود

: از تروریسوتها نپرسوید  " باعوث اصواًل در افغانسوتان وجوود نودارد     " ون شخصی که بدون شک میدانست کوه ړچرا ت. دشروع کنن

فورض  " ورم؟ابرادران عزیز بگوئید که این بحر الدین باعث شوما را مون در کجوا جسوتجو نموائیم و چگونوه او را نوزد شوما بیو         "

اموا چورا اختطوواف   . اف کننودگان میگفوت کوه او نیواز بووه وقوت دارد     ون از شویوۀ اتوالف وقووت اسوتفاده میکورد و بوه اختطوو     ړکنویم تو  

تقاضواهای  ( مطابق متن روسوی )او بچه، : " چرا نمی پرسیدند. ابراز می داشتند" فورمالیته"کنندگان تقاضاهای خود را نهایت 

 "؟م سطح قرار داردادر کد عملی میشوند و تطبیق آن طورما چ

ۀ عمل نپوشد، آنها جام شانری شدن ده دقیقه تقاضای پس از سپر گتهدید نمودند که ا اختطاف کنندگان 12:30حوالی ساعت "

جوالبتر آنکوه چگونوه    . این بدان معنی است که آنها سه ساعت خوواب بودنود و ناگهوان بیودار شودند       "...سفیر را به قتل میرسانند

اما این عدم جدیت با . ل را نمیتوان جدی گرفتمیشود طی ده دقیقه چیزی را که طی سه ساعت عملی نشد اجرا نمود؟ این دلی

چطوور میتووان در چنوین یوک     . فاجعه هیچگونه وفقی نمیتواند داشته باشد زیرا حرف از حیات سفیر و اختطاف کنندگان میرود

 "حالت جدی نبود؟

 :ادامه داد خوتیایف

. اماتی را بورای نجوات سوفیر روی دسوت بگیرنود     مأمورین امنیتی پس از دریافت این تهدید قاطع مجبور شدند طی ده دقیقه اقد"

"... هموه در ایون جملوه شوباهت بوه واقعیوت دارد بوه جوز         ." در نتیجه اختطاف کنندگان بوه سوفیر فیور کردنود و او زخموی گردیود      
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میگویند که این صرف پولیس هوا بودنود کوه فیور     ( هدف شوروی ها است)ما مامورین ..." اختطاف کنندگان به سفیر فیر کردند

دوسوتان امریکوائی ببخشوید، منسووبین موا اشوتباه       : "مقامات رسمی نمیتوانستند بنویسوند . اما دروغ را میشود درک کرد. میکردند

 ."و همه را سر جمع به قتل رساندند، هم آنهائی را که گروگان گرفته بودند  و هم کسی را که گروگان بود ندکرد

بوا دقوت تموام بوه مطالعوۀ موتن بیووگرلفی سوفیر امریکوا           ، بوه پایوان رسوانید    را پس از آنکه تحلیل مقودماتی خبور رسومی    خوتیایف

 :پرداخت

. ایان رسانیدپتحصیل در کالج را به  19۱2در . شودگاضالع متحده امریکا چشم به دنیا  یساایلیندر ایاالت  1922در آگست 

از . امریکا شروع نمود ۀرت امور خارجبه کار در وزا 19۳0در سال . افسر قوای بحری امریکا 19۱۲الی  19۱2از سال 

مور أمو 19۳۱الی  19۳2از . مینمود هیفظمور ایفای وأآلمان به حیث م (?Kolmbah)کولمباخ   در شهر 19۳2الی  19۳0

اتوواوا عضووو بخووش سیاسووی سووفارت امریکووا در  19۳۱الوی   19۳۱از . (الیبیریووا)مووونروی اقتصووادی سووفارت امریکووا در  ۀشوعب 

 19۲3الوی   19۲1از سوال  . امریکوا  ۀبوین المللوی در وزارت اموور خارجو     طمور شوعبه روابو  أم 19۲1الی  19۳3از  .(کانادا)

 19۲۱از . در یکی از کالج ها کار میکرد 19۲۱الی  19۲3از (. اتحاد شوروی)مریکا در مسکو اسیاسی سفارت  ۀآمر شعب

آمر بخش اتحواد شووروی در    19۱1الی  19۲9ز ، ا(وسالویاگیو) رادگبیلسیاسی سفارت امریکا در  ۀمسشار شعب 19۲3الی 

الوی   19۱2از . بوین المللوی بوود    –محصول یکوی از سویمینارهای سیاسوی     19۱2-19۱1طوی  . امریکا بود ۀوزارت امور خارج

معاون مدیر بخش شرق نزدیوک و آسویای جنووبی     19۱3الی  19۱۳، از (شوروی )مسشار سفارت امریکا در مسکو  19۱۱

اضوالع متحوده    ۀفووق العواد   ۀبوه صوفت سوفیر و نماینود     19۱3جووالی   12امریکا و باالخره بوه تواریخ    ۀمور خارجادر وزارت 

 ".ردیدگامریکا در کابل تعیین 

ایون بیووگرافی بورای یوک دیپلوموات پنجواه و       : " با خود فکور کورد  " کشف خارجی"تحلیلگر دفتر  دابزپس از خواندن بیوگرافی 

از جانوب دیگور امریکوایی هوا مجبوور نیسوتند بوه جانوب افغوان معلوموات           . کوتواه اسوت   هشت ساله کوتاه است، حتوی بویش از حود   

در آنجاهوا ایفوای وظیفوه     دابوز چیزی که به چشوم میخوورد همانوا نقواط مختلوف دنیوا اسوت کوه         . بیشتر بدهند؟ همین هم کافی است

. ای. مأمور سی دابزود داشته باشد که آیا این میتواند دلیلی برای شک و تردید باشد؟ بلی، در صورتیکه شک وج. کرده است

اگر چنین شکی وجود نداشته باشد، پس تمام چیزهوا درسوت اسوت، یوک موأمور وزارت خارجوه بایود همینگونوه یوک           .است. ای

 ."بیوگرافی داشته باشد

لیسوی  گندر یکوی از مجلوه هوای ا    خوتیایف. به خود جلب کرد 19۱3را دورۀ کار سفیر در سال " کشف"توجه خاص تحلیلگر 

فته میشد کوه حتوی   گبه سر برده بود و  چیلیمدتی را در کشور  زباد ویاگکه ( زمان آن را به یاد نداشت)یک وقتی خوانده بود 

پینوچیتطئۀ راهنمای تو
  

سلوادور آلیندیعلیه رئیس جمهور قانونی آن کشور  
  
با اسوتناد بوه بیووگرافی رسومی     . بوده است 

نهوم در اتحواد شووروی ایفوای     آری و گو در کشوور دی  زبو اد 19۱3ته باشد، بخاطر آنکه در سوال  این ادعا نمیتوانست واقعیت داش

 .بود" کشف خارجی"وظیفه میکرد و زیر نظر 

حسوب عوادت بورای مبوادا معلومواتی را در کتابچوۀ        خوتیوایف همزمان  با اندیشیدن باالی مسائلی که در روزنامه ها خوانده بود 

 .کمک می رساند" باز"یک کار ضروری بود، زیرا به پروسۀ تحلیل منابع معلومات  این. یادداشت خود درج مینمود

 :در اخیر نتایج تحلیالت خود را به طور ذیل جمع بندی کردخوتیایف 

بدسوت آموده گفتوه میشوود کوه      " همسوایگان دور "خبور داد کوه بوا نقول قوول از معلومواتی کوه از         اوسادچیامروز صبح در جلسه "

در جموع اشخاصوی کوه بسویار شوباهت بوه        "کابول "ان شودن در هوتول   گو روۀ گستانآفروری، یعنی در  13روز   را به دابزسفیر 

سوفیر اضوالع متحودۀ امریکوا چوی چیوز مشوترکی بوا ایون اشوخاص مشوکوک میتوانود داشوته              . اشتند دیده بودنود داختطاف کنندگان 

در بکس خود گذاشته بود که  معمواًل برای سفر طووالنی  باشد؟ چرا  آنروز هنگامیکه مثل همیشه رهسپار دفتر بود اشیایی را 

                                                           
69

أس در ر 19۱۱جووون  2۱الووی  19۱3سووپتمبر  11از . 200۲ -191۳: سووال هووای حیووات. اشوودیکووی از شخصووت هووای دولتووی و سیاسووی کشووور چیلوی مووی ب اوگوسووتو پینوچیووت جنورال    

چیلوی بوود، در عوین زموان سور      ( دیکتواتور )ئویس جمهوور   ر 1990موارچ   11الوی   19۱۱دسومبر   1۱سوپس از  . کودچیان نظامی در چیلی قرار داشته و عماًل رئیس دولت ایون کشوور بوود   

 .یز به عهده داشتقوماندانی اعلی قوای مسلح چیلی را ن

 

۱0
 11در . دوش داشت به 19۱3سپتمبر  11الی  19۱0سوم نوامبر سلوادور آلیندی، یکی از شخصیت های سیاسی و دولتی کشور چیلی بوده و سمت رئیس جمهور این کشور را از   

 .به قتل رسیدی جنرال پینوچیت به راه افتید گدر اثر کودتای نظامیکه از طرف نظامیان به سرکرد 19۱3سپتمبر 
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با خود میگیرند؟ به کدام دلیل سفیر با چنین سهولتی به اشخاص بیگانه اجوازه داد توا داخول مووتر او گردنود؟ اطمینوان او را کوه        

سووواالتی از  هموه چیزهووا بخووبی خاتمووه موی یابوود و همچنوان خونسووردی او را هنگوام گروگووان شودن چگونووه بایود توضوویح کورد؟        

را در کابل چگونه باید . ای. آی. سی" کشف"بی اعتنائی جنایت کارانۀ آمر : همکاران امریکایی نیز وجود دارند، بطور مثال

تعبیر کرد؟ چرا شوروی هایی که در هوتل بودند و از واقعه  نظارت میکردند به آن باور استند کوه حرکوات امریکوایی هوا دو     

 را تا آخر نمیخواستند بگویند؟ گانه بود، تو گوئی چیزی

و باالخره به قتل رسانیدن اختطاف کنندگان با این قصاوت چی معنوی میتوانود داشوته باشود؟ از بوین بوردن زخموی هوا و بوه قتول           

ون بوه زعوم خوود و یوا هوم      ړرساندن قاصد؟ شاید شخص آخر اصاًل قاصد نه بلکه کسی دیگری بوده باشد؟ به نظر میرسد که ت

 .ه شوددرسر کالوه از بین ب تا س دیگری عجله داشتبه هدایت ک

 ..."همۀ این گره ها باید گشوده شوندو  بلی، سوالها بسیار استند، 
 

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 

 

 : به دو دلیل. نمی کرد دیدار انمعمواًل با اجنت ستاراستین روزهای پنجشنبه در آستانۀ رخصتی،

است با اقارب و نزدیکوان خوود   بهتر د که پس از هفتۀ کاری، برای اجنتان او با انسان دوستی که داشت به آن فکر میکر -اول

استراحت یک امری است حتمی و نبایود دیگوران را عبوث خسوته و ناراحوت      ". کشف خارجی"مأمور ادارۀ اجتماع تا در باشند 

 .ساخت

د، به عبوارۀ عوادی، موردم آرزو    اجنتها ضعیف میگرد" بنیۀ خالق"متوجه شده بود که در شروع رخصتی ها  ستاراستین -دوم 

 .ندارند در آستانۀ رخصتی ها در بارۀ مسائل مهم فکر کنند، عجله  داشته باشند، افکار خود را بیجا بسازند

آنهوا  " کشوف "بخاطر آنکه وقت را عبث سپری نکرده باشد معمواًل با کسانی مالقات میکرد کوه در   ستاراستیندر چنین شام ها 

مینامند، یعنی خارجی هایی که برای بعضی از فعالیت ها مثمر استند ولوی اجنتوان مخفوی نموی     " راسیونیارتباطی های اوپ"را 

مالقات هایی از این قبیل معمواًل در منزل بعود از صورف غوذا و یوا هوم در کودام رسوتورانی دلنشوینی کوه در آن ایوام در           . باشند

 .کابل بسیار بودند صورت میگرفت

از تلفوون سوکه انوداز     ستاراسوتین  صوبح آن روز . ببینود  "انارشیست"رفت با گتصمیم  ستاراستینوری فبر 1۳پنجشنبه به تاریخ 

و رئویس جمهوور    "جیمی کوارتر "پس از آنکه در تلفون خود را . به هوتلی که این امریکائی در آن اقامت داشت زنگ زده بود

ایون جملوۀ   . مهربوان و سور سوفید بورود    " معلوم "او بوه دیودار   پیشنهاد کرد تا امروز یکجا با  "انارشیست"امریکا معرفی نمود، به 

 .را می آورد ”Teachers“با خود بوتل ویسکی  ستاراستیناشارۀ ظریفی به آن داشت که  ستاراستین

موووتر خووود را در . مووأمور اوپراسوویونی، خووود را بووه محلووی کووه در آن بایوود مالقووات صووورت میگرفووت رسوواند     13:50سوواعت 

اگر چه شوامگاهان  . ینما قرار داشت پارک نمود و خود پیاده  از طریق پارک بطرف راه روی روان شدپارکینگی که مقابل س

 .هوا سرد تر شده بود، اما در فضا نزدیک شدن عطر بی همتا و مالیم بهار کابل را میشد استشمام کرد

تنۀ سبز تیره رنوگ از تکوۀ پشومی ضوخیم      باال پوش نیم "انارشیست". از جانب مقابل سر و تنۀ شخص بلند قامتی نمایان گردید

در . مثل همیشه کاله شپو بود" انارشیست"بر سر . و پتلون کوبای فرسوده شده به تن و موزه های رابری ضد آب به پا داشت

در حرکات بی جرئوت و حتوی انودکی خنوده آور او کوه بوا جسوت و خیوز هوا از بواالی           ، "انارشیست"سر و صورت کمتر مرتب 

هوردو بوه یوک دیگور تبسوم نمووده       . خ زده همراه بود چیز غیر عادی که بتواند به تشویش بیاندازد بنظر نمی خوورد خندق های ی

 .سالم و علیکی کردند و داخل رستوران کوچکی شدند که در همان نزدیکی ها قرار داشت

ان  بوه موافقوت رسوید کوه قیموت      از پاکت پالستیکی بوتل وعده شدۀ ویسکی را بیرون آورده و بوا پیشوخدمت رسوتور    ستاراستین

غوذا را زیواد فرموایش ندادنود ولوی آشوک را کوه در ایون رسوتوران بوا موزۀ خواص آمواده میکردنود               . باز شدن بوتل را می پردازد

 .فراموش نکردند

قبول  سپس او به افادۀ جموالت از  . ابراز داشت "انارشیست"به دابز مراتب تسلیت خود را نسبت وفات سفیر امریکا  ستاراستین

آماده شده و باال بلندی به زبان انگلیسی پرداخته تأکید کرد که تروریزم یکی از بزرگتورین خشوونت هوای عصور بووده و از آن      

سیاسی در عذاب استند و اتحاد شوروی یکجا با تمام جامعۀ بین  –همه مردم و همه کشورها  صرف نظر از ساختار اجتماعی

 ...المللی
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 :موقع نداد تا جمله اش را به پایان برساند و سخنان او را قطع کرده، تقریبًا با تمسخر گفت ستاراستینبه  "انارشیست"

 ."دشووومن سووووگند خووووردۀ شوووما بوووود و وقتوووی دشووومن میمیووورد، ایووون خووووب اسوووت          دابوووز اشوووکهای توووانرا پووواک کنیووود، آقوووای    "

بهتور اسوت بگوویم مخوالف سیاسوی      دشومن نبوود،   : "که به سختی کلمات انگلیسی را پهلوی هوم دیگور میگذاشوت گفوت     ستاراستین

 .واقعووووًا هووووم از نگوووواه انسووووان دوسووووتی از آنچووووه بووووا سووووفیر امریکووووا اتفوووواق افتیوووود احسوووواس تووووأثر میکوووورد       ستاراسووووتین." بووووود

دوست شخصی شما میبود در اینصورت من احسواس شوما را درک میکوردم، قبوول کنیود       دابزبه هر حال اگر : "  "انارشیست"

ابوراز میداریود بلکوه بخواطر مورگ       دابوز ه نسبت وفات  کاکای سالخورده و ُزنگ ُزنگی بوه نوام   که شما مراتب تسلیت خود را ن

. اخوالق شایسوته ایون را ایجواب میکنود     . و اینکار را صرف بخاطر آن میکنید که رسم پروتوکول چنین اسوت . ادولف دابزسفیر 

تمام ایون جنجوال بخواطر هموین     . به قتل رسیده است سفیر، یعنی مأموری که در اینجا از اضالع متحدۀ امریکا نمایندگی میکرد

من حتوی فکور   . به عنوان یک فرد او به هیچ کس دلچسپ نبود. گروگان و قربانی موقف خویش گردید دابز. دلیل به راه افتیده

علوموات  آیوا او یوک انسوان بوود؟ کوی در ایون بواره میتوانود م        . میکنم که در او چیزی نبود که به مثابۀ یک شخص دلچسوپ باشود  

بدهد؟ شما میتوانید؟ آیا او کسی بیشتر از یک روبوت همیشه فعال و یک مأمور بیروکرات کسی دیگوری بوود؟  آیوا او بوه جوز      

فنری، ابزاری در ماشین بزرگ سیاسی که کسی آنرا اختراع و تولید نموده، بوود؟ بلوی، البتوه او در مقوام سوفیر اضوالع متحودۀ        

او  دانه ای بود باالی تختۀ شطرنج که طی یک . نقش اجتماعی و سیاسی خود را بازی مینموداو . امریکا ایفای وظیفه میکرد

 ."او با شدت، سر و صدا و هیجان و به شکل از قبل پالن شده رفت. بازی پیچیده در کابل قربانی یا باخته شد

 "یووا باختووه شوود؟ ... قربووانی" :بخوواطر آنکووه توجووه هووم صووحبت خووود را هوور چووه بیشووتر متمرکووز سوواخته باشوود گفووت       ستاراسووتین

در تختوۀ شوطرنج سیاسوی او    . او را میتوانستند ببازند او را میتوانستند قربانی نماینود . بلی، دقیقًا همینطور است: " "انارشیست"

"دائم"چهرۀ کوچکی به اندازۀ یک 
  
ور بود، سکه ایکه برای چای میدهند، البته آنهائی که باالتر از او قرار دارند نیز همینط 

 ."یووووووووک دالوووووووور ارزش داشووووووووته باشوووووووود ... اسووووووووتند تووووووووا خووووووووود رئوووووووویس جمهووووووووور؛ خوووووووووب رئوووووووویس جمهووووووووور شوووووووواید   

تبسمی  که  نمایانگر تمسخر باالی رئیس جمهور یا بواالی   "انارشیست"در سیمای مملو از ریش بی نظم رسیده و زرد رنگ  

 .دالر امریکایی بود  پدیدار گشت

آنها بورده هوای قواعود    . ی استند که نقش های حفظ شده را تمام زندگی تکرار میکنندهمۀ آنها بازیگران: "ادامه داد "انارشیست"

هموۀ آنهوا فنرهوای در ماشوین مونظم سیاسوی اسوتند کوه طوی  نسول هوا            . معین و جامعه ای استند که از این قواعود پیوروی میکننود   

آنهوا هیچگواهی طوریکوه آرزو    . نمووده انود   همۀ آنها شمشیر زنان در مسوابقاتی اسوتند کوه خوود بور خوود تحمیول       . جابجا  شده اند

آنهوا صوالحیت اتخواذ    . در حقیقوت آنهوا چیوزی کوه خوالف قواعود و مقوررات بوازی باشود خواسوته نمیتواننود           . دارنود عمول نمیکننود   

تمام چیزها از قبل تعیین شده و همۀ فیصله ها مدتها قبل صورت گرفته انود انسوان هوایی    . تصامیم را بصورت مستقالنه ندارند

. برای آن به کرسی ها گماشته نمی شوند که زندگی کنند، آنها زندگی می کنند تا در این کرسی ها قرار داشوته باشوند   دابزمثل 

آنهوا همیشوه بویش از اجورا     . زندگی اینگونه اشوخاص یعنوی اجورای دایموی مکلفیوت هوای اخالقوی، اجتمواعی یوا وظیفووی میباشود           

 ."یا هم قربانی نقش هائیکه مطابق سناریو به آنها میرسد... نندگانکنندگان نیستند، خوب یا بد، صرف اجرا ک

 .بنظر میرسید که در بارۀ چیزی بفکر فرو رفت. پس از ختم گفتار طویل خود، سکوت کرد "انارشیست"

مصوروف ریخوتن در گویالس دیگوری اسوت،       ستاراستینپس از آنکه گیالس اول ویسکی را سر کشید و دید که . غذا را آوردند

 :سپس جدیتر و تمرکز یافته تر به سخنانش ادامه داد. او خاموشانه آشکی را جوید

ده هوا تون از هتلوری هوا     . اسوت  "کرنولووژی رایوش سووم   "هودفم  . من بعضًا صحنه های وحشتناک یک فلم را بخاطر می آورم"

موا وحشوت در آن نیسوت کوه اینهوا موی       ا. دقایقی بعد همۀ این موردم میمیرنود  . صدها، هزاران نفر را به کوره های گازی میبرند

 .وحشتناک آن است که آنها به طرف مرگ با قدم های آهسته، آرام، مطیع و با مراعت کردن نوبت میروند. میرند

او بچه چرا بی نوبتی : "چنین بنظر میرسد که اگر کسی از آنها بخواهد پیشدستی کند دیگران آزرده خواهند شد و خواهند گفت

 "تو این صحنه های فلم را دیده ای، بخاطر داری؟."  ر از تو ایستاده بودممیکنی، من پیشت

 .سرش را با عالمت تأئید تکان داد ستاراستین

 :به مونولوگش ادامه داد "انارشیست"

                                                           
۱1
 .گویند "دائم"سکۀ کوچک ده سنتی را در امریکا  
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ه چرا آنها قیام نمی کنند؟ چرا آخرین تالش را برای نجات خویش انجام نمیدهند؟ چرا همه یکجا و یکبار باالی محافظین حملو "

چرا چنین شد؟ من فکور میکونم ایون بخواطر آنکوه آنهوا یکجوا طووری         . آنها دیگر همه چیز را از دست داده بودند. ور نمی شوند

وقتی آنها یکجا استند باالی آنها غریضه های دیگری مسلط اند، که از غریظوه هوای   . نمی اندیشیدند که هر کدام شان جدا، جدا

 ."انفرادی متفاوت استند

 "تو در بارۀ این تروریستها چی معلومات داری؟: "مستقیمًا سؤال کرد" انارشیست"باالخره از  ستاراستین

توو بهتور از مون    . را از بین بورده انود وجوود ندارنود     دابزاختطاف کنندگانی که . سؤال را درست مطرح ساختی: " "انارشیست"

اموا شواید هوم بوالعکس؟ ایون      . مونش، احموق، ظوالم و بیسوواد     میدانی که سفیر را منسوبین پولیس افغانستان کشتند، پولیس های بد

 intelligenceپولیس ها بسیار عاقل، ماهر و روشنفکر بودند که توانستند ما  و شما امریکایی ها و روس های 
  

را فریوب  

را بوا ادای  تین ستاراسو مثل همیشه کلمۀ انتیلیجینس را قصدًا چند مرتبه تکورار کورد، توو گووئی میخواسوت      " انارشیست"." بدهند

این همه بخاطر آنکه پولیس های افغان آزاد تر از ما استند، آنها از قواعودی کوه موا    : "... در ادامه "انارشیست". آن آزار بدهد

 ."برای خود ساخته ایم استفاده نکردند

 "یعنی چی؟ تو میخواهی بگوئی که در اینجا بازی ای در میان بوده است؟: "ستاراستین

 "چی معنی دارد؟  covert actionتو میدانی . شاید: " "انارشیست"

شروع کرد به افادۀ کلمات به زبان روسوی ولوی طووری نشوان داد گویوا معنوی دقیوق آنورا نمیدانود توا بودین ترتیوب از               ستاراستین

 ..."مخفی، بسته: "مسلط بودن باالی ترمینولوژی استخباراتی خود داری کرده باشد

عملیوات مخفوی   : "رقبه با صودای نهایوت بلنود و واضوح بوه زبوان روسوی ستاراسوتین را اصوالح کورد          بطور غیر مت" انارشیست"

 ."معنی میدهد

تو میخواهی بگوئی کوه ایون یوک عملیوات مخفوی شوبکه هوای اسوتخباراتی         : "مکثی نموده هر چی بادا باد گفته پرسید ستاراستین

 "بوده؟ عملیات استخبارات امریکا؟ یا استخبارات افغانستان؟

یوک عملیوات مخفوی ناکوام      چرا نی؟ چرا نباید پنداشت که آنچه که بوقووع پیوسوت  : "مجددًا به زبان انگلیسی افزود" انارشیست"

بود، یا عملیات مخفی ایکه در نتیجۀ آن بطور غیر منتظره قیمت بزرگی پرداخته شد؟ چرا بایود ایون حادثوه را یکوی از صوحنه      

 "ی در افغانستان شروع شده، نپنداریم؟های درام عظیمی که توسط افراد معین

در اینصوورت هودف ایون    : "در حالیکه او نیز مانند هم صحبتش قیافۀ یک بازیگر درامه را بخود می گرفوت پرسوید   ستاراستین

 "درام چی است؟

ه سوناریوی درام چوی بوود   : "در جوواب وی سووالهای ذیول را مطورح سواخت      ستاراسوتین  بوا لحون مشوابه بوه صودای      "انارشیست"

است؟ پرودیوسر آن کی است؟ چرا زندگی سفیر باید به خطر انداخته می شود؟ ایون تروریسوت هوا کوی بودنود؟ چورا تروریسوت         

که خود را داوطالبانه به مسؤولین امنیتی تسلیم کرد نیز از بین رفت؟ شاهد کودام حادثوات در صوحنه هوای بعودی خوواهیم بوود؟        

و وقتووی فکوور میکوونم و ویسووکی نمووی نوشووم در  . موون در ایوون بوواره فکوور میکوونم .مشووکل اسووت در ایوون بوواره چیووزی گفووت . نمیوودانم

 ." دوست عزیز و شلۀ من، شاید در بارۀ این اسرار وحشتناک هیچگاهی به تو چیزی نگویم. اینصورت سرم به درد می آید

کوه بواالی میوز قورار      بوه شومعی  . او مسکوت بوود، موی اندیشوید   . گیالسش را سر کشیده و برای خود دیگر ریخت " انارشیست"

سوپس تبسومی کجوی    . داشت با دقت میدید، کناره های آنرا با انگشوت لورزان لموس کورده و شومع  زوب شوده را از آن دور کورد       

 :نموده ادامه داد

. اوضواع در داخول سوفارت بسویار متشونج بوود      . باخبر شدم فورًا به سفارت ما رفتم دابزدیروز پس از آنکه من از مرگ آقای "

. هموه در عقوب یکودیگر پنهوان میشودند     . کسی مصروف بود و کسی هم نمیخواست حورف بزنود  : ی به من توجه نمیکردهیچ کس

توا جائیکوه مون توانسوتم درک     . او در شعبۀ سیاسوی کوار میکنود   . صحبت کردم، تو وی را میشناسی مالینوفسکیمن مختصرًا با 

 ."کنم او زیاد گرفته نبود ولی قهر بود

 " کی ؟ باالی: "ستاراستین

                                                           
۱2

 .اصطالح مذکور با در نظر داشت متن مشخص در زبان انگلیسی میتواند معانی عقل، فهم و استخبارات را داشته باشد 
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او نمیدانسوت کوه بوه کودام دلیول عملیوات آزاد سوازی سوفیر را پوولیس پویش میبورد،  نوه موأمورین              . باالی افغانهوا " : "انارشیست"

 ."او قنسل است، تو او را نیز میشناسی. حرف میزد ماریک ورونبیشتر از دیگران . اسخباراتی

 "او چی میگفت؟: "ستاراستین

 "دقیقًا؟: " "انارشیست"

 ."بلی: "استینستار

این دقیقًا چیزی بوود کوه   . که من از تول بکس موتر او شین کاک های خود را بگیرم و دیگر از او سؤال نکنم: " "انارشیست"

او همچنان خواطر  . گفت که او وظیفه دارد تا جسد سفیر را به اضالع متحدۀ امریکا انتقال دهد ورون برعالوه. او به من گفت

 ."به امر امین یا تره کی.  عمدًا. ا نه تروریستها بلکه منسوبین پولیس افغانستان به قتل رساندندر دابز نشان ساخت که

 "اما بخاطر چی؟: "ستاراستین

توا جائیکوه مون توانسوتم مالحظوه      . من فکر میکنم او در ایون بواره معلوموات نودارد    . در این باره او چیزی نگفت: " "انارشیست"

 ."هی داردکمتر آگا ماریک وروننمایم، 

 "کی همه چیزها را میداند؟: "ستاراستین

 ."فوتبوووال امریکوووائی بوووازی نمیکووونم "اموووا مووون بوووا وی  . بایووود از تموووام چیزهوووا بوووا خبووور باشووود   تورکوووواحتموووااًل : "" انارشیسوووت"

 "تو او را در سفارت دیدی؟: "ستاراستین

 ."نهایت روشنفکر است نخیر من به دفتر او رفت و آمد ندارم، او برای من یک شخص: " "انارشیست"

فلهذا او خواسوت تموام   . میداشت" مرکز"از این مالقات خود باید یک نتیجۀ دریافت میکرد تا ارزش فرستادن را به  ستاراستین

 : گفته بود جمع بندی نماید دابز در بارۀ  به قتل رسیدن  "انارشیست"چیزهای را که 

ئر کارمندان سفارت تو بوه آن نظور اسوتی کوه قتول سوفیر در اثور ناکوامی یوک          و سا ماریک ،مالینوفسکیبا استناد به گفته های "

 "آیا همینطور است؟. عملیات مخفی که از طرف شبکه های خاص آماده گردیده بوقوع پیوسته است

در حالیکه سرش را مانند هنر پیشوه هوا بوه عقوب موی انوداخت و بوا انگشوتان نورم و منوزه اش ریوش زرد خوود را             " انارشیست"

 !"آه، این بازیگوشهای به اصطالح زرنگ و هوشیار: " کم گرفت به زبان روسی گفتمح

. پس از صرف غذا در حالیکه چهل دقیقه به قیود شبگردی باقی مانده بود رستوران را ترک کردند "انارشیست"و  ستاراستین

 .تکسی را توقف داده و رهسپار هوتل خود شد "انارشیست"
 

. لذت تمام هوای سرد و پاک را  تنفس میکرد از طریق راه روهوای پوارک بوه طورف پارکینوگ رفوت       در حالیکه با ستاراستین

ستاره ها در آسمان می درخشیدند، ستاره های نزدیک، ستاره های بزرگ، ستاره های روشن، ستاره های با نبض های معنی 

گهان سوتارۀ  روشون و بوی نوامی از میوان سوائر       نا. در آسمان زندگی دیگری، زندگی جاویدان و پر از شور جریان داشت. دار

 .ستاره ها جدا شده نیم آسمان را پیمود و خاموش شد

حتوی  . حق بجانوب نیسوت  " انارشیست"نی، . احتمااًل همین اکنون کسی وفات یافت: "با خوشباوری و اندوه فکر کرد ستاراستین

ولوو هور   . های روی تختۀ شطرنج یا بازیچه های کوکی استیم یا من که مأمورین دولت استیم، نه تنها دانه دابز اشخاصی مانند

. این همه بی معنی نیسوت . قدر اینگونه اشخاص اجتماعی و تحت اداره قرار داشته باشند، هر یک ستارهای خودشان را دارند

   ."نیز ستارۀ خودش داشت، احتمااًل وی اینرا موقتًا فراموش کرده بود ادولف دابز
 

 با جنجال های عظیمی روبرو الکساندر کلیوشنیکوف گروال ډمشاور وزارت امور داخله  دابز رسیدن فردای روز به قتل
به حیث مشاور در وزارت داخلۀ افغانستان کار میکرد،  کلیوشنیکوفمطبوعات غربی  تأکید میکردند که شخص . گردید

به عهده داشته بنابرین مسؤولیت فرجام  نامیمون به ادارۀ تمام عملیات را در رابطه به آزاد ساختن سفیر از قید تروریستان 
یاداشت شدید  کریستوفیر. نوزیر امور خارجۀ اضالع متحدۀ امریکا . اما درد سرهای مشاور خاتمه نمی یافت. دوش اوست

بری امریکا  در یادداشت مستقیمًا گفته می شد که ره.  فرستاددابرینین . آالحنی را به آدرس سفیر اتحاد شوروی در واشنگتن 
که در محل واقعه یکجا   دابز مراتب نارضایتی شدید خویش را در رابطه به نقش مشاورین شوروی در به قتل رسیدن سفیر

را در وزارت داخلۀ شوروی دست و پاچه کلیوشنیکوف خبر مذکور آمرین . با پولیس کابل فعالیت می نمودند ابراز میدارد
 .ساخت
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به . میرسید، بـنـاًء با او زیاد جر و بحث نکردند" به مصرف"باید  کلیوشنیکوفمل آمده بود که فیصله بع" باالها"چون در 
در مسکو، در . ؤقتًا از وظیفه بر طرف و در محوطۀ سفارت تحت نظارت خانگی قرار دادندفبروری او را م 1۲تاریخ 

گروالی از او ډدر وزارت داخله و  تنزیل رتبۀ از کار کلیوشنیکوف وزارت داخلۀ اتحاد شوروی امریه اي مبنی بر انفکاک 
برای اتخاذ تصمیم نهائی  و تحقیق در این مورد  هئیت عالی رتبۀ وزارت داخلۀ شوروی وارد . زیر دست قرار داشت

را برای صحبت نزد خود احضار  کلیوشنیکوفجابجا گردیده و بزودی  پوزانوفشخص مذکور در دفتر . افغانستان گردید
وقتی . اتفاق افتیده بود به حکایت پرداخت" کابل"در حالیکه خود را به سختی میگرفت در بارۀ آنچه در هوتل وال ډګر. نمود

این یک هدایت مستقیم بود، هدایتی که با لحن : "روال را از رهبری عملیات بر طرف ساختند رسید، او گفتډګبه نقطۀ که 
دیگر کی میتواند : "مأمور آمده از مسکو قیافه اش را ترش ساخته پرسیدبا شنیدن جملۀ فوق ." توهین آمیز به من گفته شد

 "این گفته های شما را تأئید نماید؟
 ."من ثبوت دارم و اندکی بعد آنرا به شما ارائه می نمایم: "مشاور با آواز آرام خاطر نشان ساخت

کی از شوروی  ها واقعًا سهم داشته و روال در مورد چگونگی هجوم حکایت نموده گفت که در رهبری عملیات یډګسپس 
مشاور امور محافظت مقامات بلند دولتی جمهوری که به حیث  بوده . بی. جی. نی از ریاست نهم کیړآن او نه بلکه جگ

باالپوش سیاه رنگ به تن نموده   کلیوشنیکوفمانند  ن مذکور آنروزړچون جگ. ایفای وظیفه مینماید دیموکراتیک افغانستان
حین هجوم در اتاق  کوتیپوفن ړجگ. ا نامبرده تقریبًا هم قد میباشد، بناًء چنین یک سوء تفاهمی رخ داده استبود و ب
هائیکه در مقابل هوتل در عمارت بانک مخفی شده بودند اشاره  قرار داشته و از آنجا به نشان زن 11۱با اتاق  همجوار
هدایت داده بود تا به  کارمندان سفارت امریکا به اتاقی که در آن  متعاقبًا کوتیپوف همین کلیوشنیکوفبه گفتۀ  . میرساند

 .قرار داشت اجازۀ ورود داده نشود دابز سفیر
 

و این هم : "حکایتش را به پایان رسانید او به هئیت آمده از مسکو کستی را پیشکش نموده گفت کلیوشنیکوفپس از آنکه 
 ."ثبوت من
ون که ړرا که در دهلیز هوتل پس از اظهارات ت کلیوشنیکوفشدید الحن سخنان  ر آن کست آشنا شده و د محتویاتهئیت با 

آنچه که در کست ثبت  از .به زبان آورده بود، نیز شنید" مشاورین شوروی نباید در امور داخلی افغانستان مداخله نمایند"
ده و او با پالن هجوم به اتاق مخالف از رهبری عملیات برطرف گردی کلیوشنیکوفگردیده بود به وضاحت دیده میشد که 

سپرده  کلیوشنیکوفکست مذکور را یکی از خبرنگاران کشور چکوسلواکیا که آنروز در محل واقعه حضور داشت به . بود
سه ساعت بعد از گفتگو با مأمور مسکو توقیف خانگی از . را نجات داد کلیوشنیکوفدر حقیقت کست مذکور . بود

به او تلفون  نموده  خبر داده بوده  که  سوف یلییک روز بعد معاون وزیر امور داخلۀ شوروی  لغو شده و کلیوشنیکوف
 .رهبری وزارت داخله هیچگونه اعتراضی در مورد او ندارد

 

آگاهی یافته بود که واقعۀ گروگان گیری و از بین رفتن سفیر امریکا در جلسۀ بیروی سیاسی حزب  کلیوشنیکوفبعدها 
کریوچکوف به ( آندروپوف). بی. جی. پس از جلسۀ مذکور رئیس کی. مورد بحث قرار گرفته بود کمونیست شوروی

تلفون نموده هدایت داده بود تا فورًا عنوانی کمیتۀ مرکزی نامۀ ترتیب داده .( بی. جی. در ادارۀ  کی" کشف خارجی"رئیس )
. بی. جی. نظر اوپراسیونی تحت نظر نمایندگی کیو در آن تقاضا نماید تا نمایندگی وزارت داخلۀ شوروی در کابل از 

 .قرار داده شود
 

پیروزی  شیولوکوفدر رقابت های مداوم و سابقه دار خود با وزیر داخله .( بی. جی. رئیس ادارۀ کی) آندروپوفبدینترتیب 
 .دیگری را نیز نصیب گردید

فیصله کرد تا برای محافظت " مرکز"ی یافت عالوه بر آن با در نظر داشت اوضاعی که در افغانستان سر و سامان م
همان واحدی که بعدها به  ،”A“از واحد محرم  . بی. جی. سفارت شوروی و مشاورین ارشد نظامی شوروی، منسوبین کی

در افغانستان هرچه بیشتر استحکام . بی. جی. بدینترتیب مواضع کی. شهرت پیدا میکند بفرستد "آلفا"نام گروپ ضد ترور 
 .یافتند

 ********* 
زندگی در این شهر  ریتم عادی  داشته و بدون کدام عجله جریان . کابل شهری است که در آن همه چیزها دیده میشوند 

در نزدیک دروازه چوکیداری باالی چوکی نشسته و از فرط بیکاری به آنچه در پیرامونش اتفاق می افتد  آنجا، .دارد
بطرف مسجد  میرود تا قبل از خواب  ،عینک ها به چشم، کلوش های نو به پادر گوشۀ دیگری بابه گک پیری . مینگرد

خود را که یا " فولکس واگون"و اینهم مأمور وزارت مالیه سید احمد که موتر کهنۀ . فرض خداوند را ادا کرده باشد
مشهور محمد علی تقی که به کاله باز   و اینهم. تیله کنان به خانه می آورد نمودهو یا هم تیل خالص  عوارضی پیدا کرده

او ترازو های عظیم سه پایه را که از چوب ساخته شده . منازل خارجی ها سر میزند و پیشنهاد میکند تا از او چوب بخرند
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این ترازو ها چیزی  که او میخواست همان را نشان میداد، . و پله های آن در طناب ها آویخته شده بودند با خود میداشت
 و به اینکار نایل  میشد، معمی بود؟اینکه چگونه ا

 .آنطرفتر در همجواری منزل پولندی های خوش مزاج گله ای از سگ های ولگرد نوکریوالی دارند
 .باید او را بخاطر سپرد. چهرۀ جدید... و این ناشناس کی است؟

ش میتوانی فورًا دریابی که وی از کدام حتی اگر اسم کسی را هم نمیدانی با دیدن. تقریبًا همه انسانها در کابل شناخته میشوند
مخصوصًا . به همین دلیل است که آدم تصادفی فورًا شناخته میشود. قوم و تبار است، کجا زندگی میکند، چی کار میکند

اجنبی ها مانند کابلی ها لباس به تن ندارند، مانند آنها حرف نمیزنند، آنها وارخطا بوده طوری راه میروند  تو . خارجی
 .ئی زمین را میشگافند ، نمیدانند چی در کجا فروخته میشود، چند قیمت دارد و چگونه باید چنه زدگو
 

در کجا و چگونه باید . به حساب میرود" اوضاع اوپراسیونی"از دیدگاه استخباراتی موضوع شناخت، یکی از عناصر مهم 
شاید بهتر باشد در . تاریک دارند  دیگر کدام  ارتباطبا یک شخص مالقات کرد که بعدتر نگویند که فالن و  بسمدان با هم

یک رستوران خلوت این مالقات صورت بگیرد؟ در پارکی که چوکی ندارد؟ در کوچۀ خلوت و ناپاک؟ در سینمای پر از 
  کارمندان استخباراتی شوروی طی آن سالها. است" آپارتمان مخفی"بهترین انتخاب همانا ... پوست جلغوزه ؟ فکر نمیکم

 .در کابل از همین انتخاب اخیر استفاده میکردند
 

قبل از ظهر او در بارۀ پالن مالقات خود  با . مالقات نماید "آرتیوم"نظر داشت با اجنت در  ستاراستینفبروری  13شام 
اخته بود ُقر ُقر کنان و در حالیکه پیشانی اش را پر معنی چروک دار س" دفتر"آمر . گذارش داد اوسادچی این اجنت به 

 :گفت
آنها کی استند؟ تا کنون هیچ . را به قتل رساندند معلومات بدست بیاوری دابز در بارۀ کسانی که" آرتیوم"کوشش کن، از "

ما نمیتوانیم در افغانستان اسمای آنهایی را که در ! باور نکردنی است. این بکلی مزخرفات است. کسی آنها را نمی شناسد
 ."ند تثبیت نمائیممبارزۀ سیاسی ذیدخل است

 "سائر منابع ما در این باره چی میگویند؟: "ستاراستین
فرستادیم آشنا شو، این معلومات عمدتًا جوانب تخنیکی  عملیات  آزاد سازی  " مرکز"تو با اسنادی که ما به : "اوسادچی

سوال های جدیدی را به میان می اما آنچه ما میدانیم مسئله را وضاحت نمی بخشد، بلکه برعکس . سفیر را در بر میگیرد
علت "طوریکه میگویند . تسلسل منطقی به نظر نمیخورد افراد ما نمیتوانیم یک تصویر مکمل را ببینیم، در اعمال . آورد

 "مهمتر آنکه دلیل سیاسی این عمل فهمیده نمیشود، می فهمی چی میگویم؟. به چشم نمیخورد" ارتکاب جنایت
 .صحبت خواهم کرد "آرتیوم"در این باره با  بسیار خوب من: "ستاراستین

 

مام روز را در دویدن ها سپری نمود، و این نه تنها از بابت آمادگی  ها برای تروز دشواری بود،  ستاراستینآنروز برای 
 .های غیر مترقبه بلکه به علت سائر  پیش آمد، "آرتیوم"مالقات با اجنت 

دوی جمهوری مردم چین به تعداد حد اقل ششصد هزار نفر به قلمرو ویتنام هجوم در آستانۀ همۀ این حوادث،  واحد های ار
دث مختلف اشاید سؤال شود که افغانستان کجا و ویتنام کجا؟ اما کسب معلومات در بارۀ عکس العمل ها در مورد حو. بردند

ا صرف نظر از اینکه در کدام جهان در آنزمان یکی از مکلفیت های مهم دیپلوماتان و مأمورین استخباراتی شوروی ر
که دوست او بود  کوسری به سفارت ویتنام نزد مستشار این سفارت  رفیق  والیری. کشور ایفای وظیفه داشتند، تشکیل میداد

 .زد
 

)...( 
 

مسشار سفارت در . کشانیده شد دابز هنگام صحبت با دیپلومات ویتنامی گفتگو بطور خود بخودی بطرف حادثۀ کشته شدن
دیده میشد که سخت میخواهد تا دوست . مورد چیز زیادی نمیدانست، صرف چیزی که در روزنامه ها خوانده بود این

را از کشور ویتنام برآورده ساخته و خودش  کواین آرزوی رفیق  ستاراستین. شوروی اش در این باره به او معلومات بدهد
با  کو. پیرامون جریان عملیات رهایی سفیر امریکا بازگو کرد در نقش منبع اطالعات قرار گرفته و برخی از تفصیالت را

 !"حتی از همین هم تشکر: "مواظبت سرش را تکان میداد و سوال نمیکرد، تو گوئی میخواست بگوید 
 

 )...( 
 

دیده، به داخل گر" منزل مخفی"با تبسم احترام آمیز و تقریبًا آمیخته با شرمندگی به اتاق  "آرتیوم"اجنت . شام فرا رسید
شخصی بود جوان، با قامت بلند و "  آرتیوم. "پیرامون آشنا نظر انداخته و در کوچی که معمواًل می نشست جابجا گردید
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حرف میزد چشمانش میدرخشیدند، سوراخ های بینی اش  تورم نموده  و با شدت هوا را در خود فرو  وقتی او. نهایت قوی
در چنین لحظاتی او سرا پا  استدالل و ثبوت انکار ناپذیر . ت او به سر میبردندمیبردند،  چهره و جسم وی گوئی در جمال

 .میشد
گاهی بروت هایش را می تراشید و گاهی هم میگذاشت، او تأکید   "آرتیوم"از آغاز تضییقات که امین به راه انداخته بود 

اینبار . ن استدالل او به سختی قابل درک بودبرای امنیت او کمک میکند، البته ای"  ستر و اخفا"میکرد که  این شیوۀ 
 .بروت نداشت "آرتیوم"
 

از بغل جیب کرتی اش بندلی از کاغذ هایی را " آرتیوم"پس از گفتگوی مختصر در بارۀ برخی از موضوعات اوپراسیونی 
باز میکرد با غرور آنها  که دو قات شده بود و در آنها نوشته های به نظر میخوردند بیرون نموده  و در حالیکه ورق ها را

اخوانی "طوریکه شما دفعۀ قبلی خواسته بودید این هم اسناد در بارۀ : "گذاشت ستاراستینرا باالی میز کوچکی در برابر 
 ورق ها را یکی پی دیگر برداشته به" آرتیوم." "در اینجا شما میتوانید ترکیب بعضی از سازمان های آنها را دریابید". ها

این در بارۀ آقای گلبدین حکمتیار است، این در بارۀ برهان الدین ربانی و این هم در بارۀ :  "علومات میدادم ستاراستین
و این هم . مواصلت سبغت اهلل مجددی از کشور سویدن به پاکستان و مالقات های او با روسای سائر سازمانهای اخوانی ها

در اوراق دیگر . افغانستان همچون کندهار و هرات عملی نمایند اسناد در مورد اقدامات که آنها میخواهند در والیات
 ."معلومات در مورد اشخاص مربوط به اخوانی ها در اردو و پولیس افغانستان درج میباشد

سؤال میکرد و در مورد بعضی مسائل  "آرتیوم"در حالیکه اسناد را به سرعت از نظر میگذراند و ضمنًا از  ستاراستین
اجنت بدون آنکه احساس بیگانگی کرده باشد برای خود چای ریخته و کلچه ای  را روی بشقاب . وضاحت میخواست

بود و سعی میکرد قسمت هایی را که مأمور اوپراسیونی  ستاراستینهنگام چای نوشیدن او با دقت تمام متوجه نظر . گذاشت
توجه اجنت خود را به مسائلی جلب کرد که باید برای  ستاراستینپس از  آشنایی با کاغذ ها، . از نظر میگذراند مجسم نماید

هردو در بارۀ آنکه چگونه و چی وقت اجنت وظایف تعیین شده را . مالقات آینده در مورد آنها معلومات جمع آوری میشد
 .زمان و محل مالقات بعدی را نیز تعیین نمودند. اجرا نماید موافقت کردند

ه سفیر امریکا لب به سخن گشوده  معلومات دست داشته اش را با آرامی به شرح ذیل در بارۀ عمل تروریستی علی" آرتیوم"
 : ارائه نمود

آیا شما این را . بوده استبحر الدین باعث در اخبار رسمی گفته میشود که یگانه تقاضای تروریستان رهائی فردی به نام "
نزدیک بحر الدین باعث این تروریستها براستی هم آنقدر به عجیب نمی یابید؟ این تقاضا چگونه میتوانست بوجود بیاید؟ اگر 

من هیچ . مدتهاست حیات ندارد باعثمی بودند که به خاطر آزادی او جان خود را فدا میکردند، پس آنها باید میدانستند که 
سال باعث  کهندارم، مگر حتی من دیر زمانی است میدانم " ستم ملی"، به طاهر بدخشی و به گروه باعثعالقمندی به 

 ."گذشته در زندان از بین رفته است
 "پس چرا آنها از این  مسئله آگاهی نداشتند؟: "که میخواست تأئید یا رد گفته هایش را دریابد سؤال کرد ستاراستین

وابستگی شان  آنها از نام او بخاطر آن استفاده کردند تا. باعث نداشتند بخاطر آنکه این افراد هیچگونه ارتباطی با: ""آرتیوم"
تقریبًا هیچکسی از ترکیب . برای آنها بسیار مناسب بود" ستم ملی"در این میان چوکات . را به یک گروه سیاسی نشان بدهند

دقیق این سازمان آگاه نیست، مخصوصأ پس از اینهمه تغییر و تبدیل ها، ایجاد گروپ های موازی، فرو پاشی ها و 
راستی من  .نیز بسیار اندک است بحر الدین باعثمعلومات در مورد گروپ . ع پیوستندانشعابات که در  این سازمان بوقو

 "معرفت نزدیک داشتم، دوست او بودم؟ باعثبه شما گفته بودم که قباًل با 
 ."نخیر: "ستاراستین

. ن قرار داشتدر ترکیب شورای محصلی. هنگامیکه من در پوهنتون کابل تحصیل میکردم او نیز در آنجا بود: " "آرتیوم"
نزدیکی " جوانان مسلمان"با گروه  باعث در اوایل افکار. او از فاکولتۀ شرعیات نمایندگی میکرد و من از فاکولتۀ حقوق

 ."گردید" ستم ملی"بعدتر او با طاهر بدخشی آشنا گردیده و شامل سازمان . داشت،  او را حتی مال خطاب میکردند
 "شما این تروریستها را نمی شناختید؟: "نشان میداد پرسید  "آرتیوم"سد برهنه را به در حالیکه تصویر چهار ج ستاراستین

 :در حالیکه به تصویری که قباًل دیده بود نگاه سرسری انداخته با باورمندی گفت "آرتیوم"
گذشته  حتی در اگر این افراد در . بسیار تعجب آور است، مگر من هیچگاه و در هیچ جای قباًل این اشخاص را ندیده ام"

فعالیت های معدود سیاسی اشتراک میداشتند من آنها را حتمًا میدیدم، من از دیگران منجمله از اهالی بدخشان نیز در بارۀ 
 "آنها جویا شدم مگر هیچکس آنها را نمیشناسد، عجیب است؟

شنید فکر نموده و سپس سوالهای دیگر  موقع  بدهد که در بارۀ چیز هایی که ستاراستینمکثی کرد تا بدینترتیب به  "آرتیوم"
 :کدام سؤالی صورت نگرفت او به ارائۀ جزء بعدی گذارش خود پرداخت ستاراستینچون از طرف . خود را مطرح بسازد

آنها میخواستند تا به هوتل . این همان تقاضای بود که واقعًا محتوای سیاسی داشت. تروریستها تقاضای دیگری داشتند"
 ."فغانی و خارجی، خبرنگاران تلویزیون و رفیق حفیظ اهلل امین بیایندژورنالیستان ا
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 :در ادامه گفت "آرتیوم". را در رابطه به امین با یک نوع تمسخر و حتی  ناخشنودی به زبان آورد" رفیق"کلمۀ " آرتیوم"
از خود سفیر و از امریکا . تروریستها میگفتند که میخواهند از امین سوالهای را در حضور سفیر امریکا مطرح بسازند"

 ."آنها هیچگونه سؤالی نداشتند
 "شما این را از کجا میدانید؟: "ستاراستین

 ."به یاد تان است، من در بارۀ شرح زندگی او برایتان معلومات مکمل داده بودم. از قادر" "آرتیوم"
 "او در آنجا حضور داشت؟: "ستاراستین

 ."ون قرار داشتړیر در پهلوی تبلی او آنجا بود و تا اخ": "آرتیوم"
 ."عجیب است، مگر این تقاضای تروریستها نیز چندان جدی بنظر نمیرسد: "ستاراستین

 برای ما و شما بلی، اما برای امین؟: " "آرتیوم"
 "یعنی چی؟: "ستاراستین

 ."اورندمن فکر میکنم که تروریستها میخواستند کدام مسئله ای را به یاد رفیق امین بی: " "آرتیوم"
یا شما براستی فکر میکنید که تروریستان باور داشتند که حفیظ اهلل امین، شخص دوم در دولت به هوتل آ: "ستاراستین

 "بیاید تا به سواالت آنها جواب بدهد؟" کابل"
کاری  آنها. ر می کردندکمحال به نظر میرسد که این تروریستها در بارۀ چیزی ف اصاًل. ست که نیاواضح ": "آرتیوم"

در خیال . این افراد اراده و فرمایش امریکائیها را عملی مینمودند. میکردند که اجرای آن برای شان وظیفه داده شده بود
نه تروریستان و نه هم امریکائیها فکر نمی کردند که رفیق امین به حملۀ متقابل . شان هم نمی آمد که آنها را خواهند ُکشت

فراموش کردند که امین شخصی است که تهدید را نمی پذیرد، او ترجیح میدهد بمیرد تا  امریکائیها. متوصل خواهد شد
بودند ار بین  11۱تا تمام کسانی را که در اتاق  داد ون هدایتړامین به ت. کنداینکه کسی با او از موضع تهدید صحبت 

 ."دند او را شانتاژ کنند گرفتکوشش میکر یبدینترتیب امین انتقام خود را از امریکائیها که یک زمان .ببرد
 "امریکائیها چی چیزی را میخواستند بدینترتیب به یاد امین بیاورند؟: "ستاراستین

. شما بدون شک به یاد دارید که رفیق امین هنگام تحصیل در اضالع متحدۀ امریکا مسؤول اجتماع افغانها بود" ":آرتیوم"
مریکا کسی میتواند بدون مجوز  ادارات خاص در رأس اجتماعات خارجی یا در کشور پولیسی چون اآشما چی فکر میکنید 

   ."ها قرار بگیرد؟ این غیر قابل تصور است
شما میخواهید بگوئید که امین : " سؤال کرد بنابرین حسب عادت همیشگی خواست قضیه را وضاحت کامل داده ستاراستین

 "ارتباط دارد؟یا کدام شبکه جاسوسی دیگری امریکائی  .ای .آی .با سی
به نوشته . دالیلی دیگری نیز وجود دارند که امین به اساس آن میتواند مظنون به ارتکاب خیانت شناخته شود: " "آرتیوم"

با . مقاله های او را که در روزنامه ها و  مجالت گوناگون نشر میشدند بخوانید. نظر بیاندازید 19۲۳های او قبل از 
اما . اهید یافت که امین شخصی بود تنگ نظر، ناسیونالیست خورده بورژوا و ضد شورویمطالعۀ دقیق با وضاحت درخو

به توافق رسیدند تا حزب دیموکراتیک خلق افغانستان را تأسیس  19۲۱طوریکه همه میدانند لیدران انقالبی ما در اخیر 
مبدل " انقالبی آتشین"و یک " عتقد کمونیست م"رفیق امین طوریکه برای همه غیر منتظره بود ناگهان به یک . نمایند

. اینکه چگونه با چنین یک سرعتی عقاید ایدیولوژیکی و ترجیحیات سیاسی او متحول گردیدند به کسی معلوم نیست. میگردد
تره کی " شاگرد وفادار و پیرو"از همین زمان به بعد امین ! توجه داشته باشید، عقاید یک شخص پخته و به ثمر رسیده

ورده آرا با لحن پر مزه ای به زبان " شاگرد وفادار و پیرو"کلمات  "آرتیوم"" یا شما اینهمه را عجیب نمی یابید؟آ. میگردد
به تأریخچۀ انشعابات در حزب نظر بیندازید، در هر بخش آن محرک  همه کشمکش ها و همه مشاجره ها کی : "ادامه داد

 !"است؟ کی نقش محرک  و مخرب را بازی میکرد؟ امین
 ."اما اینها همه شواهدغیر مستقیم استند: "ستاراستین

                                                           
۱3

 :در این باره میخواهم به توضیح دو موضوع بپردازم   

به این کشور سفر نموده؟ در  "آرتیوم"آیا  ؟ !سندگان کتاب باید افغان االصل باشد از کجا میداند که اضالع متحدۀ امریکا کشوری است پولیسی؟نام که به زعم نوی "آرتیوم"این اجنت  -اول 

ینجانب و نظر سائر دانشمندان بی طرف عکس ادعای مطالعه و تحلیل ا. آنجا به سر برده، تحصیل نموده است؟ اسناد و استداللی که باید این ادعادی او را ثابت بسازد در کتاب ارائه نمیگردد

 .ثابت میسازد( که به گمان اغلب عقیدۀ خود نویسندگان است) را "آرتیوم"آقای 

رقیب سر سخت اتحاد )حدۀ امریکا این برچسپ را باالی اضالع مت( یا آگاهانه)بنظرمیرسد که نویسندگان امریکا را با کشورخود، یعنی اتحاد شوروی مغالطه کرده باشند و ناخود آگاه  -دوم 

واقعًا هم واقعیت ها و تجارب نشان میدهند که اتحاد شوروی دولتی بود سراپا پولیسی و مملو از دسیسه سازی های استخباراتی، وخارجی ها در آنکشور . بسته اند( شوروی هنگام جنگ سرد

 .مورد تعقیب و نظارت بال وقفه قرار داشتند
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ارتباط  مخفی امین با امریکائیها بدست  رنه من و نه هم رفقای من ولو هر قدر بکوشیم اسنادی را دال ب. دقیقًا" ":آرتیوم"
. نین اسنادی وجود ندارندغالبًا چ. حتی شما هم با در نظر داشت تمام امکانات عظیم تان دریافته نمیتوانید. ورده نمیتوانیمآ

 ."از آن یاد آور میشوند است حتی درمیان خلقی ها نیز .ای .آی .اما اینکه امین اجنت سی
 "پس او چگونه توانست به رهبری حزب دیموکراتیک خلق رخنه کند؟: "ستاراستین

هدف تره کی )ومی حزب ما از زمانیکه منشی عم ،امین و تره کی. او را همیشه رفیق تره کی پیش میکشید" ":آرتیوم"
به حیث آتشۀ کلتوری و نمایندۀ مطبوعاتی در سفارت افغانستان مقیم واشنگتن کار میکرد و امین سمت مسؤول ( است

میان این اشخاص روابط نهایت عجیب که آنرا نمیشود . با هم دوست بودند اجتماع افغانها را در آن کشور به عهده داشت
 ."درک کرد وجود دارد

سپس تو . بنظر میرسید که او چیزی بسیار مهم را به یاد آورده است. نگاه پر معنی به هم صحبت خود انداخت "یومآرت"
 :گوئی تصمیم گرفت اقدام مهمی را انجام دهد ادامه داد

من نمیخواهم بگویم که تره کی اجنت شبکۀ استخبارتی انگلستان است، اگرچه بعضی از رفقای پرچمی من روی این "  
 ."حال ارتباط و پیوند امین و تره کی شدید و عظیم است هر اما در. سئله تأکید دارندم
 

)...( 
 

 "رخ داد چی است؟" کابل"خوب، باالخره شرح شما در مورد فاجعه ایکه در هوتل : "ستاراستین
پیدا کرد، تصور کرد که  دسترسی دولتی عالی های من فکر میکنم رفیق حفیظ اهلل امین پس از آنکه به مقام: "  "آرتیوم"

در عین حال بنظر میرسد که او به اقدامات مستقالنه شروع نموده بدون آنکه . گویا منبعد چهرۀ سیاسی  نهایت مستقل است
پس از آنکه شیوه های دیگر کاریگر واقع نشدند . وقعی بگذارد .ای .آی .به نظریات و منافع مربی های قبلی خود از سی

باید به یاد داشت که امین مقام . ین شیوه استفاده نموده و سناریوی سفیر را با تروریستها به راه انداختندامریکائیها از آخر
امین، در شروع به هراس افتید ولی سپس به غضب آمده . اما پالن آنها به هم خورد. نهایت مهم را در حکومت بدست دارد

تشریح . کسی که خود را تسلیم منسوبین پولیس نموده بود و هم سفیر را امر کرد تا همه را نابود کنند، هم تروریستها را، هم
   ."دیگری را برای این واقعه من نمی بینم

عکس العمل  "آرتیوم"فکر میکرد که چگونه به روایت  مأمور اوپراسیونی در بارۀ آن. در اتاق خاموشی حکمفرما گردید
اجنت را که به حیثیت " خیال پردازی های تحریک آمیز"ف بود به مثابۀ یک فرد مسلکی و سیاسی او مکل. نشان بدهد

اما به حیث یک مأمور استخبارات او وظیفه داشت از اصل طالئی . لیدران کشور دوست و تقریبًا برادر لطمه میزد رد کند
در حالیکه  اراستینست." هیچگاه دیدگاه منفی خود را در برابر معلوماتی که بدست می آوری به اجنت نشان نده: "پیروی کند

                                                           
۱1

 :ۀ توضیحات ذیل را ضروری میدانمدراین مورد ارائ  

فت طرفدارانش در برابر ملت، تأریخ و ارزش های افغانستان جنایات بی شمار و نابخشودنی و عظیم را مرتکب گردیده اند، از روی انصاف باید گ با در نظر داشت آنکه حفیظ اهلل امین و. 1

 .تا امروز در سطح شایعه باقی مانده و کدام سند و ثبوت مقنع و بنیادی در این باره ارائه نشده است.( ..امریکا،  شوروی)که ارتباط امین با شبکه های جاسوسی خارجی 

زیرا  دارد بیان میکنند، اینگونه بیان ها نیز میتوانند مورد سؤال بروند" پرچمی"پ است که نویسندگان خیال پردازی های خود را از زبان اجنتی که وابستگی های حال دلچس در عین.  2

اینها در مقابل یکدیگر هیچگونه ترحم و گذشت نداشتند و از هر . در برابر یکدیگر برای همگان مانند آفتاب روشن است" خلقی ها"و " پرچمی ها( "نفرتبهتر است گفته شود )خصومت 

 .اباء نمی ورزیدند. . . نوع بهتان، توهین، افتراء دروغ و جعل 

 .سیاسی برای دسترسی به قدرت سبب بربادی ملت و وطن ما گردیدنامیمون " قبیلۀ"خصومت این دو 

 .صفحات پیشتر در همین بخش به نشر رسیده اند قرار دارد معلوماتی که در قسمت مورد بحث در تضاد بنیادی با. 3

، همان شخصی را که در همجواری کوتیپوف .بی. جی.ل از همه مأمور کیاتحاد شوروی و قب" خاص"قصد دارند نقش منسوبین شبکه های  "آرتیوم"به نظر میرسد که نویسندگان با بیانات

به قول  کوتیپوفهمین . عالمات مخصوص برای فیر کردن میداد زیر سایه ببرنند دسنگر گرفته بودن" د افغانستان بانک"و به نشان زن هائیکه در عمارت  ردیدهگجابجا  11۱اتاق شماره 

ون و امین در این عملیات هر کاره بوده باشند پس ړاگر بپذیریم که ت. بروند 11۱از ختم عملیات به دیپلوماتان امریکائی اجازه نداد تا به داخل اتاق پس  کلیوشنیکوفمشاور دیگر شوروی 

 از کجا بدست آورده بود و در آنجا چی میکرد؟ کوتیپوف. بی. جی. این همه صالحیت ها را مشاور کی

امین بخوبی درک . ای که بالتردید در خصلت شخص خود خواه و خود محور چون حفیظ اهلل امین وجود داشت، او را نمیشود شخص ساده و کم سواد شمردبا همه جالدی ها و ددمنشیه . ۱

  .وده باشدمنن صادر امر به قتل رساندن سفیر را یکجا با تروریستا عمدًا محال به نظر میرسد که او سفیر یک کشور بزرگ دنیا است، بناًءآدولف دابز میکرد که 
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سپس با . بفکر فرو رفته بود در صفحه ای از کتابچۀ یادداشت اش که روی میز قرار داشت تصویر نامناسبی را رسم کرد
 .مکث طوالنی شد. خاموشی چای سرد شده را سرکشیده و به برگ های کوچک چای در عمق پیاله خیره شد

 :به ساعت خود نگریست "آرتیوم"
 ."خانمم خبر ندارد که من در کجا استم، حتمًا به تشویش افتیده. من با همسرم امروز نزد برادرم مهمان استیم. من باید بروم"
 

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 
 

مصاحبه یکی از شیوه های بود که به . نور محمد تره کی و حفیظ اهلل امین بسیار دوست داشتند تا با آنها مصاحبه شود
آنها از این بازگویی ها نهایت لذت  می بردند . درونی و ناگفتۀ شانرا بازگو نمایندوسیلۀ آن، آنها می توانستند احساسات 

دیده می شد که ایندو سالها میخواستند تا شنیده شوند، اما صرف پیروان نزدیک . زیرا مدتها انتظار چنین لحظاتی را داشتند
ر کسانی که در اطراف امین و تره کی قرار در عین حال اکث. و رفقای شوروی حاضر بودند به حرفهای آنها گوش بدهند

داشتند به نوبۀ خود، خود را شخصیت های بزرگ می شمردند و به این دلیل آنها نیز می خواستند تا دیگران به سخنان شان 
امکانات " شاگرد وفادارش"و " رهبر کبیر"اکنون دیگر . گوش بدهند، در حالیکه خود شان به دیگران گوش نمیدادند

د را به دست آورده بودند تا حرف بزنند، حرف بزنند و باز هم حرف بزنند و میدانستند که به حرفهای آنها گوش نامحدو
آنها احساس مسرت می کردند که افکار . میدهند، گفته های شان را به نشر می رسانند باالی آنها تبصره و تحلیل می نویسند

 .و احترام می شنیدندعامۀ افغان و جهان سخنان آنها را با عالقمندی 
را که باری از کسی " آرتیوم"وقتی هنگام مصاحبه ها به تره کی و امین می نگریست با تمسخر پنهانی سخنان ستاراستین 

خورده بورژوا، کسی را گویند که همیشه و به هر قیمتی که شود باید در انظار عام، :  "نقل قول کرده بود به یاد می آورد
داشته باشد، به همین دلیل است که افراد مذکور در عروسی ها میخواهند داماد باشند و در فاتحه در مرکز توجه قرار 

 ."خوانی ها میت
 .ۀ انجام دادربی مصاحبغاران گفبروری حفیظ اهلل امین با خبر ن 19به تاریخ 

مه روزنامه های کابل به متن مصاحبۀ مذکور را روز بعد ه. تشکیل میداد" کابل"موضوع اساسی مصاحبه را حوادث هوتل 
 .نشر رساندند

 ": واشنگتن ُپست"خبرنگار  سوال
 به نظر شما، آیا قتل سفیر امریکا باالی روابط افغانستان و اضالع متحدۀ امریکا تأثیر خواهد گذاشت؟

 :جواب
یان کشور های ما  هدف سؤال شما  آن است که تأثیر حادثۀ کشته شدن سفیر اضالع متحدۀ امریکا باالی روابط دوستانه م

 چگونه خواهد بود و واشنگتن کدام اقدامات را روی دست خواهد گرفت؟
من باور دارم که هیچکس نمیتواند باالی نظریات . خوب، اضالع متحدۀ امریکا یک کشور قدرتمند در سراسر جهان است

اما . رابطه به این حادثه آگاهی ندارممن در بارۀ چگونگی عکس العمل حکومت امریکا در . لیدران این کشور تأثیر بگذارد
در اینجا به نمایندگی از حکومت افغانستان، میخواهم اطمینان بدهم که با اتکاء به اصل دوستی میان دولت های ما، همه 

سفیر و نمایندۀ فوق العادۀ اضالع متحدۀ امریکا  از چنگ تروریستان عملی  ادولف دابزاقدامات برای رهائی جاللتمآب 
در پیام ها و هکذا هنگام مراسم . ما در مراسم ارسال تابوت و وداع با میت سفیر به کشورش اشتراک ورزیدیم. دندگردی

ما به آن باور استیم که این همه باید تأثیر . ارسال تابوت احساس دوستی خود را نسبت به اضالع متحدۀ امریکا اعالم داشتیم
 .باشدمثبت باالی روابط میان کشورهای ما داشته 

 ":اوبسیرویر"خبرنگار مجلۀ سؤال 
 تحقیقات در مورد  این دوسیه به کجا رسیده؟ چی نتایج بدست آمده است؟

 :جواب
 بحرالدین باعثاما معلوم شده است که آنها با شخص معلوم الحالی به نام . ما مؤفق به دستگیری کسی از تروریستها نشدیم

 .دارای عقاید افراطی چپی و قومگرائی تنگ نظرانه میباشد شخص مذکور یک انسان یاغی،. ارتباط دارند
 ": اسوشیتید پریس"خبرنگار آژانس خبر رسانی سؤال 

. شاهد دستگیری یکی از تروریستها از طرف مأمورین امنیتی بودند" کابل"عفو میخواهم، مگر بعضی از مهمانان در هوتل 
 آیا شخص مذکور تحت تحقیق  قرار دارد؟

 :جواب
به . مگر بعدتر ثابت گردید که در میان آنها تروریست ها نبودند. ن امنیتی چند تن را اشتباهًا دستگیر نموده بودندمأموری

 .همین دلیل اشخاص مذکور فورًا رها شدند
 ":واشنگتن ُپست"خبرنگار  سؤال
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 . شما فکر نمیکنید که تروریستها با کدام نیروی در خارج از کشور وابسته استند
 :جواب

نمیخواهم از کدام کشور مشخصی نام ببرم، اما بعضی نیروهای خارجی تالش دارند در امور داخلی کشور ما مداخله  من
 .کنند

 ":فاینشنل تایمز"خبر نگار سوال 
این . برخی از دیپلومات ها مدعی استند که در جریان اختطاف سفیر امریکا از طرف تروریستها شما را نمیشد پیدا کرد

 .به آن عقیده استند که شما در مورد این واقعه بی اعتنا بوده اید دیپلومات ها
 :جواب

، یا در عمارت حکومت، یا در وزارت امور   "خانۀ خلق"همه میدانند که  من یا در . دفاتر کار من کاماًل معلوم استند
وانست؟ گیریم که من در دفتر پس چی مشکلی در پیدا نمودن من وجود داشته میت. خارجه و یا هم در وزارت دفاع می باشم

در اینصورت هرکسی که با من کاری میداشت میتوانست به همکار من مراجعه نماید و یا هم با آمر . کار خود قرار نداشتم
ما خبر ( هدف امین، تره کی است)او در اینباره مستقیمًا به رهبر کبیر . دفتر رئیس شورای انقالبی رفیق فقیر تماس بگیرد

 .میداد
 ":اوبسیرویر"خبرنگار  السؤ

وزارت امور خارجۀ اضالع متحدۀ امریکا اعالم داشته است که در محل وقوع حادثه هنگام پیشبرد عملیات برخی از 
 تبصرۀ شما در اینباره چی است؟. متخصصین شوروی نیز قرار داشتند

 :جواب
این بزرگترین هوتل کشور " انتر کانتینینتال" بعد از هوتل. یکی از قدیمی ترین هوتل های افغانستان است" کابل"هوتل 

فلهذا حضور اتباع . اکنون در آنجا تعداد زیادی از اتباع کشورهای دیگر منجمله اتباع اتحاد شوروی اقامت دارند. است
 .شوروی در آن روز در هوتل نمیتواند سؤال بر انگیز باشد

 ":اوبسیرویر"خبرنگار سؤال 
 ی شوروی برای ارائۀ کمک حضور داشت؟آیا در آنجا کسی از مربی ها

 :جواب
چرا تمام کارهای را که ما مستقالنه انجام میدهیم در بعضی از کشورها به آن اهمیت . سؤال شما مرا آزرده می سازد

ما انقالب ثور را طوری به پیروزی رساندیم که از  آمادگی ها برای آن . به آن به دیدۀ شک و تردید می نگرند. نمیدهند
حتی کشورهای که ملیون ها دالر را برای جاسوسی در افغانستان به مصرف می رساندند . چکسی در جهان خبر نداشتهی

کردند، بعضی از حلقات در خارج از کشور گفتند که در این موضوع " انقالب"وقتی افغانهای جوان . از آن اطالع نداشتند
 .اتحاد شوروی ذیدخل است

اما کوشش های ما بازهم به مساعدت های اتحاد شوروی ارتباط داده . بخرچ دادیمدابز  ات آقایما همه تالش ها را برای نج
 . اینهمه ما را آزرده می سازد.  میشوند

اما کوشش های ما، با تأسف باز هم با کمک های اتحاد شوروی . انجام دادیم دابزما همه کوشش ها را برای نجات آقای 
 .ارتباط داده میشوند

 .ث آزردگی ما میشوداین باع
 ":اوبسیریویر"خبرنگار  سوال

شما میخواهید بگوئید که در محل واقعه یک نفر مشاور . احتمال دارد من جواب سؤال خود را درست دریافت نکرده باشم
 خارجی هم  وجود نداشته است؟

 :جواب
 .ود نداشته استبرای هدف کمک کردن به ما در آنجا یک نفر مشاور خارجی منجمله مشاور شوروی وج

 ":اسوشیتید پریس"خبرنگار  سؤال
 عکس العمل و جواب شما در برابر یادداشت احتجاجیۀ اضالع متحدۀ امریکا چی است؟

 :جواب

                                                           
۱5

هیچگونه راهی در اذهان " انقالبیون"پر طمطراق " ابتکار"اما دلچسپ آنکه این . نامیدند" خانۀ خلق"گ تأریخی شاهان افغانستان را ار ،خلقی ها و پرچمی ها پس از غصب قدرت.   
 .باقی مانده استارگ السابق در میان مردم و هم بطور رسمی به نام اصلی اش، یعنی  این مجموعۀ با شکوه و تاریخی وطن ما کمافی.و مخصوصًا قلوب افغانها پیدا نکرد
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با اتکاء به اصول احترام به کرامت انسانی و دوستی با اضالع متحدۀ . ما اعتراض مذکور را کاماًل بی اساس می شماریم
من هیچگونه فعالیتی را که بازگو کنندۀ بی پروائی یا . بخرچ دادیم دابزرا بخاطر نجات حیات آقای امریکا ما تمام تالش ها 

 .منفعل بودن ما بوده باشد مشاهده نمیکنم
 ":واشنگتن ُپست"خبرنگار  سؤال

 شخصی را که تروریستها استردادش را میخواستند، آیا نزد شما قرار دارد؟
 :جواب
شخص مذکور هنگام حکومت داوود به زندان انداخته شده بود اما در . و باش وی هم خبر نداریمما حتی از محل بود . نخیر

 .روزهای اول انقالب از زندان فرار کرد
 ":رویترز"خبرنگار  سوال

 آیا توانسته اید هویت تروریستها و ارتباط آنها را با کدام کشور خارجی تثبیت نمائید؟
 :جواب

 .ا تحت نام های مستعار به سر میبرند، لهذا هویت آنها تا کنون معلوم نگردیده استطوریکه معمول است تروریسته
 :"اسوشیتید پریس" خبرنگارسؤال 

 آیا تعلقات آنها را با در نظر داشت لهجۀ گفتاری شان نمیشد تعیین کرد؟
 :جواب

ا فکر میکنیم که حداقل یک تن آنها باید م. آنها چهار تن بودند و ما نمیتوانستیم تثبیت نمائیم که کدام یک شان حرف میزند
 .باشندۀ بدخشان باشد

 :رویترزخبرنگار سوال 
 تروریستان از کدام سالح استفاده میکردند؟

 :جواب
 آنها از. آنها مسلح با تفنگچه ها، یک ماشیندار بدون مارک و یک بمب دستی بودند که محل تولید آن تثبیت نگردیده

 .اده میکردندتفنگچه ها و ماشیندار استف 
 ":اسوشیتید پریس"خبرنگار سؤال 

 آیا سالح مذکور در قلمرو افغانستان ساخته شده بود؟
 :جواب

 .ما در افغانستان سالح تولید نمیکنیم
 ":واشنگتن ُپست"خبرنگار سؤال 

ریکا در کابل به مأمورین سفارت ام. هنگام بروز چنین واقعات معمواًل جریان گفتگوها را با تروریستها طوالنی میسازند
 چرا اقدامی برای طوالنی ساختن گفتگوها صورت نگرفت؟. منسوبین امنیتی شما همین مشوره را میدادند

 :جواب
در نتیجه ما . ما تمام تالش ها را برای آنکه وقت را از دست ندهیم انجام دادیم. امیدوارم شما حرفهایم را با دقت شنیده باشید

ها موافقت  اما وقتیکه این زمان به پایان رسید تروریست. ا را به سه و نیم ساعت بکشانیمموفق شدیم که جریان گفتگوه
به . خواهند دیگر انتظار بکشند آنها پی در پی تهدید میکردند که نمی. نمودند تا آنرا صرف برای ده دقیقۀ دیگر تمدید نمایند

ما تا آخرین لحظه برای نجات . نتیجۀ مطلوب ندادندهمین دلیل بود که کوشش های ما مبنی بر طویل ساختن گفتگو ها 
 .همه امکانات را بکار بستیم دابز زندگی آقای

 ":اسوشیتید پریس"خبرنگار سوال 
ها اعالم میکردید که گویا تقاضای شانرا قبول دارید، اما شخص مطلوب فعاًل در یک  به نظر من اگر شما به تروریست
 .قتل رساندن سفیر را معطل میکردندمحل دور دست قرار دارد، آنها به 

 :جواب
ما بارها به آنها گفتیم که او در راه است و بزودی . ها کتمان کردیم که شخص مطلوب شان نزد ما نیست ما از تروریست

 اما تروریست ها قبول نکردند منتظر. های که در آنجا قرار داشتند میتوانند این موضوع را تأئید کنند امریکایی. رسد می
 .بمانند و زمان را که خود تعیین نموده بودند، تمدید نکردند

متأسفانه در جائیکه توقف دابز موتر حامل آقای . در رابطه به این موضوع میخواهم به یک مسئلۀ دیگر نیز تماس بگیرم
یونفورم پولیس ترافیک تروریستی که . بهتر میبود اگر او موتر خود را در آنجا ایستاد نمیکرد. منع است متوقف گردیده بود

اما این موتر یک سفیر بود که  از مصؤنیت دیپلوماتیک . را به تن داشته گفته بود که میخواهد موتر را تالشی کند
سفیر نباید اجازه میداد تا موتر مورد تالشی قرار بگیرد، افزون بر اینهمه، موتر دارای نمبر پلیت . برخوردار است
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در داخل موتر شخص سفیر امریکا قرار داشت، بنابرین هیچکس حق . تحدۀ امریکا نیز بوددیپلوماتیک و بیرق اضالع م
 .به قول دریور، محافظین سفیر به او بارها گفته بودند که موتر او زیر تعقیب قرار دارد. تالشی آنرا نداشت

. څارندوی بدرقه شودبا صالحیت  ارگان های امنیتی ما چند ماه قبل پیشنهاد کرده بودند تا موتر سفیر از طرف منسوبین
 .أسفانه سفیر با این پیشنهاد موافقت نکرده بودمت
 

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 
 

پس از آنکه مصاحبۀ امین را چند بار خواند و متن آنرا با مارکر زرد  والدیمیر خوتیایف" کشف خارجی"تحلیلگر دفتر 
 :رنگ کرد، آنرا کنار گذاشته بفکر فرو رفت

 ."هوشیارانه استدالل میکند و میتواند از موقعیت های نامناسب به خوبی بدر آید. ای نیستبلی، امین آدم ساده "
 ستاراستینو سائر منابع را که  بختورین، اطالعات افسر امنیتی "انارشیست"و " آرتیوم"راپورهای صحبت ها با  خوتیایف

در صفحۀ تازه عنوان . در مقابل خود گذاشت برایش سپرده بود گرفته و کتابچۀ یاداشتی را با صفحات شماره بندی شده
در آغاز او به تحلیل مقدماتی  ". ادولف دابزعلل سیاسی به قتل رسیدن سفیر امریکا : "راپور آینده را به شرح ذیل نوشت

 :بعضی از مسائل مهم پرداخت
دلیل از بدرقه شدن از طرف  در صورتیکه سفیر را قباْل از زیر تعقیب بودن با خبر ساخته بودند، پس او به کدام. 1"

 امتناع ورزیده بود؟ متبوع اشم عساکر قوای بحری کشور همنسوبین پولیس افغان و یا 
آیا او دست و پاچه شده بود؟ ترسیده بود؟ آیا طرح چنین    ۀ پولیس ترافیک موتر را توقف داده بود؟اشار بهچرا سفیر . 2

زه داد؟ چرا سر و صدا و جنجال برپا نکرد؟ آیا تروریستها او را با سالح بوده است؟ چرا تروریستها را به داخل موتر اجا
 تهدید میکردند؟ آیا او انتظار این مالقات را داشت؟ دلچسپ است که دریور در این رابطه چی نظر دارد؟

اصله از تړون بالف بختورین. ورده اندآخبر داده بودند که از دریور مذکور تحقیق بعمل  بختورینڅارندوی به منسوبین 
تړون در حالیکه دیده میشد چندان عالقمند نیست وعده داده بود که اسناد . شنا بسازدآخواسته بود تا با تحقیق مذکور او را 

   .را به او خواهد داد
وظیفه هدفی سفیر که طبق معمول به کدام محتویات بکس سفیر که در اتاق هوتل بدست آمده، چی معنی میدهد؟  بخاطر . 3
رفته بود؟ شاید سفیر قصد داشت در هوتل گکه برای سفر از آن استفاده میشود  یاشیای ،رود با خود بجای اوراق و اسنادمی

   بیشتر از مدتی که او توانست باقی بماند؟
بوده است؟ میخواست نشان بدهد که  ای ویی در میلهگچرا سفیر در شروع از طریق دروازه طوری صحبت میکرد تو . ۱

 رخ نمیدهد؟ او با ه ایونه واقعگباور داشت که هیچ ری است؟ جدی بودن اوضاع را هنوز درک نمیکرد؟ مرد دلی
مذکور  ۀحادث االیانی نکردند تا برها سخن چرا هیچکس از دیپلوماتان و مامورین سفارت امریکا در برابر ژورنالیست. ۳

ویی گطوری جریان داشت تو  دابز پیکرسم مشایعت تابوت با روشنی انداخته باشند، آنرا ارزیابی و تفسیر کرده باشند؟ مرا
خواهش کرده بود دابز شایعه است که خانم . یردگیری صورت بگمیکوشید تا از توجه به این حادثه جلو ًاسفارت امریکا عمد

سایلی تصمیم چنین م ۀاست که در بار دابزجا است که آیا این خانم نر سوال در ایگم. تا سر و صدای زیاد بر پا نشود
   یرد؟گمی

                                                           
۱6

در تمام کشورها، چی کوچک، چی بزرگ، چی ضعیف و چی قوی دیپلوماتها به قوانین کشور میزبان جدأ . امور استخباراتی حداقل عجیب به نظر میرسد" تحلیلگر"ؤال س ،به نظر من. 

را اطاعت و رعایت مینمایند، مشروط بر ...( مخصوصًا پولیس و ترافیک)راهنمائی و هدایات مأمورین امنیتی ...( منجمله سفراء، شارژدافیرها، مستشارها )لوماتها دیپ. احترام میگذراند
در عین حال در صورتیکه دیپلوماتها . شخص ضروری باشندآنکه هدایات و راهنمائی های منسوبین امنیتی شکل عمومی داشته و برای اعادۀ نظم اجتماعی در یک مقطع زمانی و مکانی م

ین کنوانسیون های بین اللملی با اشاره به و سائر پرسونل نمایندگی های دیپلوماتیک با مداخلۀ صریح و آشکار در امور وظیفوی و دیپلوماتیکی خویش مواجه شوند حق دارند مطابق مواذ
به مثابۀ یک دیپلومات با تجربه کاماًل در چوکات اخالق و  ادولف دابزدر جریان واقعۀ مورد بحث، سفیر . کشور میزبان خود داری نمایندمصؤنیت دیپلوماتیک از اطاعت اوامر منسوبین 

 .وداحترام به مقررات عمومی کشور میزبان باقی مانده ب
۱۱

بعدی مأمورین شوروی در رابطه به دسترسی به نتایج تحقیقات و یا هم دانستن حقیقت از تمام کوشش های : " طرف نویسندگان کتاب ارائه گردیده است در این مورد توضیح ذیل از. 

ؤول ادارۀ امنیتی خواست تا مس زاکنجکاوی نموده و  بختورینپس از برکناری امین و به قدرت رسیدن اشخاص جدید،  1930در جنوری . افغانها با خاموشی مطلق افغانها مواجه میشد

: مسؤول ادارۀ مذکور دست هایش را باال انداخته گفته بود. بوده و باید در آرشیف ها موجود میبود در اختیار او قرار بدهد ادولف دابزت جریان تحقیق از دریور موتر کستی را که حاوی ثب

 ."هیچگونه اثری باقی نمانده است. وجود ندارد دابز نزد ما هیچ چیزی در مورد قتل"

۱3
ارائۀ مطالب بدینگونه صرف میتوانند ابهامات را . نهایت سطحی و خیالپردازانه به نظر میرسند. بی. جی. کی" کشف خارجی"دفتر " تحلیلگر"مأمور و ؤالهای مطرح شده از طرف س. 

 .افزایش دهند ادولف  دابزدر قضیۀ قتل 
ر خود گذاشوته بوود الزاموًا معنوی آنورا نمیدهود کوه او قصود مانودن را بورای مودتی زیوادی در             اینکه سفیر برس و کریم دندان، یا روی پاک، حتی جان پاک یا اشیای از این قبیل را در بکس کا

 .همه میدانند که اکثر باشندگان کشورهای غربی روزانه یکی دو بار پس از صرف غذا دندانهای خود را با برس می شویند. جایی در سر داشت
بنوابرین  ... یر هکذا میتوانست در صورت لزوم حتوی شواور بگیورد و در صوورت توراکم کارهوا حتوی شوب را در آنجوا بگذرانود          سفارت امریکا در کابل یکی از مجهزترین عمارات بود، سف 

 .را من جدی نمی پندارم" تحلیلگر"استدالل آقای 
۱9

پی میبری که تفاوت فرهنگی میان جوامع اروپای غربی، اروپای فورًا "  تحلیلگر"پس از خواندن سؤال پنجم . را در خور توجه نمیدانم" کشف"مأمور " تحلیل های"در این قسمت نیز . 

اول، در کشورهای غربی که عنعنۀ مردساالری مدتها است به تأریخ سپرده شده است به نظریات زنان واقعًا هم احترام گذاشته . شرقی و سائر کشورها چقدر ظریف و حساس میتواند باشد
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هنگام . ای. آی. چرا مسؤول شعبۀ سی. شرکت عساکر بحری و افسر امور امنیتی در این موضوع نهایت ضعیف است. ۲
   حضور نداشت؟ افزون بر آن او در سفارت امریکا نیز به نظر نمی خورد؟" کابل"حادثه در هوتل 

چرا آنها . اشند که برای اجرای یک وظیفۀ خاص استخدام شده بودندب یها کی هستند؟ غالبْا آنها باید اشخاص تروریست. ۱
بحرالدین آنها خود را رفقای : "را واقعًا میتوان درک کرد وقتی او میگوید "آرتیوم"را هیچکس نمیتواند بشناسد؟  تعجب 

خبر  ندارد، در حالیکه باعث امین نیز نشان میدهد که از مرگ . می نامیدند، اما اینکه او حیات ندارد آگاهی نداشتند باعث
 ."غالبًا خود او هدایت اعدام وی را داده است

، فرض کنیم که حرف امین را در مورد آنکه تروریستی که خود را ها به قتل رسانیده شدند؟ خوب چرا همه تروریست.  3
ون داخل اتاق گردید دو ړقتیکه تاما پس از هجوم و. برای بیان شرایط به منسوبین پولیس تسلیم کرده بود وجود نداشته است

به کدام دلیل او آنها را از بین برد؟ آیا او آنقدر در وضعیت جنگیدن قرار داشت که . تن از تروریستها صرف زخمی بودند
 نمیدانست چی میکند؟

ادار به تره شخص وف" اگسا"؟ شاید به دلیل آنکه در رأس ادارۀ "اگسا"برد نه  یش میپچرا عملیات مذکور را څارندوی . 9
؟ عهده دار استڅارندوی را دوست امین تړون به کی و نزدیک به مشاورین ما، سروری قرار دارد، در حالیکه قوماندانی 

و معتمد صرف به یک شخص نزدیک  میتوان نراآپیشبردن . ه ای که با سفیر اتفاق افتید یک مسئلۀ خیلی حساس استحادث
 .واگذار کرد

قرار داشت، امین کجا بود؟ چرا امریکایی " کابل"که سفیر در هوتل  یی مدت زمانطبدانیم که  رویهمرفته جالب است. 10
. ها نمی توانستند با وی ارتباط بگیرند؟ نمیتوان تصور کرد که هجوم به اتاق هوتل بدون مجوز او صورت گرفته باشد

شاید . معنی است که او با امین در تماس بود این بدان. ون هیچگاه مستقالنه دست به چنین یک اقدامی زده نمیتوانستړت
امین میدانست که چی چیزی اتفاق خواهد افتاد؟  آیا اختطاف سفیر تحریکی از طرف امین نبود؟ در اینصورت باید به یک 

 او به این کار چی ضرورت داشت؟: سؤال جواب داد
میداند چقدر میتواند جدی باشد؟ بیائید خود را . ای. آی. سی" عملیات مخفی"که حادثۀ مذکور را  "نارشیستا"روایت  .11

 دوقتی تو دارای اجنتی با موقفی که امروز امین در دولت دار. در جای امریکایی ها قرار دهیم، بازی ارزش آنرا دارد
 کهکه تو نه تنها دسترسی به اطالعات مهم داری، بلکه میتوانی نوک کالوه ها را آنطوری استی، این بدان معنی است

در عین حال تأثیر سیاسی مسئله را . بخواهی بحرکت بیاوری و پروسه های سیاسی را نه تنها در افغانستان اداره نمایی
گویا این است برخورد رژیم کمونیستی افغانستان در برابر نمایندگان :  برای ایجاد افکار عامه نیز نباید سطحی گرفت

بوده است، در این صورت نهایت پر خطر، پر سر و " عملیات مخفی"این یک اما اگر قبول کنیم که . اضالع متحدۀ امریکا
در عین زمان عکس العمل امین را در این رابطه . مگر روایت مذکور را نباید کاماًل رد کرد. صدا و خون آلود بوده است

نیز عماًل همین گفته ها را " ارتیوم". صحت دارد "انارشیست"به نظر میرسد که قسمت زیاد نظریات . نیز میتوان درک کرد
 ."تأئید میکند

سؤال های بی جواب نزدش زیاد باقی . کاماًل ناراحت شده بود. پس از نوشتن این همه پنسل اش را کنار گذاشت خوتیایف
 امریکایی ها موافقت شود که به دلیل عکس العمل شدید و غیر مترقبۀ امین" عملیات مخفی"اما اگر با روایت . مانده بودند

به استثنای . میتوان تصویر واضح حوادث را مشاهده کرد. به پیروزی نرسید، میتوان به هریک این سوالها جواب داد
کرده " قربانی"این صحنۀ اخیر به زعم امریکایی ها باید چگونه میبود؟ احتمال اینکه آنها آگاهانه سفیر را . صحنۀ اخیر

پس کدام اقدامات را او می توانست روی دست . می آمدی شخصًا به هوتل نواضح است که امین به هیچ قیمت. باشند کم است
بگیرد؟ کسی را به عنوان بحرالدین باعث به تروریست ها میداد و بدین ترتیب اشاره میرساند که او مطیع است؟ دور از 

 ."بودند امکان نیست که احتمااًل فرجام های دیگری که از قبل آماده شده بودند به امین پیشنهاد شده
چی : " در حالیکه از اینهمه سؤالها و ابهامات بکلی گیچ شده بود و حتی دل بدی برایش دست میداد با خود گفت خوتیایف

صرف نظر از اینکه نوک کالوه در دست کی است و مهم نیست که کی آنرا حرکت میدهد، باید گفت که ...! بازی های
 .کشانه و نهایت شیطانی بوده استسناریوی این عملیات ظالمانه، وقیحانه، سر

چگونه خواهد بود؟ آیا نوشته های مرا در اوسادچی اگر من اینهمه را در راپور خود بگنجانم جالب است عکس العمل 
 پس راه حل چیست؟ شاید بهتر باشد هیچ چیز نوشته نشود؟. درک خواهند کرد؟ بالتردید که جنجالی برپا خواهد شد" مرکز"

                                                                                                                                                                                                 
از قبیل مرگ، بیماری، منشۀ ( زندگی خصوصی)عبارت از محدودیت و حتی ممنوعیت حق مداخلۀ غیر در امور زندگی شخصی ( مهمتر باشدچیزیکه در این رابطه شاید )دوم، . میشود

 چنین درخواستی را مطابق به دابز بنابرین میتوان اذعان کرد که همسر. اشخاص می باشد... نژادی و قومی، تعلقات سیاسی، معیوبیت
 .هنگ ها احتمااًل کار مشکلی باشدادراک اینگونه خصوصیات برای اهل سائر فر. شدحق زندگی خصوصی کرده با

30
 ۲. آی. ، م(اسرائیل) موساد، .ای. آی. ، سی.بی. جی. مخصوصًا کی)ظر داشت فعالیت های نهایت مخفی و تحت پردۀ شبکه های جاسوسی کشورهای مقتدر جهان با در ن. ۲.  

و همکارانش در بارۀ " تحلیلگر"بوده و نه کس دیگری، کسیکه . ای. آی. از کجا میدانست که همین شخص آمر شعبۀ سی. بی. جی. کی" شف خارجیک"  "تحلیلگر( "وغیره (لستانگان)
 ؟!وی شاید حتی حدس هم نمیزدند
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توجه به ارتباط احتمالی امین با امریکایی ها متمرکز نگردد، در این صورت  دابزمسئلۀ به قتل رسیدن در صورتیکه در 
راپور را به مثابۀ یک داستان پولیسی و جنائی که . خواهد کرد" ُقورت"راپور را ساده گرفته آنرا با سهولت " مرکز"

است، . ای. آی. اما اگر نوشته شود که امین اجنت سی. تمعمواًل هنگام تفریح بعد از غذای چاشت میخوانند خواهد پنداش
این چطور امکان دارد؟ شخص دوم در کشور : "با تعجب سؤال خواهند کرد! جنجال عظیم. اینکار جنجال برپا خواهد کرد
و مشاورین حزبی ما از نزدیک کار . بی. جی. با کسی که دیپلومات ها، افسران کی! دوست، جاسوس امریکا برآمد

 !"؟.کنندمی
خوتیایف کتابچۀ یادداشت اش را ." مشوره کنم، و فعاًل هیچ چیزی ننویسم( هدف اوسادچی است" )دفتر"غالبًا باید با آمر 

 ...بسته و دستش را بطرف سگرت دراز کرد
استند سر امریکایی ها به دلیل نامعلومی نخو. تعجب آور است، مگر داستان مذکور به زودی به باد فراموشی سپرده شد... 

در مطبوعات غربی موضوع مذکور نیز به . و صدای زیادی را بلند نمایند و به ارسال یاد داشت های رسمی اکتفا کردند
دلیل اینهمه در چی بود؟  آیا میتوان گفت که دلیل آن صرف در آن بود که دنیا را حوادث    .کدام خبر داغ مبدل نگردید

 ایران فرا گرفت؟ یا کسی بسیار میخواست تا نوک کالوه را در آب پنهان نماید؟خونین دیگر مثاًل انقالب ضد شاه در 
 

نمایندگی دیپلوماتیک اضالع متحدۀ امریکا در کابل برای سالیان متمادی بدون سفیر باقی ماند و تعداد دیپلومات های این 
مدتی بعد به او مدال  .ردیدگعیین ت در کابل دافیر سفارتشارژ به حیث  څآمستو. ب.  کشور کاهش قابل مالحظه یافت

 .را تفویض نمودند" تقدیر بزرگ"وزارت امور خارجه به نام 
به خاطر اشتراک در ضیافتی در یکی از سفارت خانه های کشورهای غربی قرار  بختورین دابز،یک هفته پس از مرگ 

گفت که شخصًا او  بختوریناو به . آمد چارلی در آنجا نزد او همان افسر امور امنیتی سفارت امریکا در کابل به نام. داشت
هیچگونه ارتباطی با طعنه هایی که وزارت امور خارجۀ اضالع متحدۀ امریکا در بارۀ مشاورین شوری ابراز داشته است 

 ."بچه ها در واشنگتن بازی های خود را پیش میبرند. این همه سیاست است: "با کم جرئتی افزوده بود چارلی. ندارد
و راستی واقعۀ مذکور باالی تو . بیا بنوشیم. هیچ نوع آزردگی وجود ندارد" در حالیکه او را آرام می ساخت گفتین بختور

 "چی تأثیری داشت؟
 :با تأثر آه کشیدچارلی 

  .میفرستند   بولیویامرا از اینجا با  تنزیل رتبه به کشور "
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را ابراز " تحلیلگر"له فرانسه و انگلستان به سر میبردند عکس ادعای شاهدان عینی ایکه در آن ایام در کشورهای غربی منجم. ناقص به نظر میرسد" رگتحلیل"اینجا باز هم معلومات . 

 .برای چند روز سر زبانها بود و از روی صفحات اول معتبر ترین روزنامه های این کشورها به عنوان یک خبر داغ دور نمی شد دابزآنها تأکید کردند که خبر مرگ . داشتند

 

32
 . نام دارد سوکریبی موقعیت داشته با برازیل، پاراگوای، ارجنتاین، چیلی و پیرو همسرحد بوده و پایتخت آن شهر کشور مذکور در حصص مرکزی امریکای جنو. 
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 فصل پنجم
 

قیام در هرات .5
 اولین خونریزی  ۸۱

 

این متخصصین به افغان ها کمک می . اضافه تر از دو هزار تن رسیده بود به 19۱9متخصصین شوروی در اخیر بهار تعداد مجموعی 
جالل آباد ساخته بود حاصل  ینمودند تا از درختان سیتروس و زیتون در مجموعه های زراعتی که اتحاد شوروی آنها را در نزدیک

درس می دادند، در تفحص منابع .( ج. غ -"جنگلک"مشهور به )خنیک و تخنیکم ترمیم موتر در پوهنتون کابل، انستیتیوت پولی ت بردارند،
گاز در والیات شمالی افغانستان کار می کردند، تولید کود کیمیاوی را در مزار شریف ایجاد می نمودند، به حیث داکتران طب و مشاورین 

 .در دوایر دولتی و ارگان های حزبی ایفای وظیفه می نمودند
برخالف نظریات موجود، نمیتوان ادعا کرد که تمام مشاورین شوروی که به افغانستان اعزام می شدند افرادی بودند کودن و سرتمبه که 

 .افغان ها را با زور و فشار وا میداشتند تا  از همه کارهای شوروی ها تقلید کنند
، تخصص و وظیفه شناسی، اشخاصی بودند (یا عدم موجدیت آن)ی مشاورین با در نظر داشت تحصیالت، شعور، اخالق و فرهنگ انفراد

 .مختلف
این دسته مشاورین غالبًا در منازل یا آپارتمان خویش . در میان مشاورین کسانی هم بودند که سفر به افغانستان را سزای الهی میدانستند

الب عالقه مند بودند، نه به اصالحات و نه هم به افغانهای که آنها نه به انق. می بودند و گاه گاهی به بازارها برای خریداری سر میزدند
از غذای ناپاک، از افراطیون مذهبی، از خاکبادی که به هر سو : آنها از همه چیز هراس داشتند. باید به آنها مشوره های معین میدادند

از متن روسی چنین بر می آید که هدف باید ) رخنه میکرد، از فریب خوردن ها در بازارها، از دسیسه ها از طرف شبکه های جاسوسی
پس از ختم میعاد تعیین . آنها همه سو خطر را میدیدند. ، از راپور رسانی هم مسلکان.(ج. غ -شبکه های جاسوسی خود شوروی باشد 

و کسی هم حتی دو کسی سه ماه، کسی شش ماه کسی یک سال : میعاد های مختلف داشتند که "قرار داد های کاری"شده یا به اصطالح 
احساس این اشخاص پس از رسیدن به وطن اگر قهرمانی نبود پس . سال را باید سپری نموده و خدا را شکر کرده به شوروی بر میگشتند

 .خوشبختی دقیقًا آنرا میتوان نامید
تیار شان گذاشته بود استعداد و اینها از چانسی که زندگی در اخ. در میان مشاورین، مفت خورانی معلوم الحال نیز بنظر می رسیدند

بطور مثال آنها ده پوستینچۀ افغانی را به شوروی می فرستادند یا . مهارت های خارق العاده ایرا برای پولدار شدن از خود نشان می دادند
اشیا و اسبابی که در  همه. را خریداری می نمودند   ژیگولی" آرزو"با خود انتقال میدادند و با پول های بدست آمده به  سادگی موتر 

رادیو کسیت ها، پتلون های کوبای، زیر : شوروی آنوقت قلت آن به شدت محسوس بود بخوبی مورد خرید و فروش قرار می گرفتند
 . ه عتیقه، ساعت های الکترونیکیپیراهنی های زنانه، تکه های ناب، سنگ های نیم

ین در افغانستان اشخاصی بودند زحمتکش، صادق و وظایف سپرده شده را اما رویهمرفته، از روی انصاف باید گفت که اکثر مشاور
" شوراها"البته این مالمتی مشاورین نبود که آنها هر مسئله را از دیدگاه . یاد داشتند اجرا می نمودند در سطح که طوریکه می توانستند و

اینها با شیر مادر . یز دیگری جزهمین سیستم آشنائی نداشتنداین مشاورین که نسل دوم و حتی سوم سیستم شوراها بودند با چ. دیدندمی 
، اتحادیۀ   حزبی، کمسمول: شیوه های ادارۀ زندگی را به رقم شوراها آموخته بودند، و از همین شیوه ها در همه عرصه های زندگی

در کشور خود ایجاد    "کلخوز ها"شابه مشاورین وقتیکه دهاقین افغان را معتقد می ساختند تا چیزی را م. . . صنفی، تولیدی، نظامی
نمایند، این نه بخاطر آن بود که آنها بد یا بی رحم بودند، دلیل آن صرف در آن بود که اینها چیز دیگری را برای سازماندهی تولیدات 

 .زراعتی یاد نداشتند
ادیه های صنفی که آنها عضویت می داشتند را راپور می دادند چون در کمسمول و اتح" درشت"ارقام " باالها"مشاورین با غرور به 

را با جریده ها، روزنامه های مصور دیواری و عکس های    "اتاق های لینین"مشاورین در قطعات نظامی . همیشه همینگونه بود
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ۀ این در نتیج .در هرات یک قیام مردمی اهالی غیور و وطنپرست این والیت باستانی افغانستان بوده است 19۱9تحلیل و ارزیابی عینی و واقعبینانه نشان میدهد که وقایع اواسط مارچ  

 .و حامیان شوروی آن وارد نمودند" پرچم"و " خلق"قیام خود جوش و بزرگ، مردم ضربات محسوس و بنیادی را بر پیکر رژیم کودتاچیان 

31
 .خریداری نموده بود( ایتالیا -FIAT)اتحاد شوروی سال ها قبل انجن این موتر را از کارخانۀ موتر سازی . مشهور است "الدا"موتر مذکور در کشور ما بیشتر به نام  .

 

35
یاد میکردند سپری  کمسمولرا هر عضو حزب کمونیست اتحاد شوروی قبل از پذیرش به حزب به صورت حتمی باید چندین سال را در سازمان جوانان متعلق به حزب یاد شده که آن. 

 .میکرد
36

ه های بزرگ دهاقین را برای بهره اتحادی .بوجود آمده است( اقتصادی) خوزیایستوه و( تراکی، دسته جمعیاش) کولیکتیفاین اصطالح در زبان روسی ترکیبی بوده و از دو کلمه . 

 .یاد میکردند کلخوزبرداری از زمین های زراعتی به نام 
3۱

گردهم آئی ها، مالقات ها و کنفرانس های اعضای حزب یا کمسمول گونه اتاق ها معمواًل جلسات، در این .اتاق های تنویر سیاسی نیز میگفتند"خلقی ها و پرچمی ها به اینگونه اتاق ها  .

اتاق های مذکور مملو از مواد مصور، صوتی، فلمی وغیره در بارۀ فعالیت های ایودیالوژیکی حوزب کمونیسوت شووروی در گذشوته، حوال و       . دایر میگردید( یا برای آنها و به اشتراک آنها)
 .پالن های آینده میبود
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جازه نمی دادند آنها حتی فکر آنراهم به خود ا. رهبران حزبی ایجاد می کردند بخاطر آنکه در هر تولی اردوی شوروی اینکار معمول بود
که در افغانستان به جز حزب دیموکراتیک خلق، حزب یا سازمان سیاسی دیگری می تواند وجود داشته باشد، چون خود در سیستم یک 

سیستم مذکور به اساس اصل افقی ایجاد گردیده بود و هر نوع عدول از آن . متولد و بزرگ شده بودند" مرکزیت دیموکراتیک"حزبی و 
 .زات میشدشدیدًا مجا

 .باور کرده بودند" انقالب ثور"بسیاری از آنها صادقانه به ایدیال های 
دیگر به خاطره نویسان، کتاب ها و افسانه ها سپرده ( اتحاد شوروی)در کشور خود آنها . . . پدیده هایی از قبیل آزادی، برادری، برابری

لخک دروازه خارج میشدی مبارزۀ کهنه با جدید و روشنی با تاریکی را مشاهده کرده بودند، همینکه از " انقالب"اما در اینجا، . شده بود
 .همه سو به چشم میخوردند! زنده باد آزادی!  شعارهای مرگ به بردگی. میکردی

 :مشاورین شامگاهان پس از ختم کار و نوشیدن پیک ودکای روسی اکثرًا با عالقمندی آهنگ آتی را سر میدادند
 

 ش قافلۀ ما به پی" 
 پرواز کن، 

 در کابل توقفی کن، 
 ما راه دیگر نداریم، 

 ."در دستان ما تفنگ است
 

 . )...(بیشتر از آنچه یاد داشتند کاری دیگری ساخته نبود( مذکور)از مشاورین 
وی در عقب ن های شورړگروال ها و جگډجنرال ها، : مشاورین بیش از هر جایی دیگر در قوای مسلح افغانستان مترکز گردیده بودند

مشاورین نظامی در همه قطعات نظامی، قرار گاه ها، مکاتب و اکادیمی های نظامی .  ن افغان ایستاده بودندړگروال و جگډهر جنرال، 
 . نصب گردیده بودند

ر به بیشت هرچه گوریلوف لیف .افزایش قابل مالحظه می یافت گوریلوفواضح است در چنین شرایطی وزن سیاسی مشاور ارشد نظامی 
 .پر نفوذ در مسائل افغانستان مبدل میگردید یک شخص

امین از نظر (. عماًل همینطور هم بود)شکارا از امین طرفداری میکرد، او را حکمران واقعی افغانستان می پنداشت آبطور  گوریلوف
متخصصین شوروی را پیشرفته  طی این مدت او میتودهای تعقیب و نظارت از در عین حال. در موردش بخوبی اگاهی داشت وریلوفگ

 .تر ساخته بود، مخصوصًا مشاورین که وزن بیشترداشتند
بدون تعلل به  گوریلوف. خواست تا هر هفته به او علوم نظامی را تدریس نماید( گوریلوف)باری امین از مشاور ارشد نظامی شوروی 

تسلیحات، مهمات و تخنیک نظامی به امین پرداخته، بعضًا  تدریس ستراتیژی و تاکتیک نظامی، خصوصیات نظامنامه های اردو، انواع
این یک دلیل دیگری بود که احترام به امین ُپر انرژی را بیشتر ساخته و وی را از سائر وزرای . درس های آنها ساعتها طول میکشید

 .خود را برای آموختن علوم زحمت نمیدادند متمایز میساخت( که)کابینه 
می پرسید که چرا رفقای شوروی در مسکو پرچمی ها را جا داده اند، بجای آنکه زاپالتین و  گوریلوفبیشتر از  امین با آزردگی هرچه

باری امین . فورًا با آنها قطع رابطه نمایند و بهتر از همه آنها را تسلیم ارگان های امنیتی افغانستان نمایند تا به محکمۀ انقالبی سپرده شوند
. لکچر مفصلی را در مورد محتوای تضادهای آشتی ناپذیر با پرچمی ها خواند و کوشش کرد آنها را قناعت بدهد گوریلوفو  زاپالتینبه 

 :امین آنها را مخاطب قرار داده سؤال کرد
 "شما چی فکر می کنید، علت جنجال های درون حزبی از زمان تأسیس آن  در چی بوده است؟"

 :اب دادمحتاطانه جوزاپالتین کارمند امور سیاسی 
 ."تفاوت نظرها در تاکتیک و ستراتیژی"

خلقی ها عمدتًا از اقشار پائین جامعه برخاسته اند و پرچمی ها بلعموم منشه های بورژوازی متوسط  و بزرگ  و : "در ادامه گوریلوف
 ."یعنی اساس مخالفت ها را تفاوت های طبقاتی تشکیل میدهد.  حلقات فیودالی دارند

آمرین خود در  اما من حاال به شما از دلیل اصلی نام می برم و امیدوارم که شما نظر مرا به. این همه درست است: "امین موافقت کنان
افتراق در حزب، کار دست ارتجاع . مسکو برسانید و چشمان آنعده از رفقا را که در مسکو کور کورانه به کارمل باور می کنند باز کنید

پرچمیزم بصورت مصنوعی در اعماق ادارۀ مخفی آنوقت کشور در چوکات پولیس مخفی و ادارۀ نظامی .  امپریالیستی و فئودالی است
افزون . کارمل و یاران نزدیکش اجنت های استخدام شده ای استند که از زمان شاه به این وظیفه گماشته شده اند. ایجاد گردید" ضد کشف"

 ."بطور مثال در واشنگتن یا بن.  ه های دور از کابل قرار دارندبرهمه من یقیین دارم که باداران حقیقی آنها در جا
. بخوبی به یاد داشت که باری در حمام، یکی از روسای کالن کی لیف گوریلوف. جنرال ها نگاه پر معنی به یکدیگر رد و بدل نمودند

 .قرار دارند. بی. جی. همه جانبۀ کی" اظبتمو"مدتها قبل تحت  از به او یاد آور شده بود که کارمل، تره کی و خود امین. بی. جی
اما اگر تمام تأریخ حزب ما تعقیب شود، با سهولت میتوان . بلی، من میدانم برای شما مشکل است به اینهمه باور کنید: "امین ادامه داد

کارمل بارها از همکاری با رژیم . معتقد شد که همین پرچمی ها از هر گونه شیوه ها استفاده میکردند تا جنبش انقالبی را منهدم بسازند
ما باید رنگ سرخ خود را کاهش بدهیم و شاه را معتقد بسازیم که ما کمونیست : "او مسقیمًا تأکید میکرد. مرتجع شاهی یاد آوری میکرد

 شما فکر کرده می توانید؟ آیا این چیزی جز همدست بودن با رژیم شاهی نیست؟." نیستیم
ر میشوم که برای سابقه داران حزب ما اسراری بشمار نمی رود، اما احتمااًل موجبات تحیر رفقای شوروی را به من حاال از مثالی یاد آو

. کارمل طی سال های متمادی، الی اپریل سال قبل به حیث مخبر محمد داوود، این مستبد و نوکر امپریالیزم، کار میکرد. بار خواهد آورد
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داد، مأمورین امنیتی داوود پرچمی ها را غرض نمی گرفتند، خود رئیس جمهور داوود حتی بعضی در برابر خدماتی که کارمل انجام می
 ."از پرچمی ها را به حیث وزرا در کابینۀ خویش تعیین کرد

را او به مسائل اساسی . اما دیده میشد که این هنوز پایان حرفهای او نبود. امین مکثی کرد و از تأثیر سخنان خود باالی مشاورین لذت برد
 :آخر گذاشته بود

پس از کودتای ضد شاهی، وقتیکه داوود نمیدانم چرا دفعتًا در برابر مخبر خود سرد شد، کارمل بخاطر آنکه توجه او را جلب نموده باشد "
این . شکش کردرا ترتیب و به او پی" خلق"و خدماتی را به رئیس جمهور انجام بدهد،  پالن دستگیری و از بین بردن تمام رهبری جناح 

 ."و آن قدرتی را که ما در جامعه بدست آورده بودیم به ما کمک کرد تا از مرگ نجات یابیم   صرف ارادۀ خداوند
البته، آنها قباًل نیز شنیده بودند که پرچمی ها عناصری استند گندیده و غیر . هر دو مشاور واضحًا از آنچه می شندیدند سراسیمه شده بودند

امین که روان . کارمل و پیروانش بوده نمی تواند اما حقایق جدید اکنون آنها را کاماًل معتقد ساخت که هیچگونه وحدتی باقابل اعتماد، 
او طی این مدت کرکتر و خصوصیات دوستان . شناس خوبی بود به تغییر در اذهان مشاورین پی برده و به سخنان اثر گذار خود ادامه داد

شدیدًا پابند مواذین اخالقی بوده و هیچگونه عدول را از آن  زاپالتینبطور مثال او میدانست که . ه نموده بودشوروی خود را بخوبی مطالع
 :به همین دلیل رو به او نموده افزود. تحمل نمیکرد

به نام کرام الدین، شما میدانید شوهر او کی بود؟  شخصی !  با اناهیتا راتب زاد در نظر بگیرید( هدف کارمل است)و این رابطۀ او را " 
 ."و کارمل این زن نابکار را به کمیتۀ مرکزی حزب می کشانید. داکتر شخصی پادشاه

امین در این میان با طمطراق هرچه بیشتر . دست هایش را تکان داده و وانمود ساخت که در ناراحتی امین خود را شریک میداند زاپالتین
 :ادامه داد

ی ایستاده بوده و به مستضعف ترین اقشار دهاقین و پرولیتاریا اتکاء داشته ایم، در حالیکه پرچمی ها ما همیشه بر مواضع محکم طبقات"
اینهمه . را بدرستی نه آموخته اند لینینثار آآنها  .همیشه در مورد اتحاد با روشنفکران، بورژوازی ملی و حتی فئودالها تأکید کرده اند

. انقالب کبیر ثور را به ثمر رسانید و رفقای ما در صف اول مبارزه قرار گرفتند" خلق"ه جناح نتیجه آن شد ک. باالخره به چی انجامید
رئیس ارکان قوای ! شما حداقل از یک تن پرچمی ایکه در آن روز فیصله کن کدام نقشی قابل مالحظه ای را بازی کرده باشد نام ببرید

جان های شان را برای گرفتن ارگ به مخاطره انداخته بودند، آرام در دفتر خود چهار زره دار رفیع، هنگامیکه منصب داران پائین رتبه 
ئر پرچمی ها سا .ن ضیا قوماندانی گارد را بعهده گرفته و شخصًا باالی رفقای ما فیر میکردړو پرچمی مخفی شدۀ دیگر جگ. نشسته بود

 ."ندنخیر، آنها این انقالب را کار نداشت. در مغاره های خویش پنهان شدند
اینکه قهرمان اصلی خود امین بود دیگر هیچ کسی در این رابطه شک نمیکرد، او در حالیکه با غرور تمام سینه اش را پیش می انداخت 

مگر وقتیکه سی سال قبل رفیق تره کی مرا به عضویت در کمیتۀ . حاال همه میدانند که قهرمان اصلی ثور کی است: "در ادامه گفت
. او و رفقایش از هرگونه تالش ها استفاده کردند تا مانع عضویت من در حزب شوند! کرد، کی مخالف بود؟ کارمل مرکزی حزب پیشنهاد

حتی یک ماه قبل از انقالب، این افراد یکبار دیگر تقاضا نمودند تا مرا از ترکیب کمیتۀ مرکزی بیرون نموده و از رهبری سازمان نظامی 
اما این . نتیجه گیری میتوان کردد؟  آنها علیه انقالب، علیه حزب و علیه اصالحات دیموکراتیک بودند از اینهمه چی. حزب برکنار بسازند

من، اینجا در برابر شما ایستاده استم، شخص دوم در دولت استم، منشی کمیتۀ مرکزی استم، وزیر ! کارمل و پیروان وی اکنون کجا استند
حاد شوروی و جنبش های بین المللی کمونیستی با من مالقات میکنند، همه جهان مرا می لیدران طراز اول ات. و معاون صدراعظم استم

 .شناسد
بلی، طی همه سال های . است باور نداشته باشید" تیوریسن کبیر جنبش انقالبی در افغانستان"شما به افسانه هایی از قبیل آنکه گویا کارمل 

،   ت، اما اگر همۀ آنها را با دقت مطالعه نمائید چهرۀ تهوع آور یک ریویزیونستگذشته او مقاله های زیادی به تحریر درآورده اس
حرفهای مرا به رفقای خویش در مسکو برسانید و نگذارید آنها  در مورد او . بورژازی و دسیسه گر را مشاهده خواهید کرد   کامپرادور
 ."خطا کنند
به رهبری خود " شخص دوم در جمهوری دیموکراتیک افغانستان"را در بارۀ  بدون هرگونه تعلل نظریات مثبت خود زاپالتینو  گوریلوف

اما عجیب آنکه خود . آنها بارها با شعف تمام از استعداد و کوایف خارق العادۀ امین به همکاران خود یاد آور می شدند. گذارش میدادند
را با  گوریلوفبه مثابۀ یک انقالبی واقعی نمیتوانست دوستی امین . اعتماد پیدا کند گوریلوفامین نتوانست باالی مشاور ارشد نظامی 
 .سالمتی داوود جام خود را باال برده بود سر بارها  بخاطرگوریلوف محمد داوود به او ببخشد، او میدانست که 

در وضعیت رقبت باری در   تقریبًا تمام افغانهای سرشناسی که در نظام قبلی ایفای وظیفه میکردند طی سال که گذشت یا از بین رفتند یا
ۀ منطق بی رحمانۀ مبارزۀ انقالبی و درس های اکتوبر کبیر را که نتیج .زندان ها به سر میبردند و یا هم بخارج از کشور متواری شدند

گی نوینی دورۀ بریژنیف در زند" ریوزیونیست های"این  پوزانوف و سفیر گوریلوفبه همین علت بود که . امین آموخته بود چنین بودند
 .آرزو داشتند در افغانستان اعمار نمایند به درد نمی خوردند" انقالبیون"که 

                                                           
33

ارادۀ "همین امین چند سطر باال به شوروی ها دستش را به سینه میکوبید و تأکید میکرد که یک کمونیست واقعی است و اکنون از ." درغگو حافظه ندارد": فته اندگیار دقیق افغانها بس .

 ین جالد مردم افغانستان چی وقت راست میگفت؟سؤال در اینجاست که ا. سخن بر زبان می آورد( چیزیکه یک کمونیست واقعی به آن عقیده نمیداشته باشد" )خداوند

39
 .که بازنگری معنی میدهد گرفته شده است revisioۀ التین این اصطالح از کلم.

90
 .که معامله گری و موافقت گرائی معنی میدهد گرفته شده است comparareۀ التین این اصطالح از کلم .
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این قوماندان اسبق قوای کوماندو . از بدبینی امین در بارۀ خود خبر نداشت و با کمال بال تکلیفی به وظایفش ادامه میداد لیف گوریلوفاما 
روی این هدف او از تمام افغانستان . ایجاد نماید( قوت های خاص کوماندو" )بال دارپیادۀ "آرزو داشت در اینجا نیز چیزی را مشابه به 

 .به تدریس آنها پرداختند گوریلوفسه صد جوان نیرومند را جمع آوری نموده و افسران شوروی زیر نظر 
ئیکه در غرب افغانستان جا ،به هرات 19۱9جوانان مذکور را در اواسط مارچ . آمدندگوریلوف این قوت های خاص بزودی به کار 

 .شورش مسلحانه آغاز گردید اعزام نمودند
 

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 

   
این شهر که هم سرحد با ایران و ترکمنستان است از دوره . هرات را بسیاری ها به حق یکی از زیبا ترین شهرهای افغانستان می شمارند

طبیعت بی همتای هرات خود . نوازندگان بی مانند خود شهرت داشته استهای پارینه از بابت کسبه کاران ماهر، تجار ثروتمند، شعرا و 
از گوشه های . در هیچ جایی از دنیا درختان کاج به این زیبای را نمیتوان مشاهده کرد: مایۀ پیدایش و رشد استعدادها در آنجا بوده است

ه های مشهور مجموعۀ موساله، نقاشی های آبی رنگ مسجد مختلف جهان مردم رهسپار این شهر بی مانند می گردیدند تا از تماشای منار
، باالحصار قرون اوسطی که در مرکز شهر باالی تپه  (در وقت و زمانش یکی از بزرگترین مسجد در تمام مشرق زمین)جامع هرات 

مرغ جنگی های بی نظیر آن اعمار گردیده، تولیدات دست دوزی، قالین بافی و زرگری محلی را خریداری نموده و باالخره از تماشای 
 .لذت ببرند

هرات شهری است متوازن، روشن  و با آثار . برای روسیه داراست سنکت پیتیرزبورگهرات برای افغانستان همان موقفی را دارد که 
 .تأریخی

هر را میشد محل کاماًل در قدم اول، با در نظر داشت شرایط افغانستان، این ش. متخصصین شوروی با رضایت برای کار به هرات میرفتند
در آنجا هوتل عصری سه منزله ای با رستوران، حوض آب بازی و هواکش ها، سینماها، موزیم ها، آثار معماری های . متمدن نامید

دوم آنکه از این شهر سرک مستقیم، مانند تیر بطرف یکی از جنوبی ترین شهرهای اتحاد شوری، .  قدیمه و سائر دیدنی ها وجود داشتند
و باالخره در قدم سوم، چیزیکه اهمیت کمتر نداشت، هرات . این راه تقریبًا یک ساعت را در موتر در بر میگرفت. یعنی ُکشک میرفت

، یعنی پاکستان دور قرار داشته و مردم در اینجا به کارهای صلح آمیز "آشیانۀ خشونت"از . یک شهر آرام و بی خطر بشمار می رفت
 .دندروز مرۀ خویش مشغول بو

 

. بدون احساس کدام تکلیفی مشاورین نظامی و چند تن متخصص ملکی شوروی کار میکردند هرات( 1۱)ۀ یب فرقکدر تر 19۱9در بهار 
چون هرات محل با . عالوه بر شوروی ها متخصصین از کشور های بلغاریا، چکوسلواکیا و هندوستان نیز در این شهر وجود داشتند

 .ًا همه متخصصین شوروی در اینجا با خانواده های شان زندگی می کردندامنیت بشمار می رفت تقریب
در این شهر حتی قبل از . زد و خوردهای مسلحانه در نزدیکی ها جریان نداشتند. وظایف مشاورین نظامی کدام پیچیدگی خاصی نداشت

ترکیب این سازمان اولیه اکنون نه تنها منصب داران در . در فرقۀ یاد شده یکی از سازمان های اولیۀ قوی حزبی فعالیت میکرد" انقالب"
 .بلکه خورد ضابطان و حتی سربازان نیز شامل گردیده بودند

 .تا هنوز علت اصلی که جرقۀ اساسی برای شروع ناگهانی نا آرامی ها در این شهر گردید معلوم نیست
حاکمیت جدید فکر ... اس مردم متدین آنرا جریحه دار ساخته باشددر این شهر احس" انقالبیون"گفته میشود که غالبًا اعمال نهایت صریح 

کار خوبی میکند، و یا هدایت آنکه منبعد دختران و " عنعنۀ قرون اوسطی"میکرد که با دور انداختن چادری ها از باالی سر زنان این 
ویخته شده بودند بیشتر از خداوند سجده نمایند، پسران در مکاتب یکجا درس بخوانند، و به نور محمد تره کی که تصاویرش در همۀ شهر آ

 .کار خوبی میکند
 .گفته میشد که علت دیگر شورش ها آغاز به زور و خشونت اصالحات ارضی بوده باشد

در عین حال از یک عامل عمدۀ دیگر نیز در بروز نا آرامی ها در شهر یاد آوری می کردند و آن وقوع انقالب ضد شاهی یک ماه قبل 
سرحد در این ناحیه . هرات همیشه با ایران روابط نزدیک تجارتی، فرهنگی و بشری داشته است. شور ایران، همسایۀ افغانستان بوددر ک

در فبروری قدرت را در ایران پیروان آیت اهلل . بیشتر ماهیت مشروط دارد، رفت و آمد به هردو طرف بدون ممانعت صورت میگیرد
ن خمینی تأمین مواذین دین اسالم را در تمام ساحات زندگی اعالم داشتند، شاید موج مذکور به اینجا نیز طرفدارا. خمینی بدست گرفتند

 رسیده بود؟
دسته های از دهاقین ناراضی به  نتهی میشدندبا استفاده از راه های مختلف که به شهر م 19۱9مارچ  12صرف نظر از اینهمه به تأریخ 

یدن به کوچه های هرات اهالی شهر با آنها یکجا شده و همۀ این تودۀ عظیم مردم که با دنده های پس از رس.  حرکت کردندرف شهر ط
. کمیتۀ حزبی و دفاتر دولتی مورد حمله قرار گرفتند. چوب و سنگ مسلح بودند و فریادهای اهلل اکبر سر می دادند به مرکز شهر ریختند

هراتی که فقط دیروز آرام و صلح آمیز بود اکنون به یک دوزخ . ه آتش کشانیده میشدفعالین حزبی پارچه پارچه می شدند و منازل آنها ب
تالشهای نظامیان فرقۀ پیاده که در تانکها و ماشین های محاربوی به کوچه ها برآمده بودند و فیر های هوایی  .تمام عیار مبدل گردیده

این عمل نظامیان مردم را هرچه بیشتر : رعکس از خود به جا گذاشتمیکردند تا بدینترتیب مردم را به آرامش دعوت نمایند تأثیر ب
 .عصیانی ساخته و در میان آنها شعار های هجوم به مقر فرقه و غصب سالح از سالح کوت ها بگوش رسید

به  فگوریلوجنرال . از کابل کمک خواست چیف ستانیسالف کاتیډګروال  1۱ۀ مارچ مشاور ارشد نظامی شوروی در فرق1۱بتاریخ 
اوضاع را تحت کنترول خواهد "هدایت داد تا برای فیر باالی شورشیان از توپخانه کار بگیرد و وعده داد که  کاتیچیفنوبۀ خود به 

 .منسوبین جز و تام توپخانه از توپ ها مستقیمًا بطرف دسته های مردم به فیر کردن شروع نمودند." داشت
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در  یوری بوگدانوفیکی از متخصصین آماده سازی پشم به نام . ین قربانی ها را متقبل شددر این میان اجتماع شوروی مقیم هرات اول
در یکی از کوچه . خانه اش به قتل رسید و خانم او را با جراحات متعدد همسایه های افغان معجزه آسا نجات داده در خانۀ خود پناه دادند

 .بدست شورشیان افتیده به قتل رسید ی بیزیوکوفنیکالن ړهای هرات مشاور معاون قوماندان فرقه به نام جگ
قباًل تصور می شد که شوروی ها نباید در افغانستان از . بوقوع پیوستواقعۀ هرات در حقیقت طوفانی بود که در یک روز کاماًل روشن 

ر همیشه  و در هر جا از آنها چیزی هراس داشته باشند، همه باور داشتند که افغان ها شوروی ها را دوست دارند و در صورت بروز خط
 ...دفاع میکنند

. بالفاصله به میدان هوائی هرات تخلیه شده و از آنجا بزودی به کابل منتقل گردیدند خانواده های مشاورین شوروی و همه پرسونل ملکی
سفارت که برای ضیافت ها مد " مرمری"در تاالر " ایرفلوت"نها را الی رسیدن طیارۀ مسافربری آمتخصصین ملکی، خانم ها و کودکان 

 .و لباس های خانگی به تن داشتندبه پا بسیاری از آنها فاقد غذا، اسناد بوده، چپلک . نظر گرفته شده بود جابجا ساختند
طعات پیاده مواضع حزب دیموکراتیک خلق همیشه قوی بوده و از ق 1۱فرقۀ  در بلی،. اما بزودی معلوم شد که این آخرین ضربه نیست

پس از آنکه فیرهای توپخانه باالی دسته های مردم . اما تأثیر مخفی مالها در این قطعه بیشتر بوده است. ئن و جنگی بشمار میرفتمطم
که به شهرک نظامی نزدیک میشدند آنها را سر درگم ساخت، میله های توپ ها ناگهان دور خورده و مقر فرقه و قاغوش ها را هدف 

ز همه واحد های فرقه با نظامیان توپخانه متحد شده، یا تسلیم شورشیان گردیدند و یا هم فرار را برقرار ترجیح بعد از دو رو. قرار دادند
 .دادند
آنعده از اعضای حزب که زنده مانده بودند، قوماندان های وفادار به رژیم و . ان افتیدگبدست قیام کنند هرات فبروری 1۳ریخ أبه ت

 .ی هرات که در ده کیلومتری شهر موقعیت دارد عقب نشینی نمودندمتخصصین شوروی به میدان هوائ
در حلقات حکومتی ترس و . پنج روز بعدی را بدون شک و تردید میتوان برای جمهوری دیموکراتیک افغانستان سرنوشت ساز نامید

دگی پس از اولین فشار دسته های بی اگر هرات که تا کنون شهر مطمئن و شگوفان بشمار میرفت به این سا .وحشت حکمفرما گردیده بود
فعالیت دارند میتوان داشت؟  " انقالب"سالح مردم،  از دست رفت پس چی انتظاری از سائر نقاط، جائیکه از مدتها بدینسو دسته های ضد 

مانند برف  "انقالبیون"آیا این شورش زنگ خطری برای دیگران بخاطر شروع یک قیام بزرگ مسلحانه نخواهد شد؟ در اینصوت ضد 
کوچ از سرحدات به کابل رسیده و با گذشت هر روز وسعت بیشتر کسب نموده و حاکمیت نچندان قوی را یکجا با مشاورین شوروی، 

 .تانکها، طیاره ها، عقاید و  پالن هایشان قلبه خواهند کرد
و در حالیکه ."  اد شوروی نیاز داریمما به کمک فوری نظامی اتح: "را مخاطب قرار داد گوریلوفتره کی با دستپاچگی جنرال 

 ."کمک قوای کوماندوی شما ضرورت است: "درخواستش را دقیق تر میساخت افزود
 ...امین به نوبۀ خود هدایت داد تا همه طیاره ها را به هوا بلند نموده و هرات را به خاکروبه مبدل نمایند

 

عظیم الجثه، با حرکات هنرمندانه و عادت به خود نمائی داشت با تفنگچه ای حین ورود به دفتر سروری، او را که شخصی بود  بوگدانوف
 .در دست یافت، تو گوئی شورشیان زیر کلکین های دفتر او رسیده بودند

در . فرقۀ هرات دیگر وجود ندارد، اردو را میتواند وایروس ترس و وحشت فرا بگیرد: "سروری با صدای لرزان و با تأسف گفت
 ."وادث به همین شکل طی پنج روز کابل نیز به همین سرنوشت دچار خواهد شدصورت ادامۀ ح

در چنین یک اوضاعی شما کدام اقداماتی را میخواهید روی : " که قباًل هیچگاهی سروری را چنین مضطرب ندیده بود پرسید بوگدانوف
 "دست بگیرید؟

 ."از کوه ها مانند سیالب باالی کشور پائین می آئیم .به کوه ها میرویم و همه چیرها را از سر شروع میکنیم: "سروری
بلی، شما میروید، شما را پنهان خواهند کرد، اما ما کجا برویم؟ زن و اوالدهای ما را : " در حالیکه با خود می اندیشید بوگدانوفدگرمن 

را آرام و با عقل سلیم تحلیل و ارزیابی می  بهتر می بود اگر شما اوضاع: "جواب داد" اگسا"اما به آمر ادارۀ " کی نجات خواهد داد؟
آیا کسی از . تا جایی که من معلومات دارم کابل هنوز هیچ کاری بخاطر آنکه کمک واقعی به هرات برسد انجام نداده است. نمودید

 "مسؤولین به هرات پرواز نموده؟
به نظر می رسید که این نظر حتی بفکر سروری هم " .نخیر: "سروری در حالیکه با وارخطایی دست هایش را به دو طرف می برد گفت

 ."همه اراکین ما منتظر استند که اتحاد شوروی به ما کمک خواهد رساند: "سروری در ادامه. خطور نکرده بود
ارگ شاهی " )خانۀ خلق"در کمیتۀ مرکزی حزب دیموکراتیک خلق، در حکومت، در :  دست و پاچگی در آنروز همه سو حکمفرما بود

با مشکالت فراوان توانستند رهبری وزارت دفاع را سر حال  زاپالتینو  گوریلوف. جایی که اقامتگاه تره کی قرار داشت( فغانستانا
طعۀ توپچی بود ایجاد نموده، طیاره های جبهه ای بم افگن ق قوماندان ځرګل کهآنها واحد اوپراسیونی را تحت قوماندانی دگروال ان. بیاورند
IL-23  میدان هوائی شیندند که در جنوب هرات موقعیت داشت به هوا بلند نموده و ترتیبات آماده سازی جزو تام مخصوص را را از

 .برای اعزام متعاقب آن به محل شورش روی دست گرفتند
 

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 
 

این . را  در کابل نیز به لرزه آورد ها قیام در فرقۀ هرات نه تنها لیدران افغانستان را به شدت به هراس انداخت بلکه بسیاری از شوروی
چیزیکه )آنها چند روز پی در پی، منجمله روزهای شنبه و یکشنبه . لرزۀ آنها به مسکو رسیده و اعضای بیروی سیاسی راهم فرا گرفت

لسات که اکنون مهر اسناد محرمی این ج. گردهم می آمدند تا باالی واقعۀ بوجود آمده بحث نمایند( برای زمان صلح غیر قابل تصور بود
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با دشواری های متعددی  کرملینمحرم از آنها برداشته شده نشان میدهد که هیجانات هنگام تبادل نظریات نهایت شدت داشته و سردمداران 
 .در حصۀ  اتخاذ تصامیم مناسب روبرو بودند

ایندو دیر زمانی . آمد رومیکوگ ارجه نزدمارچ به عمارت وزارت امور خ 1۱روز شنبه  آندروپوف اتحاد شوروی. بی. جی. ئیس کیر
گرومیکو . های تلفونی گرفتند تماساوستینوف در دفتر وزیر باقی ماندند و در جریان گفتگو چند بار با وزیر دفاع شوروی مارشال 

پس از ختم . میکردمسؤولین و معاونین بخش های مختلف شرق میانه را برای دریافت معلومات به دفتر احضار ( همچنان وقتًا فوقتًا)
حین ترک دفتر به مسؤولین  گرومیکو. شدند کرملینبرای اشتراک در جلسۀ بیروی سیاسی رهسپار آندروپوف و  گرومیکوگفتگوها 

 .دعوت شده اکیدأ گفت تا در دفتر باقی مانده و منتظر برگشت او باشند
 

( است بریژنیفهدف )منشی عمومی . به نظر نمیرسیدند وچیرنینکو  سوسلوف، بریژنیفدر جلسۀ بیروی سیاسی از اشخاص مهم صرف 
به سرعت به طرف فرسوده  شدن میرفت، شدت بیماری ها او را  بریژنیف. برای شکار رفته بود   زاویدووهدر آستانۀ جلسه به ناحیۀ 

نیز با او به    چیرنینکونروز آ. شکنجه میداد؛ روز های جمعه بعد از ظهر او به طبیعت میشتافت و همکاران وضع او را درک میکردند
منشی کمیتۀ مرکزی به حاضرین . در این میان در رخصتی قرار داشت( بریژنیفدوست جدا ناپذیر )  سوسولوف. رفته بود زاویدووه

و اکنون بنابر هدایت او . اشتراک میورزدبحث پیرامون موضوع در فردا برمیگردد و  بریژنیفجلسه خاطر نشان ساخت که رفیق 
اعضای بیروی سیاسی . ، صرف نظر از آنکه همه بی وقت دعوت شده اند باید در بارۀ آنکه چی راهی انتخاب گردد فکر شود (ژنیفبری)

 .همه سرهای سفید خود را با عالمت موافت تکان داده و به کاغذ های که از قبل در برابر هر یک شان گذاشته شده بود دقیق شدند
 :جلسۀ بیروی سیاسی را پیش میبرد با دقت حاضرین را از نظر گذراند یفبریژنکه در عدم    کی ریلینکو

 "را بشنویم؟ گرومیکوشاید بهتر باشد که در شروع رفیق "
سرفۀ کم صدائی نموده و با آواز  پائین خود بدون هیجان اوضاع را بشکل ذیل ترسیم ( وزیر امور خارجه) گرومیکو. مخالفتی شنیده نشد

 :کرد
و شارژ دافیر سفارت  گوریلوفاتی که ما از افغانستان به شکل رمز و همچنان گفتگوهای تلفونی از مشاور ارشد نظامی  نظر به اطالع"

شهر هرات که در غرب کشور در سرحد ایران . بدست آورده ایم مبین آن است که اوضاع در آنجا وخیم گردیده الکسییفخویش رفیق 
ما معلومات بدست آورده ایم که یکی از فرقه های اردوی افغانستان مستقر در این شهر عماًل . مرکز قیام مبدل گردیده( به)قرار دارد 

در شهر دسته های تخریبکار و دهشت افگن که از . یک کندک توپچی و یک کندک پیاده هردو به قیام کنندگان پیوسته اند. فروپاشیده است
تعیین . ضد انقالبیون داخلی که عمدتًا از مذهبیون تشکیل یافته نیز با آنها پیوسته اند. ایران رخنه نموده اند به چور و چپال متوصل میشوند

در اینجا مکثی نموده بدینترتیب به  گرومیکو." تعداد قیام کنندگان مشکل است، اما رفقای ما تأکید میکنند که آنها هزاران تن استند
میخواهم به شما برسانم که امروز صبح ساعت یازده من : "ر ادامه تأکید کردد. حاضرین موقع داد تا اهمیت موضوع را بهتر درک نمایند

با امین گفتگوی تلفونی داشتم، موصوف در صحبت با من با آرامی تمام خاطر نشان ساخت که اوضاع آنقدرهم پیچیده نیست و اردو 
 ."وضعیت را کنترول میکند

 :آورد خواست در بارۀ این خبر وضاحت بیشتر بدست کی ریلینکو
 "یعنی اینکه مطابق گفته های امین رهبری افغانستان هیچگونه تشویشی از انکشاف اوضاع احساس نمیکند؟"

تمام والی ها از حکومت . امین به من گفت که اوضاع در پرنسیپ عادی است. بلکل همیطور است: "بدون هیجان  جواب دادگرومیکو 
من از امین . ر دیگری اند، آنها از وخامت اوضاع در هرات و نقاط دیگر نگران استنداما گذارش های رفقای ما طو. طرفداری میکنند

در پایان . او با قاطعیت اظهار داشت که تهدیدی برای رژیم وجود ندارد. کدام اقدامات را انتظار دارد( شوروی ها)پرسیدم که او از ما 
 .برسانم لئونید بریژنیفو به شخص گفتگو او خواهش کرد تا سالمهایش را به اعضای بیروی سیاسی 

منابع ما همچنان خبر میدهند طی . اما دو، سه  ساعت بعدتر از این صحبت رفقای ما خبر دادند که هرات را ناآرامی ها فرا گرفته است
خبر جدید که نیم . چند روز آینده دسته های دیگر از شورشیان که در پاکستان و ایران آموزش دیده اند داخل قلمرو افغانستان میشوند

او از . را نزد خود دعوت کرده است الکسییفو  گوریلوفساعت بعد از آن به ما رسید گویندۀ آن است که رفیق تره کی مشاورین ما 
تمام این خواسته های تره کی . اتحاد شوروی خواسته تا در اختیار حکومتش تحنیک نظامی، مهمات جنگی و مواد خوراکه قرار داده شود

تره کی همچنان بطور غیر مستقیم اشاره کرد که احتمااًل به کمک های اتحاد شوروی . اسناد که مقابل شما قرار دارند درج  گردیده انددر 
 .این بدان معنی است که آنها اعزام قوای پیاده و هوایی ما را میخواهند. از طریق هوا و از طریق زمین ضرورت پیدا شود

الزم دید در این مورد  گرومیکوه همه حاضرین را به تشویش انداخته و واداشت تا سرهای شان را بلند کنند، پس از ادای جملۀ واپسین ک
 :تبصرۀ کند
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مسکو قرار داشته و در آنجا قباًل یکی از اقامت گاه های رئیس دولت اتحاد شوروی و اکنون رئیس جمهور فدراسیون روسیه به  ناحیۀ مذکور در والیات مسکو و توویر در شمال غرب  

  .یروندناحیۀ مذکور مملو از جنگالت انبوه بوده و اراکین بند رتبۀ شوروی و اکنون روسیه معمواًل در آنجا به شکار حیوانات مختلف وحشی م. موقعیت دارد" روس"نام 

92
چیرنینکو حین کودتای ثور . او مانند بریژنیف از حلقۀ محافظه کاران در رهبری حزب کمونیست برمیخاست. بریژنیف بحساب میرفت. شخص مذکور یکی از معتمدین نزدیک ل  

تصادفی نبود که پس از مرگ . در سلسلۀ مراتب رهبری شوروی قرار داشت (نیز در این سمت یاد میکردند . بی. جی. البته بعضًا از آندروپوف، رئیس کی)افغانستان عماًل شخص دوم در

 .همین شخص به حیث منشی عمومی حزب کمونیست اتحاد شوروی تعیین شد 1932بریژنیف در سال 

93
 .ۀ مرکزی حزب کمونیست شوروی بودبیروی سیاسی و منشی کمیت عضو حین کوتای ثور در افغانستان   
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شصت . به عقیدۀ اینجانب هنگام کمک به این کشور ما باید در نظر داشته باشیم که به هیچ قیمت نمیتوانیم افغانستان را از دست بدهیم" 
و اگر اکنون ما افغانستان را از دست بدهیم، این یک ضربۀ . ور در صلح و همسایگی نیک زندگی میکنیمسال است که ما با این کش

 .شدیدی باالی سیاست ما خواهد بود
وزیر )اوستینوف . حاال دیگر همه اعضای بیروی سیاسی بطرف وزیر دفاع میدیدند. در اتاق مجالس برای مدتی خاموشی حکمفرما گردید

وزیر دفاع طی این . مول مشوش و خسته بنظر میرسید تأئید کرد که اوضاع رهبری افغانستان را مضطرب ساخته استکه طبق مع( دفاع
معلوم . ارتباط گرفته و از وقایع که اتفاق افتیده بود بخوبی آگاهی داشتگوریلوف مدت چند بار به وسیلۀ دستگاه خاص مخابره با جنرال 

چیزی که در توان داشت انجام داده بوده وشخصًا ادارۀ  قوماندانی دست و پاچه شده و مورال ( فگوریلو)میشد که مشاور ارشد شوروی 
و سوق آنها را بطرف  IL-23نوع بطور مثال این او بود که امر به پرواز درآمدن طیاره های بم افگن . باختۀ رژیم را به عهده گرفته بود

دیروز وزیر . اما وخامت اوضاع بیشتر میشد   .باالی دسته های قیام کنندگان فیر کند هرات داده و به کندک توپچی قومانده داده بود تا
مشاور ارشد در تلفون کوشش . دفاع در حالیکه شدیدًا عصبانی بود هدایت داده بود تا طبقۀ کارگر را مسلح ساخته و به جنگ  بفرستند

چنان باالی او فریاد کشیده بود که  اوستینوفاما ." نه سیاستمدارمن یک فرد نظامی استم : "کرده بود به وزیر دفاع اعتراض نماید
را که از اوضاع داخل افغانستان بخوبی اگاهی داشت و شعار های  گوریلوفتعجب !" اطاعت میشود صاحب: "صرف گفته بود گوریلوف
 .کردکه بیشتر  قصه های برای ساده لوحان بود، میتوان تصور " طبقۀ کارگر افغانستان"از قبیل 

فردا صبح یک گروپ اوپراسیونی از کابل به : "در حالیکه اعضای مسکوت شدۀ بیروی سیاسی را مخاطب قرار میداد گفت اوستینوف
ما به رفیق تره کی مشوره دادیم تا به محل شورش قطعاتی را بفرستد، مگر او خاطر نشان . هرات برای مبارزه با شورشیان اعزام میشود

خالصه اینکه آنها منتطر اعزام قوای زیاد از طریق زمین و . امکان پذیر نیست زیرا نقاط دیگر نیز نا آرام استندساخت که چنین کاری 
 ."هوا استند
 "یعنی اینکه آنها امیدوار هستند که ما باالی شورشیان حمله خواهیم کرد؟: "با تعجب آندروپوف

سؤال این است که اگر ما قوای خود را به آنجا بفرستیم، آنها در آنجا با کی  بلی، رفقای عزیز،: "رشتۀ سخن را گرفته افزود کی ریلینکو
جنگ خواهند کرد؟ طوریکه ما حاال شنیدیم شماری زیادی از روحانیون با شورشیان یکجا شده اند، این ها مسلمان بوده و مردم عادی 

 "استند، بدینترتیب ما با مردم به جنگ خواهیم پرداخت؟
منابع ما خبر میدهند که از پاکستان به قلمرو افغانستان در حدود سه هزار نفر که عمدتًا مذهبیون استند : "توضیح داد. بی. جی. رئیس کی

 سوال در اینجاست که اینها تا کدام سطح پشتیبانی مردم را دارند؟. در  حال حرکت میباشند
حوادث در هرات سر و صدای زیادی بر . یان وضاحت نداردهنوز توازن قوا میان طرفدران حکومت و شورش: "موافقت کنان گرومیکو

 ."پا کرده، آنجا بیشتر از هزار تن کشته شده، ولی با آنهم چگونگی اوضاع وضاحت کامل ندارد
 :با شدت داخل گفتگو گردیده گفت کاسیگیندر این میان 

قبل از همه ارسال تسلیحات نباید الی . ر جدی اصالح شودبه نظر من مسودۀ مصوبه در مورد افغانستان که به ما داده شده است باید بطو"
عالوه بر آن، من پیشنهاد میکنم تا . اپریل معطل گردد، باید در اختیار آنها هرچیزی که میخواهند قرار داده شود، همین اکنون، بالفاصله

روبل در  2۳به  1۳وارداتی را از افغانستان از  باید به تره کی خبر داده شود که ما قیمت گاز: اقدامات ذیل نیز روی دست گرفته شوند
اگرچه به . اینکار به دوستان افغانی امکان آنرا مساعد میسازد تا مصارف خرید تسلیحات را بپوشانند. متر مکعب باال میبریم 1000بدل 

 ."نظر من، این تسلیحات به افغانها باید بطور بالعوض سپرده شود
 ."بلی، درست است نباید از خود کوچکی نشان بدهیم: "عره سردادنداعضای بیروی سیاسی همه یکجا ن

به عقیدۀ من در این عدد باید تجدید . گندم میدهیمن هزار ُت ۱۳در مسوده درج گردیده است که ما به آنها : " صدراعظم شوروی در ادامه
ما . ک بزرگ روانی به مردم افغانستان خواهیم کردبدینترتیب ما کم. صادر شود گندم  هزار تن 100نظر صورت بگیرد و به افغانستان 
 ."باید بخاطر افغانستان مبارزه نمائیم

پیشنهاد کنیم تا تعدیالتی را با در نظر داشت مسائلی که در اینجا مطرح گردید در مسودۀ شورای  کاسیگین بیائید به رفیق: " کی ریلینکو
 ."ر اختیار ما قرار بدهدوزیران شوروی درج نموده و فردا سند آماده شده را د

در عین حال میخواهم یک مسألۀ دیگر را نیز خاطر نشان . خوب است، من صبح تمام کارها را انجام میدهم: "موافقت کنانکاسیگین 
ر افغانستان ما تا همین اکنون بدرستی نمیدانیم که د. دیده میشود که تره کی و امین حقیقت را در بارۀ اوضاع از ما پنهان مینمایند. بسازم

و در ." اینکه دلیل آن چی است، واضح نیست. اینها غالبًا اشخاص خوبی استند ولی بسیاری چیزها را از ما پنهان میدارند. چی اتفاق افتیده
در حقیقت . من فکر میکنم که موضوع سفیر را باید  یکطرفه نمائیم گرومیکورفیق : "دور میداد گفتگرومیکو حالیکه رویش را بطرف 

افزون  بر آن به عقیدۀ من الزم . سفیری که اکنون در کابل قرار دارد از اعتبار زیاد برخوردار نبوده و کاری را که باید بکند انجام نمیدهد
درعین حال وقت آن فرا رسیده است تا یک فیصلۀ همه جانبۀ . است تا تعدا دیگری از متخصصین ورزیدۀ نظامی به آنجا فرستاده شود

و شعبۀ . بی. جی. شاید بهتر باشد مسودۀ چنین یک فیصله از طرف رفقای وزارت امور خارجه، وزارت دفاع، کی. ذ گرددسیاسی اتخا
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، بوه آنهوا   ف اعتراف صادقانه و روشنی است در بارۀ آنکه مشاورین شوروی در افغانستان صورف وظیفوۀ مشووره دادن را در قطعوات اردوی افغانسوتان نداشوتند      در حقیقت این پاراگرا 

به پرواز در می آوردند و شهرها و مردم را !! خود عماًل پس از کودتا وظیفۀ داده شده بود تا حوادث را به نفع مسکو تغییر بدهند، و برای دسترسی به این هدف حتی طیاره ها را به امر
حوادث بعدی در هرات نشان داد که سرکوب . بدینترتیب کوشش ها بخاطر آنکه شوروی ها را در آغاز و ادامۀ جنگ های بعدی بیطرف نشان بدهند حد اقل جدی نیستند. بمبارد میکردند

 .قیام قبل از همه  به امر شوروی ها صورت گرفت بود
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علیه   کارترشکی وجود ندارد که کشورهای چون ایران، چین، پاکستان و بالتردید . روابط بین المللی کمیتۀ مرکزی ترتیب گردد
این همان نقطۀ است که . ق ممکن سد راه فعالیت های حکومت قانونی آن خواهند شدافغانستان موضع خواهند گرفت و از هر طری

  ." پشتیبانی سیاسی ما ضرورت خواهد بود
 :سپس نفسی تازه نموده و به مسئلۀ پرداخت که دیگران تا کنون از ابراز آن ابأ میورزیدند کاسیگین

ما در افغانستان با کی جنگ . یق نکنیم که از ما اعزام قوا را درخواست نمایندمن به آن عقیده استم که ما باید رهبری افغانستان را تشو"
دین در آنها آنقدر قوی است که میتوانند به دور همین محور متحد ه خواهیم کرد؟ همۀ آنها مسلمان هستند، اهل یک دین استند، اعتقاد ب

شما خود فکر کنید، . ر مورد اشتباهاتی که آنها مرتکب شده اند بگوئیمتصور من این است که ما باید مستقیمًا به تره کی و امین د. شوند
 ."آنها تا همین اکنون به کشتار مخالفین ادامه میدهند

، . بی. جی. از محتوای سخنان صدراعظم شوروی دیده میشد که موصوف برای جلسۀ کنونی بخوبی آمادگی گرفته و تلگرام های کی
اما همۀ . حاضرین جلسه متوجه این موضوع شدند. خارجه و کمیتۀ مرکزی حزب را بخوبی آموخته بود ، اسناد وزارت امور.یو. آر. جی

نظریاتش را ارائه کاسیگین پس از آنکه . آنها بخوبی درک میکردند که اختیار کردن سکوت درمورد اعزام قوا امکان پذیر نخواهد بود
در  کاسیگینوی مانند )طی سالهای متمادی در دستگاه دولتی کار کرده بود که  اوستینوف. بدست گرفت اوستینوفنمود رشتۀ سخن را 

و در بیروکراسی اداری مهارت زیاد داشت، از اظهار مستقیم موضع اش خود داری ( رسیده بود   به مقام کمیسار مردمیستالین زمان 
 :نموده از راه دیگری پیش آمد

کوماندوی  10۳اول، ما میتوانیم در جریان یک شبانه روز به افغانستان فرقۀ . کرده ایم در رابطه به عمل نظامی ما باالی دو انتخاب کار"
را در نزدیکی سرحدات مستقر  103و  10۳در عین حال فرقه های  .رسانیمبکابل به موتوریزه را  کندکو  ساختههوایی را داخل 

 ".رددگسیاسی اتخاذ  ۀردید الزم است تا یک فیصلگر نشان طوریکه قباْل خاطاما . میسازیم
 :عجله کرد تا از پیشنهاد وزیر دفاع پشتیبانی نماید کی ریلینکو

در عین حال در صورتیکه حرف از اعزام . ما باید علیه شورشیان اقدام کنیم: معقول است اوستینوفطرح موضوع از طرف رفیق "
ه و تفهیم نمائیم که بدون درخواست رسمی حکومت افغانستان چنین عساکر ما به افغانستان به میان بیاید ما باید باالی تره کی فشار آورد

 ."کاری را کرده نمیتوانیم، بگذار تره کی در جریان باشد
حرف از اعزام دو فرقه . اما، ما شیوۀ دوم را نیز در نظر گرفته ایم، باالی آن نیز کار شده است: "مطمین تر از قبل ادامه داد اوستینوف

 ."میرود
ر من بهتر ظآنچه که به صحبت با تره کی ارتباط میگیرد به ن: "ریفانه از بحث روی موضوع اصلی خود داری نموده  گفتظ آندروپوف

 ."حرف بزند کاسیگینخواهد بود اگر همرای او رفیق 
با او  کاسیگیندرست است، بگذار : "اظهار داشتند  اعضای بیروی سیاسی که آوازهای شان یکبار دیگر زنده تر شده بود تائید کنان

 ."صحبت کند
ولی باید در نظر داشت که در این صورت . من موافق استم که باید یک سند سیاسی ترتیب یابد: "با آواز آرام افزود. بی. جی. رئیس کی

ما : "ودسپس در حالیکه چشمانش را باال میبرد و رفقای حاضر را از نظر میگذراند عالوه نم." برچسپ اشغالگر را بر ما خواهند زد
 ."نباید افغانستان را از دست بدهیم و بهیچ صورت

عضو . خریطه های زیر چشمان وی هرچه بیشتر متورم شده به نظر میرسیدند. سرش را پائین انداخته و چهرۀ جدی بخود گرفت کاسیگین
مجددًا به خط مشی عمومی رجوع  باید. با آنکه لحنش مشخص نبود از اعزام قوا طرفداری کردپونوماریوف علی البدل بیروی سیاسی 

وزیر دفاع را به  کاسیگین. زده میشد( است اوستینوفمنظور )میشد و امپلقی باالی بینی این الفوک که یونیفورم مارشالی به تن کرده بود 
بخاطر آنکه بخاطر موضعگیری های تند روانۀ او در قبال بسیاری از مسائل مربوط سیاست خارجی، : چند دلیل چندان دوست نداشت

پی در پی برای وزارت دفاع پول میخواست و همیشه در تفاوت با عرصه های اقتصادی آنرا بدست می آورد، بخاطر آنکه او  اوستینوف
بدون بحث " اندیواالنه"نزدیک بود و میتوانست مسائل را ( ، رئیس دولت آنوقت شورویبریژنیف)به منشی عمومی کمیتۀ مرکزی 

کاله پانگ دار، : را عصبانی میساخت کاسیگینطرز پوشیدن بی سلیقۀ یونیفورم مارشالی نیز . یاسی حل و فصل کندمقدماتی در بیروی س
قرار داشتند نیز او را بحیث اوستینوف  او میدانست که بسیاری از نظامیان  عالی رتبه و مسلکی که دور... گره لرزان و لغزیدۀ نکتائی

 .میکردند و با القاب نامناسب یاد مینمودندیک وزیر نپذیرفتند، در عقبش غیبت 
سؤال به میان می آید که جامعۀ بین المللی چی عکس العملی از خود نشان خواهد داد؟ در صورتیکه ما تصمیم اعزام قوا را : "صدراعظم

لین شخصًا به افغانستان سفر کند و شاید بهتر باشد تا کسی از مسؤو. بگیریم باید اساس آنرا بسنجیم و استدالل قوی در زمینه ارائه نمائیم
 ."آگارکوفیا رفیق : "و پس از مکثی افزود." میتواند باشداوستینوف اوضاع را از نزدیک بررسی نماید، احتمااًل این شخص رفیق 

انستند، کسی آنها بخوبی مید. در ذهن خود به او کف زدند اوستینوفخیلی عالی بود، و همه حاضرین به جز مارشال  کاسیگین این حرکت
چنین یک . که اکنون برای چنین یک مأموریتی به کابل برود، در آینده مسؤولیت بزرگ را از چگونگی اوضاع  بدوش خواهد داشت

که در حقیقت غافلگیر شده بود کوشش های ضعیفی کرد تا عقب  اوستینوف. دورنمائی خطرناک برای وزیر دفاع هیچ خوشایند نبود
 :نشینی کند

                                                           
.هنگام وقوع کودتای هفت ثور جیمی کارتر رئیس جمهور اضالع متحدۀ امریکا بود 
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از ظرفیت اردوی . در شرایط کنونی بهتر است از اقدامات سیاسی حرف زده شود، هنوز تمام امکانات از دست نرفته اندبنظر من "
شاید مناسبتر باشد تا کسی از اعضای حکومت . مسافرت من به افغانستان احتمااًل بموقع نباشد. افغانستان باید فعالتر استفاده صورت بگیرد

 .پاک کاردن آن با دستمال بینی پرداخت( به)از فرط وارخطایی عینک هایش را از چشم کشیده و  ینوفاوست." به آنجا سفر نماید
 :و خواست ضربۀ آخری را باالی رقیب قدیمی خود وارد نماید" ماندن واال نبود" کاسیگیناما 

تسلیحات بزرگی به افغانستان میفرستیم و باید  شما میدانید که ما. ، الزم است تا شخص شما به آنجا مسافرت نمائیداوستینوفنخیر، رفیق "
ما در افغانستان در حدود پنجصد  .د، آیا سالح بدست شورشیان نمی افتتدندیده شود که این همه تسلیحات چگونه مورد استفاده قرار میگیر

 ."بگیردمشاور نظامی داریم، باید آنها از نزدیک دیده شوند، و از اوضاع در داخل قطعات خبر گیری صورت 
حتی در صورت سفر به افغانستان در ظرف چند روز اوضاع را نمیتوان درک : "وزیر دفاع که خود را باخته بود ُغم ُغم کنان گفت

 ."کرد
در مورد فیصله های که در اینجا اتخاذ شدند باید بطور مفصل : "، دوست قدیمی و وفادار وزیر دفاع به کمک او شتافته گفتآندروپوف

 "چی است؟ آندرینظر تو : "نموده پرسید گرومیکوسپس روبه ." باخبر ساخته شود نیفبریژرفیق 
 :گرومیکو که مانور را بالفاصله درک کرده بود با لهجۀ مخصوص بیالروسی خود گفت

هار نظر صرف یک چیز روشن است، و من قباًل نیز در این باره اظ. برای بسیاری از ما اوضاع هنوز بخوبی روشن نیست. بدون شک" 
شاید ما مجبور . اینکه وظیفۀ مذکور چگونه صورت بگیرد در این باره باید خوب فکر کرد. ما افغانستان را به دشمن داده نمیتوانیم: کردم

 "نشویم که قوا را به آنجا داخل نمائیم
 :متوجه شد که افکار همکاران تغییر نموده تصمیم گرفت قدمی بطرف آنها بردارد کاسیگین

ما باید از تمام امکانات سیاسی استفاده نمائیم تا رهبری افغانستان استحکام . ه به یک نظر استیم که افغانستان را نباید از دست بدهیمما هم"
 ."یابد، کمک های معین شده را به آن برسانیم و به عنوان آخرین اقدام اعزام قوا را نیز از نظر دور نداشته باشیم

ا جمع بندی همه گفته ها و نظریات ارائه شده در جلسه صورت بگیرد و خود در ده جز همۀ مسائل و پیشنهاد کرد ت کی ریلینکو
کنستانتین در صورتی که اعتراضی نباشد، من همین اکنون کوشش میکنم با : "موضوعات جلسۀ بیروی سیاسی را جمع آوری نموده پرسید

 ."یکنمتماس بگیرم و پیشنهادات خود را به او ارائه م چیرنینکو
 :به اتاق دیگر، جائیکه دستگاه مخابرۀ حکومتی قرار داشت رفته پس از لحظاتی برگشته گفت کی ریلینکو

بیائید جلسه را در . را از آن باخبر بسازد بریژنیف لئونیدخبر داد که پیشنهادات ارائه شده معقول بوده و او سعی می کند  چیرنینکورفیق "
 ."همینجا ختم نمائیم

طوریکه اشتراک کنندگان آن . پس از آنکه شامگاهان به وزارت امور خارجه برگشت، مادونان خود را به جلسه دعوت کرد گرومیکو
او از جزئیات جلسۀ بیروی سیاسی که لحظاتی قبل پایان یافته بود به . آنروز گرفته تر از ابر بود گرومیکومالقات به یاد می آورند، 

او هدایت داد تا یاداشتی را عنوانی پاکستان ترتیب داده ودر آن درج نمایند . به تقسیم وظایف پرداخت همکارانش چیزی نگفته و مستقیمًا
همچنان به مأمورینش هدایت داد تا در بارۀ استدالل ها در  گرومیکو. نباید صورت بگیرد( افغانستان)که مداخله در امور کشور همسایه 

 :با قاطعیت در حالیک به حاضرین مینگریست گفت او. صورت اعزام قوای شوری نیز بیاندیشند
 ."اینهمه را به شکل یک گذارش به کمیتۀ مرکزی الی فردا صبح ترتیب نمائید"

جرئت نموده  کورنیینکومادونان که از مزاج تند آمر خویش بخوبی آگاه بودند، می دانستند که بهتر است سؤالی نکنند، اما معاون اول او 
 :پرسید

 "بیروی سیاسی فیصلۀ اعزام قوا را اتخاذ نموده است؟ آیا براستی"
فعاًل چنین یک فیصلۀ صورت نگرفته، اما در صورتیکه اوضاع بخواهد، اعزام قوا در نظر گرفته شده : "وزیر با لحنی بطی جواب داد

از دست بدهیم، فردا سرحدات خود را از بدانید، اگر ما امروز افغانستان را . ما بهیچ صورت نمیتوانیم افغانستان را از دست بدهیم. است
 .لشکرهای افراطیون مذهبی در نقاط مثلی تاجکستان و ازبکستان دفاع خواهیم کرد

 

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 

    
در ( الکسی کاسیگین)رئیس شورای وزیران شوروی . فردای آنروز اعضای بیروی سیاسی باز هم در همان ترکیب دور هم گرد آمدند

 :ی گذارش دادبارۀ صحبتش با تره ک
او خبر داد که اوضاع در هرات نهایت . طوریکه ما وشما به توافق رسیده بودیم، من دیروز دو مرتبه با رفیق تره کی تماس داشتم" 

در صورت سقوط هرات همه چیز . اگر اتحاد شوروی داخل اقدام نشود آنها قادر به حفظ شهر نمیباشند : "و ضمنًا افزود. پیچیده است
اگر در افغانستان همین اکنون اردوی صد هزاری وجود دارد پس : " پس از شنیدن حرفهای تره کی من از او سؤال کردم." ی یابدخاتمه م

تره کی در جواب استدالل کرد که اگر آنها حاال مصروف ترتیب و تنظیم " چرا نمیتوان چند فرقه را ترتیب داده و به هرات اعزام نمود؟
روی این ملحوظ آنها تقاضا . رت از گارنیزون هرات که به حکومت وفادار است هیچ چیزی هم باقی نخواهد ماندفرقه ها شوند در اینصو

آیا شما به اندازۀ کافی : " من باز هم پرسیدم. دارند تا بخاطر استحکام قوت های شان به آنها تانک و ماشین های محاربوی فرستاده شوند
نخیر، به همین دلیل است که ما از شما میطلبیم تا عملۀ تانکها : "تره کی در جواب گفت" کت بیاورند؟تانکیست دارید تا تانک ها را به حر

را از مردمان تاجک که در اردوی شما خدمت میکنند ترتیب نموده، آنها را از قبل با یونیفورم نظامیان افغان ملبس نموده به افغانستان 
اما اینکار پنهان نمیماند، تمام جهان بالفاصله آگاهی خواهد یافت که تانکیستهای شوروی در : "من در عکس العمل به او گفتم." اعزام کنید

 ."افغانستان میجنگند
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آیا امکان ندارد تا از اهالی کابل چند واحد نظامی تجهیز و مسلح شده را ترتیب داده و آنها را به : "سپس من از رفیق تره کی پرسیدم
من با تعجب به او ." ما کسی نداریم که به آنها درس بدهند: " او به من جواب میدهد" جا ناآرام است فرستاد؟کمک والیات که اوضاع در آن

گفتم که این چطور امکان دارد، آخر چقدر افغانها در مؤسسات عالی تحصیلی نظامی شوروی درس خواندند، افزون بر آن بسیاری از 
یوستند، اینها همه کجا شدند؟ پس اگر وضعیت اینطور است، کی از شما حمایت میکند؟ کدر های نظامی حکومت سابقه به رژیم مردمی پ

شما میدانید تره کی در جوابم چی گفت؟ او بدون آنکه فکر کرده باشد جواب داد که تقریبًا هیچکس از آنها حمایت نمیکند و در عین حال 
به کمک و حمایت شما . نقالب مورد تهدید قرار خواهد گرفتاگر هرات سقوط کند، در اینصورت ا: "مکررًا خاطر نشان میساخت

 ."ضرورت است
 "آیا همۀ آنها منفعل گردیده اند یا با دشمن یکجا شده اند؟. نه هزار نظامی است( 1۱)در فرقۀ : "آوازش را بلند کرد کی ریلینکو

آنهایی که باقی مانده اند چندان مورد اعتماد نیستند، احتمال  .ندمطابق گفته های تره کی، نیم منسوبین فرقه به مخالفین پیوسته ا: "کاسیگین
 ."آنکه اینها از حکومت حمایت کنند کم است

 "، نظر شما چی است؟اوستینوفرفیق : "رویش را به طرف وزیر دفاع نموده پرسید کی ریلینکو
 ."وی استامین ضمن صحبت با من گفت که نجات انقالب شان کاماًل بدست اتحاد شور: "اوستینوف

 "به تانکها و ماشین های محاربوی ما؟: یعنی آنها صرف به یک چیز امید بسته اند: "کی ریلینکو
این . اما حین اتخاذ فیصله در بارۀ کمک ها، ما باید در مورد تمام عواقب آن خوب فکر کنیم. غالبًا همینطور است: "موافقت کنان کاسیگین

 ."یک عمل نهایت جدی است
معلوم میشد که در جریان شبی که گذشته در ذهن . بطور غیر مترقبه به کمک صدراعظم شتافت. بی. جی. ئیس کیدر اینوقت ر

اگر دیروز او بیشتر خاموش میبود امروز افکارش یکصدو هشتاد درجه تحول کرده بود، طوریکه . چیزی تغییر خورده بود آندروپوف
صحبت  بریژنیفبا خود  آندروپوفدور از امکان نبود که قبل از جلسه . ساخت تمام جریان جرو بحث ها را پیرامون موضوع دگرگون

احتماال صبح روز یکشنبه : توضیحی دیگری نیز میتواند وجود داشته باشد. کرده بود و آنها در بارۀ چیزی به توافق رسیده بودند
 .شکارا در بارۀ اوضاع بحث نموده بودندمالقات مختصری انجام داده و هر سه تن بطور آ اوستینوفو  آندروپوف، گرومیکو

ما باید نهایت، نهایت جدی به آن فکر . رفقا، من به نتیجۀ آتی رسیدم: "در حالیکه عینک هایش برق میزدند با صدای نرم گفت آندروپوف
ور مذکور هنوز آماده نیست برای همۀ ما روشن است که کش. کنیم که به خاطر و به نام چی قوای خود را به افغانستان اعزام خواهیم کرد

در آنجا نفوذ مذهب خیلی عمیق است، بیسوادی تقریبًا همگانی است، . تا تمام مسائل خود را به شکل سوسیالیستی آن حل و فصل نماید
ضعیت و"از کدام . به یاد بیاورید"  وضعیت انقالبی"را در بارۀ  لینیندرس های . اقتصاد عقب مانده و همینطور در سائر عرصه ها

ما صرف به کمک سرنیزه های خویش میتوانیم . در افغانستان میتوان حرف زد؟ در آنجا چنین یک اوضاعی به چشم نمیخورد" انقالبی
 ."ما نمیتوایم به چنین یک عمل خطرناکی متوصل شویم. انقالب آنها را حفظ نمائیم، در حالیکه ما اینکار را نباید بکنیم

 :نتظار چنین گفته ها را داشت، او با رضایت نفس تازه نموده بالفاصله رشتۀ سخن را بدست گرفتوزیر امور خارجه تو گوئی ا
اردوی ما پس از دخول به . ی ما رد شود پشتیبانی میکنمادر مورد آنکه اقدام اعزام قو( یوری آندروپوف) یورهمن کاماًل از پیشنهاد " 

همه فعالیت های را که ما طی سالهای اخیر ! یه کی خواهد جنگید؟ علیه مردم افغانستانقوای ما عل. افغانستان به یک اشغالگر مبدل میشود
همه . با تمام دشواری در عرصۀ کاهش تشنجات بین المللی، کاهش تسلیحات انجام داده ایم، باالی تمام اینها خط بطالن کشیده خواهد شد

از  جیمی کارتربا  لیئونید بریژنیفموضوع مالقت . بی بدست می آوردچین تحفۀ خو. کشورهای غیر منسلک علیه ما قرار خواهند گرفت
به مسکو که قرار است در اخیر ماه مارچ صورت والیری ژیسکار دیستن آجندای روابط دوجانبه دور میشود، سفر رئیس جمهور فرانسه 

اشت که از نظر حقوقی نیز ما اعزام قوا را مستدل مگر ما چی بدست خواهیم آورد؟ همچنان باید به یاد د. بگیرد مورد تهدید قرار میگیرد
مطابق منشور سازمان ملل متحد هر کشوری میتواند از ما طالب کمک نظامی شود و ما میتوانیم چنین کمکی را بکنیم، . ساخته نمیتوانیم

البه کننده مورد تهاجم قرار گرفته صرف در صورتیکه که کشور مط: "و در حالیکه تأکید آمیز انگشت شهادتش را باال برد افزود..." اما
  ."داخلی آنها است ۀـلـئمسـافغانستان مورد هیچگونه تهاجمی قرار نگرفته است، این . باشد

کمتر از بیست و چهار ساعت قبل او در همینجا در تاالر جلسات بیروی سیاسی . واقعًا حیرت انگیز بود آندری گرومیکوتحول در ذهن 
و حاال، اگر حاشیه روی ها را کنار بگذاریم، او ." ما بهیچصورت نمیتوانیم افغانستان را از دست بدهیم: "کید میکردهمینطور با اطمینان تأ

نظر به تغییر اوضاع میتوانست  گرومیکوهمه میدانستند که . عماًل فرامیخواند تا به افغانستان بخاطر منافع واالتر  پشت خود را دور بدهیم
جالبتر آنکه از موضگیری جدید خود که غالبًا در تضاد کامل با دیگاه قبلی اش قرار میداشت با شدت تمام دفاع  .دیدگاهش را تغییر دهد

راه ُگمک شده بود  گرومیکوو  آندروپوفکه از بیانیه های  کی ریلینکواما دلچسپ بود که طی شب گذشته چی اتفاقی افتیده بود؟ . میکرد
 :عبور بپیونددنیز کوشش کرد به قافله ای در حال 

همۀ ما به آن عقیده استیم . اکنون اوضاع در افغانستان روبه بهبودی نهاده و واضح است که بحث ما دیگر رنگ خود را تغییر داده است"
 ."که هیچگونه اساسی برای اعزام قوا وجود ندارد

با لحن زنندۀ به تصحیح منشی کمیتۀ . بی. جی. کیو رئیس . با شنیدن سخنان مذکور عمدًا قیافۀ ترشی بخود گرفت اوستینوفوزیر دفاع 
 :مرکزی پرداخت

با  کاسیگینطوریکه از صحبت امروزی رفیق . اوضاع در آنجا بهتر نشده، حاال دیگر نه چند کندک بلکه تمام فرقه به دشمن پیوسته است"
قادر به کمک است؟ نخیر، در چنین شرایطی  آیا در چنین یک اوضاعی قوای ما. تره کی دیده میشود مردم از حکومت حمایت نمی کند

 ."نظر من آن است که ما باید در اینباره مستقیمًا به رفیق تره کی بگوئیم. تانکها و وسایط زره دار نمیتوانند ممد واقع شوند
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ک های خود را افزایش بدهیم، شاید بهتر باشد تا او را به اینجا دعوت نموده و تفهیم نمائیم که ما حاضر استیم کم: "پیشنهاد کرد کاسیگین
ضرر از این عمل ما عظیم خواهد بود در حالیکۀ فایدۀ از . مگر قوا را اعزام نمیکنیم، به دلیل آنکه قوا در برابر مردم قرار خواهد گرفت

 ."آن اصاًل به نظر نمیرسد
 :مجددًا خواست ابتکار را به دست خود بگیردکی ریلینکو 

آنها تیر باران انسانهای بیگناه را به راه انداختند، و وقتیکه ما . اما این همه چی نتیجه داد؟ هیچ. نها قرار دادیمما همه چیز را در اختیار آ"
! شما این مارکسیستها را ببینید. نیز تیر باران میکردند لینیناز آنها انتقاد میکنیم گذشته های ما را به رخ ما کشیده میگویند که در زمان 

را باخبر ساخته، رفیق تره کی را به مسکو دعوت نمائیم تا  او از توافقات که  لئونید بریژنیفباید از این ابتکار خویش  من فکر میکنم ما
 ."در اینجا صورت گرفت با خبر شود

اش را  برگشته بود نیز صدای نحیف و بریده بریده زاویدوهکه بیماری نفس تنگی داشت و دیروز ناوقت شام از  چیرنینکودر این میان 
 :کشید

 ."راه فرار وجود نخواهد داشت. اگر ما قوا را داخل افغانستان بسازیم و مردم را هدف قرار بدهیم بالتردید به تهاجم متهم خواهیم شد"
کی مشوره صورت بگیرد و همین امروز طیارۀ به کابل به دنبال تره  بریژنیفبه نظر من باید بالفاصله با رفیق : "پیشنهاد کرد کاسیگین

 ."آنچه که ارتباط میگیرد به تصامیم دیروز ما در مورد کمک، از این ناحیه هیچ چیزی تغییر نمی یابد، بجز اعزام قوا. فرستاده شود
 ."بلی، این نظر را باید رد کرد: "وزیر دفاع عجله کرد از خط عمومی حمایت نماید

 
همه  چیرنینکو، آمد دفتربه  تر و تازه پس از استراحت( ید بریژنیفلئون)پس از آنکه منشی عمومی  مارچ  19روز دوشنبه به تاریخ 

که با رضایت تمام به  بریژنیف. را برای یک مجلس جدید دعوت کرد آگارکوف اشتراک کنندگان جلسۀ دیروزی و همچنان لوی درستیز
بخاطر آنکه . ی مسائل افغانستان شریک شدحکایت میکرد، با تأثر توقف کرده و در بحث رو زاویدووهرفقایش از شکار هایش در ناحیۀ 

هیچکسی از آگاه بودن او در بارۀ جریانات شک و تردیدی بخود راه نداده باشد تأکید کرد که با تمام دقت حوادث کشور همسایه را زیر 
د مورد تأئید قرار داده و پیشنهاداتی را که اعضای بیروی سیاسی طی روزهای شنبه و یکشنبه ارائه نموده بودن بریژنیفسپس . نظر دارد

 کاسیگینو  آندروپوف، وستینوف، اگرومیکواو از ." در شرایط کنونی برای ما الزم نیست تا در این جنگ ذیدخل شویم: "موافقت کرد که
 .خواهش کرد تا یکبار دیگر نظریات خویش را ارائه داشته و اتخاذ تصامیم  روی مسائل عاجل در همینجا خاتمه داده شود

در قضایا یاد آوری نموده تأکید " دست داشتن ایاالت متحدۀ امریکا"یکبار دیگر چیزهای را که قباًل گفته بود تکرار نموده از  میکوگرو
 ."کرد که کشور مذکور بدون شک تمام این حوادث را اداره میکند

افغانستان باز هم سرش را زیر ریگ پنهان نموده رئیس دولت کاسیگین به گفتۀ . از آخرین تماس های خود با تره کی گذارش داد کاسیگین
تره کی " آیا در هرات طبقۀ کارگر وجود دارد؟: "من از تره کی پرسیدم." ما را نجات بدهید، در غیر آن همه چیزها فرو می پاشد: "گفت

رات همه ناراضیان متحد تره کی به آن نظر است که در صورت سقوط ه. در جواب گفت که در هرات در ُکل دو هزار تن کارگر است
صدراعظم . به همین دلیل است که او اعزام قوا را میطلبد. گردیده و بطرف کابل هجوم خواهند برد و این پایان حکومت او خواهد بود

یند و اینبار پیشنهاد کرد تا به کشور های پاکستان و ایران بطور جدی اخطار داده شود تا از مداخله در امور داخلی افغانستان خودداری نما
 .مسئأله تعویض سفیر شوروی را در کابل بار دیگر مطرح ساخت بریژنیفدر حضور 

وزیر . امین نیز بر اعزام قوا اصرار داشتوستینوف به گفتۀ ا. وزیر دفاع به نوبۀ خود در مورد آخرین صحبت خود با امین حکایت کرد
او هکذا گذارش داد که در همجواری سرحدات . ز  اندکی بهبودیافته استدفاع در عین حال خاطر نشان ساخت که اوضاع در هرات امرو

سه کندک در ظرف سه ساعت میتوانند به . افغانستان در ترکمنستان و آسیای میانۀ شوروی دو فرقۀ نظامی در حال جابجا شدن قرار دارند
یقات تکتیکی نظامی را با استفاده از غندها و فرقه ها به وزیر دفاع اجازه خواست تا در مناطق سرحدی تطب. قلمرو افغانستان منتقل شوند

 .راه اندازد و در اخیر اظهار داشت که او نیز مانند سائر رفقا مخالف اعزام قوا است
نیز گفته های دیروز خود را تکرار نموده و از رهبری افغانستان که نمیتواند بدرستی اوضاع را تحت کنترول خود داشته باشد، آندروپوف 

امه نیروهای را که باید باالی آنها اتکاء کند نمیشناسد، فعالیت های توضیحی و تبلیغاتی را میان مردم به راه نمی اندازد و به تضییقات اد
از سمت اش برکنار و به جای او شخص با نفوذ و  ویسیلیوفهمچنان نظر داد تا مشاور ارشد حزبی  آندروپوف. میدهد به شدت انتقاد کرد

بالفاصله با نظر  کپیتونوفمنشی کمیتۀ مرکزی . تری ازدستگاه مرکزی کمیتۀ مرکزی حزب کمونیست شوروی تعیین گردداعتبار 
او سمت  های مفتش دستگاه مرکزی کمیتۀ مرکزی و سکرتر دوم ایالت . کارمند خوبی است ویسلیوف: "مخالفت کرده گفت آندروپوف

 ."رژیرا کار کرده است، او شخصی است با ان   باشقر
دوست داشت وقتی همکاران نزدیک او با یکدیگر مناقشه  بریژنیف. از جرو بحث های به راه افتاده راضی است بریژنیفدیده میشد که 

جلسۀ امروزی نیز بیشتر از یک . او جلسات طویل را خوش نداشت. نمیکردند و در بیروی سیاسی اتفاق نظر کامل حکمفرما می بود
 .له های اتخاذ شده همه متوازن بودندساعت طول نکشید و فیص

.  به نظر من ما باید اقداماتی را که طی روزهای اخیر در نظر گرفتیم مورد تأئید قرار بدهیم: "به عنوان سخن اختتامیه گفت بریژنیف
و  گرومیکو، ینکاسیگو مذاکرات را با وی . رفیق تره کی فردا بیست مارچ به اتحاد شوروی دعوت شود: فیصلۀ ما قرار ذیل است

 .پیش ببرند و سپس من با او مالقات خواهم کرد اوستینوف

                                                           
9۱

. اکنون به نام باشقورتستان یاد میشود باًل در زمان شوروی یکی از جمهورت های خود مختار مسلمان نشین در ترکیب روسیۀ شوروی بوده پس از فروپاشی اتحاد شوروی تغییر نام دادهق  

 .جمهوریت مذکور در ترکیب فدراسیون روسیه قرار داشته میان کوه های اورال و سائیبریا موقعیت دارد
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محصل سی سالۀ دورۀ فوق ماستری در اکادمی دیپلوماسی شوروی خبر دادند که برای  والدیمیر کوزینوقتیکه صبح روز سه شنبه به 
 کوزیناین بار دوم بود که . فغان آماده باشد تعجب خاصی نکردکار در شعبۀ روابط بین المللی کمیتۀ مرکزی با مهمانان عالی رتبۀ ا

 .احضار میشد کرملینبخاطر ترجمانی از زبان پشتو در مذاکرات نهایت مهم به 
. قرار داشت( در حاشیۀ غربی شهر مسکو) ونوکووهمیدان هوائی حکومتی  2-در سالون ترمینل   کوزینظهر  بعد از ،مارچ 20به تاریخ 

 .در ترمینل حضور داشت کاسیگینتره کی غیر رسمی بود، در حقیقت مخفی بود، از مسؤولین حکومت شوروی صرف چون مسافرت 
الی  مواصت طیاره  در اتاقی خلوت گردیده در آنجا به مطالعۀ اسنادی که قبل از رسیدن  (کاسیگین)رئیس شورای وزیران اتحاد شوروی 
لین سندی که در میان انبوهی از اوراق قرار داشت معلوماتی بود در بارۀ بیوگرافی تره کی که او. تره کی با آنها باید آشنا میشد پرداخت

اما سند مذکور صرف  از معلومات ُخشک  و عمومی  در بارۀ تواریخ، وظایف و کتاب های را . آماده شده  بود کاسیگیندر اثر تقاضای 
گونه معلومات در بارۀ شخصی که با او باید صحبت نهایت جدی صورت مشکل بود با این. که تره کی نوشته بود، یا آوری میکرد

 .میگرفت قضاوت کرد
 :را نزد خود خواستکوزین  کاسیگین،

 ."شما در افغانستان کار کرده اید؟ در مورد تره کی برایم معلومات بدهید"
 ..."، ردیدهگمتولد  191۱او در سال : " با آمادگی تمام شروع کرد کوزین

نخیر، نخیر الزم نیست از تواریخ و دیپلوم ها یاد آوری کنید، از : "را متوقف ساخته خاطر نشان ساخت کوزینا عصبانیت ب کاسیگین
 ."خصوصیات انسانی او بگوئید، جزئیاتی که مبین کرکتر و فطرت او باشند

ر سال پیروزی انقالب اکتوبر در یک نور محمد تره کی د.  ، کوشش میکنمکاسیگینفهمیدم رفیق : "با خجالت زدگی عرض کرد کوزین
سرنوشت او طوری بود که باید راه پدرش را تعقیب میکرد، یعنی تمام زندگی باید . خانوادۀ دهقان و چوپان پشتون تبار به دنیا آمده است

س بخواند و تحصیل اما بخت با تره کی یاری کرد که در   .بیسواد باقی میماند و از طریق قاچاق بری های کوچک امرار حیات میکرد
پدر از میان اوالدهای دیگر نور محمد را انتخاب نموده و او را برای درس خواندن در مکتب به شهر غزنی روان . کند و به مقامی برسد

حین اقامت در هندوستان نه تنها زبان های    بعدتر او بحیث مأمور در قندهار کار کرده و مدتی هم به کتابت در بمبی پرداخت. کرد
 .انگلیسی و اردو را آموخت بلکه با نظریات ملی و آزادیبخش و همچنان مارکسیزم آشنائی پیدا کرد

بعدتر به کابل برگشته، در یکی از کالج ها درس خوانده سپس نخست در وزارت اقتصاد و متعاقبًا در وزارت اطالعات و نشرات به حیث 
کسیکه فقط دیروز پا برهنه بود امروز به مقام معاون آژانس عمدۀ خبر رسانی . غالبًا او به خوبی رشد میکرد. مأمور بکار شروع کرد

در همین دوره فعالیت های . او چند اثر ادبی را که بالفاصله نام او را مشهور ساخت نوشته و به نشر رساند. ارتقا یافت" باختر"افغانستان 
میگردد، مقاالت ُپر سر و صدا ( جوانان بیدار" )ویښ ځلمیان"نبش تره کی شامل ترکیب هیأت رهبری ج. سیاسی او نیز شروع میشوند

 ."  مینویسد و از اصالحات دیموکراتیک در جامعه و بهتر شدن زندگی مردم سخن میزند
 "به فعالیت های انقالبی پرداخته است؟( هدف جنگ دوم جهانی است)یعنی اینکه او پس از جنگ : "توضیح خواست کاسیگین

جالبتر آنکه در تفاوت با لیدر دیگر حزب دیموکراتیک خلق رفیق کارمل، او در برابر کدام . بلی، دقیقًا همینطور است: "کنانترجمان تائید 
حکومت ضربات شدید را باالی اپوزیسیون نو  زمانیکه 19۳2حتی در سال . تضییقات جدی قرار نگرفته و هیچگاه زندانی نشده است

لت ناپیدای از مجازات شدید جان به سالمت برد و افزون بر آن بزودی به حیث آتشۀ مطبوعاتی سفارت بنیاد وارد میکرد، تره کی به ع
اما پس از نیم سال، حکومت افغانستان به ترقی های دیپلوماتیک وی به علت . افغانستان در امریکا تقرر یافته و رهسپار واشنگتن گردید

تره کی از امریکا تقاضای . داوود خان در رسانه های امریکایی خاتمه میدهدنشر مقاله های ضد نظام شاهی و ضد سردار محمد 
 .به او جواب رد میدهند و او بوطن برمیگردد: پناهندگی سیاسی میکند، اما در این تالش خود ناکام میماند

ترجمانی امریکائیها در کابل، : با  انجام کارهای مختلف امرار زندگی مینماید 19۲3بعد از آن تره کی طی ده سال مکمل، الی سال 
طی دهۀ  19۲3در سال . لینینیزم میپردازد -نوشتن مقاله ها و کتب، در عین حال با جدیت تمام به آموختن و مطالعۀ مارکسیزم

او از جوانان مخالف حکومت حلقات . او خود را کاماْل وقف فعالیت های انقالبی میسازد حین حکومت محمد یوسف دیموکراسی
 به حیث تره کی را 19۲۳در سال  .ستی ایجاد نموده و به فکر تأسیس یک حزب واقعی چپگرا برای مبارزه با نظام شاهی می افتدمارکسی

یک سال بعد، به دلیل اختالف نظر پیرامون فعالیت های انقالبی او . حزب نو بنیاد دیموکراتیک خلق افغانستان انتخاب میکنندمنشی اول 
 ."ر، ببرک کارمل جدا میشوداز انقالبی معتقد دیگ
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دهاقین و چوپان های میهن من همیشه . با چنین یک طرز دید محقر، سطحی و غیر صادقانۀ نویسندگان کتاب که مدعی افغانستان شناسی هم استند، به صورت قطع نمیتوانم موافق باشم .

نی استند که متقبل شاقه ترین تکالیف در شرایط افغانستان که وسایل تولید و کار اینها کسا. از با عزت ترین و سرافراز و زحمت کش ترین اقشار جامعۀ افغانستان بوده و کمافی سابق استند
بنوابرین اسوتدالل نویسوندگان را از    .  موی کننود   متاسفأنه هنوز در سطح پائین قرار دارند شده و لقمه نان حالل و مشروع را برای خود و خانواده های خود با کمال سر بلندی کموائی کورده و  

 .شمارم یبنیاد مردود م

 

99
که مالک " شرکت میوۀ قندهار"نور محمد تره کی در آغاز جوانی در تجارت خانۀ : اهل خبره که اینجانب به آنها اعتماد کامل دارم در این زمینه معلومات آتی را در اختیار من گذاشتند .

 .ی بعد به حیث مستخدم در نمایندگی تجارتی همین شرکت به شهر بمبی هندوستان فرستاده شدمدت. بود به حیث کارمند استخدام شد" کندهاری"آن تاجر مشهور افغان آقای موسی خان 
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و ." از همین نقطه لطفًا تفصیل بیشتر بدهید. صبر کنید، زیاد عجله نکنید: "با ژست آمرانه ای مترجم را مخاطب قرار داده گفت کاسیگین
 "راستی ما هنوز وقت داریم؟:  "در حالیکه رویش را بطرف یاور خود دور میداد پرسید

 ."د می آیدطیاره ده دقیقه بعد فرو: "یاور
ولی " پرچم"، "خلق"همه میگویند . رفیق ترجمان، به من محتوای تضادها میان این دو شخص را توضیح دهید. بسیار خوب: "کاسیگین

 ."هیچکس به درستی نمیتواند توضیح نماید که به چی دلیلی آنها با چنین شدتی با یکدیگر مبارزه میکنند
میخواهم تأکید کنم که موضوع مذکور بسیار حساس و . کاسیگین کوشش میکنم، رفیق: "ر میکرددر حالیکه باالی خود احساس فشا کوزین

هردوی این  دو تن چی تره کی و چی هم کارمل . به دلیل کمی وقت من مجبور استم از بسیاری از جزئیات بگذرم. غیر عادی است
اما هریک . بوده و باید از زنجیرهای شاهی و فئودالی رها یابد موافقت میکردند که هدف مشترک آنها اعمار یک افغانستان دیموکراتیک

تره کی و بسیاری از روشنفکران خالق که فطرتًا احساساتی استند آرزو . آنها ُطرق دسترسی به این هدف را بشکل مختلف می دیدند
ائل است، یعنی توصل به قیام مسلحانه، به نظر من او طرفدار میتودهای انقالبی حل و فصل همه مس. داشتند از زور کار گرفته شود

تصادفی نبود که اولین گام های وی پس از قرار . تعمیل ترور سرخ و تطبیق جابرانۀ اصالحات اجتماعی و اقتصادی انتخاب او است
 19۱3 اپریل 2۱گرفتن در رأس حزب ایجاد هسته های مخفی در قوای مسلح کشور بود، تشکیالتی که نقش فیصله کن را در حوادث 

 (13۳۱ثور  ۱تأریخ مذکور مصادف است با . )بازی نمودند
هردوی آنها با حسادت تمام مواضع . سپس دشمنی های آشکار با ببرک کارمل همزمان در چند استقامت صورت میگرفترقابت و 

یس جمهور داوود  پس از تره کی نمیتوانست رقیب خود را ببخشد که، رئ. فرکسیون های خویش را در صحنۀ سیاسی زیر نظر داشتند
کارمل که به نوبۀ . تعدادی از کرسی های حکومتی را واگذار شد( یا به کسانیکه به آنها تمایل داشتند)برکناری شاه مشخصًا به پرچمی ها 

ر خود میخواست قسمت اساسی کمک های اتحاد شوروی را بدست بیاورد همیشه مراتب ناراحتی خود را به مناسبت مسافرت های لید
به دعوت اتحادیۀ نویسندگان بالعموم  13۳۱تره کی این مسافرت ها را قبل از حوادث ثور . به اتحاد شوروی ابراز میداشت" خلق"

علت دیگری که تره کی کارمل را دوست نداشت همانا منشۀ خانوادگی کارمل بود که در هر صورت نزدیکی های با . شوروی انجام میداد
 .ل به نوبۀ خود تره کی را به قومگرائی متهم میساختکارم. شاه و داوود داشت

ر در یک کلمه دالیل آنکه این دو با هم  خصومت داشته باشند بیشتر از آن بود تا با هم دوستی کنند، البته من تأکید میکنم که این صرف نظ
 .اینجانب است

صحبت ما در کمال اعتماد صورت میگیرد، پس   چون شما خواهش کردید تا با شما ُرک و راست باشم و طوریکه من درک میکنم
همه می پذیرند که تره کی در دورۀ پس از تأسیس حزب دیموکانیک خلق ادارۀ حزب را بطور شایسته پیش : میخواهم اضافه نمایم که

ا تهدید های جدید روبرو میبرد، مگر حاال حتی بسیاری از پیروان نزدیک او تأکید دارند که پس از پیروزی انقالب ثور، هنگامیکه حزب ب
او فاقد استعداد و تجربه . است، منشی عمومی و رئیس دولت افغانستان نتوانست خود را به حیث یک لیدر نیرومند و قوی به اثبات برساند

ای است که در شرایط مبارزه با عناصر مختلف ضد انقالب به آن ضرورت احساس میشود، او تصور معقولی از تطبیق اصالحات 
عالوه بر آن خبر میدهند که او دوست . تماعی و اقتصادی ندارد و باالخره توان مقابله با دسیسه ها را در داخل رهبری حزبی نیز ندارداج

دارد بنوشد، از تملق و چاپلوسی سرش به چرخش می افتد، در حصۀ انجام وظایف دولتی چندان احساس مسؤولیت نمی کند، بیشتر ترجیح 
 ."واضح است که در چنین یک اوضاعی رفیق امین به سادگی وزن بیشتر سیاسی کسب میکند. داشته باشد میدهد نقش نمایشی

 ."، طیاره به زمین نشستکاسیگینرفیق : "در این وقت یاور صدراعظم با مراعت نزاکت نزدیک آمده خبر داد
. آنکه کسی او را همراهی کند  از آن پائین آمد طیاره به طرف ترمینل برای مهمانان دولتی دور خورده متوقف شد و تره کی بدون
به تره کی  کاسیگین .برای مذاکرات رفتندکرملین صدراعظم شوروی، تره کی و مترجم سپس در یک موتر نشسته و بالفاصله به طرف 

ود در مورد اوضاع در شروع کرد به اظهار تشویش خ کرملیندر راه به طرف کاسیگین . میپذیرد بریژنیفخبر داد که شامگاهان او را 
 :افغانستان

 ."شورشیان در همه اسقامت ها پیشروی می کنند. شما دیگر قسمت قابل مالحظۀ قلمرو کشور خود را کنترول نمی کنید"
کا، اضالع متحدۀ امری. اما در عقب دشمنان ما همه ارتجاع بین المللی قرار دارد. بلی همینطور است: "تره کی اندوهگینانه موافقت میکرد

 ."، ما با مشکالت مواجه استیم...پاکستان، ایران، چین
اما تا جائیکه ما خبر داریم شما در پالیسی های داخلی خویش اشتباهاتی را مرتکب می شوید، برخی از . موافق استم: "گفتکاسیگین 

 ."فعالیت های شما مردم را به خشونت وامیدارد و کمیت دشمنان انقالب را بیشتر می سازد
او درک میکرد که گفتگوها، عنقریب ساده نخواهند بود، حدس میزد که او را بخاطر آن به مسکو نیاورده اند تا . ه کی مسکوت بودتر

 .تره کی از بحث  کردن خود داری نموده خواست دالیل خود را برای بعدتر نگهدارد. پیشنهاد اعزام قوا را بپذیرند
 

 :خواست فضا را تغییر بدهد کاسیگین هر رسیدپس از آنکه موتر حامل آنها به مرکز ش
 ."رفیق تره کی میخواهم به اطالع شما برسانم که شورش هرات سرکوب گردیده است"

 :مهمان افغان تکان خورد
 "شما این را از کجا میدانید؟"

 :در حالیکه به ترجمان چشمک میزد گفت کاسیگین
 ."از روزنامه ها"

 ."این یک خبر خوش است، بسیار یک خبر خوش است: "گفت تره کی که به شوخی پی نبرده بود
 .شده بودگوریلوف هنگامیکه در سالون ترمینل میدان هوائی بود، از کنار چشم متوجه تلگرام جنرال  کوزینمترجم 
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 ".شورش هرات سرکوب گردید: "در تلگرام کوتاه آمده بود
در یک سو، تره کی و مترجم  پونوماریوفو  اوستینوف، گرومیکو، کاسیگین. مهمان افغانی را دیر زمانی بود انتظار داشتندکرملین در 

که وظیفه داشت جریان مذاکرات را ثبت  ستنیسالف گاوریلوفاندکی آنطرفتر مأمور وزارت خارجه . به سوی دیگری میز نشستند کوزین
 .نداستفاده نمی کرد ستینوگرافیر در اینگونه مذاکرات محرم از. نماید جابجا گردید

رئیس شورای وزیران شوروی خاطر نشان ساخت که آنها آرزو داشتند تا نخست رئیس دولت افغانستان را بشنوند، مگر سپس بر آن شدند 
به اصل  کاسیگینپس از یاد آوری های معمول در مورد متعهد بودن به اصل دوستی  .که در آغاز موضع اتحاد شوروی بیان گردد

 :موضوع پرداخت
فصل دشواری های که در راه شما قد بلند کرده اند می توانند مختلف باشند، اما بهترین آن راهی است که اعتبار حکومت  ُطرق حل و"

شما را در میان مردم حفظ نماید، روابط افغانستان را با دول همسایه صدمه نرساند و باالخره حیثیت کشور در عرصۀ بین المللی لطمه 
 ."نبیند

سخنانش را مستدل ساخته باشد از مثال کشور ویتنام یاد آوری نموده گفت که دولت مذکور توانست در جنگ ثقیلی با برای آنکه  کاسیگین
 :با صدای آرام ادامه داد کاسیگین. اضالع متحدۀ امریکا ایستادگی نماید و اکنون مستقالنه تهاجم چین را دفع میکند

همین هرات میتواند در این زمینه مثال . رابر حمالت ضد انقالبیون مقابله نمایدشما در کشور خویش نیز نیروی کافی دارید که در ب"
همین اکنون خبر رسید که امروز ساعت یازدۀ قبل از ظهر . زمانی که شما واقعًا شروع بکار کردید، کار تان نتیجه داد. خوبی باشد

، پس از بمباردمان هوائی از طرف غند کوماندو به حمایت پیاده مستقر میباشد 1۱شهرک نظامی، جائیکه یکی از قطعات شورشی فرقۀ 
 .تانکهای که از قندهار رسیدند اشغال شده است

اعزام قوای ما بداخل کشور شما جامعۀ بین المللی را به هیجان آورده و عواقب . ما از هر طریق و امکان به شما کمک خواهیم رساند
دشمنان مشترک ما فقط انتظار همین را دارند تا در قلمرو افغانستان قوای . هد گذاشتنهایت منفی را با ابعاد وسیع از خود بجا خوا

نباید از نظر دور داشت که عساکر ما نه تنها با مهاجمین خارجی به نبرد خواهند پرداخت بلکه با بخشی از مردم ... شوروی پدیدار گردد
 ."عفو نمی کندو مردم اینگونه اعمال را . افغانستان نیز درگیر خواهند شد

تمام این سخنان را بدون آنکه مکثی نموده باشد به رئیس دولت افغانستان بیان داشت و صرف بعضًا به اوراقی که در مقابلش  کاسیگین
ترجمۀ او به زبان پشتو مشکل نبود، چون صدراعظم عندالموقع توقف میکرد و موقع میداد تا حرفهایش . گذاشته شده بودند می نگریست

 .ه شوند و با حوصله مندی انتظار میکشیدترجم
 

تا زمانیکه تمام جمله شنیده نشود، مقصد را نمی . باید گفت که زبان پشتو برای ترجمانی زبان مشکلی بوده و روایت های پیچیده دارد
 .کلمات مانند دانه های شطرنج تغییر جا میخورند. فعل در آخر جمله قرار دارد. توان ترجمه کرد

ای آخرین جمله، ترجمان متوجه شد که چهرۀ تره کی پر از تشنج شد، در چشمان معمواًل مهربان او برقک های برقصیدن پس از اد
 .دیده میشد که خبر خوش از هرات او را معتقد نساخته بود که از نظر دعوت قوا باید صرف نظر کند. پرداختند
ده ایم که در مرحلۀ کنونی کمک مثمر و بهتر ما به شما در راستای حمایت از شما ما به این نتیجه رسی: " در این میان ادامه داد کاسیگین

 . )...(شیوه های ورود فشار باالی کشورهای همسایه بوده و رساندن کمک های عظیم و همه جانبۀ ما باید باشد
تی از تره کی دعوت بعمل آورد تا رئیس شورای وزیران شوروی پس از ادای جمالت فوق با رضایت بر پشتی چوکی تکیه زده و با ژس

 .نظر خود را ابراز دارد
 کاسیگینتره کی در حالیکه مستقیمًا به . از اولین کلمات تره کی معلوم شد که وی بطور همه جانبه به این گفتگو آمادگی گرفته بود

 :مینگریست گفت
انستان با آن موافق استیم که دشواری های بوجود آمده باید ما در افغ. من هم به مثابۀ یک دوست تان با شما بی پرده صحبت خواهم کرد"

از جانب خود میخواهم تأکید نمایم که ... قبل از همه از طریق سیاسی حل و فصل شوند و عملیات نظامی خصلت ممد را داشته باشند
در . رکات ایدیالوژی و سیاسی استوار میباشنداین روابط بر بنیاد طبقاتی و مشت. روابط میان کشورهای ما روابط عادی بین الدولتین نیستند

 ."کشور ما مثل کشور شما حاکمیت به کارگران و دهاقین تعلق دارد
اینکه در کشور ما وضعیت از چی . میخواهد از شعارهای همبستگی پرولیتری سود بجوید. آه، ها، کجا میرود: "با خود فکر کرد کوزین

دارم که در افغانستان اصاًل کدام طبقۀ کارگری وجود ندارد و حاکمیت آنجا نمی تواند به دهاقین تعلق قرار است نمیدانم، ولی من دقیقًا خبر 
 "چرا باید لیدران ما فریب چنین دماگوژی آشکار را بخورند؟. داشته باشد

تره ." ان طبقاتی ما را برانگیختانقالب عکس العمل خشونت بار دشمن: " مهمان افغانی تو گوئی کدام متن نوشته شده را میخواند ادامه داد
او ضمنًا . کی سپس به شدت از پاکستان، ایران و اضالع متحدۀ امریکا انتقاد نموده و آنها را عاملین همه بدبختی های امروزی نامید

لیه ما با تفصیل در اینجا شاید زاید باشد تا به علل فعالیت های تخریبکارانۀ پاکستانی ها، ایرانی ها، امریکائیها و چینائیها ع: " افزود
 .آموخته ایم و منبعد هم می آموزیم لینینمن فقط میخواهم تأکید نمایم که ما دوستان شما بودیم و استیم، ما از . پرداخته شود

ط محاربوی، ما امیدوار هستیم از شما هیلیکوپترهای زره دار، تعداد دیگری از وسای. میخواهم از احتیاجات اردوی افغانستان یاد آور شوم
 ."تانکها و زرهپوش ها و دستگاه های جدید مخابره را بدست بیاوریم

قرار است اینگونه . است که زره ضد مرمی دارند 2۱ -یلیکوپترهای نوع میهالبًا غهدف شما : "در اینباره توضیح داد اوستینوف
 ."اری شش بال دیگر نیز در اختیار شما قرار گیرندهیلیکوپترها طی ماه های جون و جوالی به تعداد شش بال و در ربع ششم سال ج
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 ."بهتر میبود اگر هیلیکوپترهای مذکور همراه با پیلوتان به افغانستان مواصلت میکردند: "تره کی به تهاجم پرداخت
انند، ما میتوانیم در مؤسسات تحصیلی نظامی ما افغانها درس میخو. شما باید پیلوت های خود را تعلیم بدهید: " مارشال اعتراض کنان

 ."پروسۀ تدریس و فراغت آنها را سرعت ببخشیم
یا از کدام کشور دیگر گرفته بتوانیم، مثاًل ( پایتخت کشور ویتنام) هانویشاید پیلوتها را برای هیلیکوپترها ما از : "اما تره کی تسلیم نمیشد

 "از کیوبا؟
 :را کاهش ببخشددر عکس العمل به سخنان تره کی خواست هیجان او  کاسیگین

از جملۀ آنها اشخاص ضروری را انتخاب نموده . در اتحاد شوروی چهار صد افسر افغان مشغول تحصیل استند، شما لیست آنها را دارید"
 ."و ما میتوانیم پروسۀ تدریس آنها را سرعت بخشیده به اساس پروگرام مستعجل آنها را فارغ بسازیم

اگر ما پیلوت ها را در کشور خود نیابیم، آنها را در  کشورهای : "در حالیکه به فکر رفته بود گفت اما مهمان قصد نداشت تسلیم شود و
ما به افراد وفادار ضرورت داریم، در حالیکه در جملۀ آنهائیکه در شوروی درس میخوانند . دیگر پیدا خواهیم کرد، جهان بزرگ است

 ."رو چین استندبسیاری از آنها اخوانی بوده و همچنان کسانیکه پی
در میان آنها شانزده پیلوت طیاره های عمومی و سیزده . در سال روان یکصدو نود افسر افغان تحصیل شان را پایان میبخشند: "اوستینوف

ل ما از طریق مشاور ارشد نظامی جنرا: "او در ادامه گفت. به سختی خود را میگرفت اوستینوفدیده میشد که ." پیلوت هیلیکوپتر استند
 ."شما خود تان میتوانید افراد مورد ضرورت خویش را انتخاب کنید. لیست فارغین را با مسلک هایشان به شما میفرستیم گوریلوف
در مورد آنکه اتحاد شوروی کدام کمک های نظامی و اقتصادی را در آیندۀ نزدیک به افغانستان خواهد کرد با تفصیل  کاسیگیندر ادامه 

و اقسام  وسایط نظامی، هیلیکوپترها، توپ ها و همچنان از صدور صد هزار تن گندم که قرار   وصله مندی از انواعاو با ح. بیان داشت
تره کی بالفاصله خاطر نشان ساخت که آنها خواهان سه صد هزار تن . بود به افغانستان در زودترین فرصت فرستاده شود یاد آور شد

در حالیکه پیشانی اش را چروک دار  کاسیگین. اد پرداخت قرضه های قبلی به بعدتر موکول گرددگندم دیگر بوده و خواهش میکنند تا معی
به نوبۀ خود خاطر نشان ساخت که چون قرار است  اوستینوفمارشال . میساخت وعده داد که پرداخت قرضه ها را معطل خواهد کرد

تا دسته ای از مشاورین و متخصصین اضافی نظامی به افغانستان  تخنیک جدید نظامی به افغانستان فرستاده شود بنابرین ضرورت است
 .اعزام شود

آیا شما اجازه میدهید تا ما از پیلوت ها . در صورتیکه شما به این عقیده باشید، ما البته که آنها را خواهیم پذیرفت: " تره کی با نارضایتی
 "و تانکیست های سائر کشورهای سوسیالیستی استفاده کنیم؟

کشورهای سوسیالیستی به اینکار . من نمیدانم شما چرا باز هم از این موضوع یاد آور میشوید: "اینبار با عصبانیت آشکار گفت یگینکاس
موضوع اعزام افرادی که در تانکهای شما بنشینند و بطرف مردم شما فیر کنند، یک موضوع جنجال برانگیز . مبادرت نخواهند ورزید

 ."سیاسی است
 :ا بکار اندازی پالن گفتگو با تره کی که قباًل ترتیب یافته بود، به تربیۀ مهمان در رابطه به حمایت از کدرها پرداختبکاسیگین 

با این  کاسیگین." قبل از اینکه به یک کدر برچسپی را زد باید اول بصورت همه جانبه و با دقت تمام از او تحلیل و ارزیابی بعمل آورد" 
 .ست توجه تره کی را به تضییقات دوامدار در کشورش معطوف داردمشوره های خود میخوا

 :تره کی طوری نشان داد که گویا مقصد هم صحبت را نمی فهمد
 ."حوادث هرات نشان دادند که در اجتماع ما اخوانی ها رخنه نموده اند، و ما باالی آنهایی که واقعًا با ما استند برچسپ نمی بندیم"

 .داد در این موضوع عمیق نشودصدراعظم شوروی ترجیح 
تره کی پرسید که در صورت حمله به افغانستان . در اخیر مذاکرات مهمان کوشش دیگری نیز به خرچ داد تا افکار مخاطبین اش را بداند

 :نموداین حمله را با آسانی دفع کاسیگین از طرف یک کشور دیگرعکس العمل شوروی چگونه خواهد بود؟ اما سیاستمدار با تجربه 
 ."اما اکنون ما تمام مساعی را بخاطر آن بخرچ میدهیم که چنین اتفاقی نیافتد. در اینصورت وضعیت کاماًل دیگر خواهد بود" 

آیا . پس از بازگشت، من باید از نتایج سفرم گذارش بدهم. اعضای بیروی سیاسی از مسافرت من به مسکو آگاهی دارند: " تره کی گفت
 "بگویم که اتحاد شوروی از ما صرف حمایت سیاسی نموده و سائر کمک ها را ارائه خواهد کرد؟ من میتوانم به آنها

در . این فیصلۀ بیروی سیاسی ما است. بلی، حمایت سیاسی و کمک های بزرگ در عرصۀ نظامی و سائر صادرات: "تأئید کرد کاسیگین
 ." روع میشود خبر خواهد دادضمن مالقاتش با شما که ده دقیقه بعد ش بریژنیفاینباره رفیق 

 

 ***************** 
با خود داری  کوزینکه ثبت جریان مذاکرات را به عهده داشت از هم مسلک جوان خود، یعنی گاوریلوف مستشار وزارت امور خارجه 

 ."آفرین، وظیفۀ ترجمانی را به بسیار خوبی انجام دادی: "تعریف نموده گفت
ش افغانستان در وزارت امور خارجۀ شوروی بود، او سالهای متمادی در کابل کار کرده بود، و تجربۀ دست راست مسؤول بخ گاوریلوف

 :زیاد اهمیت داشت کوزینبنابرین توصیف او برای . ترجمانی مذاکرات را با اشتراک شاه افغانستان و سردار محمد داوود خان داشت
دادند تا جریان گفتگو را فورًا آماده بسازم، بناًء صحبت با منشی عمومی را تو به من وظیفه . اما آزمایش اساسی هنوز در پیشرو است"

 ."وارخطا نشوی، دوست عزیز. باید تنها هم ترجمه کنی و هم ثبت نمائی
 

بروز  با در نظر داشت حساسیت اوضاع و. رئیس دولت افغانستان تنها بود. خود پذیرفت کرملینمهمان افغانی را در دفتر  لئونید بریژنیف
ولی طی این مالقات هیچگونه مسائل داغی بروز . را نیز دعوت نکرده بودند( افغانستان)احتمالی دشواری ها حین مذاکرات، حتی سفیر 

 کاسیگین، اوستینوف، گرومیکو و پونوماریوف. خودداری میکرد بریژنیفتره کی با آنکه با جرئت معلوم میشد، از جر وبحث با . ننمودند
 .شی عمومی غالبًا مسکوت میبودند، در آنزمان همین طور معمول شده بوددر حضور من
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این تفاهمنامه توصیه های متعددی را که . رئیس دولت شوروی با کوشش تمام تفاهمنامه ای را که همکارانش ترتیب داده بودند قرائت کرد
مشوره داد تا توجه خود را به ایجاد جبهۀ متحد ملی  نهاافغابطور مثال او به . ها بود در بر داشت بلشویکاستوار بر تجارب تأریخی 

بریژنیف . به میان بیاورند" برای مجادله با فئودالها و زمینداران سرمایه دار"را " کمیته های مستضعفین"معطوف بدارند و در قریه جات 
منشی عمومی از افغانها دعوت . آغاز نمایند "تبلیغاتی را میان توده ها هر چه وسیعتر -فعالیت های سیاسی"همچنان توصیه میکرد تا 

 .و در اخیر توضیح داد که چرا اعزام قوا به افغانستان مصلحت نیست. میکرد تا سرحدات شان را با پاکستان و ایران ببندند
ته خاطر نشان تره کی که به رنگ و بوی صحبت درست  پی برده بود در سخنرانی جوابیۀ خویش با مهارت تمام به دروغ پراگنی پرداخ

دیر زمانی است که عماًل به شکل سازمان های حزبی، سازمان های جوانان و اتحادیه های صنفی ایجاد " جبهۀ متحد ملی"ساخت که 
اینکار : "در قسمت انسداد سرحدات توصیه ها را رد نموده گفت. یکبار دیگر از مداخالت دشمنان خارجی شکوه کرد. گردیده است

را به بار آورده و در آخرین تحلیل صدمۀ بزرگی را به اعتبار حاکمیت کنونی " دیورند"و بلوچهای هر دو طرف خط  نارضایتی پشتونها
امتنان خود را  از اینکه زمینۀ تبادل " بریژنیفرفیق عزیز "در پایان نطق مختصر خویش تره کی خوددارانه از ." وارد خواهد کرد

 .نظریات را مساعد ساخت ابراز داشت
که به سختی راه میرفت  بریژنیف    .از خدا حافظی تره کی به سفارت خود رفت تا یکجا با وطندارانش جشن نوروز را تجلیل نمایدپس 

 بریژنیف،یاور . وظیفه داشت جریان مذاکرات را ترتیب نمایدکوزین . به کمک یاورانش به طرف دروازۀ خروجی حرکت کرد
در همین وقت دختر پیشخدمت که حرف . جابجا ساخته و کتابچۀ یادداشت را در اختیارش گذاشترا در تاالر همجوار  کوزین ساموتیئکین

کوشش میکرد حتی  کوزین. نمیزد و پتنوسی به دست داشت و در آن چای، کلچه و توست گذاشته شده بود آورده در برابر ترجمان گذاشت
 .یک کلمه را هم از یاد نبرد و شروع به نوشتن کرد

مجددًا تأکید کرد که  بریژنیف. باز هم در آجندا جای اول را داشت" اوضاع در افغانستان"مارچ موضوع  22بتی مورخ در جلسۀ نو
موضعگیری آنها و تمام اقداماتی که روی دست گرفته شده اند کاماًل درست بوده و در بارۀ جزئیات مالقاتش با تره کی به همکاران 

اندکی با وارخطائی آمده بود ولی در اخیر مذاکرات او جرئت "که لیدر افغانستان به مسکو  خاطر نشان ساخت بریژنیف. حکایت کرد
 ."گرفته و دیگر آرام بود

دیده میشد که خود ." طوریکه به من گذارش دادند، رفیق تره کی بسیار راضی بود و با خوشنودی بوطنش برگشت: " گفتبریژنیف 
شاید رفقائیکه در مالقات حضور : "در ادامه خاطر نشان ساخت بریژنیف. ز راضی استاز انکشاف اوضاع بدین ترتیب نیبریژنیف 

 "داشتند میخواهند چیزی اضافه نمایند؟
مراتب عمیق  لیونید بریژنیفاو از بیروی سیاسی و از . من رفیق تره کی را در میدان هوائی مشایعت میکردم: "با آمادگی گفت کاسیگین

مطابق جنتری افغانستان، اکنون سال نو آنها شروع شده . ائی خوب و توجه دوستانه به افغانستان ابراز داشتامتنان خود را بخاطر پذیر
او انتظار نداشت که طی مدت کوتاه میتوان اینهمه مسائل متعدد را حل و فصل . تره کی از این روز در مسکو تجلیل بعمل آورد. است
 .نمود

 

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 

 
در غیر آن دشوار است درک کرد که . جوش و فاقد کدام ادارۀ مرکزی بوده و کسی آنرا هم آهنگ نمی ساختقیام هرات غالبًا خود 

 .شهری که به این سرعت بی مانند به تصرف درآمده بود چگونه با چنین سادگی دوباره مسترد گردید
 

برای نبرد های کوماندو  گوریلوفه از طرف جنرال ۀ کوماندو، سربازان افغانی کمارچ از کابل جزوتام به شدت تجهیز شد 1۲به تأریخ 
یکجا با آنها چند عمله ای از تانکیست ها که از اعضای حزب دیموکراتیک خلق تشکیل یافته بودند . اعزام شد به هرات تعلیم دیده بودند

قوماندانی تانکیست های . همه فرار کردندوجود داشتند اما آنها با شروع قیام  1۱فرقۀ  ترکیب تانکیست ها در. نیز به آنجا فرستاده شدند
ورن امام الدین را با متن تی بود که هنگام کودتای هفت ثور ڼاین همان شهنواز ت. مده از کابل را جګړن شهنواز تڼی به عهده داشتآ

ولی درسال  ،ر رسیدهفرستاده بود و بعدتر حین حکومت نجیب اهلل به کرسی وزیر دفاع کشو محمد داوود اولتیماتوم نزد رئیس جمهور
 .س از سرکوبی آن به پاکستان فرار کردپرداخته و پبه شورش ضد پرچمی ها  1990

 

ی ئکه تعداد مجموعی آنها تقریبْا به سه صد تن میرسید در میدان هوا وفادار به نظام 1۱ی، و همچنان سربازان و افسران فرقۀ ڼگروپ ت
 .ندندباقی ماگردیده و منتظر قومانده  هرات متمرکز

در میان آنها تورنی به . در خود فرقه افسرانیکه به قیام کنندگان پیوسته بودند نیز به آن می اندیشیدند که از کدام اقدامات بعدی کار بگیرند
افسری بود شجاع و با  کاسمعیل بدون ش. نام اسمعیل  که قوماندانی توپچی  را به عهده داشت متبارزتر از دیگران به نظر می رسید

سرنوشت . سقوط داد داشت،مواضع قیام کنندگان را یهنگام جنگ او شخصًا یکی از طیاره هایی ریاکتیفی را که قصد بمبار. استعداد
پس ( تورن اسمعیل)توپچی اسبق . کشاندسنگر  مختلفبه جوانب را ی و اسمعیل ڼافسر اردوی افغانستان ت این دو برای سال های متمادی

 ده سپساز سرکوبی قیام مخفی ش

                                                           
100

ایند تا تره کی را آنأ و مخفوی بوه   در شروع این قسمت نویسندگان کتاب از جلسۀ بیروی سیاسی حزب کمونیست اتحاد شوروی یاد آور می شوند که در آن رهبران شوروی فیصله می نم. 

عملی که در تضاد صریح با مواذین )که به آن حتی سفیر افغانستان را هم اجازۀ حضور ندادند " این همه  مذاکرات اشد محرم،  فوری و مخفی" ولی جالب آنکه پس از .  ندمسکو احضار کن

به چوی معنوی   ... پس اینهمه خفا، محرمیت .  ی نوروز تجلیل بعمل بیاوردتره کی آشکارا به سفارت افغانستان در مسکو می رود تا در جمع افغانها از جشن باستان( حقوق بین الدول قرا دارد

 !بوده است؟
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در تآریخچۀ . در رأس یک گروپ جنگی مجاهدین قرار گرفته و یکی از قوماندانان برجستۀ محلی مجاهدین در غرب افغانستان می شود
    .مبارزۀ مجاهدین با قوای شوروی او به نام تورن اسمعیل خان مشهور است

 
کسی بود که تصمیم حمله بر مواضع قیام کنندگان را اتخاذ  با استفاده از قوت های رسیده اولین کاتی چیف دګروال مشاور ارشد نظامی

پس از فعالیت های اکتشافی، پنج زنجیر تانک را با  عمله های قابل اعتماد به عقب فرقه فرستاده و آنها بمجرد رسیدن  کاتی چیف. می کند
به طرف تانکها دور میدهند،  جواب متقابلهمینکه جزوتام توپچی میله ها را برای . نقطه مواضع توپچی را زیر ضربه میگیرند آنبه 

افغانها از کمین ها خوب میجنگند، در حالیکه تحمل . قرار می دهندی زیر حمله ڼفرقه را بالفاصله نظامیان کوماندو تحت قوماندانی ت
می را تحت کنترول خود آنی خاصی وارد شهرک نظامی شده و آنًا راو بدون دشوا مخصوصی و جزوتام ڼت .نبردهای باز را ندارند

گر مطیعانه دست ها را به عالمت تسلیمی بلند نمودند، البته اینبار در برابر نمایندگان یکبار دیپنج روز قبل  مانندقوای پیاده درست . آورند
 .حکومت مرکزی

 

اکر کوماندو در حدود سه صد افسر و سرباز را بالفاصله تیر باران نمودند، منسوبین متباقی فرقه کسی به قریه پس از سرکوبی قیام، عس
 20صبح  کاتی چیف. های همجوار فرار نمود کسی هم مجددًا به قاغوش های خویش برگشته موافقت کردند که به خدمت ادامه میدهند

 ."قیام در هرات سرکوب گردید: "دتماس گرفته گذارش داگوریلوف با جنرال  چمار
 

پس از واقعۀ مذکور والیت هرات برای سالیان متمادی، الی عودت قوای اتحاد شوروی از افغانستان یکی از مشکل آفرین و خطر ناکترین 
ت سر سبز دیروز بهش. هم در داخل شهر و هم در اطراف آن دایم الوقت جنگهای شدید و خون آلود جریان داشتند. نقاط کشور باقی ماند

 .به دوزخ آتشین مبدل گردید
که یکی از مهمانخانه های عصری و زیبا بشمار میرفت و در آن مشاورین شوروی اقامت می داشتند به یک دژ تسخیر " هرات"هوتل 

مقابل دروازۀ ورودی در کلکین های آن بوجی های ریگ گذاشتند، باالی بامها تسلیحات را جابجا کردند و در : ناپذیر مبدل گردیده بود
با فرا رسیدن تاریکی حاکمیت در . مشاورین منبعد صرف از طرف روز در شهر گشت و گذار می کردند. زرهپوش را ایستاده کردند

 .می نامیدند تعلق می گرفت    (DUSHMAN)"شمانود"شهر به آنهایی که مشاورین شوروی آنها را 
در . به واقعیت می پیوست" عکس العمل زنجیری"تاریک اسد اهلل سروری در مورد در صورت کامیابی قیام هرات، غالبًا حدسیات  

قیام های مسلحانه یکی پی دیگر در والیات ننگرهار، بغالن، فراه . دیر زمانی بود که آغاز یافته بودند" زنجیری"حقیقت عکس العمل های 
. گنده داشته و با تمام بی رحمی از طرف حکومت سرکوب می شدنداما این قیام ها بیشتر خصلت پرا. و دیگر محالت اتفاق می افتادند

. در گارنیزون جالل آباد به آنجا سفر کرد" آرام سازی سر کشی ها"بطور مثال مقارن همین زمان لوی درستیز اردو محمد یعقوب بخاطر 
های  یاوران یعقوب جاغور. ر باران آنها پرداختهنگامیکه نزد یعقوب قیام کنندگان و هواخواهان دستگیر شده را آوردند او شخصًا به تی

یعقوب یک بار دو صد تن را به آن دنیا  لوی درستیز . ماشیندارها را که از فرط فیر کردن های بالوقفه گرم می آمدند تبدیل می کردند
 .فرستاد و از این عمل خود تقدیر خاص امین را دریافت کرد

 

شورای عالی دفاع "یک روز  پس از رسیدن او به کابل ادارۀ جدیدی تحت نام . کابل برگشتمارچ از مسکو به  2۳تره کی به تاریخ 
 .تحت ریاست نور محمد تره کی ایجاد گردید" افغانستان

،  "انقالب"قهرمانان . پس از رسیدن به افغانستان تره کی با تعجب دریافت که در میان خلقی ها نیز دیگر وحدت دلخواه وجود ندارد
و گالب زوی در جلسۀ شورای انقالبی به طور آشکارا امین را متهم به فعالیت های نادرست در برابر قوای مسلح نموه تأکید وطنجار 
رهبران شوروی برای تأمین ." امین از قوا علیه مردم عادی استفاده می کند، در حالیکه این وظیفۀ منسوبین وزارت داخله است: "میکردند

و تره کی . از تره کی خواسته شد تا عکس العملی از خود نشان بدهد: را روی دست گرفتند" تربیوی"امات آرامش میان خلقی ها اقد
امین از سمت مربی قوای مسلح بر طرف گردیده به او وظیفه داده شد تا مساعی خود را در حل و : باالخره این عکس العمل را  نشان داد

وطنجار به حیث وزیر دفاع و یکی از مخالفین دیگر امین مزدوریار به صفت . ازدفصل مسائل اقتصادی و سیاست داخلی متمرکز بس
 .وزیر امور داخله تعیین گردیدند

 

: خود را خورده بود" شاگرد محبوب"با آنکه از امور نظامی او را بر طرف ساختند، اما تره کی غم . امین چیز زیادی را از دست نداد
جابجایی های . خود دور ساخته  و به امین وظیفه داد تا مؤقتًا به حیث صدراعظم ایفای وظیفه کندتره کی صالحیت های صدراعظم را از 

مقام صدراعظم . وارد گردد" شورای انقالبی و حکومت"جدید در کرسی های عالی دولتی باعث آن شد تا یک سلسله تعدیالتی در قوانین 

                                                           
بعدتر حین حکومت طالب ها . اسمعیل خان به حیث والی هرات تقرر می یابد 1992پس از سقوط رژیم نجیب اهلل در : "نویسندگان کتاب در پاورقی در مورد تورن اسمعیل می نویسند  101

 .او سمت وزیر آب و برق را دارد( 2011)در حکومت کنونی . شده مګر موفق به فرار از آنجا می ګردداو به زندان انداخته 

موی باشود موی     دوشوا کوه مشوتق شوده از هموان کلموۀ       دوخوی شوروی ها مجاهدین افغان را به نام . روح ، روان می باشد: معمول ترین آنها. در زبان روسی معانی متعدد دارد" دوشا"کلمۀ   102

نظامیان شوروی بدینترتیب با یاد آوری از مجاهدین افغان سخت به لرزه می افتادند زیرا همیشه فکور موی کردنود    . بوده و به دری ارواح ترجمه می شود دوشاهکذا جمع کلمۀ  دوخی .دندنامی

 .نها خاتمه نمی یافتزیرا صرف نظر از تمام قوت عظیم نظامی مقاومت افغانها در برابر آ. که واقعًا هم با ارواح می جنگند
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مطابق تغییرات جدید رئیس . که دارای صالحیت های کمتر بود ایجاد می شد ( وزیر اول) 103"ی وزیرړلوم"حذف میشد و بجای آن ُپست 
 . و کابینۀ وزیران مسقیمًا تحت قیادت او قرار می گرفت ردیدگمیرئیس دولت افغانستان اعالم ، شورای انقالبی

تیب امین را که تالش داشت تا قدرت از دیگاه فورمالیتی چنین به نظر می رسید که تره کی مواضع اش را استحکام بخشیده بود و بدینتر
اما انکشاف بعدی حوادث نشان دادند که مسائل در حقیقت رنگ و بوی دیگری . مطلق را در کشور بدست آورد مغلوب ساخته بود

 ...داشتند
 

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 
 

به  ایوانوف. بوریس سال تحت ریاست جنر. بی. جی. گروپ اوپراسیونی کی در افغانستان،  مارچ به علت وخامت اوضاع 1۱بتاریخ 
را به عهده " کشف سیاسی"بود مسؤولیت ( کشف خارجی" )ریاست عمومی اول"در  کریوچکوفکه معاون اول  ایوانو ف. کابل آمد

بود، کسیکه بعدتر مشاور امور امنیتی و وزیر دفاع در  فرنک کارلوچی. ای. آی. مقام او مساوی به مقام شخص دوم در ادارۀ سی. داشت
دو مأموریت  ایوانوف. متخصص ورزیده در مسائل امریکا و اروپا محسوب میشد بوریس ایوانوف. گردیدریگان ۀ رئیس جمهور ادار

در ترکیب هیأت های رسمی اتحاد شوروی حین مذاکرات با " اشتراک"و " کشف"طویل المدت در اضالع متحدۀ امریکا به حیث مسؤول 
، لوئیس کاروالن، طرح و تطبیق معاملۀ تعویض کمونیست کشور چیلی کارترو  فورد، ننیکسروسای جمهور اضالع متحدۀ امریکا 

، ایجاد شعبۀ خاص (هجوم قوای اتحاد شوروی به قلمرو جمهوری چکوسلواکیا و تعویض رهبری این کشور" )دونای"اشتراک در عملیات 
این همه برخی از  برهه ( کشف خارجی" )عمومی اول ریاست"مخفی ترین شعبۀ " 13دفتر "و باالخره رهبری موقت " کشف اقتصادی"

معتمد ترین  یکی از توانست 19۱0اخیر سالهای  در ایوانوفاینکه  اما احتمااًل. بودندبوریس ایوانوف های بیوگرافی غنی مسلکی 
در صورت لزوم دید  فایوانو. آوردهای او به حساب  می آید  شود یکی از مهم ترین  دست. بی. جی. ۀ کییس ادارئاشخاص برای ر

و با بعضی از اعضای بیروی سیاسی تماس  آندروپوفرا در جریان قرار بدهد با ( کریوچکوف)میتوانست بدون آنکه آمر مستقیم خود 
 .بگیرد

 دور از امکان به نظر نمی رسد که مالحظات فوق الذکر حین تقرر او به حیث شخصی که همه امور امنیتی را در افغانستان زیر نظر
حقیقت را در مورد اوضاع افغانستان ایوانوف بگیرد فیصله کن واقع شدند و مهمتر از همه آنکه رهبری سیاسی شوروی انتظار داشت تا 

به کسی در کابل ضرورت داشت که باالیش به تمام معنی اعتماد داشته باشد، شخصیکه وابسته به تغییرات  آندروپوف.  به آنها بازگو کند
سر . اع شوروی ها در افغانستان نبوده از اعتبار مساوی میان دیپلومات ها، سیاست مداران و نظامیان برخوردار باشدسلیقوی در اجتم

انجام این شخص باید کسی می بود که در شرایط پیچیده وقت گرانبها را بخاطر هماهنگ ساختن ها با مرکز و دریافت توصیه ها و 
 ایوانوف" امریکا شناس"غالبًا همین دالیل سبب شدند که . یم جدی اوپراسیونی را اتخاذ کندمشوره ها مصرف نکرده و خود جابجا تصام

" کشف خارجی"در حالیکه اخیرالذکر ادارۀ استقامت شرق میانه را در  میدیانیک،به این کار گماشته شود و نه معاون دیگر کریوچکوف، 
 .به عهده داشت

دفتر "اطالعاتی را که آمر( آندروپوف.)بی. جی. او باید می پذیرفت که منبعد رئیس کی. بودغیر مترقبه  کریوچکوفبرای  ایوانوفتقرر 
با معلوماتی که نمایندۀ  فرستادند به مرکز میبوگدانوف در کابل . بی. جی. و آمر نمایندگی کیاوسادچی و مادون وی "  کشف خارجی

باید سرنوشت را از این هدیۀ " کشف خارجی"از جانب دیگر رئیس ادارۀ اما . در اختیار وی قرار میداد مقایسه میکرد آندروپوفشخص 
شخصی بود نهایت مستقل، با وقار و نهایت مسلکی؛ بنابرین دالیل متذکره برای او مشکل بود  ایوانوفجنرال . غیر منتظره تشکر میکرد

همیشه با دیدۀ شک و تردید به فعالیت های  ونوفایمشاهده میکرد که کریوچکوف . به صفت یک معاون عادی ریاست ایفای وظیفه نماید
" جنگل"باید از " باالها"شخصی با اینهمه روابط در . به مراتب مسلکی تر از وی بود ایوانوفدرک میکرد که  کریوچکوف. او می نگرد

    .افغانستان فرستاده میشدبه  ایوانوفلبخند زده و در نتیجۀ فیصلۀ بیروی سیاسی  کریوچکوفو اینکه بخت به . دور نگهداشته میشد
 .باید از این هدیۀ غیر منتظرۀ سرنوشت شکر گذار می بود کریوچکوف

 
دفاع از منافع "در مورد تقررش در کابل آرام بوده و آنرا به مثابۀ یک مأموریت مهم وظیفوی و حزبی که  ایوانوف عکس العمل خود

البته او بخوبی درک میکرد که پس . در بر میگرفت، می پنداشت" ن المللیاتحاد شوروی را در یکی از خطوط پیشقدم مبارزۀ سیاست بی
احتمااًل او حتی . از عزیمت وی به افغانستان کرسی اش در مسکو خالی نمانده و او دیگر هیچگاه به وظیفۀ قبلی اش برنخواهد گشت

واست فضایی را که به آن عادت کرده بود تغییر خوشحال بود که به کابل فرستاده می شود، زیرا بنا بر بعضی از دالیل شخصی می خ
فقط چندی قبل همسرش را از دست داده بود، با کسیکه قسمت  ایوانوف. بدهد و از دل و جان و با تمام افکار به کارهای جدید بپردازد

 .بیشتر زندگی خود را سپری نموده بود و جنرال مذکور این ضایعه را به سختی تحمل میکرد

                                                           
103

ایران است که حتی بعضی از  پشتون  تبارهای ناخود آگاه  زبان پشتو را هم با چنین دست کاری هوای  ( نخست وزیر)متأسفانه همان ترجمۀ نامناسب و تقلید کور از " ی وزیرړلم"این   

صورت  استفاده صدراعظمعطاف پذیر، معتبر و تأریخی و باالخره معمول برای هردو زبان ملی ما، پشتو و دری سؤال پیدا میشود که چرا نباید از  کلمۀ زیبا، ان. نا شایسته مذموم می سازند

 بیگانه برویم؟" فرهنگستان"بگیرد و ما حتمًا باید دنبال 

101
جمع آوری اسناد و مدارک برای کتاب هذا ما بوه مسوئلۀ غیور مترقبوۀ     جالب است که حین : " در مورد جنرال بوریس ایوانوف نویسندگان کتاب در پاورقی معلومات ذیل را ارائه مینمایند  

بی که بیشتر آنها به خاطره نویسی پراختند، مصاحبه های متعدد با ژورنلیستات روسی و خوارجی انجوام   . جی. بوریس ایوانوف در تفاوت با سائر هم مسلکان خویش در ادارۀ کی. برخوردیم

 ."بوریس ایوانوف حتی یکبار هم در هیچ جای بصورت علنی به چشم نمیخورد، (1990مخصوصًا طی سالهای )دادند 
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 و بوگدانوف" مرکز"در میدان هوائی از نمایندۀ . سرو صدا به کابل آمد، طوریکه در خور شغل اینگونه اشخاص باید باشد بدون ایوانوف
که در ترکیب اقامتگاه سفیر قرار داشت جابجا ساخته و برای ( برای مهمانها)را در اپارتمان دو اتاقه  ایوانوف .استقبال نمودنداوسادچی 

که در طبقۀ دوم عمارت اداری سفارت قرار داشت در " ضد کشف"را در مسائل " دفتر"تر محقر معاون آمر اجرای کار های رسمی دف
 اوسادچی" کشف خارجی"و آمر دفتر  بوگدانوفدر کابل . بی. جی. قبل از همه به نوبت با نمایندۀ کی ایونوف. اختیار وی قرار دادند

میخواست در بارۀ  ایوانوف هنگام شنیدن گذارشات. وضاع سیاسی افغانستان گوش داداو به گذارشات مفصل آنها در مورد ا. مالقات کرد
نظر آنها را در مورد استفاده . چگونگی فعالیت های ضد حکومتی که مخالفین اکثرًا به آن متوصل می شوند معلومات بیشتر بدست بیاورد

همچنان خواهش کرد تا در بارۀ لیدران  ایوانوف .واستبخاطر خنثی ساختن نیروهای ضد انقالب از داخل خ" کشف"از امکانات 
در بارۀ دفاتری که آندو  بوگدانفو  اوسادچیسوالهای زیادی از . افغانستان، نظریات آنها، کوایف شخصی و کاری آنها معلومات بدهند

مه به شکل اسناد جمع آوری شده است این به توافق رسیدند که همه اطالعات و معلومات جاری را که ه. ادارۀ آنها را به عهده داشتند کرد
در عین حال فیصله صورت گرفت که اگر کسی از مأمورین . گذارش خواهند داد ایوانوفدو دگرمن شخصًا یا هم معاونین شان به 

 بوگدانوف و یاوسادچ!" بگو به من تو چی شنیده ای؟"اوپراسیونی کدام اطالع مهم و فوری را به دست بیاورد، بخاطر جلوگیری از شیوۀ 
مکلف می شدند این مأمور را فورًا نزد او در هر وقت روز یا شب بفرستند صرف نظر از اینکه او در آن وقت در کجا میتوانست 

 .موقعیت داشته باشد
 

د ساخته و را مادون خو اوسادچیکه میخواست  بوگدانوفبوریس ایوانوف بخوبی درک میکرد که آمدن او به افغانستان قسمًا به تمایالت 
روی این ملحوظ هنگام مالقات ها با آمر نمایندگی  از دیپلوماسی و . آمر ارشد اوپراسیونی استخبارات در کابل باشد صدمه میرساند

 . در اطاعت او شک و تردیدی نداشت اوسادچی آنچه که ارتباط میگرفت به. احترام  کار میگرفت
فورًا خود را معرفی  ایوانوفطوریکه در مسکو فیصله صورت گرفته بود . مالقات کردبا تره کی و امین  ایوانوفمارچ  19به تاریخ 

بوده و برای آن به کابل فرستاده شده تا به لیدران جمهوری  آندروپوف. بی. جی. نموده گفت که او نمایندۀ شخص رئیس ادارۀ کی
 .دیموکراتیک افغانستان در زمینۀ مسائل امنیتی مشوره بدهد

ز شنیدن حرفهای مهمان به وی صمیمانه تبسم نموده و با عالمت موافقت سرش را تکان داد، تو گوئی این او بوده که تره کی پس ا
در چهرۀ او با وضاحت . امین نتوانست آشفتگی خویش را پنهان کند. را از مسکو نموده بود. بی. جی. درخواست فرستادن جنرال کی

یم تا به ما قوا بفرستند، مگر آنها به ما یک مشاور دیگر و همراه با وی سالم های برادرانۀ ما از آنها خواهش می کن: " خوانده میشد
 . بزودی احساسات منفی را در خود خفه ساخت" شخص دوم دولت"اما ." اعضای بیروی سیاسی را روان می کنند

اوضاع در هرات اکنون . یط نهایت خطیر آمده ایدشما نزد ما در شرا: "امین در حالیکه به چهرۀ خود رنگ خشنود و آفتابی میداد گفت
طوری است که اگر ما از اتحاد شوروی کمک به دست نیاوریم، قیام کنندگان میتوانند تمام والیت را اشغال نموده و سپس به پیش روی 

 ."ادامه بدهند
 :او گفت. را دارد درک کرد که امین ناراضی استبعضی از مادونان می گفتند که او استعداد خواندن افکار مخاطبین  ایوانوف که در بارۀ

من باور دارم که هنگام سفر رفیق تره کی که قرار است فردا به مسکو صورت بگیرد، رهبری دولت ما موضع اتحاد شوروی را در "
که مسئلۀ مذکور را در بنابرین اجازه بدهید . رابطه به ارائۀ کمک های مشخص بخاطر مبارزه با ضد انقالب به شما توضیح خواهند داد

 ."این مالقات بحث ننمایم
امین نیز بر احساسات خویش حاکم گردیده و به صورتش . تره کی در حالیکه با مهربانی تبسم می کرد سرش را به عالمت تأئید تکان داد

 :خت گفتدندان های منظم او را نمایان می سا" امریکائی اش"او در حالیکه تبسم بی مانند . ظاهر شادمان داد
من اتحاد شوروی را بسیار دوست دارم، عمیقًا به رهبران شما احترام دارم و، اگر صادقانه گفته باشم بسیار میخواهم با رفیق تره کی به "

 ."مسکو پرواز کنم
ید با لحن در حالیکه به طرف امین مانند یک معلمی که به شاگرد بازیگوش اش از ورای عینک ها با نظر سخت گیرانه مید ایوانوف

متأسفانه باید خاطر نشان بسازم که رهبری شوروی حین تصمیم گیری بخاطر دعوت غیر رسمی از رفیق تره کی به آن : " خشک گفت
 ."عقیده بود که در شرایط نا آرام کنونی، شما رفیق امین باید در کشور قرار داشته باشید و پروسۀ سرکوبی قیام کنندگان را اداره نمائید

. توصیفی که او از اتحاد شوروی و رهبران آن بعمل آورده بود مورد درک قرار نگرفت. فاصله از چهرۀ امین ناپدید گردیدتبسم بال
 .افزون بر آن او به سخنان مهمان شوروی نمی توانست اعتراضی بکند

و این نه بخاطر آنکه او . مخالفت کنند هم صحبت می شدند نمی خواستند با او ایوانوفباید خاطر نشان گردد که بسیاری از کسانیکه با 
هنگام صحبت بلند نمی بود، مؤدبانه، آرام و به اندازۀ کافی مهربانانه  ایوانوفصدای .  موقف بلند خود را به رخ دیگران می کشید، نخیر

یکردی که با یک مأمور بعضًا با شنیدن او تصور م. افکار خود را با وضاحت تمام و با ادبیات صحیح ابراز می داشت. حرف می زد
معمواًل جمالت مختصر و  ایوانوفهنگام صحبت از طریق ترجمان . نه بلکه با یک دانشمند زبان و ادبیات مواجه استی. بی. جی. کی

راز معتقد ساختن او در آن بود که او می توانست . ساده را به زبان می آورد و بدین ترتیب کمک می کرد تا ترجمه دقیق صورت بگیرد
آنًا و همه جانبه معلومات را ارزیابی نموده، نه تنها خود حوادث را، بلکه آنرا در متن اوضاع ببیند و نتیجه گیری های دقیق و بدون 

 .تردیدی از دیدگاه منطق بعمل بیاورد
 .ایوانوف شدیدًا مورد پسند امین قرار نگرفت

به کابل شخصی آمده که جذابیت ها و انرژی بی پایان وی : به درک کرداحتمااًل این بخاطر آن اتفاق افتاد که امین بصورت غیر مترق
بطور مثال . خویش استفاده میکرد و به خطا نمی رفت" سالح"امین در صحبت با رفقای شوروی همیشه از این . باالی او اثر گذار نیست

که افغانستان ( امین)و اطمینان دادن های او با شنیدن توصیف ها از اتحاد شوروی  پوزانوفامین مشاهده می کرد که چشمان سفیر 
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بسیاری از . او در بدست آوردن دل های مشاورین حزبی و نظامی موفق بود. بزودی کشور سوسیالیستی خواهد شد به گرمی می گرائیدند
ی شدند که این همان کسی افغانستان قاطعانه معتقد م" شخص دوم"مهمانان عالی رتبۀ که از مسکو به کابل می آمدند پس از مالقات با 

این  ایوانوفولی هنگام مالقات با . است که کشور را به سوی آیندۀ درخشان برده و او متحد وفادار و دوست مطمئن شوروی است
ته تحت تأثیر جذابیت های او قرار نگرف آندروپوفآشکار بود که فرستادۀ . آزمایش های امتحان شده به دلیل نا معلومی مثمر واقع نشدند

یک روان شناس تمام عیار رامی دید که به سخن ارزش  ایوانوفهنگام همان مالقات اول، امین درچهرۀ . امین را ترساند ایوانوف. است
 .او را به تمام معنی می بیند ایوانوفامین تصور کرد که . قایل نبود و استعداد پی بردن به درون اشخاص را داشت

 

این استخبارات چی مجرب مالحظه کرد که امین صادق نبوده و عجالتًا از اشخاصی است که . دایوانوف نیز از امین خوشش نیام
در جریان همان مالقات اول میان آنها . میخواهند در شروع مورد عالقۀ هم صحبت قرار گرفته و سپس به سوء استفاده از وی بپردازد

 .شدت کسب کرد عدم برداشت یک دیگر بوجود آمد که با گذشت زمان هر چه بیشتر
 

فریب دادن وی کار سادۀ . در مأمورین استخباراتی کوایف چون تعهد به وظیفۀ سپرده شده و صالحیت داشتن را ارزش میداد ایوانوف
 اوسادچیو هم  بوگدانوفهم  ایوانوفاز این خصائل . او نتایج سر سری و جعلی را از کار های واقعی بخوبی تفکیک می کرد. نبود

با دشواری های عینی  بوگدانوفدر عین حال . هر کدام آنها آرزو داشت مادونان خود را بهتر و با استعداد  تر نشان بدهند. ندآگاهی داشت
به .  محسوس بود" مرکز"فقط چندی پیش تشکیل شده بود، کمبود متخصصین مسائل افغانستان در . بی. جی. رو برو بود، نمایندگی کی
مالحظات مذکور . فرادی را می فرستادند که با زبان بلدیت نمیداشتند و از واقعیت های محل با خبر نمی بودندهمین دلیل بود که اکثرًا ا

 .یا هم افسر مخابره میرفت چوچوکین یا معاون او بوگدانوفغالبًا خود  ایوانوفباعث شده بود که برای گذارش دهی نزد 
 

. از دوران کار در مسکو به خوبی آشنائی داشت ایوانوفدر کابل . بی. جی. ی کیو نمایندگ" کشف خارجی"با بسیاری از مسؤولین دفتر 
بود  در آنجا به حیث یکی از مادونان او ایفای " کشف خارجی"در اضالع متحدۀ امریکا آمر دفتر  ایوانوف هنگامیکه والدیمیر چوچوکین

 .وظیفه مینمود
 ایوانوف پراسیونی در بارۀ مالقات با اجنتی یا اطالع مهم دیگری فورًا به جنرالبمجرد دریافت گذارش جالب از کدام کارمند او اوسادچی

را با تمام " دفتر"صرف نظر از سن و سال، رتبه و مقام مأمورین ایوانوف  .زنگ میزد و خواهش می کرد تا شخص مذکور را بپذیرد
در اخیر گفتگو هدایت می داد تا چگونه معلومات . بیان دارند باالی آنها فشار نمی آورد تا گذارش شان را بصورت تقریری. دقت می شنید

شخصًا طی مدت زمان کوتاه با اکثریت  ایوانوفبدینترتیب . و اطالعات رسیده عملی گردند و کدام تصمیم اوپراسیونی گرفته شود
ستان که مسکو را سخت به تشویش انداخته در کابل آشنا گردیده و همزمان به ارزیابی اوضاع  پیچیدۀ افغان" دفتر کشف خارجی"کارمندان 

 .بود پرداخت
و سائر مأمورین عالی رتبه ترتیب  بوگدانوفبکابل و ضیافت هایی که به افتخار وی از طرف سفیر،  ایوانوفمدتی بعد، پس از مواصلت 

برعالوۀ " دفتر"ر منزل آمر د. دعوت کرد" خودمانی"را برای صحبت ( هدف ایوانوف است)آمر ارشد اوپراسیونی  اوسادچییافتند، 
با همسران شان حضور به هم رسانده ( دیپلومات و ژورنالیست)خودش دو کارمند اوپراسیونی و دو تن از مامورین غیر استخباراتی 

بطور " خودمانی با ایوانوف"پس از آن صحبت های . غذای چاشت بطور غیر منتظره دریک فضای گرم و دوستانه بپایان رسید. بودند
فطرتًا شخصی است که  بوریس ایوانوفمعلوم شد که . بلکه در سائر خانه ها اوسادچیتواتر صورت می گرفتند، نه تنها در منزل م

البته در عقب میز هیچگاهی در بارۀ . دوست دارد صحبت کند و در گفتگوهای دلچسپ سهم داشته باشد و فکاهی های دلچسپی حکایت کند
بطور مثال باری . در مورد خود نهایت کم حرف میزد ایوانوف. به کابل آمده بود صحبت نمیشد ایوانوف نوظیفه، مأموریتی که بخاطر آ

در جواب سؤالی که چرا او ُملی میده شده را با زردک که با روغن آفتاب پرست مخلوط شده باشد دوست دارد، گفته بود که در شهر 
 .بسیار مشهور است، جائیکه او تولد یافته است غذای مذکور لینینگراد

بیهوده از "است و " تنها"می کردند که چنین یک مرد با اتوریته، جذاب و متمول " ناآرامی"احساس " دفتر"بسیاری از خانم های کارمندان 
" هائیتن"همسر  مسؤول امور امنیتی سفارت با خود رفیقۀ خود را که زن  تمارا، "ایوانوفمجالس خودمانی با "در یکی از ." دست میرود
 .درآمد ایوانوف همین زن پس از دوسال به عقد. که به حیث داکتر دندان در کلینیک سفارت کار میکرد آورد رئیسهبود به نام 

 

، موروزوف -آرلوف( در کابل. بی. جی. کی" کشف خارجی"آمر دفتر ) اوسادچیاز سرکوبی قیام هرات،  دو روز پس از پس
به اتاق، اوسادچی دروازۀ دفترش را بست تا کسی مزاحم  پس از ورود آنها. احضار کردرا نزد خود  ستاراستین، و خوتیایف

تازه دم شده، بوره، بشقابک  چایقرار داشت "  دفتر"که پهلوی میز کار آمر  میز کوچکیباالی .  صحبت آنها نگردد
متداوم و مفصل  اوسادچیبت ها در دفتر اینهمه گویندۀ آن بود که صح. کریستالی با کشمش و سائر خوردنی ها چیده شده بودند

 .خواهند بود
باید گفته شود که در رابطه به قیام هرات ما طوریکه می توانستیم وظایف خود : "رشتۀ سخن را بدست گرفته گفت اوسادچی

ما به آمرین  بطور مثال. اطالعات جاری را به سرعت به مرکز می رساندیم. نه بسیار بد و نه هم بسیار خوب. را اجرا نمودیم
یا چی وقت دسته های ناراضی و . خود خبر میدادیم که در فالن روز در فالن منطقه، فالن قطعه به شورشیان پیوست

قابل ، آنها اطالعات را از افراد "ضد کشف خارجی"تشکر از کارمندان ادارۀ . خشمگین مردم به فالن نقاط حمله ور گردیدند
ه خانه را حریق فرا گرفته باشد و تو به آن فکر میکنی که از کدام جانب باید آتش را هنگامیک. بدست می آوردند اعتماد

خوب، این صرف یاد آوری از وقایعی است که اکنون اتفاق . خاموش نمائی اینگونه اطالعات نهایت مهم ارزیابی می شود
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در برابر آنها وظایف دیگری قرار . رستادندنیز  به مرکز می ف" همسایگان دور"و  بوگدانوفاطالعات مشابه را . افتاده اند
اطالعات . ما نمی توانیم صرف آنچه را که می بینیم خبر بدهیم. به این شکل باشد" مرکز"اما اطالع رسانی ما نباید  به. دارند

 !داریمعهده  استیم که پیش برد امور کشف سیاسی را به ادارۀما  . ما باید پیش گوئی و انکشاف اوضاع را در بر داشته باشد
. حاضر در دفترش را از نظر گذراند همکارانپس از ادای جملۀ آخر  در حالیکه تبسم تمسخر آمیزی بر لب داشت  اوسادچی

کمافی السابق با دیدگان بی تفاوت، آرام آبی و فوالدی خود بطرف آمرش می نگریست، اما انگشتان  موروزوف  - آرلوف
با دقت تمام به بشقابک که در آن کشمش بود خیره شده بود،  ستاراستین. ی چای پرداختندمنزه او به چرخ دادن قاشق نقره ا

حرفهای آمر را به آدرس خود طعنه آمیز پنداشته  خوتیایفدر میان آنها صرف . گوئی می خواست تمام کشمش ها را بشمارد
 : هیجانی گردیده و بالحن جنجال برانگیز گفت

 ."ما درست دو ماه قبل وقوع قیام هرات را پیشگوئی نمودیم. اده کرده بودیمما بارها پیش بینی ها را آم"
 ."من کدام سندی را در این مورد به یاد ندارم: " تعجب نموده اعتراض کرد اوسادچی
فرستادیم مستقیمًا از قیام در هرات یاد نمیکرد  این " مرکز"گذارشی را که ما پس از دریافت امضای شما به : "خوتیایف

سناریوی مذکور . حکایت میکرد که می توانست در کابل یا در هر شهر دیگر افغانستان اتفاق بیافتد یذارش از سناریوگ
دیده میشود که همسلکان ما . گذارش مذکور را ما به مسکو از طریق ُپست فرستادیم. بصورت مکمل در هرات عملی گردید

 ."در مسکو به آن هیچگونه توجهی نکردند
 ."ارسال بداریم" مرکز"ذریعۀ تلگراف به  اسناد را این قبیلخوب، بیائید منبعد : "یشنهاد نمودپ اوسادچی
 "شما فکر می کنید در این صورت آنها سرنوشت دیگری خواهند داشت؟: "با لجاجت پرسید خوتیایف
 ."هند خواندخوا میدیانیک یاکریوچکوف در اینصورت اینگونه گذارشات را حداقل : "استدالل کنان اوسادچی

من درک میکنم که مسئلۀ ارسال گذاراشات ذریعۀ ُپست ! اوسادچیرفیق : "با آواز بدون هیجان و آرام گفت موروزوف -ارلوف
می " مرکز"اما من تصور می کنم که مهم تر از همه محتوای گذارشاتی است که ما به . یا تلگرام  به مرکز نهایت مهم است

در شرایط کنونی از طریق کانال های مختلف اطالعات . ا در اختیار آمرین خویش قرار می دهیمفرستیم، کدام پیش بینی ها ر
، رفقای افغان ...در معلومات مذکور گفته می شود که گویا انقالب قوت می گیرد. بدون معطلی به مسکو فرستاده می شوند

دست می آورند، بنیۀ اجتماعی خویش را هرچه بیشتر در راه پیاده نمودن اصالحات انقالبی مؤفقیت های چشمگیری را ب... ما
نهایت وخیم  کشوردر این ... که اینطور نیست، ما می دانیم و آگاه استیم که اوضاع... اما ما و شما میدانیم. وسعت می بخشند

 کرد؟ در چنین یک فضای اطالعات ما چگونه به نظر خواهند رسید، آیا آمرین ما آنرا به درستی درک خواهند. است
 ستاراستینمخاطب )، والیریبطور مثال . این ارتباط می گیرد به آنکه ما چی را و چگونه بنویسیم: "اوسادچی معتقدانه گفت

 "پیشگوئی های تو در مورد انکشاف انقالب ثور چی است؟( است
 : نشان ساختدست از حساب کردن کشمش های کوچک در بشقابک شیشه ای برداشته اندوهگینانه خاطر  ستاراستین

 ." من در اینباره هیچگونه نظر خوشبینانه ابراز کرده نمیتوانم"
 :سپس در حالیکه میخواست نظر خود را توضیح نماید، گفت

از این ... من خبر دارم که مبارزۀ طبقاتی و. لینینیزم را عمیقًا آموختم -شما میدانید، من در وقت و زمانش تئوری مارکسیزم"
 -قصد ندارم تئوری مارکسیزم یچ صورته بهخواهش میکنم مقصدم را بخوبی درک کنید، من . اردقبیل چیزها وجود د
مگر من فکر می کنم که در افغانستان اصول جهانی تئوری قابل تطبیق . من عقل خود را از دست نداده ام. لینینیزم را رد نمایم

تره کی و امین از پیروزی حتمی . عاجز استم آندرک که من از  شودنبوده یا هم اصول مذکور در اینجا طوری عملی می 

بکار  نفردر متن روسی کلمۀ دری )اما این طبقۀ کارگر در افغانستان کجا است؟ آیا نفرهای . طبقۀ کارگر یاد آور می شوند

توانند واشل ها را چرخ می دهند یا در مطبعۀ دولتی کار می کنند، می " جنگلک"که در مؤسسۀ ترمیم موتر ( رفته است
کارگر نامیده شوند؟ یا شاید کارگرها آنهائی باشند که در ورکشاپ های کوچک موترهای عوارض دار و پس از تصادم را 
ترمیم می نمایند؟  مشاورین حزبی ما به مرکز گذارش می دهند که انقالب ثور خصلت کارگری و دهقانی دارد، پروفیسور 

عۀ افغانی حرف می زند،  از ظرافت ها و پیچیدگی های این ُبعدها یاد آور می در مورد کثیرالبعدی بودن جام دووریانکوف
تحلیل او تأکید می کند که طبقۀ کارگر و  آخرینولی با اینهمه در . اشاره می کند" اقشار در میان طبقات موجودیت" شود،  به 

سی همه چیزها درست به نظر می رسند، نظر به قواعد جامعه شنا.  دهاقین زحمتکش تحت رهبری خلقی ها پیروز می شوند
مگر وقتیکه من عقل سلیم خود را بکار می اندازم  و شرایط مشخص قریه جات افغانستان را که من در آنها بوده ام تصور می 
 کنم،  دکانداران مشخص کابل را در نظر می گیرم، افغانهای مشخص را که با آنها آشنا استم به یاد می آورم، من اصاًل نمی

من به آن . شوندتوانم درک کنم که اصالحات انقالبی را که تره کی وعده داده است چگونه می توانند در این کشور عملی 
استند  یاگر قبول کنیم که صدور آنها نتیجۀ کدام دسیسه نبوده است، فرمان های 3و شماره  ۲عقیده استم که فرمان های شماره 

ثبات بسازند، زیرا آنها نتیجۀ افکار معیوب و عدم آگاهی از شرایط افغانستان را به تا عمدًا اوضاع را در این کشور بی 
من باور دارم که طی چند ماه، و این با در نظر داشت آنکه تحوالت اجتماعی در افغانستان بسیار . وضاحت نشان می دهند
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من در اینباره به شما  اوسادچیاشید رفیق اگر به یاد داشته ب. بطی رخ می دهند، جنگ مردم به ضد خلقی ها شروع می شود
 .در شروع خزان گذارش داده بودم

. که پیشانی اش را چملک ساخته بود و با دقت به پیالۀ چای سرد شده مینگریست با گرفتگی سرش را تکان داد اوسادچی
چای را اینبار نه با انگشتان در حالیکه چهرۀ تسخیر ناپذیرش را حفظ کرده بود، بشاش تر از قبل قاشق  موروزوف - ارلوف

 .به نوبۀ خود با دقت عکس العمل آمرینش را زیر نظر گرفته بود خوتیایف. چرخ می داد با هر دو دستیک دست بلکه 
تحلیلی را که تو از انکشاف اوضاع در افغانستان بعمل آوردی بنیاد  (ستاراستین) والیره: "پس از مکث طوالنی گفت اوسادچی

در .  نهایت احساسی است، بی حد بد بینانه است، اما در هر حال این تحلیل نیز حق دارد وجود داشته باشدکافی ندارد،  
در سطح بلند ترین مقامات در جریان این "  مرکز"صورتیکه کسی از منابع معتبر و قابل باور ما به این نظر باشد پس بگذار 

 ."نظر قرار داشته باشد
میتوانی پیشگوئی های خود را در مورد انکشاف اوضاع سیاسی در افغانستان ارائه نمائی، مگر تو : "جملۀ اخیر معنی میداد

 ."مشروط با آنکه نظریات مذکور از طرف اجنت های بلند رتبه و قابل اعتماد خبر داده شده باشند
نشود که : "ابراز داشتکه به سختی جرئت می کرد لب به سخن بگشاید تشویش خود را در اینباره چنین  موروزوف -ارلوف

در مورد ضرورت و " مرکز"بگو مگو ها حاکی از آن استند که ... همۀ ما را منفک کنند... پس از چنین پیشگوئی ها
بزودی قابلیت آن " اگسا... "به آن باور استند که... بعضی ها... در کابل به  فکر افتاده است" کشف خارجی"موجودیت دفتر 

 .زاید خواهد بود" دفتر"معلومات مورد ضرورت را به مسکو بفرستد، بنابرین را خواهد داشت تا خود 
 .نتوانست از پوزخند زدن خودداری نماید ستاراستینهنگام شنیدن سخنان معاون همه حاضرین متوجه شدند که 

چی گپ : "پرسیدنگاه هراس آمیزی می اندخت با جدیت ( ستاراستین)در حالیکه بطرف کارمند جوان اوپراسیونی  اوسادچی
 "است؟

من در مورد آن فکر می کردم که جلسۀ مشابه جلسۀ ما ده هزار " میدانید در بارۀ چی من اکنون فکر میکردم؟: "ستاراستین

من به یاد یکی از بخش های شاه نامۀ موروزوف - ارلوفهنگام شنیدن حرفهای رفیق . جا داشته است قبلسال 
   

فردوسی  

او عادت داشت همۀ کسانی را که به او خبر های بد . ضحاک شاهی بود ظالم: " خش قرار ذیل استشرح مختصر این ب. افتیدم
آنها باید خواب ضحاک را تعبیر . باری نزد او فالبین ها، کسانیکه آینده را پیشگوئی می کنند آمدند. را می آوردند اعدام کند

 (:را به شرح ذیل نقل میکنندنویسندگان در این بخش از زبان فالبین ها شعری )  .میکردند
 زبان فالبین ها به خشکی گرائیده، چهره های شان نمناک،"

 آنها در شتاب اند، تا از هراسی که دارند به یکدیگر بگویند،
 اسرار را به شما، ای پیروان حقیقت باز میکنیم
 زندگی از دست رفته، زندگی بی ارزش است،

 مو اما اگر حقیقت را از ترس کتمان نمائی
 ."بدون آنهم ما را به دار خواهند آویخت

با دستش دوستانه به شانۀ  خوتیایف. پدیدار گشت موروزوف - ارلوفتبسمی در صورت . با آواز بلند قهقهه سر داد اوسادچی
پرداختند و مدت طوالنی گفته های حکیمان را از کتاب های قدیم نقل قول همه حاضرین  به صرف چای . زد ستارستین

 .ندمیکرد

یکلی سیآ ستبلی، به گفتۀ : "نقل قول های تأریخی را جمع بندی نموده گفت اوسادچی
106

که قباًل بوده، باز هم اتفاق  چیزی: "

اما : "ادامه داد اوسادچی..." میافتد، چیزیکه شده بود باز هم خواهد شد، در زیر این آسمان کبود هیچ چیز نوی وجود ندارد
من هم فکر می . من با پیشگوئی های ناخشنودانه ای که شما ارائه می کنید موافق استم. نرویمبیائید که از اصل موضوع دور 

اما این جنگ، جنگ میان یک قشر . کنم که افغانستان در لب پرتگاه قرار داشته و در اینجا به زودی جنگ شروع می شود
اینجا، جنگ . ن و استثمار کنندگان نخواهد بودجنگ میان استثمار شوندگا. اجتماعی علیه قشر دیگر اجتماعی نخواهد بود

طوریکه حوادث هرات نشان داد، رژیم کنونی در آینده نخواهد توانست به اندازۀ . اکثریت مردم علیه رژیم حاکم در می گیرد
را به مسکو من به آن باور استم که وظیفۀ ماست تا اطالعات و معلوماتی . کافی به وفاداری اردو و پولیس اتکاء داشته باشد

                                                           
105

داستانی افسانوی است که در قرن دهم میالدی به زبان شعر توسط شاعر کبیر زبان دری فردوسی نوشته " شاهنامه: " "در بارۀ شاهنامه نویسندگان روسی در پاورقی چنین نوشته اند. 

 ."باستانی شمرده میشوند بیشترقبل از میالد نیز (X-VI) ًا از زمانه های حکایت میشود که حتی در کتاب مقدس زردشت ها در داستان مذکور ضمن. شده است

106
 Ecclesiastes . است داوودپسر  سلیمانکتاب مقدس و در باره  د عتیقعههای  نام یکی از بخش جامعة بن داودکتاب .  

 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%87%D8%AF_%D8%B9%D8%AA%DB%8C%D9%82
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%88%D8%AF
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ما باید کاری بکنیم که نیازمندان معلومات ما بتدریج و . ارسال داریم تا آمرین مسکو را نه کر بسازد و نه هم به وجد بیاورد
بدینترتیب .  آرامی به آن نتیجه برسند که اندوخته های تره کی و طرح های بعضی از مشاورین حزبی شوروی میان تهی استند

باید یک گذارش تحلیلی مفصلی را که به شکلی از اشکال پیشگوئی های ما در آن منعکس شوند  در روز های نزدیک ما
قبل از . بهتر است تا در مسکو با آن هرچه بیشتری از اشخاص آشنا شوند. گذارش مذکور نباید اشد محرم باشد. ترتیب نمائیم

به نظر شما گذارش متذکره باید در بر . تی را به راه اندازیمآنکه به آمرین چیزی را ثابت کنیم باید با آنها فعالیت های مقدما
 "گیرندۀ کدام موضوع باشد؟

با در نظر داشت آنکه در حوادث هرات نقش نیروی محرکه را روحانیون مسلمان بازی کردند، به : "پیشنهاد نمود خوتیایف
 ."اف اوضاع در افغانستان ترتیب دادنظر من باید سندی را در بارۀ تأثیر اسالم بنیادگرا و روحانیون در انکش

 "آیا در اینباره معلومات کافی وجود دارد؟" محتاطانه سؤال کرد که  موروزوف - ارلوف
فکر میکنم برای ترتیب گذارش مورد بحث میتوان نه : "خاطر نشان ساخت" دفتر"برای آرامش خاطر معاون آمر  خوتیایف

نیز اسناد و مدارکی را ( ستاراستین) والیری افزون بر آن. ت باز نیز استفاده کردتنها از اطالعات اجنتوری، بلکه از معلوما
 ."که برای رسالۀ فوق لیسانس خویش جمع آوری نموده با ما شریک خواهد ساخت

معلم ماآبانه بر نوک بینی و در حالیکه پیپ اش را ُپف ُپف "در دفتر خود، عینک های  موروزوف - ارلوفچند روز بعد 
تهیه نموده بود، می " در مورد تأثیر روحانیون باالی انکشاف اوضاع سیاسی در افغانستان" خوتیایفگذارشی را که  میکرد
را یکی پی دیگر " یاووا"که با دل لرزان سگرت های ارزان قیمت ( خوتیایف)در عقب میزکی همجوار، مؤلف گذارش . خواند

 .را در مورد گذارش خود می کشید می کشید، نشسته بود و انتظار عکس العمل همکاران
طوریکه چندی قبل قیام هرات با تمام وضاحت نشان داد مخالفین رژیم جدید قصد داشتند در : "می خواند موروزوف - ارلوف

ی که قدرت را اسالم در برابر بی خدا ها و کمونیست هایفعالیت های تبلیغاتی خویش با تمام قوت از شعار های دفاع  از 
در فعالیت های تشکیالتی خویش ضد انقالبیون قصد دارند باالی امکانات وسیع روحانیون دینی . ته اند استفاده نمایندبدست گرف
 (".مانند ایران)اتکاء کنند 

در : و دیگر اینکه. باید تصحیح گردد... در اینجا اندکی( خوتیایف)ولودیا : "در اینجا مکثی نموده گفت موروزوف - ارلوف
برای وسعت دادن انقالب اسالمی استفاده ... که چطور آیت اهلل های ایران از موقف خویش ... بنویس... یک پاراگراف

 ."نمودند
 .سرش را با عالمت مؤافقت تکان دادخوتیایف 

افغانها، مخصوصًا دهاقین آنرا با شیر مادر  اسالم، دینی است که توده های وسیع: "به خواندن ادامه داد موروزوف - ارلوف
دین مذکور طی قرن ها مردم را به روحیۀ برادری عمومی مسلمان ها .  جذب نموده و از آن کور کورانه پیروی می کنند

تربیه نموده، اینکه همه چیزها از قبل از طرف خداوند تعیین گردیده و بدین ترتیب تضادهای موجود را در شعور مردم می 
ی کند که یک مسلمان با عزت باالتر از پیروان مذاهب دیگر و مخصوصًا باالتر دین اسالم همیشه به افغان ها تلقین م. زداید

این مذهب به افغان ها هکذا نظریۀ عادل بودن امت اسالم را و مردود بودن اصول . می باشد( بی خدا ها)از آتی ایست ها 
 .ین میکندادارۀ مدنی را که در سائر کشورها و قبل از همه در کشورهای اروپای معمول است تلق

، محدویت تماس اهالی والیات با (از فیض سواد بی بهره اند  ان افغانستانگفیصد باشند 90در حدود )سطح پائین سواد مردم 
اقشار تعلیم یافتۀ کشور و همچنان اینکه از زمان ایجاد دولت افغانستان دین اسالم، دین رسمی این کشور بوده و هرگونه امکان 

عوامل مذکور باعث شدند که افغانها تقریبًا بدون استثنی مذهبی شده و . تبلیغات آتی ایستی منع بوده استبرای به راه اندازی 
شدیدًا با رسوم و عنعنات افغان ها گره  هدایات دین اسالمبا گذشت قرن ها . نفوذ روحانیون دینی باالی آنها همگانی گردد

ن آمده که از طریق آن نظریات و عقاید جدیدی که از بیرون داخل جامعۀ به میا" فلتر"خورده و در نتیجه چیزی مشابه به یک 
 ."نگذرند"یا " بگذرند"افغانی می شوند، میتوانند باید 

در صد و  30را  سنی هاآمار ادارۀ احصائیۀ افغانستان کمیت . فیصد اهالی افغانستان پیروان دین اسالم استند 93اضافه از 
یکی از  .رسد هزار می 2۳0تعداد روحانیون دینی در این کشور حد اقل به . موده استدر صد تخمین ن 13را  ه هاعشی

روحانیون برخاسته از میان همه طبقات و اقشار . خصوصیات مهم روحانیون در افغانستان ترکیب کثرت طبقاتی آن می باشد
 .اجتماعی جامعۀ افغانی بوده و در میان آنها فعالیت می کنند

بسیاری از متشبثین در افغانستان منشه های روحانی داشته یا از .  ر میان بورژوازی ملی چشمگیر استتأثیر روحانیون د
. در این زمره میتوان از تاجرین کالن مانند آق مراد، قاری یمن وغیره یاد آوری کرد. جملۀ سر سپرده های دینی بوده اند

تبلیغاتی بدست آوردند، سپس در مؤسسات مختلف  -ای دینی برخی از روحانیون که عواید مقدماتی خویش را از فعالیت ه
 .تجارتی سرمایه گذاری نموده و بدینترتیب روابط محکمی را با سرمایه داران در داخل و خارج از کشور ایجاد نمودند

عضای ریاست ا: ، در برگیرندۀ آنهائی بوده  و استند که در خدمت دستگاه  دولتی قرار دارند"رسمی"روحانیون به اصطالح 
عمومی شئون اسالمی شورای وزیران جمهوری دیموکراتیک افغانستان، روحانیونی که در تشکیالت وزارت خانه های عدلیه، 

بیشتر از " رسمی"روحانیون  که می رسدچنین به نظر . اطالعات و کلتور، استادان فاکولتۀ شرعیات پوهنتون کابل قرار دارند
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در عین حال نباید از یاد برد که روحانیون مذکور می توانند در ظاهر با خلقی . رژیم جدید استنددیگران متمایل به همکاری با 
 .متنفذین دینی، دشمنان جمهوری دیموکراتیک را بازی کنند" گماشتگان"ها همکاری نموده در حقیقت نقش 

 
را "... گماشتگان"کلمۀ : "ساخته گفت با آوازی که به سختی شنیده میشد کلمات باال را در متن تصریحموروزوف  - ارلوف

 ."به یک کلمۀ که نه تنها برای مأمورین استخبارت مفهوم باشد... تعویض کن
 .سرش را باز با عالمت مؤافقت تکان داد خوتیایف

قرار سران اقوام، فئودال ها در قریه جات یا در ارتباط نزدیک با روحانیون . روحانیون در اردو و پولیس نیز وجود دارند"
باالی ( مالهای گذر و مالهای قریه ها)سر انجام نفوذ قشر پائین روحانیون . دارند یا هم خود شان از آنها نمایندگی می کنند

مالهای مذکور ادارۀ نمازها و دعا خوانی های روزمرۀ را به عهده داشته و خطبه . توده های وسیع مردم نهایت عمیق است
 .می برند های روز جمعه را در مساجد پیش

مال هنگام تولد کودک حضور می داشته باشد، پس از آنکه کودک اندکی رشد می یابد مال او را سنت می کند، سپس مال به او 
در صورت . وقتیکه زمان تشکیل خانواده فرا می رسد، مال مراسم عقد نکاح را به پیش می برد. در مدرسه سبق می دهد

طبق معمول مال ها . مین مال نقش طبیب مردمی را بازی کرده به تداوی او می پردازدبیمار شدن یک افغان دهقان بازهم ه
اکثر افغان ها بخاطر نوشتن و قرائت مکاتیب و نامه ها، . یگانه اشخاص با سواد در قریه ها، گذرها و ولسوالی ها می باشند

روحانی، قاضی، در حقیقت همان مال بوده که . دترتیب سند رسمی یا عریضه عنوانی دوایر دولتی مجبور استند نزد مال برون
 .عدالت را در پائین ترین سطح به دسترسی مردم قرار می دهد

عماًل در همه مناطق افغانستان رسمی وجود دارد که مطابق آن مؤمنان به نوبت هر روز مال را به خانه های خویش برای 
زمانی در قریه های روسیه چوپان را به منزل دعوت کرده  این رسم مشابه رسمی است که یک) صرف غذا دعوت می کنند 

این معمول به مال زمینۀ آنر فراهم می سازد تا با زندگی شخصی اعضای جماعت خویش از نزدیک آشنا .( به او غذا می دادند
 ."نماید" ذهن شوئی"هر مؤمن را  متواترباشد و بطور 

 .موده قیافه اش را ترش ساختتأکید ن" ذهن شوئی"باالی کلمۀ  موروزوف - ارلوف
با تأسف باید گفت که مالحظات فوق الذکرغالبًا از طرف فعالین حزب دیموکراتیک خلق و مأمورین استخباراتی جمهوری "

بطور مثال، . دیموکراتیک که تالش دارند فعالیت های تبلیغاتی روحانیون را تحت کنترول درآورند در نظر گرفته نمی شوند
معمواًل برای تشخیص فعالیت های ضد حکومتی این یا آن روحانی به مسجد جائیکه مال " اگسا"اجنت های  فعالین حزبی و

این قبیل فعالیت ها هیچگونه نتیجۀ بدست نمی دهد، زیرا هنگام حضور تعداد زیاد مردم مال از . خطبه می خواند می روند
کارها را با مؤفقیت زیاد حین صحبت های انفرادی با هر باشندۀ مال ها اینگونه . دست زدن به تبلیغات ضد دولتی هراس دارد

 .قریه پیش می برند مخصوصًا وقتیکه مال در منزل اعضای جماعت خویش قرار می داشته باشد
اجتماع مسلمان ها مانند سائر جوامع دینی دارای سلسلۀ مراتب می باشد، اگرچه این سلسلۀ مراتب مثل مسیحی ها آنقدر سخت 

دلچسپ تر آنکه سلسلۀ مراتب یاد شده ارتباط به آن ندارد که مال در کدام سطح موقعیت اجتماعی قرار دارد، . نیست گیرانه
قدامت و :  اعتبار روحانی یا مال به نوبۀ خود وابسته به عناصری است مانند. بلکه به اعتبار و حیثیت وی رابطه دارد

نوادۀ محمد یا به کسی از اصحاب، داشتن تحصیالت عالی در مسائل دینی، با افتخارات خانوادۀ او،  نزدیکی اجداد وی به خا
که کرسی های بلند را در " روحانیون رسمی"بدین ترتیب محال است تصور کرد که کسی از جملۀ به اصطالح .  عزت بودن

برای تقلید برای آنعده از  ریاست عمومی شئون اسالمی و دیگر ارگان های دولتی جمهوری دیموکراتیک دارند، مراجعی باشند
دستگاه مشاورین را که در میان حزب  مسؤولمی خواهیم توجه خاص مأمورین . مالهای که در سطوح پائین قرار دارند

دیموکراتیک خلق کار می کنند و قبل از همه دقت کسانی را که پیشنهادات سیاسی را برای رهبری جمهوری دیموکراتیک 
د به آن جلب نمائیم که در واقعیت جایگاه یک روحانی در جامعۀ افغانی برابر با مقام یک مامور در افغانستان ترتیب می نماین

 .دستگاه دولت است
.  افغانستان از اعتبار قابل مالحظه برخوردار استند سنیپیشتازان طریقت های قدیمی صوفی در میان روحانیون مذهب 

به مثابۀ گفتار خداوند پنداشته می " یا حضرت" پیر"هرسخن . د ندارداز طرف مریدان و پیروان سرح" پیر مقدس"ش پرست
 .بدون چون و چرا اجرا می شود، ولو اگر به قیمت حیات پیروان هم تمام شود" حضرت"یا " پیر"امر . شود

هزار پیرو که حد اقل چهار ( رهبر طریقت نقشبندی)« سبغت اهلل مجددی»در زمرۀ حضرت های پر نفوذ افغانستان میتوان از 
« سید احمد گیالنی»تعداد مریدان رهبر طریقت صوفی قادریه، .  و مرید در میان روحانیون متوسط و پائین دارد نام برد

در میان پیروان گیالنی تعداد معین از سران اقوام پشتون والیات ننگرهار . کند ر تن تقرب میاهز 1۳حد اقل به ( افندی جان)
یکی از دشمنان آشتی ناپذیر رژیم . ر عقب هر کدام آنها صدها و حتی هزاران تن طرفدار ایستاده اندو قندهار قرار داشته که د

، در حقیقت هستۀ اصلی ضد مریدان سر به کف. مرید در والیت لغمان دارد 1۳00الی « میاگل تگابی»کنونی به نام 
و اتباع شوروی استند و اکنون در قلمرو جمهوری انقالبیون را که  آمادۀ انجام هر گونه کارها علیه رهبری افغانستان 

 .دیموکراتیک افغانستان فعالیت می کنند تشکیل میدهد
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پیروان مذهب . استندبیشتر از خانواده های حضرت ها بسته و متحد   ملیون بوده ۱ -3 شیعه گان افغانستان که تعداد شان از
که قوم هزاره طی قرن ها متقبل گردیده است، آنها را مبدل به یک  را یدشواری هائ. شیعه اکثرًا مردم قوم هزاره می باشند

اقتصادی خویش  -هزاره های پیرو مذهب شیعه در ساختار داخلی اجتماعی . گروپ خاص اجتماعی در جامعۀ افغانستان نموده
 "داقت و پاکی اشاز هر کس به اندازۀ استعدادش و برای هر کس مطابق ص: "غالبًا اصول تئوری خمینی را که می گوید

قشر مذکور . اما بیشتر از همه بسته و در عین حال اسرار آمیز تر از سائرین در این کشور پیروان مذهب اسماعلیه می باشند
 ."قرار دارند« کیانی ها»تحت رهبری اعضای خانوادۀ 

ما می " مشاورین هوشیار... "ۀدر چنین یک جامع: "در حالیکه به فکر فرو رفته بود با خود زمزمه کردموروزوف  - ارلوف
 ."خواهند سوسیالیزم بسازند

 .از فرط سگرت کشیدن زیاد سرفه کرده و فلتر را با قوت فشار داد خوتیایف
باری یکی از متنفذین دینی حین صحبت با یک تن از کارمندان ما سعی کرد تا ما : "به خواندن ادامه داد موروزوف - ارلوف

در : "این متنفذ دینی خاطر نشان ساخته بود. یم جدید را از گام های ناعاقبت اندیشانه بپرهیزاندرا و از طریق ما رهبری رژ
به دین، به عزت و به مال افغان ها نباید تعرض صورت : مگر سه کار را نباید کرد. این کشور میتوان هر کاری را کرد

 ."بگیرد
 .دار های این شخص محترم و متنفذ نموده استامین کارهای بی شماری را برخالف هش -اما حکومت تره کی 

، در حقیقت مناسبات وداالن لغو قرار دادئو ف که قرضداری های دهاقین را در برابر سودخوران  ۲با صدور فرمان شماره 
ترتیب  اقتصادی که طی سده ها در قریه های افغانستان اسقرار یافته بودند صدمه دید،  بعضی از خانواده های قوم پشتون بدین

، فرمان مذکور اوضاع را در قریه ها و در "در بارۀ اصالحات ارضی" 3فرمان شماره . درآمد های خود را از دست دادند
این فرمان ها بیشتر خصلت سرکشانه، و حتی تحریک کننده داشته و تطبیق .  میان اقوام افغانستان هرچه بیشتر متشنج ساخت

میتوان تأکید کرد که فرمان های مذکور با . ی دست داشت به ناکامی مواجه ساختاصالحات مهمی را که حاکمیت جدید رو
فرمان های مذکور در .  شتاب زدگی ترتیب شده، قبل از وقت بوده و به مردم در مورد آنها توضیحات الزم داده نشده است

کثر موارد قرضه ها، کمک ها و واقعیت به سود خوران و فئوداالن ضرر خاصی نرساندند، در حالیکه دهاقین عادی در ا
 ."وسایل تولید را که قباًل از سود خوران و فئوداالن می گرفتند از دست دادند

و ." باالی سبک نوشته در این قسمت کار کن: " توصیه کرد خوتیایفبه این نقطه رسید به  موروزوف - ارلوفپس از آنکه 
 .خواندن غرق شددر حالیکه در حاشیۀ سند نشانی می گذاشت مجددًا به 

مالهای ناراضی . طبیعی است که شرایط بوجود آمده در قریه ها و میان اقوام افغانستان منافع روحانیون را در برگرفته است"
 .از حاکمیت جدید،  با مهارت تمام توده های مردم را به ضد رژیم تحریک می کنند

 .نمودو در میان برخی از اقوام پشتون شدت کسب حین خزان سال پار تظاهرات ضد حکومتی در دامنه های پامیر 
حکومت برای سرکوبی این تظاهرات تضییقات بی رحمانه را الی پرتاب بم های پنجصد کیلوگرامه از هوا به راه انداخته و 

 .قریه های مکمل را از بین بردند
آنعده از فعالین  ۱مطابق فرمان شماره ." دتعرض به عزت مردم افغانستان خوان"همزمان اقداماتی عملی شدند که گیالنی آنرا 

بودند شروع به با سواد ساختن زنان دهات نموده و می طلبیدند تا آنها از پوشیدن  گردیدهحزبی که از کابل به والیات اعزام 
 .اجه شدندفعالین مذکور با عکس العمل شدید شوهران، پدران و برادران این زنها مو. لباس های عنعنوی مسلمان ها بپرهیزند

تالش های مردم برای به راه اندازی جرگه ها در . عنعنوی منع قرار داده شد گردهم آئی های اقوام پشتون در جرگه های
 مطابق امر برادر. بعضی از مناطق از طرف حکومت با استفاده از تسلیحات زمینی و هوائی سرکوب گردیدند

امور امنیتی والیت کندز مقرر گردیده است در برابر چشمان  مسؤولیث که به ح« عبداهلل امین» ،«حفیظ اهلل امین»ارشد 
از فرط دسترسی به « عبداهلل امین». ساختاهالی محل ده ها تن از مخالفین بی گناه رژیم را در رود های این والیت غرق 

د که قتل و اعدام مردم و الزم است خاطر نشان ساخته شو. )قدرت و زور الیتنهائی عقل خود را کاماًل از دست داده است
محسوب میشود، زیرا در نتیجۀ چنین  کبیره گناه دین اسالم حیوانات بدینترتیب و همچنان از طریق خفک کردن مطابق هدایات

در والیات و حتی در کابل مواردی تجاوز جنسی از طرف .( یک قتلی از جسم خون که در آن روح جا دارد بیرون نمی شود
تمام این واقعات برق آسا در اختیار عامه قرار گرفته و قهر و غضب . ندان امنیتی و اردو جا داشته اندفعالین حزبی، کارم

موارد مذکور در تبلیغات مال ها نهایت مؤثر واقع شده و آنها یکبار دیگر معتقدانه و با . میکندتوده های مسلمان را تحریک 
 .نونی یاد آور می شوندحاکمیت ک" ضد اسالمی"، "غیر انسانی"ثبوت از خصلت 

. گرفت فعالیت های مخرش کننده و تحریک کنندۀ روحانیون را متوقف بسازدومت تصمیم حک 19۱9 -19۱3طی زمستان 
بخش عمده ای از .  روی این هدف آنها کمپاین بی رحمانۀ تضییقات را علیه روحانیون مشهور افغانستان به راه انداختند

را از بین « مجددی»اما زمانیکه اقارب و خویشاوندان دست دوم  (.تن ۱0در حدود )ل رسید به قت« مجددی»اعضای خانوادۀ 
این را چی می . به مسلمان ها موعظه می خواند( دنمارک)در مسجد جامع کوپن هاگن « سبغت اهلل مجددی»می بردند خود 

 به بی ثباتی بگراید؟شود نامید؟  بی دقتی خلقی ها یا اعمال عمدی تا بدین ترتیب اوضاع در کشور 
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در همین وقت . یکجا با اقاربش و سائر روحانیون دینی دستگیر و به قتل رسیدند« سرور واعظ»متنفذ دیگری دینی به نام 
در کشور ایران در شهر مشهد قرار داشته و در آنجا نزد یکی از آیت اهلل های ایرانی به نام « واعظ زاده»پسر سرور واعظ، 

 .یکی از سرکردگان اصلی قیام در هرات بود« واعظ زاده». وم اسالمی را فرامی گرفتعل« شریعت مداری»
آنعده از روحانیون . تضییقات حکومت علیه روحانیون دینی باعث بروز مناقشه میان حاکمیت جدید و حلقات دینی کشور گردید

نزدیک خود را از دست دادند، به فعالیت های  که از کشور فرار نموده بودند و مخصووصًا آنهائیکه در نتیجۀ تضییقات اقارب
وسیع ضد انقالبی پرداخته و کتله های بزرگی از مهاجرین را که از رژیم خلقی ها متضرر گردیده بودند به صفوف خویش 

همزمان با این روحانیون دینی با بکار اندازی ارتباطات وسیع خویش فعالیت های ضد حکومتی را در داخل . جلب کردند
 .انستان آغاز نمودندافغ

جهاد را علیه  موصوف 19۱9فبروری  ۱به تاریخ پن هاگن به پیشاور آمده و از کو «سبغت اهلل مجددی» 19۱9در جنوری 
. و شیعۀ افغانستان حمایت کردند نیاز اعالمیۀ مجددی روحانیون متنفذ و با نام مذاهب س.  رژیم جدید افغانستان اعالم نمود

امین صدمه  -البی کشور و کسانیکه در نتیجۀ تبلیغات و همچنان آنهائی که از تضییقات رژیم تره کی همه نیروهای ضد انق
 .دیده بودند، یعنی اقشار وسیع زحمتکشان تحت بیرق روحانیون دینی قرار گرفتند

قابل یاد . افتمیی طوریکه حوادث هرات نشان دادند، در اثر قیام های مشابه افراطی گری دینی میان اقشار وسیع مردم شدت
آوری است که افراطیت مذکور با مهارت خاص از طرف ضد انقالبیون علیه حکومت و علیه اتحاد شوروی استقامت داده می 

اعتراضات مردم را نه تنها می توان در مظاهرات آشکار دید بلکه آنرا در فعالیت های خرابکارانه، سوبوتاژ، فریب و . شود
مشاهدات ما نشان می دهد که برخی از افغانهای که قبل از بروز بحران در مورد رژیم انقالبی و . دخیانت ها نیز مشاهده کر

ی از خود اعمالاتباع شوروی خوشبین بودند، در جریان حوادثی که اتفاق افتادند و همچنان در اثر عصبیت های دینی قادر اند 
 .بروز بدهند که قباًل از شخصیت آنها انتظار نمی رفت

یکه از آنچه در باال ذکر گردید بر می آید روحانیون دینی یکی از نیروهای عمدۀ محرکۀ انکشاف اوضاع سیاسی  در طور
 :در این ارتباط ما پیشنهاد می کنیم. افغانستان معاصر می باشد

نیون دینی ظایف خویش، مخصوصًا حین مشوره دهی ها از طرف مشاورین ما باید همیشه عکس العمل احتمالی روحادر و. 1
 در مورد این یا آن اقدام مقامات افغانی در نظر گرفته شود؛

در کابل در اختیار دارد مقامات افغانی باید به توقف دادن هرگونه تضییقات بی . بی. جی. ۀ امکاناتی که نمایندگی کیبلوسیل. 2
 اساس و غیر موجه علیه روحانیون دینی تشویق شوند؛

( دول اسالمی)از امکانات رسانه های افغانی و خارجی . فعالتر گردد" روحانیون رسمی"الح گان به اصطکار با نمایند. 3
 برای بلند بردن اعتبار آنها در میان حلقات روحانی افغانستان استفاده صورت بگیرد؛

فرهای مذکور حین س. شوند سازمان دادهروحانیون دینی اسالمی اتحاد شوروی به افغانستان  ۀسفرهای مقامات بلند رتب. ۱
 جامع خوانده شود؛ مساجدبگیرد و خطبه های مشترک در نها صورت آافغانی  هم تاهایمالقات های با 

ای برگشتن به کشور و ر تشویق وی برطبخا «یالنیگسید احمد »با استفاده از امکانات اجنتوری تماس های غیر رسمی با . ۳
 ."ابندیادامه ان تأمین همکاری با رژیم جمهوری دیموکراتیک افغانست

. دلچسپ است... گذارش بسیار (خوتیایف) ولودیابلی، : "پس از خواندن گذارش خاطر نشان ساخت مورورزوف - ارلوف
به نظر من پیشنهاداتی .  از قسمت  ها منطقی تر درج گردند. . . صرف بهتر است تا باالی سبک نوشته کار شود و بعضی 

، آنهائیکه سند مذکور را می . . .حتمی نیست. ، بهتر است با مکتوب جداگانۀ ارسال گردد. . .اشته ایدرا که تو در اخیر بیان 
 ."خوانند، بدانند که ما تماس های با گیالنی داریم

در حالیکه ورق ها را از روی میز جمع آوری می کرد و پاکت تقریبًا خالی شدۀ سگرت را در جیب می گذاشت با  خوتیایف
 ."، من همه چیزها را فهمیدمموروزوف - ارلوفسیار خوب رفیق ب: "گفت آرامآواز 

 

 *****************  
این دیگر به یک پروسۀ برگشت ناپذیر . ثور بوجود آمده بود گیر می آمد" انقالب"مسکو هرچه عمیقتر در گردآبی که در اثر 

، اقتصاددانان، نمایندگان ده ها مرجع پلومات هادیمبدل گردیده بود که در آن سیاستمداران، نظامیان، مأمورین استخبارات، 
 .مدنی و صدها ارگان دولتی داخل بودند

مواجه بود سخاوتمندانه به افغانستان تجهیزات نظامی، تسلیحات، مواد خوراکه،  ها اتحاد شوروی که خود با قلت و کمبودی
د صدها متخصص را به خوسرانجام به مصرف مواد سوخت، کود کیمیاوی، تخنیک زراعتی، عراده جات، مواد ساختمانی و 

 .افغانستان می فرستاد
 .ود که مسائل مربوط به افغانستان در جلسات بیروی سیاسی یا سکرتریت آن مورد بررسی قرا نمی گرفتندبهفته ای ن

آندروپوف،  ،گرومیکوبه تأریخ اول اپریل، یعنی ده روز بعد از سرکوبی قیام هرات تحلیل خود را در مورد افغانستان 
 به عهده این چهار تن منبعد مسؤولیت افغانستان را. به کمیتۀ مرکزی حزب کمونیست فرستادند اوستینوف و پونوماریوف
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اینکشور   در آنها گذارش مفصل آنها کوششی بود برای درک اوضاع و همزمان از اقداماتی که در آیندۀ نزدیک باید از.  داشتند
 .ی کردکار گرفته می شد یادآوری م

در شرایط آغاز یک مبارزۀ شدید : " گذارش مذکور با مقدمۀ ایدیالوژیکی که در آنزمان معمول بود بطور ذیل آغاز می یافت
طبقاتی که در یک طرف آن حزب دیموکراتیک خلق افغانستان که بیانگر منافع زحمتکشان می باشد و در جانب دیگر 

." ژوازی کامپرادور و بخش مرتجع روحانیون نمایندگی می کنند قرار گرفتندنیروهای که از زمین داران، فئودالها، بور
روابط پیچیده میان : متعاقب تبصرۀ مذکور بصورت واضح از عواملی نام برده می شد که باعث تشنج اوضاع گردیده بودند

مؤلفین گذارش . د انقالباقوام، افراطیگرائی های دینی، قوم گرائی ها، مشکالت اقتصادی، یکجا شدن همه نیرو های ض
صرف چندی قبل آغاز که اقتصادی  -اعتراف می نمودند که تطبیق پروگرام اعالم شدۀ اصالحات وسیع سیاسی و اجتماعی 

 .یافته است بخش اساسی مردم هنوز از مزایای نظام جدید مستفید نگردیده و محتوای مترقی آنرا احساس ننموده اند
گاهی یک حلقۀ نهایت محدود در نظر گرفته شده بود، مؤلفین آن ضعف های رژیم آود و برای چون گذارش مذکور اشد محرم ب

در گذارش تأکید می شد که حاکمیت جدید فاقد بنیه در محالت بوده و آرزو ندارد با روحانیون و . جدید را نیز کتمان نکردند
ه حزب دیموکراتیک خلق هنوز به یک سازمان همگانی با آنکه در گذارش قید گردیده بود ک.  سران اقوام مخالف گفتگو کند

سیاسی مبدل نگردیده است، اما تهیه کنندگان گذارش در عین حال تمایالت خود را به خصوصیات طبقاتی نشان داده خاطر 
کارگران پیشتاز و مستضعف ترین اقشار دهاقین به صفوف حزب دیموکراتیک خلق نهایت بطی داخل می : "نشان می ساختند

نهایت " و پرچم" خلق"حزب، کمافی السابق نه تنها به کمیت اش افزوده نشده بلکه در اثر مبارزه میان گروپ های ." شوند
در گذارش همچنان گفته می شد که بسیاری از پرچمی های مشهور یا از بین رفته اند یا از فعالیت های ." ضعیف گردیده است

 .گاه دولتی کشیده شده اند و بعضی از آنها به خارج از کشور پناهندۀ سیاسی شدندسیاسی دور شده اند، از صفوف اردو و دست
بسیاری از قوماندانان با مشاهدۀ آنکه : "توجه زیاد در گذارش به موضوع زیاده روی ها و تضییقات معطوف گردیده بود

 .از دستگیری ها هراس دارند همکاران آنها دستگیر می شوند و سپس ناپدید می گردند، احساس بی اعتمادی نموده و
حوادث هرات این گفته ها را تائید نمودند، جائیکه نه تنها قسمت قابل مالحظۀ اهالی بلکه برخی از واحد های اردو به دستور 

 ."قوماماندان شان در صفوف قیام کنندگان قرار گرفتند
دیموکراتیک خلق را به اشتباهات و زیاده روی ها اذعان می کردند که آنها بارها توجه لیدران حزب  سأیمؤلفین گذارش با 

و  گوش نمیدادندبه علت فقدان تجربه و انعطاف پذیری کافی سیاسی به مشوره های ما غالبًا "معطوف می داشتند اما افغان ها 
 ."مشوره های ما را نمی شنیدند

ان حزب دیموکراتیک خلق در مورد اعزام مهمترین پاراگراف این گذارش دربرگیرندۀ خواهشات لیدر! و اکنون، دقت کنید
.  تصمیم ما مبنی بر عدم اعزام قوای شوروی به هرات کاماًل درست بود: "گذارش قید می کرد. قوای شوروی به افغانستان بود

در صورت تظاهرات جدید ضد حکومتی در افغانستان که امکان آنها بعید به نظر نمی رسد نیز باید از همین پالیسی کار 
 ."فتگر

 :در زمرۀ اقدامات فوری در رابطه به ثبات بخشیدن اوضاع در داخل افغانستان اقدامات ذیل پیشنهاد می گردید
 ارتقای سطح جنگی اردوی افغانستان و مؤثریت ارگان های امنیتی، منجمله ارسال جدید تسلیحات و تخنیک نظامی؛-
مخصوصًا در ساحاتی که به استحکام "ادی به این کشور حل و فصل فوری مسائل مربوط به رسانیدن کمک های اقتص -

 ؛"موضعات سیاسی رژیم دیموکراتیک و انقالبی مؤثر واقع شود
الزم است تا به لیدران حزب دیموکراتیک خلق ضرورت تطبیق پیگیرانۀ اصوالحات روی دسوت   . "توسعۀ بنیۀ سیاسی انقالب -

لیت باید در ایون عرصوه سونجیده شوده باشود، بودون انحوراف و زیواده روی         فعا. گرفته شده تفهیم گردد، منجمله اصالحات ارضی
ثور بدسوت موی آورنود و در صوورتیکه     " انقالب"بطور مثال به ذهن دهاقین باید رسانیده شود که آنها زمین را از برکت . . . ها

 10۱؛."انقالبی دفاع ننمایند آنرا از دست خواهند داد -آنها از حاکمیت مردمی 
 وحدت و همبستگی رهبری حزب در پهلوی ازدیاد کمیت اعضای حزب؛استحکام  -
 "آنها را منقسم ساختن، دفع و خنثی سازی نفوذ لیدران ارتجاعی دینی در توده ها؛"کار در میان روحانیون مسلمان،  -
 تضییقاتی؛استفادۀ سنجیده شده از اقدامات . رعایت شدید نظمی که بر اساس قانونیت انقالبی معین گردیده است -
 .اتخاذ اقدامات بخاطر دفع مداخالت کشورهای خارجی در امور داخلی افغانستان -

مذکور مورد بررسی قرار گرفته و  یاداشتپریل در جلسۀ بیروی سیاسی حزب کمونیست اتحاد شوروی ا 12به تاریخ 
 .مندرجات آن معقول نامیده شدند

رملین را با ارسال نامه های خویش زیر بمبارد گرفته بودند و به خواهشات اما لیدران حزب دیموکراتیک خلق مانند کودکان ک
در شروع ماه اپریل . خود مبنی بر اشتراک قوای نظامی اتحاد شوروی در عملیات جنگی علیه مجاهدین ادامه می دادند

                                                           
10۱

صورت گرفته و اکنون صرف ذا با وضاحت تمام ثابت میسازد که راهنماهای شوروی بخوبی درک میکردند که کودتای ثور حرکتی است غیر مردمی و قالبی که به اشارۀ آنها مثال ه.  

 .فغانستان و منطقه دسترسی پیدا کردبا توصل به زور، شانتاژ، تطمیع و نیرنگ میتوان تداوم آنرا ابقا بخشید و طی این مدت به اهداف ستراتیژیک خویش در ا
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که در رأس  یپی شیفنرال پیشنهاد مذکور را حین مالقاتش با رئیس عمومی امور سیاسی قوای مسلح اتحاد شوروی ج« امین»
را هنگام مذاکرات به  یپی شیفباید گفت که این تنها مسئلۀ نبود که جنرال . یک هئیت نظامی به کابل آمده بود مطرح ساخت

: " پس از برگشت به مسکو او گذارش ذیل را به کمیتۀ مرکزی حزب کمونیست شوروی ارائه کرد. تعجب انداخته بود
م مذاکرات محرم مبنی بر بدست آوردن حمایت متخصصین نظامی شوروی یگانه چیزی نبود که درخواست رفیق امین هنگا

به گفتۀ امین لیدران جمهوری دیموکراتیک در قلمرو پاکستان دوستانی دارند که فعالیت های برهم زنی . موجب شگفتی گردید
ی انترناسیونالیستی از طرف اردوی افغانستان نظام دولتی را در آن کشور پیش می برند و آنها باالی بدست آوردن کمک ها

در . اظهار امیدواری کرد تا مشاورین نظامی شوروی نیز به این موضوع ملتفت ساخته شوند« امین»بنابرین . حساب می کنند
. ماز این قبیل را ما به متخصصین نظامی خویش داده نمی توانی یاین رابطه به امین خاطر نشان ساخته شد که توصیه هائ

 ."نظریۀ راه یافتن به بحر افغان ها را آرام نمی گذارد
فقط یک ماه پیش حین سفر .  رئیس امور سیاسی قوای مسلح اتحاد شوروی از مسافرت خویش به افغانستان شاکی گردیده بود

.  تذکر داده شده بود تره کی به مسکو به او از غیر مصلحت بودن نظر اعزام قوا به افغانستان از طرف لئونید بریژنیف مفصاًل
 . . .اما اینک بازهم همان آهنگ ها سر داده شده اند

گی با هیلیکوپتر جن 20الی  1۳طلبد تا خواهش او را مبنی بر ارسال از  می «وریلوفگ»از  «امین»اپریل  1۱به تاریخ 
« امین»دراعظم  افغانستان در جواب مشاور ارشد نظامی شوروی هدایت در میابد تا با ص. عملۀ شوروی به مسکو برساند

قباًل به رهبری افغانستان توضیحات الزمه در مورد عدم مصلحت بودن :  "مالقات نموده و معلومات ذیل را به او خبر بدهد
اشتراک نظامیان شوروی در . اشتراک مستقیم واحد های نظامی شوروی در عملیات جنگی علیه ضد انقالبیون داده شده بود

بیل به دشمنان انقالب افغانستان و نیروهای خصمانۀ خارجی موقع خواهد داد تا کمک های انترناسیونالیستی عملیات از این ق
شوروی به افغانستان را جعل و بدنام ساخته و به تشدید تبلیغات ضد حکومتی و ضد شوروی میان باشندگان افغانستان خواهند 

ردیده گی به افغانستان ارسال گبال هیلیکوپتر جن 2۳ریل سال جاری خاطر نشان بسازید که طی ماه های مارچ و اپ. پرداخت
را معتقد بسازید که با هیلیکوپترهای جنگی که همین حاال در اختیار آنها قرار دارند می توانند « امین»کوشش کنید   . . .است

 ."ل نمایندفصافغانی وظایف مربوط به سرکوبی ضد انقالبیون را حل و  عملۀبا 
او به فشارهای خود کمافی السابق باالی مشاورین شوروی ادامه می داد و آنها باالخره به ". . . ایال دادنی نبود"«  نامی»اما 

تا در افغانستان یک مرکز بزرگ تعلیمی نظامی را مانند چیزی که قباًل در کیوبا اعمار :  فکر یک راه حل مقطعی افتادند
 موتور ریزۀمذکور بر بنیاد لوای " مرکز"در کیوبا در آن بود که " تعلیمی نظامی مرکز"نیرنگ .  گردیده بود ایجاد نمایند

و  گوریلوف، مشاور ارشد نظامی پوزانوفدر تیلگرامی که به امضای سفیر .  قوای مسلح اتحاد شوروی تأسیس یافته بود
 به مسکو فرستاده می شود، نامبردگان محتاطانه ایوانوف. بی. جی. نمایندۀ کی

 .در افغانستان نیز ارزیابی گردد" امکان ایجاد یک مرکز مشابه"می کنند تا   خواهش
صرف . لیدران حزب دیموکراتیک خلق دالیل جدی برای تشویش داشتند 19۱9طر نشان شود که طی بهار و تابستان باید خا

گرفته شده بودند و کمک های زیادی نظر از آنکه اقدامات وسیع و همه جانبه برای استحکام اردو، پولیس و ارگانهای امنیتی 
این معلومات . ، اوضاع در کشور بهتر نه بلکه بدتر می شدوضع اقتصادی افغانستان به آن کشور گسیل میگردیدبرای بهبودی 

را " طبقاتی"گذارش می داد، موصوف در عین حال در راپورهای خود دیدگاه  وی سیلیوفرا به مسکو مشاور ارشد حزبی 
، روحانیون مرتجع، گروپ های سودخوارناساس ضد انقالبیون را فئودالها و مالکین بزرگ، : " نمی کردنیز فراموش 

 ."که از طرف امریکا، عربستان سعودی و چین تمویل میگردد تشکیل می دهند" جبهۀ نجات ملی"مائویستی و دیگران که در 
برای سالیان دراز به عنوان یکی از دالیل اصلی پیروزی " فئودال ها، روحانیون مرتجع، مائویست ها"برچسپ ایدیالوژیکی 

 .های مخالفین نظامی در اسناد باقی ماند
صرف نظر از تأکیدات دوامدار و همیشگی لیدران آن، : " مشاور ارشد حزبی در ادامۀ راپورش آشکارا اعتراف می کرد

در شرایط کنونی کمیت این حزب باالتر . ی می کندحزب دیموکراتیک خلق از حلقۀ بسیار معدود باشندگان این کشور نمایندگ
به عنوان اقدامات عاجل پیشنهاد می کرد تا تعداد قوای مسلح افغانستان الی دو  وی سیلیوفمشاور . از پانزده هزار نفر نیست

 . صد هزار نفر برسد
مسافرت کوتاه مدت به  ئیس ادارۀ کدر و پرسونل وزارت داخلۀ اتحاد شوروی که برای یکرڅکی دروزدی. ای جنرال

اعمال دهشت افگنانه : "افغانستان رفته بود، پس از برگشت تصویر نهایت مکدر را از اوضاع  داخلی افغانستان ترسیم کرد
در ده والیت، منجمله والیت کابل، ساحات قابل مالحظۀ از طرف قیام کنندگان . تقریبًا در همه والیات این کشور اتفاق می افتند

کمیت بعضی از گروه . ۀ خود دارندرا در محاصر سکونتمناطق شهر و  ۳0در عین حال آنها اضافه از . شوند کنترول می
میلی  32های  ماشیندارروه ها تسلیحات ساخت شوروی منجمله گاعضای این . رسد هزار تن می 10های ضد انقالبی به الی 

گروپ های ضد انقالب افسران اردوی افغانستان قرار گرفته  در رأس بعضی از. ۀ خفیفه با خود حمل می کنندخانپمتری و تو
با در نظر . راه تحت کنترول قیام کنندگان قرار دارد دواز سه راه که کابل را با سایر شهرهای کشور وصل می کند . اند
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وخامت اوضاع بیشتر داشت آنچه در باال ذکر گردید می توان نتیجه گیری کرد که اوضاع در افغانستان نهایت پیچیده بوده و 
 ."خواهد شد

 .بلی، ِگره ریسمان فشرده تر گره می خورد
سیاسی به ادارۀ دولتی پالنگذاری و وزارت تجارت خارجی اتحاد شوروی هدایت داد تا فورًا به افغانستان  بیورویدر ماه می 

به افغانستان توسعه یافته و به " تیکمک های انترناسیونالیس"همچنان فیصله صورت گرفت تا . گرددعراده موتر صادر  1۳00
زرهپوش  90پ و راکت انداز، تو1۱0میلیون روبل منجمله  ۳3اجناس خاص به ارزش  وافغانستان بطور بالعوض مال 

بم کست دار یک  1۲0باک آتش باری و  100بمب هوایی،  ۲30راکت انداز،  1000هزار سالح خفیفه،  ۱3محاربوی، 
تا چیز چیزکی از سالح کیمیاوی نیز برایشان فرستاده شود، اما به آنها  دها هکذا خواسته بودنافغان. صادر گردد مرتبه ای

 ."صدرو بم های گاز دار بدون مادۀ غیر توکسیک و مصموم کننده امکان ندارد": م کننده داده شده بودگجواب سردر
که مسکو در تشویش رهبری افغانستان در رابطه  از مرکز هدایت گرفت تا با تره کی مالقات نموده و به او برساند پوزانوف

اما آنچه که ارتباط می گیرد به خواهش های لیدران حزب . های ارتجاعی خود را شریک می داند نیروبه فعال شدن 
شوروی و همچنان پرتاب احتمالی  عملۀخلق در مورد ارسال هیلیکوپترها و طیاره های ترانسپورتی نظامی با  دیموکراتیک

دوی شوروی به کابل، موضع مذکور با تمام جزئیات و همه جانبه حین اقامت رفیق تره کی در ماه مارچ سال جاری در کومان
 . مسکو مورد غور و بررسی قرار گرفته بود

هیچگونه واحدهای " : لی خویش ایستاده بودقبیری گرهبری شوروی باالی موضع 19۱9هم در ماه مارچ و هم در اپریل 
برای انجام مأمورت مخفی دو صاحب منصب . رسید فرااما ماه می . اد شوروی به افغانستان اعزام نمی شوندنظامی از اتح

 چرچیک به شهر څاولیگ شویو واسیلی کولیسنیک لوی درستیز قوای مسلح اتحاد شوروی . یو. آر. ارشد ادارۀ  جی
را با  یواحد مستقل و خاص .یو .آر .جی 1۳ه خاص شماربه اشخاص مذکور هدایت داده شد تا بر بنیاد لوای  .آمدند ازبکستان

نقش مهم را بازی  19۱9است که بعدتر در حوادث ماه دسمبر " مسلمان" مشهوراین همان کندک . نفر ایجاد نمایند ۳33کمیت 
 .کند می

ه هم آمرین آنها در ، و نخالبایفجگرن " مسلمان ها"، نه هم قوماندان کندک کولیسنیک، نه دگروال در آنوقت هنوز هیچکس
کوچکترین تصوری هم در بارۀ آنکه این . یو. آر. مقر زون نظامی ترکستان و نه هم حتی جنراالن در دستگاه مرکزی جی

صرف با گذشت زمان اشخاص مسلکی حدس می زدند که کندک مذکور برای . واحد جنگی برای چی آماده می شود نداشتند
کندک مذکور تقریبًا بصورت مکمل از اهالی آسیای میانه، ازبکها، . آماده می شود در قلمرو کشور همسایه یفعالیت هائ

تاجکها و ترکمنها متشکل گردیده بود؛ برای منسوبین کندک مذکور یونیفورم خاصی را آماده نمودند که از یونیفورم نظامیان 
مراکز مهم و ستراتیژیک مانند میدان های  افغان هیچگونه تفاوتی نداشت؛ و باالخره کندک را با شدت با پروگرام اشغال

برای مدت کوتاهی بخاطر شناسائی با  خالبایفقوماندان کندک . هوائی، مقرهای نظامی، اقامتگاه های دولتی تمرین میدادند
 .محل به کابل فرستاده شد

 .ظامی تغییر یافته بوداز اینهمه می توان استنباط نمود که حین بهار طرز تفکر در مسکو به نفع استفاده از قوت ن
  اقدام مذکور را روی دست گرفته بود؟" مبادا"یا شاید این ابتکار شخصی وزیر دفاع بوده که برای 
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 فصل ششم
 

 باند چهار نفری .6
 

 واستتیلیکتته قتتباًل هتتیم چیتتز مشتتترکی بتتا مستتائل شتترق نداشتتت، متتأمور بلنتتد رتبتتۀ دیگتتری بتته نتتام           بتتوریس ایوانتتوف بتته تعقیتتب  

بته حیتث    ستافرونچوک . نیز بسیار از اوضاع افغانستان و مسائل مربوط به آن  دور بود به کابل فرستاده شتد  که اوسافرونچوک 

معتاون آمتر دیستک دوم اروپتایی وزارت امتور خارجتۀ اتحتاد شتوروی ایفتای وظیفته نمتوده و عمتدتًا بتا برتانیتۀ کبیتر ستر و کتار                  

ه توضیح داد که رهبری افغانستان خواهش نموده تتا شخصتی بته    او را نزد خود برای صحبت احضار نمود گرومیکواما . داشت

کمک آنها فرستاده شود که از مسائل بین المللی بخوبی آگاه بوده و با چگونگی فعالیت سازمان های بین المللی بلدیت داشته و بتا  

 .لسان انگلیسی آزادانه صحبت کرده بتواند

 "شما در کابل قباًل بوده اید؟: "گفت سافرونچوکه در حالیکه لحنش تائید کننده بود خطاب ب گرومیکو
یکوی از مسوافرت هوا هنگوام حکوموت      . بلی، من در آنجا دو بار مسافرت های کوتاه مودت داشوتم  : "موافقت کنانسافرونچوک 

هردو بار من نزد دوستان افغانی برای مشوره ها در رابطه به اجالس عمومی . محمد داوود و دومی پارسال صورت گرفت
 ."اما باید صادقانه بگویم که با مسائل این منطقه هیچگاهی قباًل با تعمق برخورد نکرده ام. ازمان ملل متحد سر زده بودمس

راسوتی بوا کوی از    . پروا ندارد، ایون کواری اسوت قابول تصوحیح     : "در حالیکه حسب عادت لب هایش را میجوید گفت گرومیکو
 مالقات کرده بودید؟مسؤولین بلند رتبۀ افغانستان سال پار شما 

 ."با وزیر امور خارجه، رفیق امین: "سافرونچوک
 "این شخص چی تصوری از خود باالی شما به جا گذاشت؟: " گرومیکو

 : در انتخاب جواب اندکی دست و پاچه شد اما به زودی فورمول مناسب را یافته گفت  سافرونچوکدیپلومات مجرب 
 ."ن صحبت کردم او را یک آمر با صالحیت و با انرژی یافتمدر مورد مسائلی که من با رفیق امی" 

شما در مورد پیشنهاد ما می توانید فکر کنید ولی با دادن جوواب تعلول نکنیود    . بسیار خوب: "با رضایت خاطر گفت گرومیکو
راستی به اطوالع  .  جانب افغان اصرار می ورزد که ما هرچه زودتر به خواهش شان لبیک بگوئیم. و آنرا همین فردا بدهید

تان می رسانم که شما در موقف مستشار خواهید بود و امکان آنرا خواهیود داشوت کوه مسوائل مهوم را مسوتقیمًا بوا شوخص مون          
 ."حل و فصل کنید

 

از .  شوخص او را بوه ایون مأموریوت فرسوتاد، پوی بورد        گرومیکوو بوه راز آنکوه چورا    سافرونچوک بعدها، حین اقامت در کابل 
امین خاطر نشان ساخته بود کوه اسوتعداد، طورز    . ناخود آگاه برامده بود که امین چنین خواهش کرده بود نوفپوزازبان سفیر 

به کابل آمده بوود بسویار موورد عالقوۀ      1933صحبت کردن و سطح یاد داشتن زبان انگلیسی دیپلومات شوروی که در آگست 
، در حالیکوه روسوی را قطعوًا    گلیسوی آزاد صوحبت موی کورد    امین پس از تحصیل در اضالع متحودۀ امریکوا بوه ان   . او می باشد
 .نمی دانست

طوی  . حین آمادگی گرفتن به مسافرت جزئیات مالقات خود را با وزیور اموور خارجوۀ افغانسوتان بوه خواطر آورد       سافرونچوک
اتحوواد مالقووات مووذکور آنهووا در مووورد مسووائل مربوووط بووه برگووزاری عنقریووب اجووالس عمووومی  سووازمان ملوول متحوود و مواضووع    

روی مسووائل عموودۀ سیاسووت بووین المللووی مواضووع دو کشووور طبعووًا  . شوووروی و جمهوووری دیموکراتیووک افغانسووتان بحووث کردنوود 
، مواضوع  (که یک چیز طبیعوی بوود  )توجه کرد که در برخی از مسائل افغانستان،  سافرونچوکمطابقت داشت، در عین حال 

جوب تعجوب   واموا اموین، کوه م   . ان عضو آن بود نزدیکوی بیشوتر داشوت   افغانستان به کشورهای جنبش عدم انسالک، که افغانست
 :گردید با وی مؤافقت نکرده با شدت گفت سافرونچوک

افغانستان راه رشد سوسیالیستی را در پیش گرفته و از دیگاه سیاسی کشور موا اکنوون نزدیکتور    . من این را طبیعی نمی دانم"
 ."بش عدم انسالکبه کشورهای سوسیالیستی است تا به کشورهای جن

پس از این گفته ها امین رو به طرف معین سیاسی خود شاه محمد دوست که دیپلومات کار کشته و سابقه دار بود نموده و بوا  
 .لحن تند و زننده یاد آور شد که وی این تغییرات بنیادی را در پالیسی خارجی کشور در نظر نگرفته است

ولوی موا رویهمرفتوه عضوو جنوبش عودم انسوالک بواقی موی موانیم و انقوالب موا             : "دشاه محمد دوست با لحون آرام اعتوراض کور   
 ..."تطبیق اصالحات ملی و دیموکراتیک را اعالم نموده است

 :امین عمدًا رویش را از معاون خود برگردانده، دستش را تکان داده گفت
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نودی پویش عضوویت حوزب را بوه دسوت آورده       معاون مون فقوط چ  . ، شما به این گفته ها توجه نداشته باشیدسافرونچوکرفیق "
. ثوور درک نموی کنود   " انقوالب "او هنوز از پختگی کافی مارکسیستی برخوردار نیست و چیزهای زیادی را در ماهیت . است

 .اما ما به او می آموزیم
خارجووه  فشووار آورده و ُپووس ُپسوک کنووان تفهویم کوورد کوه بووه وزیور امووور     سوافرونچوک بوه بغوول   پوزانوووف در هموین وقووت سوفیر  

 .اعتراض نکند
 

، گرومیکوو ۀ شوخص  ایون بوار در موقوف مستشوار و نماینود      ،برای بار سووم بوه کابول آمود     سافرونچوک 19۱9می ماه در اخیر 
 .عضو بیروی سیاسی

او بوزودی توانسوت هوم در اجتمواع     .  شخصی بوود اجتمواعی، دوسوت داشوت هوم صوحبت شوود، انسوانی بوود بواز           سافرونچوک
کوه   پوزانووف ایون شویوه و طورز برخوورد او در تفواوت فواحش بوا سوفیر         . از آن دوسوتان زیوادی بیابود   شوروی ها و هم خوارج  

حسوب عوادت موی توانسوت      سوافرونچوک .  همیشه تمام تکمه هایش مانند یک موأمور نومینکالتوور بسوته موی بوود قورار داشوت       
را دسووته هووای از دیپلومووات هووا،    حتووی در جلسووۀ جوودی نیووز فکوواهی تووازه را بووه حاضوورین بووازگو نمایوود، در ضوویافت هووا او        

ژورنالیستان و مامورین محاصره می نمودند و سخت می خواستند تا با این روس تبار که  به شودت بوه شووروی هوای دیگور      
 .شباهت نداشت صحبت کنند

ذکور آنها عقیده داشوتند کوه شوخص مو    . فیصلۀ خود را بعمل آوردند سافرونچوکامریکایی ها پس از غور و بررسی در بارۀ 
امریکوایی هوا   .  به کابل برای اجرای یک مأموریت خاص که هودف آن تعوویض رهبوری افغانسوتان اسوت فرسوتاده شوده اسوت        

کوه همیشوه   )را تحلیل و ارزیابی نموده مشاهده نمودند که او در نمایندگی اتحاد شوروی در ملل متحد  سافرونچوک بیوگرافی
اینکوه او تووجهی بوه مقوررات وضوع نشودۀ نمینکالتوور نودارد، فیصوله نمودنود           کار کرده  و .( بی. جی. بود برای کی" چتری"

دلچسوپ اسوت کوه فرسوتادۀ     . باشود  انودروپوف غالبًا او باید نفور  . با صالحیت های بزرگ به کابل آمده است سافرونچوک:" که
 .از طرف امریکائیها کشف نگردید بوریس ایوانوفدر آنزمان،  اندروپوفخاص 

احتموااًل هموان    سوافرونچوک از سفارت امریکا در کابل به واشنگتن ارسال موی گردیدنود گفتوه موی شود کوه        در تلگرام های که
برکنواری یوا چوه    "شخصی است که در عقب پرده کارگردانی درامۀ تعویض رهبوری افغانسوتان را  بوه عهوده دارد، کوه غالبوًا       

 ".بهتر، از بین بردن امین را در بر خواهد داشت
ت تأکید شود که سوفارت امریکوا در کابول صورفنظر از کوم بوودن پرسوونل و فشوارهای شوبکۀ اسوتخباراتی           در خور اهمیت اس

قریوب را در  نتغییورات ع ضومناً   کورد و   موی اوضاع را در این کشور به حد کافی دقیوق ارزیوابی   19۱9افغانستان در تابستان 
 .نمود رهبری این کشور پیش بینی می
به وخامت نهادن اوضاع در افغانستان و اینکه رژیم از حمایت ضعیف رو روسها از : "ه بوددر یکی از تلگرام ها قید گردید

امووین کووه شخصووًا ادارۀ . مووردم برخوووردار اسووت و کنتوورول را بوواالی اوضوواع کشووور از دسووت مووی دهوود بسوویار ناراحووت اسووتند 
صدراعظم جدیود و نیرومنودی کوه بوا      به عقیدۀ مسکو باید. . . حکومت را به عهده دارد خطاهای فاحشی را مرتکب می شود

وظیفه داده شده است تا اموین   سافرونچوکمنبع ما  خبر می دهد که به .  سیاست کنونی رابطه نداشته باشد وارد صحنه شود
در شرایط کنونی ما آخرین فصل فعالیت این حکوموت را موی بینویم  و اموا مواه      :  "منبع ضمنًا می افزاید. . . را تعویض نماید

 ."گرم خواهد بود، البته هدف ما هوا نیست آگست
بووده  " منبع مخفی"همان  شویساو. خبعضی از منابع تأئید نشده تأکید می کنند که سفیر جمهوری آلمان دیموکراتیک در کابل 

ه های احتمااًل در اینجا کدام بازی پشت پردۀ شبک. تغذیه می نمود سافرونچوکاست که به امریکایی ها جعلیات را در مورد 
سوفیر آلموان دیموکراتیوک عمودًا بوا      : به هر حال، روایت دیگر نیز در اینجا به نظور میخوورد  .  استخباراتی جریان داشته است

را ابداع  سافرونچوکامریکایی ها همکاری میکرد و بخاطر آنکه در نگاه آنها ارزش بیشتر پیدا نماید قصۀ مأموریت مخفی 
گویوا پوای خووود را   شویسوواو . در مواه آگسوت افتوواد تأئیود موی کنود     شویسواو  . خفواقی کوه بووا   صوحت ایوون روایوت را ات  .  نمووده بوود  

همه می دانستند کوه ادارۀ ضود کشوف آلموان دیموکراتیوک در چنوین       . شکستاند و در نتیجۀ آن برای همیشه کابل را ترک گفت
 .موارد به شدت کار می کرد

او بوه اموین کوه    . م مأموریتی که برایش سپرده بودند ادامه می دادبه انجا سافرونچوکدر این میان صرف نظر از روایت ها 
بخواطر تطبیوق هودایات    . ُپست وزیر امور خارجه را به خود واگذاشته بود مشوره هوای در  موورد مسوائل بوین المللوی موی داد      

و بگوو مگوهوای    کمیتۀ مرکزی حزب کمونیست شوروی بالوقفه  بوه قناعوت رهبوری افغانسوتان میپرداخوت توا فوورًا مناقشوات        
میخواست تا پرچمی ها مورد عفوو   سافرونچوک. بپردازند" انقالب"درون حزبی را خاتمه بخشیده و به توسعۀ بنیۀ اجتماعی 

همچنان بوه شواه محمود دوسوت یواری موی        سافرونچوک .دولتی مجددًا به کار گماشته شوندو قرار بگیرند و در دستگاه حزبی 
 .ارجه سر و سامان پیدا کندرساند تا فعالیت وزارت امور خ

او کوه بصوورت مونظم،    . سافرونچوک به مثابۀ یک دیپلومات مجرب با مهارت تمام روابط  دوستانه را با همه حفظ موی کورد  
در شروع تحت تأثیر ایون انسوان پور انورژی و ُپور کوار قورار گرفوت، ولوی بوه            نمود حداقل یکبار در هفته با  امین مالقات می
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( شتان می دادبیبه عنوان عقاید که را آنچه یا )صدراعظم افغانستان کدام آدم تصادفی نبوده و عقاید او زودی درک کرد که 
اموا مستشوار بوا آنکوه بوا اموین گواه گواهی جور و بحوث موی کورد،  ولوی هیچوقوت خوط سورخ را عبوور                  .  نهایت خطرناک اسوتند 

 .نمیکرد و حرف اخیر را به امین میگذاشت
در  اولیانوفسوکی اله ایکه به قلم معین بخش امور بوین المللوی کمیتوۀ مرکوزی حوزب کمونیسوت شووروی        باری ایندو در بارۀ مق

 اولیانوفسوکی . بوه نشور رسویده بوود سور صوحبت را گشوودند       " کمونیسوت "مورد ماهیت انقالب ثور نوشته شده بود و در مجلوۀ  
اننووود الوس، برموووا، ایتوپیوووا، جمهووووری  دیموکراتیوووک م وجمهووووری دیموکراتیوووک افغانسوووتان را در قطوووار دولوووت هوووای ملوووی  

 :امین با چنین یک طرز دید مؤافقت نمی کرد. دیموکراتیک یمن قرار میداد
ما را باید در قطار کشورهایی که در آن گذار به سوسیالیزم، بدون کپیتوالیزم انکشواف یافتوه صوورت میگیورد شومرد ماننود،        " 

 ."ویتنام، کوریای شمالی و کیوبا
 "آیا شما بیشتر آرزوی خود را واقعیت نمی پندارید؟: "نموده پرسیدمسشتار کنجکاوی 

شما چطور موی توانیود افغانسوتان و ایتوپیوا را در یوک ردیوف قورار بدهیود، در آنجوا          ! البته که نی: "امین با قاطعیت جواب داد
لینیستی موا چهوارده    -حزب پیشاهنگ صرف پس از غصب قدرت شروع به تدوین یافتن نهاد، در حالیکه حزب مارکسیستی 

 ."سال قبل به میان آمده است
شما در هر جا نقش اساسی طبقۀ کارگر را اعالم موی داریود، حتوی مهمانوان خوود را در میودان       : "در ادامه گفت سافرونچوک

ه موارچ،  اموا در موا  . استقبال می کنید!" خوش آمدید به کشوری که در آن پرولیتاریا پیروز گردیده است"هوائی کابل با شعار 
وقتی ما به شما پیشنهاد نمودیم تا طبقۀ کارگر را علیوه ضود انقوالب برخیزانیود، شوما در جوواب گفتیود کوه         " قیام هرات"هنگام 

 ."تعداد کارگران محدود بوده و آنها اکثرًا بیسواد استند
. نمود، بلی، همینطوور اسوت  هنگام انقالب نقش طبقۀ کارگر را در کشور ما اردو بازی : "امین در جواب خاطر نشان ساخت

موا درس هوای   . میکنویم  ءاما همزمان با انکشاف پروسه های انقالبی ما هرچه بیشتر بوه پرولیتاریوا و دهواقین مستضوعف اتکوا     
شوما خوود خواهیود دیود کوه موا چگونوه بوه         . این کدام دگم نیسوت . لینین را بخوبی آموخته ایم و میدانیم که باید خالقانه عمل کرد

 –ایوون سووهم مووا در انکشوواف تئوووری مارکسیسووتی    . شوووروی راه را از فئووودالیزم بووه سوسوویالیزم خووواهیم پیمووود   کمووک اتحوواد  
 ."لینینیستی خواهد بود

هرچه بیشتر ملتفت می شد و درک می کرد که امین صورف نظور از آنکوه خوود را پوس از توره        سافرونچوکگذشت زمان با 
صووی اسووت دارای دانووش سووطحی، عالقمنوود جمووالت ُپوور طمطووراق و      کووی تئوریسوون دوم در حووزب مووی نامیوود در حقیقووت شخ   

 .در افغانستان جایی که تعداد با سودان زیاد نبود او میتوانست تئوریسن بزرگ پنداشته شود.  شعارهای ُپر صدا
دسووتور العموول دیگوور مسووکو را بدسووت آوردنوود کووه در آن در رابطووه بووه   سووافرونچوکو  پوزانوووفپووس از آنکووه در موواه جووون 

اع افغانستان اظهار تشویش شده بود و توصیه های بوه رهبوری افغانسوتان داشوت، نامبردگوان یکبوار دیگور بوا توره کوی و           اوض
اصول رهبوری دسوته    : "تره کی و امین با کمال آرامش مجموعه ای از توصیه های معموولی را از قبیول  .  امین مالقات کردند

رگانهای محلی را ایجاد کنید، قانون را نقص نکنیود، از تعمیول تضوییقات    جمعی را رعایت نمائید، سیستم منظم و مؤثر ادارۀ ا
شنیدند، اما وقتی حورف از توسوعۀ بنیوۀ اجتمواعی رژیوم      " عمومی خود داری نمائید، متنفذین دینی را به طرف خود جلب کنید

 :ر داده گفتجدید و اتحاد همه نیروهای سالم به میان آمد، امین با لحن تند رفقای شوروی را مخاطب قرا
ولی من به شودت مخوالف   . شما اکنون باز هم خواهید گفت که برای ما بهتر است تا کدام جبهۀ ملی پدر وطن را ایجاد نمائیم"

این ما بودیم، و نوه   –بخاطر آنکه، اول . ما با هیچکس قدرت سیاسی را تقسیم نخواهیم کرد. حزب ما، جبهۀ ملی است. استم
موا و صورف موا     -دوم. هیچکس در این مبارزه بوه موا کموک نکورد    . را به پیروزی رساند" ب کبیرانقال"کدام کس دیگری که 

هیچگونه سازمان دیگری به جز حزب دیموکراتیک . نیرویی استیم که منافع بنیادی همه اقشار افغانستان را منعکس میسازیم
 ."خلق افغانستان در کشور ما بوده نمی تواند

 :در حالیکه تبسم مهربانانۀ در چهره داشت کوشش کرد استدالل نماید سافرونچوک. بودمثل همیشه مسکوت  پوزانوف
آیا . شما توجه کنید که حرف از کدام سازمان رسمی نیست، هدف، اتحاد سیاسی همه نیروهای دیموکراتیک و مترقی است" 

 "این یک موضوع ضروری برای افغانستان در شرایط کنونی نیست؟
در افغانسوتان قوباًل و اکنوون نیوز احوزاب و      . کسی نیست که ما بوا آنهوا اتحواد کنویم    : "به مخالفت ادامه می دادامین با تمام قوت 

در اینجوا نوو آموده ایود،      سوافرونچوک شما رفیق . اشت و ندارددسازمان های دیگری که اهداف شان ترقی و سوسیالیزم باشد ن
کوه بویش از نوود فیصود موردم از حوزب موا و اصوالحات انقالبوی           با گذشت زمان و آشونائی بوا محویط، شوما درک خواهیود کورد      

 ."پشتیبانی می کنند
 "پس چگونه میتوان شورش های را که در اینجا و آنجای کشور رخ می دهند توضیح داد؟: "سافرونچوک

شوارۀ  بوا ا . که قیافه اش مانند سونگ بوی حرکوت بوود نگریسوت      پوزانوفبه طرف .  امین چهرۀ شخص متحیر را بخود گرفت
 :چشم از تره کی دعوت کرد تا در صحبت سهیم شود
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نیز خبر دارد و رفیق تره کی هم در  پوزانوفبطور مثال رفیق . آیا شما از علت آن خبر ندارید؟ در این باره همه می دانند"
موی دانیود تموام    : "اداموین اداموه د  . سفیر باشونیدن نوام خوود بوا آموادگی تموام سورش را بوا عالموت تائیود تکوان داد           ." جریان استند

از اینکوه موا راه آزادی را انتخواب نمووده ایوم، پاکسوتان و ایوران هیچگواه بوه آن مؤافقوت           . مشکالت ما از خارج وارد می شود
را نیز نباید از یاد بورد، مون میتووانم ایون نوام هوا را       ... افزون بر آن امریکا، عربستان سعودی، چین و اسرائیل. نخواهند کرد
 ."شوم زیاد یاد آور

 :تره کی در این میان لب به سخن گشوده و به عنوان حرف اختتامیه گفت
لطفًا بوه آنهوا برسوانید کوه موا کموافی       . ما از شما و از رفقای کمیتۀ مرکزی حزب شما ممنون استیم که ما را مشوره می دهید"

نوه مشووره هوای بورادران کوالن خوود را       السابق کمک های اتحاد شووروی را بسویار حیواتی موی دانویم  و بوا امتنوان تموام هرگو        
 ."لبیک خواهیم گفت

 

نهاد مذکور به عقیودۀ ایجوادگران بایود در    .  اعالم گردید" سازمان ملی دفاع از انقالب"در ماه جوالی بجای جبهۀ ملی، ایجاد 
ور توازه بوه   کمیتوه هوای موذک   )، کمیتوه هوای دهواقین    (چیزیکه هنوز وجود نداشوت )صفوف خویش اعضای اتحادیه های صنفی 

، اتحادیوه هوای ایجواد گوران و     (این سازمان ها نیز صرف به نوام وجوود داشوتند   )سازمان های جوانان و زنان ( میان می آمدند
یکی از گامهای مهوم  "به مسکو این عمل کاماًل فورمالیتی را طوری وانمود ساختند که گویا .  سائر نهاد ها را متحد میساخت

 ."تگی همه نیروهای دیموکراتیک و مترقی برداشته شده استدیگری در راه بسیج و همبس
بوه  . امین بیشتر از همه در توطئه های اداری و ترکیب کدرهای حکومت که شخصًا به او وفادار بودند مهارت خاص داشوت 

 .مصرف میکرداینگونه کارها او روزانه یک عالم وقت و انرژی خود را 
معاون جدید خوود را بوه   ( امین)ایفای وظایفش شروع کرده بود، وزیر امور خارجه  تازه به سافرونچوکدر ماه می وقتیکه  

بوا آنکوه هنووز جووان اسوت، ولوی در       .  این بورادر زادۀ مون اسوداهلل اسوت    : "او معرفی نموده و بدون احساس خجالت  گفته بود
 ."رفیق آزموده شده و وفادار است. مبارزۀ انقالبی آبدیده است

او چنودی  . اسداهلل کدام تجربۀ خاص مبارزۀ انقالبی نداشت، ولی توا سورحد جنوون بوه کاکوایش وفوادار بوود        بعدتر معلوم شد که
پیش از مکتب نرسنگ فارغ گردیده بوود و بوا هویچ زبوان خوارجی بلودیت نداشوت، بوا کارهوای رسومی و اداری آشونا نبوود، از             

شوما از او متخصوص   : "یا آور شده بود سافرونچوکباری به امین در بارۀ برادر زاده اش . مسائل بین المللی بسیار دور بود
او جووانی بوا اسوتعدادی اسوت،     . کمک کنید توا او لسوان خوارجی را فرابگیورد و بوا کارهوای مسولکی آشونا شوود         . بزرگ بسازید

."خواهید دید، حتی وزیر خواهد شد
   

 

بوورای " کاکووا گکووی"ا امووین میخواهوود از او شووک و تردیوود آن پیوودا شوود کووه مبوواد سووافرونچوکپووس از ایوون گفتووه هووای امووین نووزد 
 .برادرزاده اش در کابل بسازد

آشوکارا دوسوت نداشوت، او را از نگواه     ( هودف شواه محمود دوسوت اسوت کوه عمواًل معواون اول بوود         ) امین معواون دوم خوود را   
ی ناسوزا میگفوت کوه    امین شک داشت که شاه محمد دوست به پرچمی ها وابسوتگی دارد، بوه و  . سیاسی قابل اعتماد نمیدانست
دیپلوموات کوار ُکشوته شواه محمود دوسوت کوه بویش از         . ثور را به درستی درک نمی کند" انقالب"بی حد لیبرال است و اهمیت 

بیست سال در وزارت امور خارجه ایفای وظیفه نموده بود، با تحمل و برده باری همه طعنه های غیر عادالنۀ وزیر را موی  
بواری اموین   . کایت نمی کرد و به کار روزمره اش که عماًل ادارۀ تمام وزارت بود ادامه می دادشنید و هیچگاه به مستشار ش

بور   سافرونچوک.  به طور غیر مستقیم به مستشار یاد آور شد که میخواهد دوست را از وزارت امور خارجه برطرف سازد
ور خارجه را نیز باید بسوت، زیورا در آنجوا    در این صورت دروازۀ وزارت ام: " حسب عادت شوخی گونه به امین گفته بود

 ."دیگر کسی باقی نمی ماند
در ماه جوالی امین صالحیت های وزیر امور خارجه را از خود دور ساخت و سراپا خود را در کارهوای ریاسوت حکوموت    

یور توازه بوا    وز. جا نشین او در وزارت امور خارجه خلقی مشهوری دیگری به نوام شواه ولوی تعیوین گردیود     . مصروف ساخت
برخورد رسمی می کرد، فاصله را در نظر می گرفت، برخورد او طووری بوود توو گووئی از مستشوار احسواس        سافرونچوک

در هور حوال،   . دور از امکوان نیسوت کوه چنوین طورز برخوورد از طورف اموین بوه او توصویه شوده بوود            . کدام خطری می کورد 
 .با امین مانند سابق دوستانه بود سافرونچوکروابط 

 
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 

 

                                                           
نظام امروزی شدیدًا و احتمااًل  بطور غیر دیده میشود که رسم انتصاب اوالدها، برادر زاده ها، خواهر زاده ها، پسران و دختران عمه و خاله ووو به چوکی و مقامات بلند دولتی که .  103

 .رژیم بی بنیاد و غیر مسلکی و غیر ملی خلقی ها و پرچمی ها در کشور ما معمول گردیده است قابل به آن  مصاب گردیده است، در حقیقت با به میان آمدن
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از بوبنووف  . آمود  وسوادچی با گذارشی نزد آمرخود ا ویکتور بوبنوف" دفتر کشف خارجی"أمور اوپراسیونی جون م ۳بتاریخ 
در تلفون با کسی صحبت می کرد استفاده نموده، با دقت تمام روی میز سه یادداشوت را کوه بوا خوط غیور       اوسادچیموقع  که 

 :شروع کرد بوبنوفگوشی تلفون را گذاشت  اوسادچیوقتی . ودند گذاشتقابل تشخیص و پیچیده نوشته شده ب
به اساس گفته های او در رده های باالی خلقوی هوا احتموال وقووع افتوراق جودی بوه        ". محمود"دیروز مالقاتی داشتم با اجنت "

 ."نظر می رسد
 :مارۀ داخلی سفارت را دایل نموده گفتبالفاصله پس از شنیدن این کلمات، مجددًا گوشی تلفون را برداشته و ش اوسادچی

 ."با من است و معلومات بسیار مهمی دارد بوبنوفاجازه می دهید نزد شما بیائیم،  ایوانوفرفیق "
 ."بیائید: "ایوانوف
با انگشتان بزرگ و نیرومنود خوود یاداشوت هوایش را از روی میوز جموع آوری نمووده، آنهوا را قوات کورد و در جیوب             بوبنوف

 .روان شد ایوانوفنفس کشان بطرف دفتر جنرال  اوسادچیی اش گذاشته و به تعقیب بغلی کرت
کاغوذ هوا را از جیوبش بیورون نکورد توا بوا انتقواد آمورین در موورد عودم مراعوات              بوبنووف ، ایوانوفپس از داخل شدن به اتاق 

 .مقررۀ ستر و اخفا مواجه نشده و متهم به تکلیف فراموشی نشود
بایود  .  مالقوات داشوتم  " محموود "دیروز من با یکی از ارتبواطی هوای قابول اعتمواد بوه نوام        ایوانوفرفیق : "شروع کرد بوبنوف

تأکید کنم که شخص مذکور ما را هیچگاه قوباًل فریوب نوداده اسوت، بوه گفتوۀ او در رده هوای بواالی رهبوری خلقوی هوا عنقریوب             
 ."افتراق جدی رخ خواهد داد

یوک لحظوه رفیوق    : "ا بطورف بوبنووف دراز میکورد حرفهوائی او را قطوع نمووده گفوت       در حالیکه قف دست راستش ر ایوانوف
 ." بوبنوف
تبسوم   بوگودانوف . تلفون کرده و از او نیز دعوت کرد توا بوه آنهوا بپیونودد     بوگدانوفبه  ایوانوفسکوت کرد و جنرال  بوبنوف

 .آمد ایوانوفند فورًا به دفتر که باالی بام ها زندگی می ک* در دهن، با قیافۀ مهربان مشابه به کارلسون
 ."نید، شما باید در جریان این خبر باشیدیبفرمائید، بنش: به او گفت بوگدانوفبا دیدن  ایوانوف
 :بدست آورده بود قرار ذیل بود بوبنوفمحتوای اصلی معلوماتی را که . برای بار سوم به گذارش دادن پرداخت بوبنوف

اسووداهلل سووروری شوودیدًا در مووورد آن بفکوور افتوواده کووه شووبکۀ       " اگسووا"جوواری آموور   از اخیوور زمسووتان و شووروع بهووار سووال   " 
قباًل سروری بدون چون و چرا . استخباراتی افغانستان کی ها را و به کدام هدف تحت تعقیب قرار می دهد و از بین می برد

شوود، اینهوا بوه زنودان     " پواک "جوای   بایود، فوالن  نقطوه و بسومدان    : "بطور مثال اموین موی گفوت   . هدایات امین را اجرا می کرد
. و سروری از تمام اوامر مذکور اطاعت می کورد (. یعنی تیر باران شوند)فرستاده شوند  " پاکستان"انداخته شوند و اینها به 

 .اتوریتۀ امین برای او هیچگونه سؤالی بر نمی انگیخت
ساخته و تقرر وی در مقام کنونی نیوز از برکوت   امین کسی بود که سروری را به حزب آورده، او را در داخل حزب مطرح 

. را ناراحت ساخته است" اگسا"اما طی روزهای اخیر شک و تردید های شدید روح و روان آمر . امین صورت گرفته است
معمول طوری بود که امین در مورد گرفتاری ها و اعدام ها هدایت می داد، در حالیکه هویچکس او را مالموت نموی کنود کوه      

بوه اسواس صوالحیت هوای اداری اموین عرصوه       . رحمی های بی موجب کار می گیرد، امین پاک و منزه باقی مانده استاز بی
در حالیکوه او، یعنوی سوروری اوامور مخفوی اموین را اجورا موی         . های سیاست خارجی، اقتصاد و قوای مسلح را پیش می برد

برای او مخصوصًا آزار دهنده است که به این دلیل از او  .جالد خون آشام می شمارد( سروری را)کرد و تمام کشور او را 
 .بسیاری از دوستان  نزدیک و اقارب رو گشتانده اند

چی رخ داده  و او بوه ایون نتیجوه رسویده اسوت      " انقالب"به آن فکر افتاده که پس از ( سروری)افزون بر آن این پیلوت اسبق 
لوف، خوانواده هوا و گوروپ هوای موردم نوه تنهوا اوضواع را ثبوات نموی            که اوامر امین در موورد تعمیول تضوییقات اشوخاص مخت    

بطور مثوال سوؤال بوه میوان موی آیود کوه چورا اموین امور بوه قتول رسواندن              . بخشد، بلکه معکوسًا آنرا هرچه بیشتر وخیم میسازد
روحانی موذکور  )بود  بغت اهلل مجددی استند، دادهصرا که اعضای خانوادۀ روحانی مشهور افغانستان " قلعۀ جواد"باشندگان 

در جریان این عملیات که مستقیمًا با اشتراک سروری به راه (. را در این کشور بیشتر به نام حضرت شوربازار می شناسند
اموا بخواطر چوی؟  نتیجوۀ ایون عمول کواماًل        . افتاده بود، هژده نفور دسوتگیر و بودون هرگونوه تحقیوق و محاکموه تیور بواران شودند         

ی که در این وقت در دنمارک قرار اشت،  پس از آگاهی یافتن از واقعۀ که با اعضوای خوانواده اش   خود مجدد: برعکس بود
 .اکنون او یکی از لیدران اساسی ضد انقالبیون است. رخ داد فورًا به پیشاور آمده و جهاد را علیه رژیم جدید اعالن کرد

ایون روحوانی   . به راه انداخته شد احمقانه تر از اولوی بوود  ( افندی جان)عملیاتی که علیه روحانی دیگر شیخ سید احمد گیالنی 
ثووور از طریووق رئوویس اسووبق  " انقووالب"متنفووذ کووه در رأس طریقووت قادریووۀ افغانسووتان قوورار دارد پووس از بووه پیووروزی رسوویدن   

جدیود   گیالنوی میخواسوت موقوف خوود را در شورایط     . پوهنتون کابل کوشش کرد تماس های را با تره کوی و اموین توأمین نمایود    
اموین امور کورد گیالنوی و اعضوای خوانواده اش را       . اما تمام کوشوش هوای مثبوت و صواقانۀ او بوی جوواب ماندنود       . معلوم بسازد

اموا بوه دلیول مجهوولی، قبول از      . سروری به مادونان خود وظیفه داد تا هدایت مذکور را عملی نماینود . دستگیر و از بین ببرند
گیالنی که دیگور بوه هور نووع چورخش      . ر نماید گیالنی از پالن مذکور آگاهی می یابدآنکه دستگاه سرکوب گری شروع به کا
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های سرنوشت آماده بود  فورًا به محل آبائی خود در ولسووالی سورخرود کوه در نزدیکوی هوای جوالل آبواد قورار دارد رفتوه و          
د افغانسوتان و پاکسوتان را عبوور    سپس به همراهی صدها تن از مریدان مسلح و سر به کف خود بدون هرگونه ممانعتی سرح

 .مسؤولین سرحدی افغانستان و پاکستان جرئت نکردند به او مزاحمتی ایجاد نمایند. نمود
اما در عین حال اتفاقات دیگری نیز جوا داشوتند کوه باعوث     . انقالبی امین نامید" زیاده روی های"تمام این واقعات را میشد که 

دونان سروری در نتیجۀ انجام فعالیت های تعقیبی دشمنان آشکار کشوور یعنوی اجنتوان    بطور مثال ما. تحیر سروری می شدند
پاکستان و ایران، تروریست ها، محرکین و مخربین و اشوتراک کننودگان شوورش هوای ضود حکوومتی را بالفعول دسوتگیر موی          

 .دندنمودند، ولی امین بنابر دالیل نامعلومی بطور قطع تقاضا می کرد تا آنها فورًا رها گر
ثبوات اوضواع را   " شاگرد وفادار رهبور ملوت افغانسوتان   "شک و تردید جدی را در مورد امین پیدا نموده که مبادا " اگسا"آمر 

در افغانستان نمی خواهد؟  شاید او عمدًا کشتی را به لرزه می آورد؟  اما بورای چوی؟  شواید بخواطر آنکوه سورانجام در رأس       
رت با رهبر ما رفیق تره کی چی خواهد شود؟ چوی سرنوشوتی را اموین بورای او در نظور       ادارۀ کشور قرار بگیرد؟ در اینصو

 گرفته است؟
او به بهانۀ دسترسی به . از شروع بهار سروری به بهانه های مختلف کوشش می کرد از اجرای اوامر امین خودداری نماید

 " فرسوتادن بوه پاکسوتان   "اقودامات شودید ماننود    عالیم بیشتر، ضرورت تفکیک و تعقیب روابط مظنونین وغیره کوشش کورد از  
سوروری را نوزد خوود احضوار و او را شودیدًا متوجوه مکلفیوت هوایش موی          " اگسوا "امین آمر . اجتناب ورزد( تیر باران کردن)

او بووا اسووتفاده از کلمووات تحقیوور آمیووز سووروری را بووه از دسووت دادن بیووداری انقالبووی مووتهم سوواخته، بووی ظرفیووت و بووی     . سووازد
اسداهلل سروری این همه توهین های تلخ را ُقورت کرد اما عقدۀ سختی را علیه امین به دل گرفت، چیوزی  . می نامد خاصیت

در دولت بوه خووبی آشونا بوود درک کورد      " شخص دوم"سروری که با خصوصیت . که افغانها هیچگاه به هیچکس نمی بخشند
رف ساخته و بوه عنووان سوفیر اعوزازی بوه کودام کشوور خواهنود         که به تعقیب اینهمه او را  در بهترین صورت از وظیفه برط

 .ناراحتی های بیشتری را باید انتظار داشته باشد. . . فرستاد، اما در بدترین صورت
هنگوام  )سروری در یک صحبت خصوصی از اندوه خود به دوست نزدیک خود گالب زوی وزیر مخابرات یادآور شده بود 

گالب زوی که خود را پسر فرزندی تره کی حساب می کورد پوس   (. او را نجات داده بود ثور سروری حیات" انقالب"وقوع 
گوالب  . از شنیدن حکایات دوست خود، سروری بیشتر از او بخاطر تهدیدی که رئیس دولت با آن مواجه بوود تشوویش داشوت   

 ."موار می سازدزوی با سروری هم نظر بود که امین با این اعمال راه خود را برای دستیابی به قدرت ه
به یاد دارید که در شوروع مواه موی مون در بوارۀ مالقوات خوود بوا          ایوانوفرفیق : "مکثی کرد گفت بوبنوفهمینکه  بوگدانوف

 ."سروری به شما خبر داده بودم
 ."به رفقا هم یاد آور شوید، بگذار آنها نیز در جریان باشند:" به نوبۀ خود پیشنهاد کرد ایوانوف

در شروع مواه موی پوس از آنکوه مون و سوروری در دفتور او دو بوه دو بواقی مانودیم، سوروری هرچوه             :" کردشروع  بوگدانوف
اموین شخصوی اسوت بسویار چواالک، ظوالم،       : "بیشتر خود را به من نزدیک ساخته و آهسته طوریکه هویچکس نموی شونید گفوت    

از سوروری  ." ت بوه هرکواری بزنود   او آماده است برای تحکیم قدرت شخصی خود در حوزب و دولوت دسو   . مکار و خطرناک
چیزهوای را کوه شونیدم بورایم     . منفی دیگری نیز در مورد امین یادآور شود ولوی مون منظوور او را درسوت درک نتوانسوتم      نقاط 

باشود و بودین ترتیوب او موی خواهود      ه ای در وهله های اول من فکر می کردم که مبادا این کودام دسیسو  . کاماًلغیر منتظره بود
سپس به نظرم رسید که شاید سوروری ایون سوخنان را    . العمل من در قبال چنین یک خبری چگونه خواهد بود بداند که عکس

ترجموانی کوه در هموین وقوت     .  واقعیت این است که من به راستی دست و پاچه شوده بوودم  . به اشارۀ تره کی به من گفته باشد
خود رفوت و توو گووئی هویچ چیوزی اتفواق نیافتواده بوود شوروع           با آمدن او سروری مجددًا بجای.  داخل اتاق شد مرا نجات داد

 ."کرد به صحبت در بارۀ مسائل عمومی
معلوموات   بوگودانوف موی بینیود رفیوق    : " در حالیکه قیافه اش بفکور رفتوه موی نموود گفوت      بوگدانوفدر پایان صحبت  ایوانوف

بفرمائیود،  : "دور داده گفوت  بوبنووف ویوش را بطورف   و سوپس ر ." شما در مورد مناقشات میان خلقی ها اکنون تائید تازۀ یافوت 
 ."، ببخشید که ما شما را قطع کردیمبوبنوف ادامه بدهید رفیق

 :چیزهای که جالبتر از بخش اول بودند به اطالع حاضرین رساند بوبنوفدر بخش دوم گذارش خود 
" خانوۀ خلوق  "کوه توانکش در برابور    " نقوالب ا"در قطار سائر مخالفین امین، اسولم وطنجوار وزیور دفواع ایون کشوور و قهرموان        "

وطنجار از یاوران تره کی که رفیق شخصی و از هم قطاران او است آگاهی یافتوه کوه   . ایستاده است نیز  شامل گردیده است
دلیول برطرفوی بسویار    .  امین بصورت دوامدار باالی تره کی فشار موی آورد توا او را از چووکی وزیور دفواع برطورف بسوازد       

وزیر هیچ چیزی علیه ضد انقالبیون کرده نموی توانود، اردو در حوال فروپاشوی اسوت، در قطعوات نظوامی اکثورًا         : "ساده است
ایون هموه بخواطر آنکوه وطنجوار تحصویل الزم نظوامی        . شورش ها به راه می افتند، بسیاری از افسران به مخالفین می پیوندند

ی وظیفوی خود کمتر توجه میکنود و تورجیح موی دهود بیشوتر اوقوات       نداشته، فاقد تجربۀ مدیریت حزبی است، و به مکلفیت ها
 ."خود را در حالت نشه با فاحشه های جوان و آواز خوانان بگذراند
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میتوووان تصووور کوورد کووه ستراتیژیسووت هووا و زاهوودانی بووا     : " را قطووع نموووده خوواطر نشووان سوواخت   بوبنوووفاوسووادچی سووخنان  
بگذرانند و نقشه هوای نظوامی را پوائین و بواال کننود، بورای احوراز کرسوی         تحصیالت عالی که شب و روز را در محل وظیفه 

 ."وزیر دفاع نوبت گرفته باشند
طبیعوی اسوت کوه وطنجوار چنوین یوک تووهین را بوه اموین          : "گردیده بود، ادامه داد ایوانوفکه متوجه نگاه کنجکاوانۀ  بوبنوف

 .بخشیده نمی توانست
تا وقتیکه مون رئویس دولوت    : "ا تره کی صحبت واضح داشته و تره کی به او گفته بود، وطنجار در اینباره ب"محمود"به گفتۀ 

 ."باشم، تو نباید از هیچ چیزی تشویش داشته باشی
او نیوز  . ، وزیر داخلۀ فعلی مزدوریار نیز به او پیوسوته اسوت  (مانند وی قباًل تانکیست)گفته می شود که رفیق سابقۀ وطنجار 

ر آنکه اجازه  نمی دهد تا باند های گستاخ  و جنایت پیشۀ کابل که از جملۀ خویشاوندان اعضای از امین ناراضی است بخاط
کمیتۀ مرکزی حزب دیموکراتیک خلق افغانستان عالمیار و صحرائی استند و از طرفداران سرسخت امین موی باشوند از بوین    

 ."برده شوند
مشکل است گفته شود که ایون وزیوران در یوک گوروپ واحود متحود       تا هنوز : "گذارشش را با جملۀ آتی پایان بخشید بوبونوف

 ."در این مورد شک و تردیدی ندارد" محمود"شده اند یا خیر، ولی اینکه آنها آخراالمر اینکار را خواهند کرد، 
 "آیا تره کی معلومات مکمل را در بارۀ این مخالفت ها دارد؟: "پرسید ایوانوف
وزیور دفواع   . امین شخصًا از تره کی خواسته تا وطنجار برطرف شوود . در جریان است بدون شک او: "توضیح داد بوبنوف

نمیداند که تره کی تا کدام حد با جزئیات " محمود"برای معلوم ساختن مسئله نزد تره کی رفته بود، اما ( هدف وطنجار است)
 ."آشنا است
شوما فکور نموی کنیود کوه ایون بوه اصوطالح         : "ظور نموود  را مخاطوب قورار موی داد چنوین اظهوار ن      ایوانوفدر حالیکه  اوسادچی

بعیود بوه نظور میرسود     . عمدًا از طرف خود تره کی ایجاد شده باشد تا بدین ترتیب در راه نفوذ اموین سودی گوردد   " اپوزیسیون"
 ."که کسی از جملۀ این وزرا نظریات مستقل سیاسی، منافع سیاسی یا تمایالتی از این قبیل داشته باشند

 ."استم اوسادچیمن نیز همنظر : " حمایت نموده گفت اوسادچیاز  بوگدانوف
. کوه مطلوب اش را نموی رسواند از دهون کشویده  و سوپس در اتواق بورای چنود دقیقوه سوکوت حکمفرموا گردیود              " میاو" ایوانوف

 .با نتیجه گیری ها عجله نمی کرد اندروپوفنمایندۀ خاص 
 :یائید که صحبت ها را جمع بندی نمائیمب: "را مخاطب قرار داده گفت اوسادچی ایوانوف،

در تلگورام از  . آمواده بسوازید   اندروپوفو مالحظات شما، فورًا تلگرامی را به مرکز عنوانی  بوبنوف بر بنیاد گذارش رفیق"
 .تلگرام را من به امضا میرسانم. گفته بود یاد آوری کنید بوگدانوفگفته های سرروی که در شروع ماه می به 

منبع می رسواند کوه گوروپ ضود     . اطالع داد که افتراق در میان خلقی ها تعمیق هرچه بیشتر یافته است" محمود"د ده روز بع
 : امین دیگر بطور کلی ترتیب یافته بود و ترکیب ان قرار ذیل بود

  سروری، " اگسا"آمر ادارۀ 
  ،وزیر دفاع وطنجار 
  ،وزیر مخابرات گالب زوی 
 وزیر داخله مزدوریار . 

افوزون بور آن   . صدًا از همکاری با امین دست کشیدند و برای رسیدگی به امور مستقیمًا به تره کی مراجعوه موی نمودنود   آنها ق
بواری رئویس حوزب و دولوت هنگوام یکوی از       . حفیظ اهلل اموین کوشوش موی کورد از هور نووع مالقوات بوا وطنجوار دوری بجویود          

 : او تلفون کردجلسات شورای انقالبی او را در جمع حاضرین نیافته، به 
 "علت چی است؟. رفیق امین شما چندمین بار است که در جلسات شورای انقالبی اشتراک نمی ورزید"

 ."وطنجار گفته که بمجرد آنکه مرا ببیند، مرا از بین میبرد: "امین با آزردگی گفته بود
خووب، بایود گفوت کوه وطنجوار آدم      : "تره کی در حالیکه لبخند به لب داشت و به اعضای شوورای انقالبوی موی نگریسوت گفوت     

 ."جدی است، اگر او کدام وعدۀ بدهد حتمًا آنرا عملی می کند
 ."پس در چنین شرایطی من نمی توانیم وظایف خود را اجرا نمایم: "امین در ادامه

 ."حث نمائیمبه هر حال، بیائید که در مورد اوضاع میان خود ب: "تره کی در حالیکه لحنش را جدیتر می ساخت گفته بود
   .فرستاده شد اسادچیو  بوگدانوف، ایوانوفبه امضای " مرکز"در مورد موضوع دومی تلگرام دیگری به 

 
که آمرین به آنها صرف در مواقع خاص اجازه میدادند توا کابول را تورک بگوینود، جنورال       اوسادچیو بوگدانوف  در تفاوت با

در ترکیوب هیوأت اتحواد     ایوانووف  طوی مواه جوون   . رهای دیگور هوم  سوفر میکورد    نه تنها به مسکو بلکه به کشو اکثرًا  یوانوفا
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جیموی کوارتر  شوروی برای مالقات با رئیس جمهور اضالع متحودۀ امریکوا   
   
کوه بایود در ویانوا صوورت موی گرفوت شوامل         

 .ضا برسدمیان دو کشور به ام( 2 -سالت)در مالقات مذکور قرار بود معاهدۀ مهم کاهش تسلیحات ستراتیژیک . گردید
 

در حقیقت مطابق رسووم پروتوکوولی مراسوم عقود معاهودۀ موذکور بایود در واشونگتن صوورت موی گرفوت، زیورا قبول از آن دو              

نیکسنرئیس جمهور اضالع متحدۀ امریکا، هر یک 
   
فوردو  

   
به اتحاد شوروی سفر کرده بودند و اکنون نوبت رئویس   

ما داکتران معالج به صورت قطع مخالف بودند کوه منشوی عموومی حوزب     ا. دولت شوروی بود تا به آنسوی اقیانوس ها برود
بوه هموین دلیول طورفین پوس از جور و بحوث هوای طووالنی موافقوت             .کمونیست شوروی به همچوو یوک سوفر طووالنی بپوردازد     

 .کردند تا مالقات در ویانا صورت بگیرد
سه عضو  بریژنیف،در ترکیب هیأت برعالوۀ . ریش آمدهیأت شوروی با ترکیب نهایت بلند رتبۀ در ریل به ویانا، پایتخت ات

بوریس ایوانوف بطور غیر رسمی . بی. جی. از کی. قرار داشتند( چرنینکوو   اوستینوف، گرومیکو)دیگر بیوروی سیاسی 
 .که در لیست اعضای هیأت تحت پوشش متخصص و مستشار وزارت امور خارجه درج گردیده بود نمایندگی می کرد

 

او بوا تأسوف و   . در همه مراحل مذاکرات که چند روز دوام داشت و باالخره به عقد معاهده انجامیود، حضوور داشوت    ایوانوف
نقوول "در ایون اواخوور شودیدًا رو بووه وخاموت نهوواده بوود، و بوودون      لئونیوود بریژنیووفتشوویش مشوواهده موی کوورد کوه  وضووع صوحی     

همه بیانیوه هوای خوود را     بریژنیف .پیش برده نمی توانستحتی صحبت های عادی را نیز با رئیس حمهور امریکا " دهندگان
او همچنوان بوه سووال    . از روی ورق های که جمالت با حروف کالن با ماشین مخصووص در آن چواپ موی شودند موی خوانود      

از او مطرح می ساخت نیز از روی کاغذ جواب می داد، همکارش از عقب به او ورقی را که حاوی جواب  کارترهای که 
بدون ابراز احساسی مانند یک روبوط متن را ُغم ُغم کنان می خواند، در حالیکه غالبوًا اصواًل بوه     بریژنیفد می داد و می بو

سوؤالی را مطورح    بریژنیوف از  کوارتر پس از آنکوه   باری.  لغزشی رخ داد" مذاکرات"حین اینگونه . محتوای آن پی نمی برد
از روی صفحۀ که از قبل برای جوواب دادن آمواده شوده     بریژنیفهمکار  ساخت که جواب مختصری باید به آن داده می شد،
به خواندن پرزه پرداختوه وقتیکوه بوه جوای کوه خوط        بریژنیف.  داد بریژنیفبود کلمات اضافی را خط زده  و ورق را بدست 

 "ود؟یعنی چی، بعد از اینجا الزم نیست خوانده ش: "زده شده بود رسید رو به طرف ترجمان نموده پرسید
 . و همکارانش در این میان نگاه های معنی داری  به همدیگر رد و بدل نمودند کارتر

 

در برابوور  لئونیوود بریژنیووفهمووه مووی دانسووتند کووه . در یکووی از شووام هووا قوورار بووود از اوپوورای مشووهور ویانووا بازدیوود بعموول بیایوود 
وشش خواهد کرد توا رفوتن بوه اینگونوه محافول      هنرهای باال و مخصوصًا به موسیقی کالسک بی تفاوت است و به هر شکل ک

ارتڅمورا قناعت داد تا اقاًل  قسمت اول اوپرای  بریژنیفبا اصرار زیاد  کارتراما . را رد نماید
112
را " سرقت از سیرال" 

 ولوی ایکواش منشوی   . از اینکوار در اصول تبلیوغ بورای خوودش بوود       کوارتر مقصود  . تماشا کند تا فردا مطبوعوات از آن یواد نمایود   
حین نمایشنامه، او چند بار واضحًا به خواب رفت و چنان : پیشنهاد مؤافقت نمی کرداین  عمومی حزب کمونیست شوروی با

 .پر سر و صدا ُخر می زد که همکاران او را وقتًا فوقتًا به شدت تکان می دادند تا رهبر فرسودۀ خود را به حال بیاورند
. احسواس نواراحتی خاصوی نموی کردنود     "  جزئیوات "یوأت شووروی از اینگونوه    در عین حوال دیوده موی شود کوه سوائر اعضوای ه       

ضرورت بحث های جدی با امریکایی ها وجود نداشت، متن معاهده قباًل به توافق رسیده بوود، صورف بوه امضوا رسواندن آن      
خانوه هوا بواقی     از طرف مقام های عالی دو کشور، سپس بلند نمودن جام های شامپاین به سر سالمتی طرفین و رفتن بطورف 

کوه معموواًل کوشوش     کوارتر . مشکل صرف یک بار در مالقاتی که در سفارت شوروی صورت گرفت بوروز نموود  . مانده بود
میکرد از چوکات مسائل عمومی خارج نشود،  به موضوعات جدی تماس نمی گرفت و واضحًا  بوه رهبور ضوعیف شووروی     

 :ی از مسائل مهم و ظریفی را بلند نموده گفتترحم خود را ابراز می داشت، بصورت غیر مترقبه یک
مخالفت ها میان امریکوا و   در آنجا بهتر می بود اگر  کاهش تشنجات که اکنون در اروپا جریان دارد، مناطق دیگری را که"

را در بعضی از این مناطق منافع مهم حیاتی ما قورار دارنود و اتحواد شووروی آنو     . شوروی وجود دارند  نیز در بر می گرفت
مکثی کرد و دیده می شد که میخواهد گفته های خود را با ابراز موضوع نهایت مهمی اداموه   کارتر." باید به رسمیت بشناسد

یکوی از  :  "اداموه داد  کوارتر . آنعوده از اعضوای هیوأت شووروی کوه قابلیوت درک اوضواع را داشوتند دسوت و پاچوه شودند           . دهد
ما از شما . ار است کشورهای حوزۀ خلیج فارس و شبه جزیرۀ عرب می باشندمناطقی که از اهمیت حیاتی برای ما برخورد

تا بدینترتیب توازن موجود برهم نخورده، امنیت ملی موا بوا    یریدگبداری کار  دعوت بعمل می آوریم تا در این ناحیه از خود

                                                           
1

 .ۀ امریکا را به عهده داشتادار 1931الی  19۱۱بوده و از سال " دیموکرات ها"جیمی کارتر سی و نهمین رئیس جمهور اضالع متحدۀ امریکا از حزب  
2

 .ۀ امریکا را به عهده داشتادار 19۱۱الی  19۲9بوده و از سال " جمهوری خواها"هور اضالع متحدۀ امریکا از حزب ریچارد نیکسن سی و هفت و مین رئیس جم  
 .ۀ امریکا را به عهده داشتادار 19۱۱الی  19۱۱بوده و از سال " جمهوری خواها"جیرالد فورد سی و هشت و مین رئیس جمهور اضالع متحدۀ امریکا از حزب   3
 .می زیست 1۱91 -1۱۳۲، باشندۀ کشور اتریش بوده و بین سالهای څارتمعروف موسیقی کالسیک ولف گانگ آمادئی موکمپوزیتور   ۱
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الع متحودۀ امریکوا در اموور داخلوی     دشواری های زیادی در ایران  و افغانستان نیز وجود دارند ولی اضو . تهدید مواجه نشود
 ."ما امیدوار هستیم که اتحاد شوروی نیز همین راه را تعقیب خواهد کرد. این کشور ها مداخله نمی کند

. مسوکوت بوود   بریژنیوف  لئونیود نگریسوت، اموا    بریژنیوف سخنانش را به اتمام رسانید، با دیدگان منتظر به   کارترپس از آنکه 
( وزیور اموور خارجوۀ شووروی    ) گرومیکوو او با امیدواری رو به طرف . ابی از قبل آماده شده نداشتاین بار او هیچگونه جو

پیشونهاد  . نیز ماننود یوخ سوکوت کورده بوود      گرومیکواما جالب آنکه ." گرومیکونجات بده رفیق : "نموده تو گوئی به او میگفت
 .ل و فصل نمی شدندمعنی می داد و اینگونه مسائل دفعتًا ح" مناطق نفوذ"تقسیم  کارتر

جملوۀ را کوه مودتها پویش بخواطر سوپرده بوود بوه زبوان           لئونیود بریژنیوف  بخاطر آنکه از وضعیت بوجود آمده بیرون شده باشوند  
، "اتحاد شووروی  هیچگواه در اموور داخلوی افغانسوتان مداخلوه ننمووده و هموین را از امریکوا نیوز انتظوار دارد           "آورده گفت که 

 .پایان رسیدندگفتگوها در همینجا به 
 

کووه شخصووی بووود هووم هوشوویار و هووم مکووار در    زبیگنیووف بژیزینسووکیبعوودها مشوواور رئوویس جمهووور امریکووا در امووور امنیتووی   
خوواطراتش مووی نویسوود کووه در ویانووا آنهووا موفووق نشوودند تووا روسووها را  بطووور مفصوول  بووه بحووث در رابطووه بووه  تشووویش هووای         

از طورف  " سواحات نفووذ  "موضووع تقسویم    بژیزینسوکی  ًا در اثر پیشهاد همینغالب. جیوپولیتیکی اضالع متحدۀ امریکا بکشانند
بالفاصوله پوس از خوتم    یالتوا  آخورین بوار موضووع موذکور را سوران دو کشوور در شوهر        . مطرح شده بود کارتررئیس جمهور 

 .جنگ دوم جهانی به بحث گرفته بودند
را موورد  کوارتر  شوور در حلقوۀ بسویار کوچوک سوخنان      پوس از عوودت بوه ک    بوریس ایوانووف اما، هیأت اتحاد شوروی بشمول 

حووزۀ  : به آن عقیده بودند که امریکوایی هوا معاملوۀ آتوی را پیشونهاد کردنود       اندروپوفو  اوستینوف. تحلیل و ارزیابی قرار داد
 وسوتینوف ا. خلیج فارس و شبه جزیرۀ عرب به آنها واگذاشته شود و اتحاد شوروی ایران  و افغانستان را به دسوت موی آورد  

در  کارترهدف : " سرد ساخته گفت گرومیکوباور داشت که پیشنهاد مذکور باید بالفاصله پذیرفته شود، اما خونگرمی او را 
نبوده، او صرف فراخواند تا هر دو جانب از  یک طرف در رابطه به افغانسوتان و  " ساحۀ نفوذ"ویانا به هیچ صورت تقسیم 

همچنان موافقه شود که دول حوزۀ خلیج فارس در حیطۀ منافع اضالع متحدۀ امریکا قرار  ایران از خود داری کار بگیرند و
نیز طرفدار مذاکرات با امریکایی ها در این مورد نبود، او عقیده داشت که افغانستان بدون آنهوم از اقموار    اندروپوف." دارند

 .وی از دست رفتهاتحاد شوروی بوده و ایران فعاًل چی برای امریکا و چی هم برای شور
 : پس از جر و بحث های طوالنی فیصلۀ آتی بعمل آمده بود

مسوکو  ." بدون توجه باقی بمانند، در عین حال اوضاع در حوزۀ شرق میانه تحت توجه شودید قورار بگیورد    کارترپیشنهادات "
آشووکار آنهووا از ضوود    را در آن لحظووات افووزایش فعالیووت هووای روز افووزون امریکووایی هووا در پاکسووتان و مخصوصووًا حمایووت       

 .انقالبیون افغان بیشتر از هر چیز دیگر به تشویش انداخته بود
 

 اوسوتینوف ، انودروپوف ، گرومیکوو )جون اعضای بیوروی سیاسی شوروی گذارش دیگری را از همان چهار تون   20بتاریخ 
رش موافقووت کردنوود کووه پیچیوودگی پووس از آشوونائی بووا گووذا.  دریافووت داشووته و آنوورا مووورد ارزیووابی قوورار دادنوود ( پونوموواریوفو 

سند مذکور تشویش روز افزون دوایر مختلف اتحاد شوروی را در قبوال اوضواع افغانسوتان    . اوضاع در افغانستان ادامه دارد
 .منعکس می ساخت

اعضای بیوروی سیاسی اتحاد شوروی حین تبادل نظریات در مورد علل وخاموت اوضواع مسوتقیمًا تأکیود موی کردنود کوه توره         
و اموین تموام قودرت را در دسوتان خوویش متمرکوز سواخته انود، غالبوًا مرتکوب خطاهوا شوده و قووانین را زیور پوا موی کننود،                  کی 

توصوویه هووای "حمایووت گسووتردۀ حاکمیووت جدیوود در میووان مووردم وجووود نوودارد، ارگووان هووای ادارۀ محلووی ایجوواد نگردیووده انوود و      
در ادامووۀ گووذارش آمووده بووود کووه ."  در نظوور گرفتووه نمووی شووودمشوواورین شوووروی در ایوون زمینووه از جانووب لیوودران افغووان عموواًل

اقدامات حکومت جمهوری دیموکراتیوک افغانسوتان بخواطر ثبوات بخشویدن اوضواع مثمریوت ضوعیف داشوته، و ضود انقالبیوون            
ف در ایون راسوتا از ُطورق و شویوه هوای مختلو      . " بخاطر فرو پاشی اردوی افغانستان تالش های خود را فشرده تر موی سوازد  

صوورت موی   " کار"هکذا با افسران اردو بصورت انفرادی نیز . از افراطیگری مذهبی، تطمیع و تهدید:  کار گرفته می شود
اینگونوه فعالیوت هوای ارتجواع اشوکال وسویع بوه خوود گرفتوه و موی           . گیرد تا آنها را به ارتکاب خیانت  در برابر نظام وادارند

 ."پی داشته باشنددر " انقالب"توانند عواقب خطرناک برای 
گذارش مذکور به رسم معمول، متعاقبًا از اقداماتی یاد آوری می کرد کوه بوه زعوم موؤلفین آن موی توانسوتند اوضواع را بهبوود         

پیشوونهاد مووی شوود تووا از نووام بیوووروی سیاسووی حووزب کمونیسووت شوووروی بووه کمیتووۀ مرکووزی حووزب دیموکراتیووک خلووق    . ببخشووند
ن رفیقانه از تشویش و ناراحتی رهبوری شووروی در آن یوادآوری گردیوده و توصویه هوایی       افغانستان نامۀ ارسال شود و با لح

در گذارش همچنان پیشنهاد می شد تا ادارۀ مشاوریت حزبوی در کابول هور    . در رابطه به تحکیم حاکمیت مردمی اظهار گردد
حاکمیت در والیوات و شوهرها نیوز اعوزام     چه بیشتر استحکام یافته  و اجازه داده شود تا مشاورین امور حزبی به ارگان های 

همچنان پیشنهاد می شد تا بخاطر کمک بوه مشواور ارشود نظوامی جنورال مجربوی بوا گروپوی از افسوران بورای کوار در            . شوند
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قطعات فرستاده شود و همچنوان پنجواه مشواور دیگور نظوامی منجملوه فعوالین اموور حزبوی و افسوران ضود کشوف بوه افغانسوتان               
 .اعزام گردند

برای تأمین و مدافعۀ طیاره هوای شووروی در میودان    : "ا از همه مهمتر جز چهارم این پیشنهادات که محرم نامیده شده، بودام
هوایی بگورام، در صوورت موافقوت جانوب افغانسوتان نظامیوان غنود کومانودوی پراشووتی شووروی یونیفوورم پرسوونل تخنیکوی              

.هووائی بووه توون بووه ایوون کشووور اعووزام گووردد 
   
از منسوووبین توون  1۳0 -12۳ت سووفارت اتحوواد شوووروی بووه تعووداد بوورای حفاظوو 

در شوروع مواه آگسوت سوال جواری پوس از اختتوام        . تحت پوشش پرسوونل خودماتی فرسوتاده شوود    . بی. جی .جزوتام خاص کی
 لوی درستیزیت قوای مسولح شووروی  . یو. آر. گروپ خاص ادارۀ جی( به میدان هوایی بگرام)دورۀ آمادگی ها به افغانستان 

بخاطر استفاده از آنها در صورت وخامت شدید اوضاع و برای حفاظت و مدافعوه از دوایور مهوم و حیواتی حکوومتی فرسوتاده       
 ."شود

 

وقتوی در جوایی سوالح    . "اینهمه بدان معنی بود که در اخیر مواه جوون عمواًل  نظامیوان مسولح شووروی در صوحنه ظواهر شودند         

."دباشد، این سالح  یک روزی حتمًا فیر می شو
   

 

بخوواطر "مجووددًا بووه کابوول  پونوموواریوفبوورعالوه، همووین جلسووۀ بیوووروی سیاسووی، فیصووله بعموول آورد تووا منشووی کمیتووۀ مرکووزی  
 .فرستاده شود" صحبت با لیدران افغانستان

در مسکو بطورف اتخواذ اقودامات شودیدتر     " آمرین"بدینترتیب اساسات آن وجود دارد تا گفته شود که در شروع تابستان مزاج 
 . قبال افغانستان تغییر یافته بود در

 

اعضای بیوروی سیاسی حزب کمونیست شوروی تره کی را کوودک معصوومی موی پنداشوتند کوه ظرفیوت ادارۀ کشوتی را در        
. امین با دسیسه اندوزی ها و پیش بردن بازی شخصی خود همه را هرچه بیشتر عصبانی می سواخت . هوای طوفانی نداشت

الزم بود تا یوک کواری صوورت    . ن آن می رفت که کشتی هر لحظه به عمق بحررفته سقوط کنددر چنین یک وضعیتی امکا
 .میگرفت،  اما کدام کار، این مسئلۀ بود که هنوز وضاحت کافی نداشت

 

که عمدتًا در کشورهای اروپائی مهاجر شوده  " پرچم"آماده بود ارتباطات منجمد شده را با لیدران فراری جناح . بی. جی. کی

چیرچیوک خوود را در ناحیوۀ   " غنود مسولمان  "در ایون میوان   . یوو . آر. ادارۀ اسخباراتی اردو جی. ند احیا نمایدبود
   
بوه شودت    

در کابول وظیفوه داده شود کوه توجوه هرچوه بیشوتر خوود را بوه مخوالفین در           " کشف خارجی"به دفتر . تحت تربیه قرار داده بود
 .مبذول دارند" خلق"حال احیا در داخل جناح 

 
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 

  
بیشتر از یک ماه تداوم " باند چهار نفره"در رابطه به  نمیان تره کی و امی" چنه زنی ها"مذاکرات، اما بهتر است گفته شود 

توره کوی کوه از    . و وزیوران بوه حیوث سوفرا بوه خوارج اعوزام گردنود        " اگسوا "امین اصرار می ورزید توا رئویس ادارۀ   . پیدا کرد
می خواست حالوت موجوود را نگهودارد و یوا هوم حود اقول ظواهرًا آشوتی را بوا            ،خود ملتفت بودوفاداری این افسران به شخص 

اما وطنجار و سروری که از چگونگی بازی به راه افتیده درک کافی داشتند به هویچ صوورت بوا چنوین یوک      . امین حفظ نماید
بوه  . در برابور اموین عقوب نشوینی نموود     ( ماو فکور موی کورد کوه بسویار کو      )آخراالمر، تره کی انودکی  . آشتی موافقت نمی کردند

به اسواس فرموان فووق العوادۀ شوورای انقالبوی جمهووری دیموکراتیوک افغانسوتان، رئویس دولوت، قومانودانی             جوالی  2۱تأریخ 
اموین، وظیفوه داد توا پیشوبرد هموه      " شاگرد با اسوتعداد و محبووب خوود   "اردوی کشور را به عهدۀ خود گذاشته در عین حال به 

وطنجار به حیث وزیر امور داخله و مزدوریار از کرسی وزارت امور داخلوه برطورف و بوه    . و را به دوش بگیردامور ارد
 .حیث وزیر امور سرحدات و قبایل تعیین گردید

فیصلۀ جابجای های جدید را تره کی و امین به اعضای شورای انقالبی و کمیتۀ مرکزی حزب طوری اعالم نمودند که گویوا  
موافقۀ رهبری شوروی بدست آمده است و به گفتگوهای محرمانوه بوا عضوو علوی البودل بیوروی سیاسوی حوزب          در این رابطه

اموا در  . که در ایون هنگوام طوی یوک بازدیود غیور رسومی در کابول قورار داشوت، اشواره نمودنود             پونوماریفکمونیست شوروی 
کوودری  در رهبوری افغانسووتان و مخصوصووًا   در موورد تغییوورات  پونوموواریوف حقیقوت حووین مالقووات هوای تووره کووی و اموین بووا    

 .موضوع آغاز افتراق در ردۀ باالیی خلقی ها مطرح نگردیده بود
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ن شواهد و اسناد فاش شده نشان میدهد که منسوبین غند کوماندوی شوروی یونیفورم  نظامیا. نویسندگان به دلیل نامعلومی صرف از یونیفورم پرسونل تخنیکی یاد آوری میکنند  
اردوی  شوروی در عملیات به قتل رساندن حفیظ اهلل امین و سپس به قدرت رساندن ببرک کارمل . یو. آر. اردوی افغانستان را به تن داشتند و همراه با دستۀ دیگری مربوط به ادارۀ جی

 .سهم به سزا داشتند
 .ضرب المثل روسی  111
115

 .کیلومتری شمال شرق تاشکند قرار دارد 32در ، که ولسوالی  در والیت تاشکند کشور ازبکستان  
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ارسوال داشوته بودنود، مسوکو آنورا بوه انودازۀ کوافی         " مرکوز "طی ماه جون بوه  . بی. جی. احتمااًل گذارشاتی را که مأمورین کی
در . رسوانیده نشودند  " بواال "موذکور طوریکوه الزم بوود بوه مقاموات       امکان آن نیز موی رود کوه اسوناد   . قابل تشویش نپنداشته بود

عین زمان احتموال آن نیوز وجوود دارد کوه در آن زموان در مسوکو هویچکس آمواده نبوود توا بطوور شواید و بایود، عمیوق و جودی                
االخره چی عواقبی اطالعاتی را که از کابل می رسید درک نموده و تصور نماید که تقابل شروع یافته میان تره کی و امین ب

 .در قبال خواهند داشت
 

: " رهبران شوروی با در نظر داشت رسوم بی رحمانه ایکه در افغانستان معمول بودند، تقریبوًا  بطوور آتوی فکور موی کردنود      
. تبرای آنها اینکار آنقدر هم بد نیس. خوب، گیریم که یکی دو تن از افسران جوان را به حیث سفرا به خارج خواهند فرستاد

. مودتی بورای خوشووی خوود زنودگی خواهنوود کورد، جهووان بینوی خوود را وسووعت داده و تجوارب خوود را افووزایش خواهنود بخشووید          
افزون بر همه تغییر و تبدیلی کدرها موضوع داخلی  دوستان افغانی بوده و ذیدخل شدن برای شوروی ها در این جنجال هوا  

آنها یوک لحظوه هوم دسوت از سوالح برنموی       . ئلۀ کاماًل دیگری استاما موضوع اسالمیست های افراطی، مس. مصلحت نیست
دارند، پنج مرتبه در یک شبانه روز نماز می خوانند، دارای چند همسر استند و از مرگ هوراس ندارنود، زیورا اعتقواد دارنود      

که برای شوروی هوا قابول   این مردم از دنیایی استند . که آنهائیکه در جنگ با کافرها کشته می شوند حتمًا به بهشت می روند
 ."درک نیست، این همان جایی است که تهدید اصلی برای پیشرفت افغانستان نهفته است

 

هنگام مالقات هوای خوود بوا لیودران افغوان عمیقتورین مراتوب تشوویش رهبوری شووروی  را در رابطوه بوه تشودید               پونوماریوف
هوم صوحبت هوای    . روحانیون ارتجاعی در اردو ابراز داشت فعالیت های گروپ های ضد انقالب و قبل از همه افزایش نفوذ

بالفاصله تشویش رفقای بیوروی سیاسی حزب کمونیست شوروی را با تمام جدیدت تأئید نموده و باز هوم  پونوماریوف افغان 
طفره موی  از بحث باالی مسائل نظامی با مهارت  پونوماریوف. موضوع اعزام قوای شوروی را به افغانستان بلند می کردند

رفووت و توجووه افغووان هووا را بووه ضوورورت توسووعۀ بنیووۀ اجتموواعی انقووالب بووه وسوویلۀ دعوووت اقشووار وسوویع زحمتکشووان بووه مثابووۀ   
همچنان در مورد فعالیت مشاورین اموور حزبوی کوه از     پونوماریوف. متحدیدن طبیعی حزب دیموکراتیک خلق جلب می کرد

لیودران جمهووری   . ن فرسوتاده موی شودند بوا افغوان هوا صوحبت کورد        طرف کمیتۀ مرکزی حزب کمونیست شوروی بوه افغانسوتا  
گردید از فعالین حزبی یاد آوری نموده متذکر شدند کوه   پونوماریوفدیموکراتیک با بلند ترین الفاظ که موجب رضایت کامل 

های حزبی به دارای تجارب بی همتا و حکمت کمونیست های اتحاد شوروی بوده و در راه اعمار ساختار"مشاورین مذکور 
 ."آنها کمک های بزرگی مبذول میدارند

صوحبت هوا بوا    . از افغانسوتان ایون بوار نیوز  چنودان مثمور نبوود        پونومواریوف از قراین چنین بر می آمد که بازدید غیور رسومی   
موافقوت  . افغانها بوه ایون مهموان شووروی کودام معلوموات جدیود، دلچسوپ و مهوم را ندادنود          . جانب افغانی بیشتر بی رنگ بودند

 .نامه های جدی و مشخص به امضا نرسیدند
شخصوی نیسوت کوه در مسوکو صوالحیت تصومیم گیوری را دشوته         پونومواریوف  هم تره کی و هم اموین از قبول موی دانسوتند کوه      

آنها او را منحیث یک مأمور بند رتبۀ حزبی ولوی شوخص کوه فاقود هرگونوه صوالحیت بووده، ابتکوار شخصوی نداشوته و           . باشد
لیدران حزب دیموکراتیک خلق بودون آنکوه کودام امیودی داشوته باشوند حسوب        .  از موضع خود دفاع کند می پنداشتندقادر نبود 

بوه  پونومواریوف  . خواهش کردند تا قوای شوروی بطور مسوتقیم در نبردهوا بوا مخوالفین سوهم بگیرنود      پونوماریوف معمول  از 
دهد از افغان هوا خوواهش موی کورد توا یکجوا کوار کننود و بوه          نوبۀ خود در حالیکه می دانست کسی به حرف هایش گوش نمی 

 .اصل رهبری دسته جمعی در حزب پابند باشند
 

، چه بیوروی سیاسی که او عضویت آنرا داشت به وی مأموریتی را سپرده بود که استهمدردی  قابلنیز پونوماریوف البته 
دیگر آنقدر سردرگم، دشووار و متضواد گردیوده بوود      19۱9 اوضاع افغانستان در تابستان. پیروزی در آن اصاًل متصور نبود

سوتارایا  "وقتیکه در جلسات کرملین و مقور کمیتوۀ مرکوزی حوزب در     . که رهبران شوروی را واقعًا دست  و پاچه ساخته بود

"پلوشاد
   

س حرف از  مسائل افغانستان به میان می آمد، در سخنرانی های لیدران شوروی هرچوه بیشوتر عصوبانیت احسوا     

"آنسوی دریای آمو"در .  می شد، هر یک آرزو داشت تا مسؤولیت را به دوش دیگری بگذارد
   
بجوای اعموار سوسویالیزم     

 .وعده داده شده هرچه بیشتر بی نظمی و خونریزی به نظر میخورد و در رهبری افغانستان جنگ تمام عیارآغاز یافته بود
 

ها و خطری که تره کی را تهدید می کرد، باید گفت که دسوت بکوار نشودن     آنچه که ارتباط می گرفت به افتراق در بین خلقی
موی رسوید، مسوکو معلوموات را     " اسخبارات چی ها"در پهلوی اطالعاتی که از طریق . فوری مسکو علت دیگری نیز داشت
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در . شوروی موقعیت داشت یکی از میدان هایی قدیمی در مرکز شهر مسکو که در حدود سه صد متر از قصر کرملین فاصله داشته و در آن کمیتۀ مرکزی حزب کمونیست اتحاد  
 .میبرند( ستارایا پلوشاد)صرف نام از همین میدان، یعنی ادبیات معاصر سیاسی روسی وقتی از کمیتۀ مرکزی حزب کمونیست یاد میکنند، 

11۱
است که یک زمانی سرحد طبیعی میان " آمو"نیز میگویند، و هدف همان دریای معروف " آنطرف دریا"در ادبیات معاصر سیاسی روسی به افغانستان  غالبًا . هدف افغانستان است  

 .دو کشور افغانستان و اتحاد شوروی را میساخت
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پیوسوته از نبووغ    در گذارشات خویش زاپالتینو  گوریلوفبطور مثال مشاورین نظامی .  از منابع دیگر نیز بدست می آورد
 پونومواریوف . حمایوت موی کردنود   " بانود چهوار نفوری   "سازماندهی حفویظ اهلل اموین یواد آوری نمووده و از او در مبوارزه اش بوا       

در بوارۀ مناقشوۀ اموین بوا وزرا     ( زاپالتوین )هنگام اقامتش در کابل با کموال تمکوین جویوای نظور مشواور ارشود حزبوی در اردو        
دفتوور موون در تعمیوور وزارت دفوواع در طبقووۀ دوم قوورار داشووته و دفتوور  : "ایووت ذیوول را بووازگو نمووودبووه وی حک زاپالتووین گردیوود،

معموواًل حووالی ظهور    . وطنجار در منزل اول، من از طریق کلکین میتوانم ببینم که وزیر دفاع وطنجوار مصوروف چوی اسوت    
بواری مون خواسوتم معلووم کونم کوه ایون        . ونود نزد او گالبزوی و مزدوریار آمده و آنها همه یکجا به کدام طورف نوامعلوم موی ر   

گوالب زوی در ایون میوان    . بعد از ظهر چوی موی کننود، بنوابرین بودون اطوالع قبلوی داخول دفتور وزیور شودم           " قهرمانان انقالب"
در جووواب مالحظووات . کوشووش کوورد در عقووب پوورده پنهووان شووود و موون او را از آنجووا مثوول یووک بچووۀ بووازیگوش بیوورون آوردم    

موا جووان هسوتیم، موا انقوالب کوردیم و موا حوق داریوم کوه بعضوًا وقوت خوود را بخوشوی               : " اطر نشوان سواختند  وزرا خ زاپالتین
 ."بگذرانیم

 

 .بدین ترتیب دیده می شد که آنها تقریبًا هر روز وقت خود را خوش می گذراندند و صرف الی ظهر کار می نمودند 
خوود اموین بورخالف    . شوته کوه از تعیینوات توره کوی ناراضوی باشود       از اینجا می توان اسوتباط کورد کوه اموین نیوز دالیول جودی دا       

نوی، در مناقشوۀ   . اکثریت مطلق افغان ها، بطور خستگی ناپذیر کار می کرد و از مادونان خوویش نیوز هموین را موی خواسوت     
 .مذکور، مسائل آنقدر هم روشن نبودند

 

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 
 

در مواه موارچ   . ت هوای خوود را در اسوتقامت افغانسوتان تشودید بخشود      توا فعالیو  . ای. آی. قیام هرات نقطۀ عطفی بود بورای سوی  
. پیشنهادات خود را در مورد حمایت مخفی از نیروی های ضد حکومتی افغانسوتان بوه قصور سوفید ارائوه نموود      . ای. آی. سی

سوته کوشوش   مسوکو پیو . در سند مذکور آمده بود که رهبری شوروی در رابطه به اوضواع در افغانسوتان شودیدًا مشووش اسوت     
می کند ناکامی های خود را در افغانستان به حمایت فعاالنۀ مخالفین مسلح از طرف اضالع متحدۀ امریکا، پاکسوتان و مصور   

. سوی . در حقیقت امریکایی ها در این زمان، حد اقل در سطح حکومت در مسائل افغانستان کمتور ذیودخل بودنود   . ارتباط بدهد
افزایش قابول مالحظوه   " انقالب"مارچ خود درخواست می کرد تا کمک ها به نیروهای ضد در همین پیشنهادات ماه . ای. آی

 .یابند
امریکایی ها شکست . استخبارات امریکا افغانستان را در متن تمام اوضاعی که در آن زمان در منطقه حکمفرما بود می دید

. ه مجبووور شوودند ایوون کشووور را توورک نماینوود   دردنوواکی را فقووط چنوودی قبوول در ایووران متقبوول گردیووده و پووس از سوورنگونی شووا      
یک بخش بزرگ جهوان کوه   . طرفداران ُخمینی که قدرت را در تهران غصب نمودند با شدت تمام از امریکا انتقاد می کردند

سرشار از نفت بود و از هر نقطۀ نظر اهمیت ستراتیژیک داشوت، اکنوون بوی صواحب مانوده بوود و عمواًل موی توانسوت تحوت           
صوواحب نظوران مسووائل سیاسوی امریکووا سواحه ای از ایتوپیووا و شورق نزدیووک الوی ایووران، پاکسووتان و      . ها درایود کنتورول شووورا 
نامیده بودند و کوشش می کردند اتباع خود را متقاعود بسوازند کوه اتحواد شووروی توالش دارد توا        " کمان بحران "افغانستان را 

 .در این ناحیۀ مهم حضور یابد
 

دی برای تمایالت هژمونیستی اتحاد شووروی پیودا نموی شود، بنواًء در آرشویف هوا حکوایتی را در         چون در آنوقت کدام ثبوت ج

کبیور  پیتور مورد موجودیت وصیت نامۀ 
   

، کوه گویوا ایون امپراتوور روس بوه بازمانودگان خوود وصویت نمووده بوود توا هرچوه             

 ."اشود، سولطان هموه جهوان خواهود بوود      کسوی کوه در ایون ناحیوه حواکم ب     "بیشتر به قسطنطنیه و هندوستان نزدیک شوند، زیرا 
روزنامووه نگوواران امریکووایی، تووو گووویی کسووی بووه آنهووا دسووتور داده باشوود دفعتووًا شووروع بووه استحصووال ایوون حکایووت نموووده و بووه   

و قبل از همه باالی حوزۀ خلویج فوارس   " کمان بحران"مارش عساکر شوروی که اینک باالی کشورهای   ترسانیدن مردم از
 .شروع نمودند یورش خواهند برد

 

صوعودی  ( پیوک )بوه نقطوۀ   " جنوگ سورد  . "دورۀ کاهش تشنجات پایان می یافت و جای آنورا دورۀ طویول مناقشوات موی گرفوت     
 .خویش نزدیک میشد

. استخبارات با پیشنهاد راه اندازی عملیات وسیع مخفی بخاطر حمایت از شورشیان اهداف طویول المودت را تعقیوب موی کورد     
ارت از وادار سواختن شووراها بورای اشوتراک در مبوارزۀ مسولحانه بوود توا بودین ترتیوب دشومن اساسوی             یکی از این اهداف عبو 
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 .آخرین شاه روسیه از دودمان رومانوف ها بوده و اولین امپراتور تمام عیار دولت روسیه بحساب میرود, ( پتر اول)پیتر کبیر یا  . 
 .تور روسیه پرداخته استۀ روسیه به حیث پادشاه و سپس به امپرامستقالنه به ادار 1۱2۳الی  1۲39زمانیکه ده سال داشت پادشاه روسیه اعالم ګردیده و از سال 1۲32پیتر در سال 

طوی دهوه هوا اردوی روسویه      شواهد تأریخی نشان میدهند که تحت زعامت همین امپراتور عظمت طلبی روسیه برای اشغال سرزمین هوای بیگانوه در شورق و جنووب طورح ریوزی شوده و       
 .کوشش میکرد آنها را به تصرف خویش درآورد
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باور داشتند کوه  در صوورت اسوتحکام  مواضوع پوارتیزان هوا، مسوکو        . آی ای. تحلیلگران سی. را ضعیف بسازند( شوروی)
و ایون هموان جوالی    . به افغانستان هجووم ببورد  ناچار می شود کمک های نظامی خود را به رژیم افزایش دهد، و حتی مستقیمًا 

بود برای شوروی که پس از دخول نخستین قطعات نظامی اش به افغانستان و در گیر شدن آنها با مخالفین مسلح، در آن بنود  
 . خواهد ماند

 : پیشگوئی های ادارۀ اطالعاتی امریکا قرار ذیل بودند
  نبردهای خوونین شوده و بودین ترتیوب امکوان تحوت کنتورول درآوردن هموه          شوراها بال تردید با پارتیزان ها درگیر -اول

 جانبۀ حوزۀ  پر از نفت خلیج را از دست می دهند؛
   جنگ قریب الوقوع هدیوه ای خواهود بوود بورای موأمورین اموور تبلیغواتی، آنهوا بواالخره ثبووت مشوهود مکوارگی و              -دوم

در عوین حوال در صوورتیکه جنوگ هوا طووالنی موی شودند، وضوعیت          . پالن های عظمت طلبانۀ شوراها را بدست موی آوردنود  
 .پیروز می گردیدند" جنگ سرد"مذکور، اتحاد شوروی را تضعیف ساخته و در اینصورت امریکایی ها  در 

کمیتۀ مذکور محرم بوده و در جنب حکومت امریکوا فعالیوت موی کورد و از عملیوات      ) ۀ خاص هماهنگی مارچ کمیت ۲بتاریخ 
خواسوت توا پوالن مفصول     . ای. آی. از سوی .( رای رئیس جمهور نظارت بعمل می آورد و به وی گذارش می دادهای مخفی ب

 . اشتراک امریکا را در افغانستان تدوین نماید

لینگلیمأمورین 
   
به ناحیۀ شرق میانه اعزام شدند تا اوضاع را از نزدیک بررسی نموده و پیشنهادات مشوخص را ترتیوب    

به پاکستان مأمورین مذکور ده ها هزار مهاجر افغان را در کمپ ها مشاهده نمودنود، بسویاری از آنهوا آمواده     حین سفر . نمایند
بنووابرین، کووار کوووچکی بایوود صووورت   . را دور بیاندازنوود"  رژیووم کووافر"بودنوود تووا سووالح بووه دسووت بووه وطوون خووود برگردنوود و    

موضووع دیگوری    جیموی کوارتر  گرائیده میان ضیاء الحوق و   روابط به سردی. سالح در اختیار آنها قرار داده میشد: میگرفت
غرب به شدت از ضیاء الحق، رئیس جمهور پاکستان بخاطر نقض حقوق بشر، عدم . بود که باید برای رفع آن تالش می شد

بوود کوه   اما این همان موردی . رعایت آزادی های دیموکراتیک و تالش مخفیانه برای دستیابی به سالح اتومی انتقاد می کرد
بلوی رئویس جمهوور پاکسوتان یوک حراموزاده       : "مأمورین استخباراتی ادارۀ واشونگتن فوورًا فورموول کهنوۀ خوود را بکوار بسوتند       

با ضیاءالحق می شد اگر نه بر سر همه مسائل، ولوی بواالی  آنهوای کوه بوه چگوونگی       ".  است، ولی این حرامزاده از ما است
 .به توافق رسیدفعالیت مقاومت افغانی ارتباط می گرفت 

 .چرخ ماشین بیوروکراسی در واشنگتن به دوران افتاده، بزودی سرعت گرفته و دیگر قدرتی نبود که آنرا متوقف بسازد
 

ادارۀ : "نمایندۀ وزارت اموور خارجوۀ امریکوا خواطر نشوان سواخت      " کمیتۀ خاص هماهنگی"ۀ مخفی مارچ در جلس 30بتاریخ 
امریکا در مسائل  افغانستان  سهیم گردیده و سد راه توسعۀ نفوذ شوراها  در ایون ناحیوه    موافقت دارد تا اضالع متحدۀ کارتر

آیا به قیام کنندگان سالح و . اما هنوز واضح نبود که کدام اقدامات باید روی دست گرفته می شدند." و سائر نقاط جهان گردد
کوس العمول مسوکو در ایون رابطوه چگونوه خواهود بوود؟          البسۀ نظامی داده شود ؟ کموک موالی در اختیوار آنهوا گذاشوته شوود؟ ع      
 کمونیست ها در اقدامات متقابل خویش تا چی حد پیش خواهند رفت؟

خطر تحریک جنگ سوم جهانی نهایت زیاد بود و به همین دلیل امریکایی ها عملیات مخفی خود را با احتیواط فوراوان آغواز    
یام کنندگان در شروع سالح داده نمی شد، به آنهوا ادویوه، آالت مخوابره،    به ق زبیگنیف بژیزینسکیمطابق مشورۀ . می نمودند

برای اهداف متذکره و همچنان برای راه اندازی تبلیغات و عملیات روانی در سوال  . وسایل تخنیکی و پول توضیع می گردید
ن میلیوارد هوای کوه بعودتر بوه      البته این یک مبلغ خنده آوری در تناسب به آ. پنجصد هزار دالر تخصیص داده شدمبلغ  19۱9

امریکایی ها اینگونه مخفی کاری ها و احتیواط  را در طوول تموام مودت جنوگ هوای آینوده        . قیام کنندگان سرازیر می شدند بود
 .در افغانستان رعایت می نمودند

 

ا فرسوتاده موی شود،    مطابق شرطی که رئیس جمهور ضیاء الحق گذاشته بود، کمک های امریکا نباید مسوتقیمًا بوه پوارتیزان هو    
طرز العمل مذکور جنجال های معینوی را در  . اینکار باید صرف به وساطت ادارۀ استخباراتی این کشور صورت می گرفت

. آی. اس. برداشت، زیرا سطح فساد در پاکستان بی حد بلند بود و قسمتی از کموک هوا بودون قیود و شورط در دسوت ادارۀ آی      
 .امریکا در جنگ افغانستان به نظر نمی خوردند" یگوشها"می افتاد، اما در عوض آن 

مسووتقر در کابوول وظیفووه دریافتنوود تووا جریانووات داخلووی را در   . ای. آی. موووازی بووا فعالیووت متووذکره مووأمورین امووور کشووف سووی  
جمهوری دیموکراتیک افغانستان با دقوت هرچوه بیشوتر زیور نظور بگیرنود، سوطح ذیودخل بوودن شووراها را تشوخیص نماینود و             

 .ت نیروهای در حال قوت گرفتن ضد انقالب را معین بسازندظرفی
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 .لی که در هشت میلی واشنگتن موقعیت دارددر ناحیۀ لینگ. ای. آی. عمارت کنونی ادارۀ سی 
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. ای. آی. ، اجنت سابقه دار سوی "شخص دوم"شایعه ایرا که دشمنان امین در داخل حزب دیموکراتیک خلق در مورد  اینکه 
اری بووا بوو ادولووف دابووزسووفیر امریکووا . بووه سووفارت امریکووا در کابوول رسووید   19۱9مووی باشوود بووه راه انداختووه بودنوود در شووروع   

 در کابل پرسیده بود که آیا این حرف ها واقعیت دارند؟. ای. آی. کنجکاوی از آمر دفتر سی
با تأسف باید بگویم کوه صورف در فلوم هوای هوالیوود چنوین اتفاقواتی موی تواننود          : "در حالیکه می خندید جواب داده بود تورکو

 ."شدرخ بدهند، این بسیار خوب ساخته شده است تا واقعیت داشته با

.ای. بی. شاید تو در جریان نباشی، ممکن او با اف: "مجددًا پرسیده بود دابز
   
 "؟. . .در ارتباط بوده باشد 

امکان دارد، ولی در اینصورت باید کسی حتمًا از امریکا بورای توأمین   : "در حالیکه موافقت می کرد عالوه نموده بود تورکو
ما باشد بسیار " نفرهای"میدانی، این امین، قبل از آنکه از جملۀ . د کسی نیامدهارتباط با اجنت می آمد، طوریکه دیده می شو

پول پوتبه پیروان 
   
 ."شباهت دارد 

 

در رأس نمایندگی دیپلوماتیک امریکا در کابل قرار گرفته بوود، پونج بوار بوا اموین تنهوا مالقوات         دابزپس از مرگ که  څآمستو
و بدون پروتوکول بودند، در مورد مالقات های موذکور مطبوعوات خبور نموی داد و     اینها مالقات های غیر رسمی . نموده بود

 به یاد څآمستوطوریکه بعدها . حتی از حلقۀ نزدیک امین کمتر کسی از این تماس ها آگاهی داشت
." داشوت دشمنی خدشه ناپذیر خود را در برابر اضوالع متحودۀ امریکوا ابوراز موی      " همیشه ی این مالقات هاطمی آورد، امین 

و نتیجوه گیوری    آگواهی یافتوه  . بوی . جوی . مالقات های مخفی امین سرانجام به ضرر امین تمام شدند زیرا از آنها مأمورین کوی 
 ."لیدر افغانستان بازی را در عقب مسکو به راه انداخته است، بنابرین او را باید ختم کرد: "کردند

در مسکو و واشنگتن به بیماری سوء ُظن و بود گموانی متقابول دچوار     چنین به نظر می رسد که برخی از آمرین در این زمان 
شوراها گمان می کردند که امریکایی ها در خفا پالن اشغال افغانستان را در سر می پرورانند، امریکایی هوا بوه نوبوۀ    : بودند

نک خود را برای اشغال خود معکوسًا خود و متحدیدن خود را قناعت می دادند که روسها در زودترین فرصت قطار های تا
 .مناطق نفت خیز در همجواری خلیج فارس در جنوب داخل خواهند کرد

 

شوروع بوه بدسوت آوردن کموک هوای امریکوا از       ( مجاهدین آینده و متعاقبًا طالبهوا )مخالفین مسلح 19۱9بدینترتیب در تابستان 
پوس  . رات شوروی تقریبًا بالفاصوله آگواهی یافوت   از این موضوع استخبا. نمودند. آی. اس. طریق ادارۀ جاسوسی پاکستان آی

طریوق  از از تحلیل و ارزیابی اطالعات رسیده به کمیتۀ مرکزی حزب کمونیسوت شووروی هودایت داده شود توا جوواب متقابول        
درنظر گرفته شد تا به اینکار نه تنها رسانه های گروهی شووروی، کشوورهای اروپوای شورقی وجهوان      . رسانه ها ارائه گردد

وقتیکووه امریکووا در برابوور موووجی از  . بلکووه رسووانه هووای چووپ گوورا در کشووورهای غربووی نیووز ترغیووب و تشووویق شوووند   سوووم، 
اتهامات قرار گرفت، وزارت امور خارجۀ این کشور هدایت داد تا از طریق چینل های دیپلوماتیک عکس العمول الزم ارائوه   

 .شود
او اظهووار داشووت کووه مسووؤول نماینوودگی  . آموود پوزانوووف القووات نووزدبوورای م فلئیتووینشووارژدافیر سووفارت امریکووا در افغانسووتان  

وظیفوه دریافوت کورده توا      فلئیتوین گردیوده و او  تن گبورای دریافوت مشووره هوا عوازم واشون       څآمسوتو دیپلوماتیک امریکا در کابول  
. ر شووروی بسوپارد  به سفی" در بارۀ تأکیدات جعلی مداخالت امریکا در افغانستان" یادداشت وزارت امور خارجۀ امریکا را 

سند مذکور یادداشت کوتاهی بود که بطور نهایت بی رنگ در آن تأکید بعمل می آمد که اضالع متحدۀ امریکا کدام قصووری  
پس از آشنائی با یادداشت با استفاده از جمالت تنود هرگونوه اتهاموات را در موورد کشوورش تکوذیب نمووده و         پوزانوف. ندارد

ان دهد که رسانه های گروهی شوروی جریان حوادث را در افغانستان درست خبر می دهند و کوشش کرد به مهمانش اطمین
 :نامبرده ضمنًا خاطر نشان ساخت. درست تفسیر می کنند

خبرنگاران ما از سخنان رفیق تره کی و رفیق امین نقل قول می کنند که بارها از مداخالت اضالع متحدۀ امریکا در اموور  "
اطالعوات خبرنگواران   : " عوالوه نموود   فلئیتوین سوپس بوا اسوتفاده از تکتیوک خوود       پوزانووف ." اد آور شده انود داخلی افغانستان ی

روزنامه ها و مجالت غربی منجمله امریکائی که نمی شود آنها را به شایعه پراگنی ها در مورد  کشور شما متهم نمود، نیز 
 ."به این موضوع اشاره می کنند

الت اندکی الجواب ماند زیرا به یاد آورد که یکی از هفته نامه هوای ُپور نفووذ ایون کشوور چنودی پویش        با شنیدن این جم فلئیتین
در پوزانووف   .را در افغانستان به خوانندگان خود خبر داده بود. ای. آی. براستی بعضی از جزئیات عملیات های مخفی سی

 :این میان به شدت حرفهایش افزوده گفت
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مون همچنوان بوه یواد شوما بیواورم کوه        . ید، در اینصورت هیچ دلیلی به اتهامات وجود نخواهود داشوت  مداخالت خود را قطع کن"
. را مبنی بر اعطای کمک هفده ملیون دالری بوه افغانسوتان رد نمووده اسوت     کارترمجلس سنای امریکا پیشنهاد رئیس جمهور 

ثبووت ایون ادعوا موی توانود حضوور       . فظ می نمایدولی حکومت افغانستان صرف نظر از آن، روابط دوستانۀ خود را با شما ح
جووالی بوه مناسوبت روز     ۱مأمورین عالی رتبۀ افغان بوه شومول دو وزیور کابینوه و دو معواون وزیور در ضویافتی کوه بتواریخ          

 ."ۀ امریکا بر پا گردیده بود باشداستقالل اضالع متحد
و ما اینگونوه برخوورد هوای مثبوت را نهایوت عوالی ارزیوابی        بلی این واقعیت دارد، : "در حالیکه موافقت می کرد گفت فلئیتین

اما در عین حال می خواهم توجه شما را به آن جلب نمایم که حکومت اضالع متحدۀ امریکا به علوت یوک سلسوله    . می نمائیم
رابطووه بووه  اختالفووات دو جانبووه نمووی توانوود بوواالی ادارۀ نظووامی پاکسووتان فشووار بیوواورد، منجملووه تضووادهای مووا بووا اینکشووور در    

 ."دسترسی پاکستان به سالح اتومی از هیچکس پنهان نیست
 .با سردی با همدیگر خداحافظی کردند فلئیتینو  پوزانوف

 

چووون درجووۀ حوورارت مناقشووات بوواال مووی رفووت، وزارت امووور خارجووۀ اضووالع متحوودۀ امریکووا فیصووله کوورد تووا تعووداد کارمنوودان  
پایتخوت افغانسوتان را   . و اعضای خانواده های آنها را از کشور تخلیه نمایود سفارت خود را در کابل هرچه بیشتر کاهش داده 

عنودالموقع بوه معوین وزارت اموور خارجوه       آمسوتوڅ  دافیرژباید در حدود صد امریکائی ترک می کردند، و در ایون بواره شوار   
ید ورزیده بود کوه اقودام موذکور    حین گفتگو با دوست مسؤول نمایندگی دیپلوماتیک امریکا تأک. شاه محمد دوست خبر داده بود

بوه   څآمسوتو افوزون بور آن   . کدام علت سیاسی نداشته و قطعًا بخواطر توأمین امنیوت اتبواع امریکوا روی دسوت گرفتوه شوده اسوت         
 :، ولی در عین حال آنرا مشروط ساختشود اعالم نمی ًامینان داد که موضوع مذکور رسمطجانب افغان ا

 ."نگاران مستقیمًا بپرسد، در اینصورت ما مجبور خواهیم بود تا جواب دقیق بدهیمالبته واضح است اگر کسی از خبر"
بوه نماینودۀ وزارت اموور    " واشونگتن ُپسوت  "بدبختانه چنین یک سؤال فردای همان روز از طرف خبرنگار روزنامۀ  پر نفووذ  

. ه نشر رسیده بوود شودیدًا بوه غضوب آمدنود     افغانها پس از آشنائی با تبصره ایکه در روزنامۀ مذکور ب. خارجۀ امریکا داده شد
گفته ضومنًا  را نزد خود خواست و هرچه در دل داشت به او  څآمستومعاون وزارت امور خارجۀ افغانستان فورًا شارژدافیر 

 :عالوه نمود
وع تخلیوۀ  شوما توافوق خوود را در بوارۀ آنکوه موضو      . این گونه نشریات تصور نادرست را در بارۀ افغانستان ایجواد موی کننود   " 

 ."اتباع امریکا را به رسانه ها نمی رسانید نقض نمودید
در همان روز سوفارت امریکوا یادداشوت وزارت اموور خارجوۀ افغانسوتان را مبنوی بور         . اما این آخرین اقدام جانب افغانی نبود

 .تقاضای کاهش هرچه بیشتر دیپلوماتان سفارت این کشور در کابل بدست آوردند
 .روسها است" کارهای"آنها باور داشتند که اینهمه . آمدند پوزانوفنزد  ئیتینفلبا  یکجا آمستوڅ جوالی 2۳بتاریج 
تصور ما این اسوت کوه جانوب    : "را مخاطب قرار داده گفت پوزانوفپس از ادای سالم و احترام معمول پروتوکولی  څآمستو

مأمورین رسمی ما بارها اعالم داشته اند که اضوالع   .افغان را موضوع تأمین امنیت اتباع امریکا خیلی ناراحت ساخته است
دو سوال قبول افغانسوتان بوا هموه      . متحدۀ امریکا از قیام کنندگان در افغانستان حمایت نمی کند، به آنهوا سوالح یوا پوول نموی دهود      

همسوایگان و   در حالیکوه اکنوون روابوط آن بوا    . کشورها روابط بسیار خوب داشت، به شمول ایوران، پاکسوتان، چوین و امریکوا    
موا بعضوًا تصوور موی کنویم کوه اموین قصودًا در جسوت و جووی مناقشوه بوا اضوالع متحودۀ               . کشورهای غربی بوه خرابوی گرایوده   

 ."امریکا است
افغانسوتان بوه هیچوجوه    . شما حق بوه جانوب نیسوتید   ،  څآمستوآقای : "در حالیکه مخالفت می کرد گفت پوزانوفسفیر شوروی 

و یکبار دیگر از ضیافتی که در سفارت امریکا به مناسبت تجلیل از روز ." امریکا نیست -نستان عالقمند خرابی روابط افغا
در رابطوه بوه خرابوی    . استقالل این کشور برپا شوده بوود و حضوور موأمورین بلنود رتبوۀ حکوموت افغوان در آن یواد آوری کورد          

یمًا ازمداخالت آشکار آنهوا در اموور داخلوی افغانسوتان     تأکید کرد که این مسئله مستق پوزانوفروابط افغانستان با همسایگانش 
 .سرچشمه می گیرد

اموا  . طی مالقات مذکور هریک از دیپلوماتان باید نقش از قبل تمرین شدۀ خود را بازی می کردند، و همه آنرا بوازی نمودنود  
 :در اخیر گفتگو مسؤول سفارت امریکا در کابل طاقت نیاورده اظهار نظر کرد

من توجه شما را بدان جلب موی نموایم کوه حکوموت افغانسوتان اخیورًا میول زیوادی بورای همکواری در بعضوی از             در هر حال"
موا چهوار یادداشوت را بوه      دابوز  مسائل با سفارت ما از خود نشان نمی دهد، بطور مثال در رابطوه بوه قتول سوفیر امریکوا آقوای      

تووا بووه بعضووی از سووؤال هووای مووا منجملووه در مووورد نوعیووت وزارت اموور خارجووۀ افغانسووتان ارسووال داشووتیم و خووواهش کووردیم  
 ."سالحی که تروریستان از آن استفاده کرده بودند معلومات بدهند، اما هیچگونه جوابی بدست نیاوردیم

پروسوۀ بهبوودی روابوط بایود دو جانبوه      : "گفوت  څآمسوتو  بوه  ابواما در ج." ما هم عالقمند استیم بدانیم: "با خود گفت پوزانوف
در رابطه به موضوع تخلیۀ اتبواع امریکوا از افغانسوتان موا نموی تووانیم       . درست نخواهد بود ما مورد انتقاد قرار بگیریم .باشد
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رهبری افغانستان خود فیصله می نماید از کدام شیوه هوا  . ما به اینکار هیچ ارتباطی نداریم. باالی جانب افغانی فشار بیاوریم
 ."م دهداستفاده نموده و چگونه آنرا انجا

 .ی او خاتمه یافته استادر حالیکه لبخند پر معنی بر لب داشت، فهماند که موضوع مذکور بر آمستوڅ
 
 

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 
 

. تحول بنیادی نموود  والیری کوریلوف. بی. جی. کیسرنوشت لمړی بریدمن  19۱9در یکی از روزهای ابرآلود ماه اکتوبر 

اریولباراتی والیت را که در ریاست استخکوریلوف در این روز، 
   
به حیث یک کارمند عادی اوپراسیونی کار موی کورد    

بورای تحصویل بوه     را  آمر بخش نزد خود احضار نموده و با لحون آرام بوه او خبور داد کوه رهبوری تصومیم گرفتوه اسوت توا او         
البتوه در  )وت معروف خبر مذکور کارمند جوان را خوشحال ساخت، زیرا تصور می کرد که او را به انستیت. بفرستندمسکو 

. یعنوی ادارۀ کشوف خوارجی کوی    " ریاست عموومی اول "می فرستند، جائیکه افسران برای " ستارۀ سرخ( "میان حلقات خاص
، نخبگان استخبارات نامیده می شدند و پیوستن به قطار آنها "یخن سفیدها" "کشف خارجی"افسران . تعلیم می دیدند. بی. جی

را  کوریلووف اما آمر بخوش تخویالت   . ک کارمند عادی و بی واسطه از اطراف حساب می شدپیروزی بزرگ و نادر برای ی
کوه در  " کوورس هوای مسوتعجل بلنود بوردن مهوارت افسوران       "بزودی سرد ساخته عالوه کرد که او برای فراگیری تعلیمات بوه  

"باالشیخه"ناحیۀ 
   
 .ند اعزام می گرددبود" کشف غیر رسمی"والیت مسکو قرار دارند و در قیمومیت ادارۀ  

 

 تعلویم داده موی   (diversant)در مورد این کورسها بدون سر وصدای زیاد می گفتند کوه در آنجوا تخریبکواران و آشووبگران     
کسوانی را کوه در ایون    .  به عمق عقب جبهۀ دشمن در صورت شروع یوک جنوگ بوزرگ اعوزام موی گردیدنود       شوند و متعاقبًا

فزیکی قوی می بودند، حتمًا درجات سپورتی می داشوتند، حود اقول بوا یوک زبوان خوارجی         کورس ها می پذیرفتند باید از نظر
 .بلد می بودند، اخالق حمیده و ارادۀ قوی می داشتند

یعنی اینکه بجای کوار سواده در زیور چتور کودام سوفارت، مون بایود تعلیموات جنگجوو شودن را            : "با خود فکر می کرد کوریلوف
پیشنهادی که به او نموده بودند دلچسپ تر از آن بود توا بیهووده   . کردن را زیاد طوالنی نساختبه هر حال او فکر ." فراگیرم

مرکووز مخفووی تعلیمووی در    دراو  19۱9در روزهووای اول موواه جنوووری   . دریووک والیووت دور افتوواده مخبووران را جسووتجو کنوود    
بوه درس خوانودن    ردیوده بودنود  گنتخواب  موړی بریودمن هوا و توورن هوا کوه از هموه قلمورو شووروی ا         یکجا با سائر ل "باالشیخه"

 .پرداخت
افسوران موذکور   . ده سال بود که ایجاد گردیده بود و تا آنزموان صودها افسور از آنجوا فوارغ شوده بودنود       " دیویرسانت ها"مکتب 

آنها را در لیست خواص درج موی   " مرکز"پس از ختم کورس های هفت ماهه معمواًل به ادارات محلی خود برمی گشتند، اما 
این دستۀ خاص وظیفه داشت تا همیشه در حالت آماده بواش قورار داشوته و بمجورد رسویدن هودایت فوورًا بوه نقطوۀ تعیوین           . کرد

می توان حدس زد که آنها برای استراحت و تفریح به این . شده رفته و از آنجا مخفیانه به کشورهای مختلف پرتاب می شدند
آنها معمواًل بطور غیر رسمی فعالیت می کردند، و وظوایف شوان مختلوف موی     در کشورهای دیگر . کشورها اعزام نمی شدند

از همکاری با اجنوت هوای محلوی الوی از بوین بوردن مراکوز سوتراتیژیک و مهوم دشومن، مقور آنهوا، پایگواه هوای راکتوی،                :  بود
 .مواصالت مخابروی

 

فی هایش زیاد باور نداشت که مهارت هوای  او مانند سائر هم صن. دلچسپ بود کوریلوفبرای " باالشیخه"آموزش در مکتب 
او همچنان فکر نموی کورد کوه جنگوی برپوا خواهود شود و او        . را که آنها در اینجا فرامی گیرند در آینده عماًل بکار خواهند آمد

 !" هورا، به پیش: "ریل ها را  از خطوط بیجا خواهد ساخت، پهره داران را از بین خواهد برد و فریاد خواهد زد
 

در آنجا تخنیک جنگ های تن به تن، استفاده از سالح سرد، : عین حال تعلیمات در کورسهای مذکور مکتب شجاعت بوددر 
ستر و )، مین گذاری ، ماسک اندازی ها ...نشان زنی، پرتاب شدن از پراشوت ها، آب بازی در عمق زیاد با آلۀ آکواالنگ 

 .را تدریس میکردند(... اخفا
خووب، چوی   . نبود، او بخوبی درک می کرد که از آنهوا در حقیقوت فودائی و انتهواری تربیوه موی کننود        شخص نادانیکوریلوف 

فرق میکند؟ واضح است که جنگی شوروع نخواهود شود، اموا همچوو سورگرمی نصویب هورکس نموی شوود و بایود از سرنوشوت             
 .مشکور بود

 "باالشویخه "ائی کوه مکتوب دیویرسوانتها را در    اموا آنهو  ." جنگوی شوروع نخواهود شود    "بود که فکر موی کورد    کوریلوفولی این 
شوخص  . تأسیس نموده بودند و طوی تموام ایون سوالها از آن بوا دقوت سرپرسوتی و حمایوت موی کردنود اینطوور فکور نموی کردنود              
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. بوه مرکوز موذکور توجوه خواص مبوذول موی داشوتند        ( کشف غیور رسومی  " )C"و جنرالهای او در ریاست تحت نام  اندروپوف
که دیویرسانت مجورب و اشوتراک کننودۀ جنوگ      بویارینوفهای خاص و مستعجل دیورسانتها را به دگرمن  قوماندانی کورس

دیویرسوانتی داخلوی و  خوارجی را قطوره قطوره       -این دگروال آبدیده تجارب دسوته هوای اکتشوافی   . دوم جهانی بود سپرده بودند
را در ایون مکتوب متخصصوین نهایوت مواهر و      " علووم مخصووص  . "جمع آوری نموده و به شاگردان خویش تودریس موی کورد   

برعالوۀ مضوامینی کوه در پوالن درسوی     . مجرب در عرصه های اجنتوری، انفجار، کشور شناسان، نشان زنان درس میدادند
گنجانیده می شد بوه محصولین احسواس برتور بوودن بواالی دیگوران تلقوین موی گردیود و اینکوه در برابور آنهوا هویچ گونوه موانع و                 

 .تواند وجود داشته باشددشواری نمی 
در طورز برخوورد اسوتادان خوود تحووالتی را مشواهده       " باالشویخه "پس از گذشوت شوش مواه در شوروع جوون، محصولین مکتوب       

اکنوون توجوه بیشوتر بوه مسوائلی کوه در حیطوۀ فعالیوت هوای دسوته هوای اکتشوافی و             : موضوعات دروس تغییر خوردند. نمودند
 .شغال یک نقطه و حفظ آن بود، مبذول می گردیدتخریبکار مثل آزاد ساختن اسیرها، ا

 

یکی از مسؤولین بلنود رتبوه نوزد    .( بی. جی. کشف خارجی کی" )ریاست عمومی اول"از :  بزودی تمام چیزها روشن گردید
خبور داد کوه قورار اسوت از آنهوا دسوتۀ خاصوی        " مکتوب "موصوف بدون آنکه خود را معرفی کرده باشد به محصلین . آنها آمد

توأمین امنیوت اتبواع شووروی کوه در آنجوا کوار        : وظیفۀ دسته عبارت خواهود بوود از  . ب گردیده  و به افغانستان اعزام شودترتی
می کنند، کمک به شبکه های استخباراتی محلی در راه مبارزه بوا قیوام کننودگان، و بواالخره در حوال آمواده بواش قورار داشوتن          

اجرای وظیفوۀ آینوده داوطلبانوه بووده     : " مقام بلند رتبه در اخیر توضیح داد کهاین . برای اجرای سائر وظایف نظر به اوضاع
 ."و هریک می تواند بدون آنکه عواقبی برای او به میان بیاید پیشنهاد را رد نماید

آنها قباًل  برای این جوانان که تقریبًا هیچ کدام. سایرین نیز نمی خواستند پیشنهاد را رد کنند. بازهم زیاد فکر نکرد کوریلوف
تهدید های احتموالی را  . به خارج سفر نکرده بودند، اصاًل امکان سفر و دیدن یک کشور دیگر مسئله ای بود نهایت پر کشش

 .به دلیل آنکه تقریبًاهیچکدام آنها با افغانستان و اوضاعی که در آنجا حکمفرما بود آشنا نبودند مد نظر نمی گرفتند
اولوین  . برای انجوام وظوایف آمواده گردیود     " زینیت"سی و هشت تن تحت نام شفری  مرکب ازدر شروع ماه جوالی دسته ای 

که با خود سالح، تجهیزات مربوطه و وسایل مخابره داشوت بوه خوارج    . بی. جی. بار پس از سالهای متمادی واحد خاص کی
تعیوین   دولمواتوف  الکسواندر  و گلوتووف واسویلی  و معاونین وی  گریگوری بویارینوفقوماندان دستۀ مذکور . اعزام می گردید

کوه در والیوت مسوکو    " چکالوفسوکی "ئی از میودان هووا   در تواریکی شوب   جوالی ۱به تاریخ " زینیت"منسوبین دستۀ . گردیدند
 .قرار دارد به افغانستان پرواز نمودند

 

در همان روز اول دسوتۀ  . نددر شروع همۀ آنها را در عمارت مکتب سفارت که تابستان ها بدون درس می بود، جابجا ساخت
که او را به حیث افسر امور امنیتی سفارت شووروی در   بختورینتازه آمده را در قطار ایستاده نموده و در برابر آن دگرمن 

که اندام درشت، قد نچندان بلند و کرتی سیاه چرمی به تن داشت بوا جودیت تموام     بختورین. کابل معرفی نمودند سخنرانی کرد
دنبوال دختوران مجورد    "را از نظر گذرانده بدون سالم وعلیکی گوشزد کرد که آنهائیکه به . بی. جی. ۀ خاص کینخبگان دست

 "."پرید"نیز خواهند " کمیته"سفارت چشم چرانی بکنند، نه تنها از افغانستان بلکه از 
رسوفارت بوا مخلووط تورس و     خوانم سوفیر را د  . رسوید " زینیوت "به اعضای دستۀ  پوزانوفدیگر از طرف همسر سفیر " هدیۀ"

ایون  "آگواهی یافوت، او بوه صوورت قطوع بوه       " زینیوت "از مواصولت منسووبین   " موادر "پوس از آنکوه   . می نامیدند" مادر"احترام 
منووع کوورد تووا از حوووض و مغووازۀ سووفارت اسووتفاده نماینوود، و در مجموووع در برابوور دیپلوماتووان، خووانم هووا و     " عسووکر موونش هووا 

از طورز برخوورد    کوریلووف ". ایون عسوکر مونش هوا    : "اکثرًا با بی عالقی تکرار می کورد " مادر". اوالدهای آنها هویدا شوند
این چطور امکان دارد، ما اینجا بخاطر تأمین امنیوت  : "خود را شدیدًا توهین شده احساس می کرد و به خود می گفت" مادر"

اندازیم، در حالیکه اینجا موا را نوه تنهوا انسوانهای      سفارت و تمام اجتماع شوروی ها آمده ایم،  ما زندگی خود را به خطر می
 ."درجه دوم، بلکه سوم هم نمی شمارند

در شروع به آنها کوه  . در واقعیت بسیاری از چیزها در این زندگی جدید در خارج، طوری نبود که در مسکو تصور می شد
آنهوا در  . ز محوطوۀ سوفارت را سوپردند   بحسواب موی رفتنود، وظیفوۀ معموولی حفاظوت ا      . بوی . جوی . افسران  خاص و نخبوۀ کوی  

حاشیه های سفارت مانند سربازان عادی قدم می زدند، پهره داری می کردند و آمرین را هنگام رفتن بوه شوهر همراهوی موی     
صرف یکبار آنها فشار را احساس کردند، هنگامیکه غنود کومانودوی   . در اینهمه فعالیت ها کدام شجاعتی درکار نبود. نمودند

قیوام کننودگان   : "فغانستان مستقر در باال حصار دست به قیام زده و شهر را آوازه هوای مخووفی سراسویمه سواخته بوود     اردوی ا
پوس از دریافوت امور در نقواط از قبول تثبیوت شوده        " زینیت"منسوبین ." می روند تا کمونیست ها و شوروی ها را از بین ببرند

 .اد، قیام طی همان روز از طرف خود افغان ها سرکوب گردیداما جنگی رخ ند. سنگر گرفتند و آمادۀ نبرد شدند
 

آماده شو، حاال به عقبت مووتر موی آیود    : " را نزد خود خواسته خبر داد کوریلوفیک روز پس از این رویداد قوماندان دسته 
 ."جای زیست و وظیفۀ تو منبعد همانجا خواهد بود. انتقال می دهد دولماتوفو ترا به منزل 



 مبتال میگردیدیم( هجوم به افغانستان) Aچگونه ما به بیماری وایروس  غوث جانباز: ترجمه
 والدیمیر سنیگیریوف و والیری ساموونین: نویسندگان

 
 

 

 333 از 20۱

 

 

موی گفتنود   " ویوالی اول "در عقوب دیوارهوای محکوم و سونگی یکوی از منوازل دو طبقوه ای کوه بوه آن          " زینیت"دستۀ  بخشی از
منزل مذکور در نزدیکی های سفارت شوروی موقعیت داشت، در ایون ناحیوه عمودتًا ویوال هوای مشوابه کوه        . جابجا گردیده بود

 .ارت شوروی زندگی می کردند قرار داشتنددر آنها مأمورین عالی رتبه، تاجران و برخی از مأمورین سف
الکسواندر  او در اختیوار  . مرحلۀ جدید زندگی در افغانستان کوه دلچسوپ تور از قبول بوود آغواز یافوت        کوریلوفبدینترتیب برای 

در مکتووب  دولمواتوف . آشونائی داشوت قوورار گرفوت   ." بوی . جووی. مکتوب عوالی کوی   "کوه بوا او از دوران تحصوویل در    دولمواتوف 
را پیش می برد،  محصلین را با تخنیک نبرد های تن به تن آشنا می ساخت، استفاده از سوالح سورد و   " بیت بدنیتر"مذکور 

ضووروری میبودنوود آشوونا مووی " زینیووت"بوورای یووک جنگجوووی دسووتۀ " اجوورای وظیفووۀ نظووامی"سووائر وسووایل و اسووبابی کووه بوورای 
هموین علوم را او بوه آنهوا در     . و حتی بورس دنودان باشوند    این وسایل و اسباب می توانستند جاروب دولماتوفبه عقیدۀ . ساخت

او یکوی از  . شخصوی بوود زنوده، تنومنود، چهوار شوانه و درشوت        دولمواتوف . تدریس می کرد" باالشیخه"کورس های مستعجل 
روابوط   دولمواتوف و  کوریلووف میوان  . در میوان افسوران جووان محسووب موی شود      " باالشویخه "محبوب ترین مربیوان در مکتوب   

 .که معمواًل میان استاد با فراست و شاگرد ذکی می باشند ایجاد گردیده بودخاصی 
او را که از فرط درد پیشانی اش را ترش ساخت، فشرد و بدین ترتیوب بوا   کوریلوف در حالیکه با قوت تمام دست  دولماتوف

در تعلویم و تربیوۀ کارمنودان    . خوت پهره داری بس اسوت، حواال بایود بوه کارهوای واقعوی پردا       والیره،: "سالم علیکی نموده گفت
آنها جوانان خوبی استند، اما بکلی فاقد تجربه می باشند، هویچ کواری را پویش    . استخباراتی محلی با من همکاری خواهی کرد

 "برده نمی توانند، حتی صدمه رساندن عادی را نیز یاد ندارند، میفهمی؟
بلوی، رفیوق دگوروال، اطاعوت موی شوود، از اوامور        : "کورد گفوت  در حالیکه از خوشوحالی انودام خوود را راسوت موی       کوریلوف

 ."تخطی نخواهم کرد
 ."می دانم، من از دیر زمان ترا در نظر دارم: " دستش را با مهربانی تکان داده گفت دولماتوف

 

پس از آنکوه   .شروع شدند" اگسا"در ناحیه ای بنام پغمان که در نزدیکی های کابل قرار دارد درس ها برای کارمندان ادارۀ 
 :همۀ شاگردان را فیل کرد با لحن خدشه ناپذیر خاطر نشان ساخت دولماتوف

در برابور شوما هویچ دشومنی ایسوتادگی      . درست پس از سپری شدن یک ما شما ماستران واقعی نبردهای تن به تون موی شووید   "
ایسوه بوا شوما سوایه هوای بوی رنوگ خواهنود         کاراتیست های جاپانی را که شما در فلم هوا دیوده ایود در مق   . کرده نخواهد توانست

 ."بود
بخواطر آنکووه اطمینوان هرچووه بیشوتر حاضوورین را جلوب نموووده باشود، مسووتقیمًا بواالی چمنووک تمثیول نبوورد تون بووه تون را بووه راه          

ز حمله می برد و تالش داشت او را با چاقو بودرد، بوه او ا   دولماتوفدر حالیکه چاقو بدست داشت باالی  کوریلوف. انداختند
افغان ها نمایش های مذکور را . عقب حمله های غافلگیرانه می کرد، اما در هر صورت هر بار خود روی زمین می غلطید

 .با عالقمندی زایدلوصفی تماشا می کردند
درس ها در پغمان با سفرهای منظم به شهر کابول هموراه موی بودنود، آنهوا بایود بوا پایتخوت بوا تموام آن جزئیوات بلود موی شودند،               

، و مسویرها را بوه   (در صورت ضرورت بوه تخلیوۀ ناگهوانی، مالقوات سوری بوا منبوع وغیوره        )واصالت را برای تمام زندگی م
 .بلی، این دیگر براستی هم به اجرای وظایف واقعی شباهت داشت. برخی از مراکز مهم بخاطر می سپردند

ر ضد کشف بود، بدون آنکوه توجوه کسوی را جلوب     او که یک مامور مسلکی امو. پیدا کرد" کارکی"برای خود نیز  کوریلوف
نموده باشد افغان هایی را که تحت تدریس قرار داشتند  بخاطر استخدام زیر نظور گرفتوه، غیور مسوتقیم و بوا دقوت از آنهوا در        
بارۀ خود آنها معلومات جمع آوری می کرد، کرکترهای شان را بررسی می نمود، عادات و ضعف های شان را مطالعه می 

افغوان هوا   . د، به ارتباطات و عقایود سیاسوی شوان پوی میبورد، و تموام ایون معلوموات را در کتابچوۀ یاداشوت خوود موی نوشوت             کر
بزودی به این مربی اعتماد کامل پیودا کورده و آشوکارا اسورار شخصوی خوود را بوا او شوریک موی سواختند و از خصوصویات            

 .وظایف خویش حکایت می کردند
. از سخنان آنها استنباط کرد عبارت از تثبیت و مجازات متعاقب دشمنان انقالب بود کوریلوفه وظایف این افغان ها طوریک

پرچموی هوای   . موی بودنود  " پورچم "دشمنان آنها غالبًا نه اخوانی هوای ظوالم و اسورار آمیوز، بلکوه  رفقوای حزبوی آنهوا از جنواح          
طالب سواده لوحانوه از   . یر دولتی، در بسترهای خوابدر قطعات نظامی، دوا: دشمن را تقریبًا همه روزه دستگیر می کردند

 ." امروز یکی دیگر را نیز اعدام کردیم: "خود توصیف می کردند
بعضًا بخاطر آنکه مربی های شووروی را خووش سواخته باشوند توذکر موی دادنود کوه حوین دسوتگیری هوا شویوه هوایی را کوه از               

به یکدیگر با دیده های " زینیت"منسوبین . یار مفید و ممد واقع شدندآموخته بودند حین اجرای وظیفه برای شان بس دالماتوف
 .متحیر می نگریستند، مداخله در کارهای افغان ها برای آنها بصورت قطع ممنوع بود

 

که از خصوصیات و ظرافت های محلوی سیاسوی بسویار دور بوود، بعضوًا واقعوًا فکور موی کورد کوه ایون پرچموی هوا               کوریلوف
ما هم در تأریخ خویش گروپ های مختلفوی  : "هرچه بیشتر با خود می اندیشید کوریلوف. ثور بودند" انقالب"بدترین دشمنان 
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څکیست هاترومانند 
   

 زینوویستها، 
   
طور بوا آنهوا بوی رحمانوه      ر فرکسوینست ها را داشتیم و حزب ما دقیقْا همینگو دی 

 ..."می داند که کی کیستمبارزه می کرد، در اینجا، در این شرق پیچیده و افسانوی کی 
افغانستان ساحۀ سیاسوت بوزرگ شووروی بووده و او بوا کموک خوود بوه انقوالب          : "دقیقًا درک کرده بود  یک چیز را کوریلوف

 ."ثور از منافع ملی کشور خود دفاع می کند
ثوور و  " انقوالب " "اصولی  قهرموان "که متدرجًا طالب افغانی خود را مطالعه می کرد، دفعتًا پی برد که نه همۀ آنها  کوریلوف

باری یکی از طوالب  . افزون بر آن، بعضی ها از او به شدت متنفر بودند. شخص دوم دولت، یعنی امین را پرستش می کنند
او دشومن  . بوه رفقوای خوود برسوانید توا آنهوا بواالی اموین اعتمواد نداشوته باشوند           : "گفوت  کوریلووف موقع را مساعد دانسته بگوش 

بوا شونیدن سوخنان موذکور از گوپ زدن بواز مانوده         کوریلووف ." و میخواهد تره کی را از بین ببرد! ستفاشیست واقعی ا. است
 ."ما معلومات بدست آورده ایم که او این قتل را در میدان هوائی انجام خواهد داد: "بود، افغان مذکور در ادامه گفته بود

 .ع جدی بود و از آن باید پیگیری صورت میگرفتاین یک اطال. از چیزهای که شنید واقعًا مبهوت گردید کوریلوف
بویوارینوف   "زینیوت "را فوورًا نوزد قومانودان گوروپ      کوریلووف در جریان خبر مذکور قرار گرفوت او  دولماتوف  پس از آنکه

را مخاطوب   کوریلووف موصوف به نوبۀ خود شمارۀ تلفون کسی را در سفارت دایل نموده پوس از خوتم گفتگووی تلفوونی     . برد
 ."راهنمائی می کنند" دفتر"به منزل دوم باال شو، آنجا ترا نزد معاون آمر : "داده گفت قرار

کوریلوووف پووس از آنکووه کتابچووۀ  . گوووش داد" زینیووت"بوودون بووروز هیجووان بووه حرفهووای کارمنوود گووروپ     موووروزوف -ارلوووف
از خوود   اوسوادچی داد، معواون  قورار   مووروزوف  –ارلووف  یادداشت خود را که حاوی معلومات تثبیوت کننوده بوود در اختیوار     

 :اندکی تعجب نشان داده و در حالیکه طبق عادت مکث های طویلی میان کلمات می کرد پرسید
 "تا از مأمورین استخباراتی محلی معلومات جمع آوری نمائید؟. . . در مسکو وظیفه داده بودند. . . به شما"

نخیور،  : "که پیپ در دهن داشت قورار نگرفوت، و در جوواب گفوت     فکر کرد که ابتکار او مورد پسند این روشنفکر کوریلوف
من صرف در اینجا،  جنگجوی گروپ خاص استم، اما وظیفه و مسلک اصلی مون اموور ضود کشوف     . این ابتکار خودم است

کوی  به همین دلیل من فکر کردم بهتر خواهد بود اگر کارمندان استخبارتی کشور خارجی مورد مطالعه قورار بگیرنود،   . است
 ."می داند فردا حوادث چگونه پیش خواهند رفت

 "ابتکار شما می داند؟. . . در بارۀ این . . . کسی دیگری: " موروزوف -ارلوف
 ."من به اجازۀ او کار می کردم. بویارینوف قومندان گروپ ما دگروال: "کوریلوف

کار شوروع  . ابچۀ یاداشت را نزد ما بگذاریدبسیار خوب، کت: "که دیده می شد مهربانتر شده است گفت موروزوف –ارلوف 
دیگر هیچگونوه  ... در منزل. و برای نوشتن معلومات بدست آمده اینجا بیائید.  محتاط باشید. . . اما. ادامه بدهید. . .  شده را

 ."نوشته را با خود نبرید
لی در موورد سووء قصودی کوه علیوه      عجیب است، چرا او هیچگونه عکس العم: "در این لحظات با خود می اندیشیدکوریلوف 

 : تو گوئی افکار او را می خواند افزود موروزوف -ارلوف" تره کی در حال آماده شدن است از خود نشان نمی دهد؟
تأئیود دیگوری   . . . اطوالع شوما  . ما قباًل اطالع یافته بودیم. . . در  میدان هوائی. . . در مورد احتمال انجام عمل تروریستی "

 ."ما در این استقامت کار می کنیم. است این موضوع
 

. آنهوا را تودریس موی کردنود فورا رسوید      " زینیوت "بزودی روز امتحانات کارمندان استخباراتی افغانستان که مربی های گروپ 
سوروری را یوک    کوریلووف . اسداهلل سروری بوه پغموان آمود   " اگسا"برای ارزیابی سطح آمادگی های آنها شخص رئیس ادارۀ 

در هور حوال، سوروری از سوطح     . جوذاب، تنومنود کوه سور صوبح از او بووی شودید الکهوول بوه مشوام موی رسوید، یافوت              خانزادۀ
سوطح آموادگی هوای تئووریکی و عملوی آنهوا را بلنود ارزیوابی         . تعلیماتی که کارمندان او بدست آورده بودنود رضوایت نشوان داد   

 .ریخت کوریلوفیز الکهول را به شام همان روز به این مناسب تقریبًا جام لبر دولماتوف .کرد
 .اینهمه هنوز صرف شگوفه های بیش نبودند، به ثمر رسیدن میوه ها پیشرو بود کوریلوفاما برای 

 

 10۳ۀ طیاره های ترانسپورتی در پایگاه هوائی بگرام غند کوماندوی فرقوۀ  ریعذ در همین تابستان، دقیقتر در شروع جوالی

 ویتیبسک کوماندو از والیت
   

به این واحد نظامی وظیفه سپرده شده بود امنیت پایگاه بگورام و تحویول گیوری    . اده گردیدپی 

جوواز اشوتراک در نبردهوا بوا قیوام کننودگان را غنود موذکور         . بارهایی را که از اتحاد شوروی مواصلت می کردند تأمین نمایود 
 .نداشت

                                                           
121

څکی را تروڅکیست ها پیروان ترو. سده بیستم لیف تروڅکی می باشد 20در سالهای  و حزب بلشویکها څکیزم، یکی از مخالفین ایدیالوژیکی والدیمیر لینینتئوری ترو گذار بنیان  
 .ویندگ

125
سدۀ بیستم روسیۀ شوروی بود، او نیز با خط مشی لینیست ها و تئوری بلشویزم در گریگوری زینوویف، یکی از سیاستمداران و انقالبیون سالهای طی سال های بیست و شروع سی   

 .طرفداران او را زینوویستها گویند. مخالفت شدید قرار داشت
 (.بیالروس)شهری در شمال شرق کشور روسیۀ سفید   126
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رخصوتی هوا   . موی رفتنود  " شویری میتیووه  "ن هوائی بین المللی مسکو و همسرش به طرف میدا ستاراستینگست آ 11أریخ به ت

زوج . در تکسی ایکه آنهوا را بوه میودان هووائی موی بورد هموه خواموش بودنود         . به اتمام رسیده بود و باید به کابل بر می گشتند
بودنود نسوبت پیچیودگی    آنهوا مجبوور   . از اینکه با پسر هشت سالۀ شان جدا می شدند احساس انودوهگینی موی کردنود    ستاراستین

پوس از حووادثی کوه در هورات بوقووع      . اوضاع در افغانستان پسرک شان را در مسکو نزد مادر کالن و پدر کوالن رهوا کننود   
پبوست بسیاری از اتباع اتحاد شوروی که در افغانستان کار می کردند اوالد ها و بعضی ها، حتی خانم های شوان را نیوز از   

 .ن فرستادند، تا حیات آنها را به خطر نیاندازنداین کشور بیرون کرده بوط
 

رادیو خبر میوداد  . نیستند رادیوی موتر را چاالن کرد" گپ چران"دریور تکسی پس از آنکه درک کرد که مسافرینش چندان 

دنیپرودزیرژینسووک کووه امووروز در فضووای نچنوودان دور از شووهر 
   
تصووادم مووذکور . دو طیووارۀ مسووافر بووری تصووادم نمودنوود 

"پختوه کوار  "در جملوۀ قربانیوان تقریبوًا تموام اعضوای تویم فوتبوال        . نیان زیادی از خود به جا گذاشتقربا
   
بوه هالکوت رسویده     

سور  "اسوت و بسویار هوم    " خوشوی "بلوی، خبور   : "با شنیدن خبر مذکور با مخلوطی از اندوه و طنز فکر کورد ستاراستین . بودند
 . . ."اشکند پرواز داریم، من و خانمم همین اکنون تصادفًا نخست به ت"وقت

 

"استقامت افغانستان"سخنان آمر  ستاراستیندر عین حال 
   
را به یاد آورد که حین میله ای در فضوای آزاد کوه بوه مناسوبت      

من دیگر هیچ تعجوب نموی کونم کوه ریول هوا در کشوور موا دو سوه سواعت           : "و خانمش برپا کرده بود گفته بود ستاراستینآمدن 
من تعجب می کونم کوه ریول هوای موا هنووز حرکوت موی         . تعجب نمی کنم که طیاره های ما سقوط می کنندمن . ناوقت می آیند

تموام اموور بخواطر گوذارش     . کنند، و طیاره ها قبل از آنکه بیافتند به هوا بلند می شوند، در کشوور بوی نظموی حکمفرموا اسوت     
یزهوا خوووب اسووت امووا در عمول مووا بووا بوودترین   در روی کاغووذ همووه چ. دهوی انجووام مووی شووند، نووه بوورای بهبووودی وضوع زنوودگی   

فورض کنویم توو، توو کوشوش کوردی بوه آمورین اوضواع           والیوری، . بودهی " گوذارش "مهم است که خووب  . وضعیت روبرو استیم

"بیگانۀ ما"عینی را در افغانستان خبر بدهی، میدانی، این 
   

اسوت، پوس از برامودن توو از دفتور بوه مون         پولونیوک ، منظوورم  

جرئت می کند و خوط و مشوی مشواورین حزبوی را در     ! اینقدر بد بین است؟ در سن و سال او ستاراستینن چرا ای: "چی گفت
شواید او فکور موی کنود کوه عواقلتر از هموه        . . . مورد توسعۀ بنیۀ اجتماعی حوزب دیموکراتیوک خلوق افغانسوتان انتقواد موی کنود       

 ."است؟
 

 .رتیب داده بود اوضاع افغانستان را بدبینانه ترسیم نموده بودبراستی هم در گذارشی که عنوانی آمریت خود ت ستاراستین
او کوشیده بود ثابت بسازد که رژیم حزبی ها در افغانستان ظرفیت سیاسی نداشته و تأکید می کورد کوه توالش هوای مشواورین      

اکثریوت  . سوت امور سیاسی شوروی مبنی بر توسعۀ صفوف حزب با پذیرش به صفوف آن کارگران و دهواقین اشوتباه محوظ ا   
مطلق این افراد کم سواد یا کاماًل بی سواد و از نظر سیاسی غیر فعال بوده  که نه از تأریخ خبری دارند و نه هم با اسناد آن 

" راپوردهی"صرف بخاطر " مثبت"میخواست رهبری خود را متقاعد بسازد که این همه گذارش های  ستاراستین. آشنا استند
بدینترتیب حزب تضعیف گردیوده، نفوود و توأثیر    : اما ضرر از اینگونه حرکات آشکار است. گیردبه مقامات باال صورت می 

 .گذاری آن کاهش میافت
را هرچه بیشتر رنجیده خاطر ساخته و گوشزدهای پر سر وصدای این جنورال    ستارستینیادآوری از صحبت با آمر بخش، 

 !امریکا شناس را به یادش آورد
بهتر می بوود توا نوه در بوارۀ خطاهوای مشواورین موا در         والیریبه شما : " گفته بود ستاراستینبه  نیکپولوبطور مثال جنرال 

جمهوری دیموکراتیک افغانستان فکر می کردید، بلکوه بوه آن موی اندیشویدید کوه چگونوه موی توانیود هرچوه بهتور بورای حول و             
در شورایط کنوونی   . آنقودر هوم بورای موا مهوم نیسوتند       مسوائل افغانسوتان  . شوروی مفید باشید" کشف"فصل وظایف اساسی ادارۀ 

آنها مؤفقانه به کمک دستگاه مشاورین که در محل قرار دارند و به افغانها در تمام استقامت هوا کموک موی کننود حول و فصول       

                                                           
 .ین موقعیت دارددر ایالت دنیپروپیتروفسک کشور اوکرا" دنیپر"شهر مذکور در ساحل راست دریای مشهور   12۱
در جملۀ قربانیان . مسافر هردو طیاره به هالکت رسیدند 1۱3در نتیجۀ تصادم مذکور . در فضای جمهوری اوکراین دو فروند طیاره با یکدیگر تصادم نمودند 19۱9آگست  11به تأریخ   123

 .در مسابقات فوتبال عازم شهر مینسک، پایتخت جمهوری بیالروس بودند هالک شدندکه برای اشتراک ( ازبکستان" )پخته کار"این تصادم وحشتناک تمام اعضای تیم فوتبال 
129

گفته میشد که در پائنترین سطح فعالیت های یک دفتر . بی. جی. به کسی در تشکیالت کشف خارجی کی" آمر استقامت: " توضیح مؤلفین کتاب  

 ."کشف محلی را زیر نظر میداشت
130

در این اداره بکار گماشته میشدند و زیاد به .بی. جی. ارۀ کشف خارجی کسانیکه که از دیگر بخش های کیدر اد: " توضیح مؤلفین کتاب  

پولونیک قبل از تقررش به حیث مسؤول بخش شرق میانه هیچگونه . بطور مثال جنرال م. خوانده میشدند" بیگانه"بلد نمی بودند " کشف"خصوصیات 
  ."بوط به اضالع متحدۀ امریکا سرو کار داشتارتباطی با شرق نداشت، و با مسائل مر
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 کوه در آنجوا  . بوی . جوی . نماینودگی کوی  " کشوف خوارجی  "اطالعوات را در موورد اوضواع افغانسوتان بهتور از دفتور       . خواهند شد
 .مستقر است و در تماس مسقیم با ادارۀ استخباراتی افغانستان قرار دارد می تواند جمع آوری نماید

منظوور اضوالع متحودۀ    " )دشومن اصولی  "و شوما بطوور خواص الزم اسوت توا کارهوای خوود را علیوه         " کشوف خوارجی  "به دفتر 
دن ایون وظیفوۀ اساسوی کشوف شووروی را هنووز       طوریکوه شوما موی دانیود انجوام دا     . و چینایی ها متمرکز بسازید( امریکا است

بنابرین توصیۀ من به شما چی خواهد بود؟  وقتی به کابل رسیدید، ضیافتی برپا نمائید، از نماینودگان  .  کسی لغو ننموده است
" دفتور "پوول بورای ایون اهوداف در     . کوردیپلوماتیک در سطح خودتان، سکرترهای دوم، سوم و آتشه ها دعوت بعمل بیاوریود 

. یادآور شوید" کلوب دیپلوماتهای جوان"طی این ضیافت ابتکار را بدست خود گرفته بطور مثال در بارۀ ایجاد .  وجود دارد
ما به اجنتان بوا آینوده از امریکوا و کشوورهای عضوو پیموان نواتو ضورورت         . با نمایندگان کشورهای غرب فعالتر صحبت کنید

 ."مورد نظر یا چینائی شوید من به شما وعده میدهم که مدال بدست می آوریداگر موفق به استخدام یک امریکائی . داریم
 

با دقت تمام گذارش او را در موورد گفتگوهوای    اوسادچی .دفتر رفت"پس از آنکه به کابل رسید، مستقیمًا نزد آمر  ستارستین
 .شنید( .بی. جی. کشف خارجی کی" )ریاست عمومی اول"او حین رخصتی در وزارت امور خارجه و 

بلوی، بوه نظور موی رسود کوه رفقوا در        : "در حالیکه با کف دست سر تاسش را لموس موی کورد متفکرانوه گفوت     ویلیور اوسادچی 
آنها به فکر یوک پایوان مؤفقانوه اسوتند،     . مسکو بدرستی درک نمی کنند که این نمایشنامۀ افغانستان چی انکشافی خواهد داشت

 ."ناک خواهد بوداما من ترس دارم که فرجام اینهمه الم
بوا نماینودگان کشوورهای غربوی و چوین بپوردازد خووش        " کوار "بیشتر بوه   ستاراستیندر عین حال نظریۀ آمرین در مورد آنکه 

پوول تخصویص   " دیپلوماتهوای جووان  "او بالفاصله  به جایی تلفوون نمووده و امور کورد توا بورای ترتیوب ضویافت          .آمد وسادچیا

"پاک"راک در ضیافت از دیپلوماتهای گردد و پیشنهاد کرد تا برای اشت
   
دعووت   "تواس "و خبرنگاران آژانس خبر رسانی  

مصورانه   ستاراسوتین سپس تو گوئی میخواسوت از درد سورها و مصوروفیت هوای بیهووده خوود را آزاد سواخته، بوه         . بعمل بیاید
بوود و مسوتقیمًا بوا مخوالفین رژیوم و       که چندی قبول اسوتخدام گردیوده   " کیم"توصیه نمود تا در زودترین فرصت با اجنتی به نام 

 .ضد انقالبیون که در اردوی افغانستان فعالیت می کردند ارتباط داشت مالقات نماید
کومانوودو کووه در  ۱۱۱پراشوووتی و غنوود  2۲نهایووت بجووا بووود، زیوورا در شووروع موواه آگسووت در کنوودک  " دفتوور"ایوون هوودایت آموور 

در نتیجوۀ اقودامات شودید و قاطعانوۀ کوه از طورف شوخص لووی درسوتیز          . ودوقوع پیوسوته بو  باالحصار مستقر بودند قیام های ب
 .عملیات مذکور با انداخت های موج آسا و تلفات انسانی  همراه بود. یعقوب عملی شدند قیام های مذکور سرکوب گردیدند

مشاورین و متخصصین کوه  این قیام ها تأثیر شدید و حتی شاک کننده ای را باالی دیپلومات ها و کارمندان سفارت شوروی، 
حمالت قبلی ضد انقالبیون عمومًا در نقاط دور دسوت، آنسووی کووه هوا جوا      . در پایتخت افغانستان کار می کردند، بجا گذاشت

در قشولۀ نظوامی باالحصوار نظامیوان     . می داشتند، در حالیکه تپۀ باالحصوار در سوه کیلوومتری سوفارت شووروی قورار داشوت       
کووه آنجووا کسووانی خوودمت عسووکری را پوویش مووی بردنوود کووه تربیووه و آموووزش خوواص دیووده بودنوود و  عووادی خوودمت نمووی کردنوود، بل

استعداد کشتن را داشتند، آنها در ظرف چند دقیقه می توانستند تمام کسانیکه را که در سفارت یا در هر مرکز دیگری که در 
 .شوندآن شوروی ها قرار داشتند  با برچه ها بدرند، بدون آنکه متوصل به یک فیر 

 

نخست برای آنکه فضوای مناسوبی را بورای اداموۀ صوحبت      . را نزد خود احضار کردستاراستین  ،اوسادچیآگست  20بتاریخ 
که معلومات کوافی در  " کیم"بخاطر استخدام اجنت  ستاراستینکه در آن از فعالیت های " مرکز"ایجاد نموده باشد، از تلگرام 

بوا   ستاراسوتین در اردوی افغانسوتان دارد یواد آور شوده، از ایون پیوروزی      " قوالب ان"مورد فعالیت های عناصور مخورب و ضود    
جویوا شوده   ستاراسوتین  سپس در حالیکوه تبسوم احترامانوه ای در چهوره داشوت از صوحت و سوالمت        . کلمات بلند یاد آوری کرد

و قورار دارنود در روزهوای    پرسید که او اکنون مصروف کدام کارها اسوت و بوا کودام یوک از اجنوت هوایی کوه در ارتبواط بوا ا         
درک کرد که او  متدرجًا به موضووع اصولی کوه بایود     " دفتر"از سؤال های  آمر  ستاراستین.  نزدیک می خواهد مالقات کند

 .خیلی مهم باشد نزدیک می شود
یپلوموات  به تعارفات خاتموه داده گفوت کوه دیوروز در محفول جشون روز اسوتقالل افغانسوتان، نوزد یکوی از د           اوسادچیسرانجام 

سفارت شووروی، وزیور مخوابرات افغانسوتان سوید محمود گالبوزوی آموده خواطر نشوان سواخته بوود کوه موی خواهود                " پاک"های 
او همچنووان خووواهش کوورده تووا در بووارۀ  تقاضووای وی رفقووای شوووروی بووه     . بطووور محرمانووه بووا سووفیر شوووروی مالقووات نمایوود   

پوس از آگواهی یوافتن از پیشونهاد گالبوزوی بصوورت  قطوع از        نووف  پوزا سوفیر . هیچصورت به هیچ یک از افغانها خبر ندهند
برای سفیر و نمایندۀ دیپلوماتیوک اتحواد   . در این زمینه حق به جانب بود پوزانوفباید گفت که .  مالقات با وی امتناع ورزید

ن مجووز آنهوا مالقوات    شوروی مصلحت نیست تا روابط صمیمانۀ خود را با تره کی و امین برهم بزند و با افوراد سوومی بودو   
. را نزد خود دعوت نموده و موضووع را بوا آنهوا در میوان گذاشوت      اوسادچیو  ایوانوفاما سفیر رویهمرفته . محرمانه  نماید

                                                           
 .به آنهایی خطاب میکنند که به شبکه هایی استخباراتی شوروی مربوط نمی بودند" دیپلوماتهای پاک"نویسندگان کتاب،   131
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او میخواسوت خبور   : بی اتحاد شوروی فورًا به دلیل احتمالی خواهش گالبزوی پی بردنود . جی. کی" کشف خارجی"مأمورین 
درک نمودنود کوه امکوان موذکور     اوسوادچی  و  ایوانووف . خلقی ها به رهبری اتحاد شوروی برساندافتراق را در میان رهبری 

 .زمینۀ آنرا مساعد می سازد تا آنها باالخره با تفصیالت اوضاعی که در حال شکل گرفتن بود پی ببرند
 

بوا خوود   ستاراسوتین  . قوات نمایود  مال( گالبوزوی )به او وظیفه خواهد داد تا با وزیر موذکور  " دفتر"حدس می زد که  ستاراستین
ستاراسوتین  حدسویات  ." فعالیت های استخباراتی مرا علیه امریکایی هوا و چینوایی هوا آب بورد    : "بدون احساس تأسف فکر کرد

 :او را مخاطب قرار داده گفت" دفتر"آمر . دقیق بودند
ورقوی را بوا شومارۀ متشوکل      اوسوادچی ." ون اواین است شمارۀ تلفو . ، تو باید هرچه زودتر با گالبزوی مالقات نمائیوالیری"

اموروز ناوقوت هوای شوام بوه او زنوگ بوزن، هور قودر نواوقتر، بهتور، البتوه نوه شوب               : " از پنج عدد روی میز گذاشوته اداموه داد  
 ."بهتر می بود اگر موفق شوی و با او وعدۀ مالقات را برای فردا بدست بیاوری. هنگام

، مون طووری عمول خوواهم کورد کوه هودایت شوما باشود، ولوی در عوین حوال مون              وسوادچی رفیوق ا : "در عکس العمول ستاراستین 
 ."در حالیکه من کی استم؟ صرف سکرتر سوم سفارت! احساس بی جرئتی می کنم، گالب زوی یک وزیر است

ارت و یوا حتوی مون کوه مستشوار سوف       ایوانووف فرض کنیم اگر با او سوفیر یوا   . همینطور بهتر است: " در جواب گفت اوسادچی
استم مالقات نموائیم، ایون مالقواتی خواهود بوود در سوطح قابول توجوه دیپلوماتیوک و آنورا موی تواننود کوششوی بورای پویش بوردن                 

مالقات جوانی مثل توو بوا وی، کوه سوکرتر سووم سوفارت اسوت حالوت کواماًل          . مذاکرات در عقب رهبری افغانستان تلقی نمایند
ت، آنرا می توان یک عمل غیر مسؤوالنۀ از طرف توو یوا گالبوزوی نامیوده و     در صورت برمال شدن این مالقا. فرق می کند

 ."آنرا سوء تفاهمی بی ارزش خواند
حسب عادت با کف دستش سر تاس خود را لمس نموده، از قیافه اش چنین بر می آمد تو گوئی بخاطر اظهار کودام   اوسادچی

 :موضوع مهمی احساس شک و تردید میکند
. نیستیم که گالبزوی در مورد مالقات احتمالی اش با موا اشوخاص سوومی را نیوز در جریوان نگذاشوته باشود       میدانی، ما متیقن "

با فرستادن تو به این مالقات ما میخواهیم امکان . در نتیجۀ چنین مالقات ها کاماًل هویدا است" به خطا رفتن"بنابرین احتمال 
.  ، این واقعیت دارد که در مسئلۀ مذکور خطر بیشتر متوجه توو اسوت  بلی. بروز جنجال سیاسی را به سطح حداقل آن برسانیم

خووب چواره چیسوت؟ کسوی بایود      . در صورت برپا شدن جنجوال رهبوری افغانسوتان تموام مالمتوی را بودوش توو خواهود انوداخت         
توو بوه گالبوزوی در    : "در حالیکه با چهرۀ مالمت به کارمند اوپراسیونی خود می دید افوزود  اوسادچی".  اینکار را انجام دهد

فقط خاطر نشان بسواز کوه توو هودایت رهبوری خوود را اجورا موی کنوی، اینکوه           . مورد وظیفۀ اصلی ات در سفارت چیزی نگو
حوین صوحبت از او سوؤال هوای کوه مربووط موضووع نیسوتند از وی مطورح          . رهبری تو کی اسوت بگوذار خوودش حودس بزنود     

فقووط یووک چیووز را دقیقووًا وعووده بووده کووه تمووام  .  نووه ضوومانتی بووه او نوودهنسوواز، نظریووات شخصووی خووود را ابووراز موودار، و هیچگو 
موضووع ایون مالقوات را بوا هویچکس جوز       . چیزهائیکه او خبر می دهد به عالی ترین سطح رهبری شوروی رسانده می شوود 

در کابول  مسائل اوپراسیونی سوازماندهی تمواس موذکور را خوودت تنظویم کون، بوا تجربوۀ کوه توو           .  شریک نساز ایوانوفمن و 
کوشوش کون   . بهتر خواهد بوود اگور بتووانی وزیور را متقاعود بسوازی توا او نوزد توو بخانوه بیایود           . داری این برایت دشوار نیست

موورد اعتمواد او قورار    . مورد پسند او قرار بگیری، حین گفتگو با وی مهم جلوه کنی، ولی در عین حال صمیمی و شاد بواش 
اگر تمام چیزهوا مؤفقانوه پویش برونود، همورایش موافقوه کون کوه تمواس هوایی           . کتر استراستی او چهار سال از تو کوچ. بگیر

 ."من مطمین استم که تو از همه کارها موفق بدر خواهی آمد ،والیره. محرم در آینده به ابتکار ما صورت خواهند گرفت
د به طرف المواری کوه در جعبوه    پس از آنکه صحبت های خود را به پایان رساند در حالیکه احساس سبکی می کر اوسادچی

از بوار شیشوه ای پورتواتیف بوتول بواز شودۀ ُکنیواک نواب         . های آن قاموس ها و دایور التمعوارف هوا بوه نظور موی خوردنود رفوت        
 . فرانسوی و کاسۀ کوچکی را که در آن جلغوزه، اشتق و کشمش بود برداشت

 :مطرح ساخت اوسادچیبجا می نمود از  سؤالی را که در ذهنش دور می زد و به نظر او کاماًلستاراستین 
 "به نظر شما، گالبزوی چرا می خواهد با ما تماس غیر رسمی بگیرد؟"

اصل موضوع آن . من در اینباره حدسیات خود را دارم، ولی به تو در مورد آنها نمی گویم، از من آزرده نشوی: "اوسادچی
. تعیین کرده باشم  و پیش از مالقات توو بوا گالبوزوی چیوزی بگوویم     است که من نمی خواهم متن دیدار تو و وزیر را از قبل  

بوه نظوور مون طووی ایون مالقووات صوورف کلمواتی را کووه شوما بووه یکودیگر مووی گوئیوود ارزش نخواهنود داشووت، بلکوه عکووس العموول         
زیور را  کوشش کون موزاج و  . صادقانۀ هریک شما در بارۀ چیزهای که در مالقات به زبان آورده خواهند شد مهم خواهند بود

یوک چهول قطوره را بخواطر پیوروزی اقودام       "تا بوه اصوطالح    والیرهو اکنون بیا . درک کنی، به هیجانات درونی وی پی ببری
بایود بگوویم کوه ُکنیواک خووب رنوگ صوورت را بهبوودی میبخشود، جریوان خوون و هضوم را رونوق              ." بی امید خود سر بکشویم 

 ."بخشیده و عمر را طوالنی میسازد
از نوشویدن قهووه خوود داری نمووده، در حالیکوه       ستاراسوتین . خود را سر کشیدند، از کشمش و جلغوزه خوردنود آنها جام های 

 :را شنید اوسادچیمیرفت تا دفتر را ترک بگوید که در عقب خود کلمات اندوهگین 
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 ."ممیدانی، بعضًا من فکر می کنم که ما ریسمانی را که کسی دیگری صابون زده است به گردن میاندازی"
 ."ساختید" خوش"تشکر، شما با این گفته هایتان مرا بسیار : "در جواب گفت ستاراستین

 

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 
 

از قیام های که به ضد حاکمیت جدید در والیات مختلوف افغانسوتان بوقووع موی پوسوتند بسویار رنوج موی بورد،          زاپالتین جنرال 
جنوورال مووذکور سووخت پابنوود  . افغانسووتان رخ مووی دادنوود مخصوصووًا او سووخت ناراحووت مووی شوود کووه قیووام هووا در قطعووات اردوی  
لینینیزم و قوت مغلوب ناپذیر تئوری کمونیستی اعتقواد   -مواضع ایدیالوژیکی بود، تا سرحد تقدس به درست بودن مارکسیزم 

بوا   التوین زاپ. در این کشوور بوا اینقودر موانوع مواجوه موی گوردد       " انقالب"داشت، بنابرین هیچ درک کرده نمی توانست که چرا 
زنان باالخره می . به مردم عادی وعدۀ آزادی داده شده است. داوود سرنگون گردید" ضد مردمی"رژیم : " خود می اندیشید

دهواقین زموین بدسوت آورده و از آن مطوابق میول خوود بهوره        . توانند چادری های خشن قرون اوسطایی را از خود دور نمایند
واد می شوند، کشور از عقوب مانودگی فئوودالی مسوتقیمًا بوه سوسویالیزم گوام بور میودارد،          برداری خواهند کرد، همه اطفال با س

البته واضح اسوت کوه در راه   . یعنی کشور به  طرف اعمار عادل ترین جامعه در سراسر دنیا و فاقد استبداد در حرکت است
ید مغلوب ساخت مخصوصًا کسوانی را کوه   رسیدن به این آرمان دشواری های زیادی را باید عبور کرد، دشمنان زیادی را با

منافع مخالف طبقاتی داشته و اصالحات انقالبی به نفع شان نیست، مانند فئودال ها، زمینداران، روحانیون مرتجع و سورمایه  
 ."داران بزرگ و متوسط

شومنان فراوانوی خوارج از    انقوالب همچنوان د  . . . بلی، همینطور است: " مشاور به استدالل و قناعت دادن به خود ادامه میداد
اموا چیوزی را   ." سرحدات افغانستان دارد، همین دشمنان گروپ های اخوانی را مسلح ساخته به داخول افغانسوتان موی فرسوتند    

چورا  : "که این جنرال شوروی یه هیچ صورت نمی توانست درک کنود و از خوود بارهوا در ایون بواره موی پرسوید، آن بوود کوه         
ای عادی مردم برخاسته اند، گاهی در اینجا و زمانی هم در آنجا علیه حاکمیت انقالبوی دسوت بوه    عساکری که از میان توده ه

بورای جنورال جوالبتر    " قیام می زدند؟ چرا این شورشهای کتلوی در هرات، جالل آباد و همچنان در ُکنر بوقوع می پیوسوتند؟ 
نوه هوم جنوراالن نظوام گذشوته از بوین موی بردنود، و زن          آن بود که کمیته های والیتی حزبی، فعالین حزب را نوه فئوودال هوا و   

هایی را که چوادری هوا را از خوود دور موی کردنود نیوز نوه اینهوا سنگسوار موی کردنود، بلکوه ایون بوازهم، هموین موردم عوادی،                  
 .شده بود" انقالب"بودند، یعنی این ها درست کسانی بودند که بخاطر شان . . . دهاقین، دکانداران و سربازان

 اینطور می شد؟ چرا
 

مشاورین شوروی و اعضای حزب دیموکراتیک خلق، دسته هوای ضود   : قرار داشتندزاپالتین کسانیکه که در اطراف جنرال 
پس آنهوائی کوه علیوه آزادی    : "با خود با تأکید می گفت زاپالتین. می نامیدند" باندیت ها"و قیام کنندگان را " باندها"انقالب را 

هوا  " بانودیت "بلی، : "و خود جواب میداد" خود را مجددًا به تاریکی می کشانند چگونه باید نامیده شوند؟و ترقی استند، کشور 
 ."باید نامیده شوند

 

با شخصوی برخوورد کوه او را بوه شودت تکوان داد و واداشوت توا          زاپالتیناما باری، هنگام مسافرت به شرق افغانستان جنرال 
دی ای بود از گارنیزون قطعۀ اسمار که به حیث مسؤول امور سیاسوی پیشونهاد   ن عاړاین شخص جگ. سخت بفکر فرو برود

عبودالروف در عوین حوال خواطر نشوان      . ن مذکور از طرف قوماندان لوای پیاده عبدالروف توصیه شده بوود ړجگ. گردیده بود
 ناگفته نماند که." صادق استغیر حزبی بوده، ولی او بسیار مطالعه می کند، انسان با سواد و  هنوزن ړجگ: "ساخته بود که

دیوور زمووان بووه حووزب "در کابوول اطمینووان داده بودنوود، از  زاپالتووینقومانوودان لوووا نیووز غیوور حزبووی بووود، ولووی طوریکووه بووه  خووود
 ."عالقمندی داشته و محکم در مواضع مطمئن قرار دارد

اسوت پوس صوحبت مون بوا کارمنود        خووب، وقتیکوه حالوت چنوین    : "با در نظر داشت وضعیت مذکور با خود فکر کورد  زاپالتین
ن از سوؤال هوا و جوواب هوای معموولی      ړبوا جگو   زاپالتوین اما گفتگوی ." آیندۀ سیاسی نیز صرف شکل فورمالیتۀ خواهد داشت

"  بانودهای "پس از آنکه جنرال از هم صحبت خود در بوارۀ تعوداد   .  در بارۀ بیوگرافی، بزودی رنگ غیر مترقبۀ بخود گرفت
ن که پیش از این مستقیمًا به چشمان مشاور می دید، اکنون سورش را پوائین انوداخت و    ړُکنر پرسید، جگ تثبیت شده در والیت

 .بفکر فرو رفت
را بگوئید و از سرکردگان دسته های " باند ها"شما حد اقل تعداد تقریبی : "ن جرئت بدهد، گفتړکوشش کرد به جگ زاپالتین

 ."اساسی آن نام ببرید
بلوی، اموا دزد و رهوزن    .  نداریم" باندیت"و "  باند"ما در اینجا هیچگونه  : "ن بطی لب به سخن گشودن سر انجام با لحړجگ

 ."داریم، آنها قباًل هم بودند، اما با آنها ما نمی جنگیم، برای این کار ما پولیس داریم
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انده اسوت و بوا ناخشونودی بطورف     فکر کرد که مترجم سؤال او را دقیق ترجمه ننموده و یا هم جواب را غلط برگرد زاپالتین
اموا بریودمنی کوه فوارغ التحصویل انسوتیتوت نظوامی زبوان هوای خوارجی بوود، دسوت هوایش را تکوان داده               . مترجم نظر انداخت

 .بدینترتیب فهماند که تمام سخنان دقیق ترجمه شده اند
قوالب اسوت، آنهائیکوه علیووه    هودف مون دسوته هوای مسولح ضود ان      : "کورد سوؤالش را واضوح تور مطورح بسوازد       شکوشو  زاپالتوین 

 ."حاکمیت قانونی می جنگند
راسوت  " شووروی "دارد توا بوه ایون     تردیود دیده می شد که او . ن بیانگر مبارزه ایکه در درون او جریان داشت بودړچهرۀ جگ

موی داد و بوه   ن در حالیکه با ناآرامی فیتۀ کاله عسکری خود را فشوار  ړجگ. بگوید و به جواب های که انتظار دارد اکتفا کند
 :پهلوی مشاور می نگریست گفت

 ."شنیده ام که تعداد آنها در والیت به اضافه از پنجهزار نفر می رسد"
 "این معلومات را از کجا بدست آورده اید؟. من فکر می کنم شما با این عدد مبالغه می کنید: "حمایتگرانه گفت زاپالتین

ولوی مون فکور موی کونم کوه       . مأمورین امنیت خبر دادند: "راست باشد، گفت ک وُرن که معلوم می شد تصمیم گرفته بود ړجگ
. گفتوه نموی توووانیم  " بانودیت "تعوداد آنهوا از ایون هوم بیشوتر اسوت و طوریکوه شوما خوود مووی فهمیود تموام آنهوا را بوه هیچصوورت               

 ."برای والیت کوچک ما بسیار زیاد است" باندیت"پنجهزار به اصطالح 
تا کنون هیچکس، نه در کابل و نه در والیاتی کوه او سوفر موی کورد ماهیوت جنایتکارانوه و       . شده بود تو گوئی بیخود زاپالتین

تا آن دم همیشه وقتی از قیام کنندگان سوخن بوه میوان موی آمود      . را مورد شک و تردید قرار نمی داد" ضد انقالبیون"خصمانۀ 
ز نوا زیبوا تورین و خشون تورین کلموات و صوفات اسوتفاده موی          مخاطبین او از آنها با انزجوار یواد موی کردنود و در موورد شوان ا      

.می کردند و  می گفتند که آنها وجدان های شان را به  باداران خارجی فروخته اند دآنها یا" درنده خویی"از . کردند
   

 
ی استند؟ آخور  اگر آنها دشمن نیستند، پس ک: "در حالیکه کوشش می کرد خونسردی خود را حفظ نماید مجددًا پرسید زاپالتین

که به افغانستان آزادی و به اتباع کشور شما امید زنودگی بهتور را بوه ارمغوان     " انقالبی"ثور برخاسته اند، " انقالب"آنها علیه 
 ."آورده است

مون کودام مخوالفتی بوا آزادی نودارم، و بسویاری       : "ده جواب دادنموعجله  نزاکت را رعایت کندن در حالیکه می خواست ړجگ
که در رابطه به کشیدن کشور از قرون اوسوطی، از   یبطور مثال پالن های. های حاکمیت جدید مورد پسند من استنداز پالن 

احتمااًل ُطورق و شویوه هوایی کوه حاکمیوت جدیود بورای تطبیوق         . این کار باید حتمًا صورت بگیرد. فقر و عقب مانی قرار دارند
 ."نیستاین پالنها بکار می اندازد مورد پسند بسیاری ها 

 "شما با تئوری طبقاتی آشنا استید؟: "اینبار سخن را بطرف مسئله ایکه برای او مطمئن تر بود برده پرسید زاپالتین
 ."در کل: "جگرن

پس در اینصورت من به شوما عورض کونم کوه در شورایط کنوونی در افغانسوتان جنوگ واقعوی میوان اسوتبدادگران و            : "زاپالتین

دال ها و دهاقین، بورژوازی و کارگران جریان دارداستبداد شوندگان، میان فئو
   

مبارزۀ طبقاتی پروسه ای است بالوقفه . 

که هیچگاه متوقف نمی شود و تا زمانی تداوم خواهد یافت که بیعدالتی اجتماعی وجود داشته باشد، تا زمانیکه یکتعوداد موردم   
ینطووور نیسووت زیورا مووا توانسووتیم جامعوۀ عووادل را بووا   در کشوور مووا در اتحوواد شووروی ا  . در اثور زحمووات دیگوران زنوودگی کننوود  

در کشور ما زمینداران و کپیتالیست ها وجود ندارند، بنابرین استثمار فرد از فرد نیست، هموه  . امکانات مساوی اعمار نمائیم
 ."مردم برای دولت کار می کنند و دولت به آنها مساویانه مزد می پردازد

و از دوستان خود که در آنجا  دارمکشور شما نبوده ام، اما در مورد آن بسیار مطالعه من در : "ن در عکس العمل گفتړجگ
 ."به شوروی زیاد احترام دارم ید منتحصیل کرده اند نظریاتی خوبی در بارۀ کشور شما شنیده ام، باور کن

اینجوا در افغانسوتان موا اکنوون بوه       در. اما اجازه بدهید که من سوخنان خوود را بوه اتموام برسوانم      ،خوب، به هر حال: "زاپالتین
و وظیفۀ قوای مسلح، یعنی شما در آن است تا از دسوت آوردهوای   . دلیل انقالبی که رخ داده شاهد تشدید مبارزۀ طبقاتی استیم

 ."دفاع نموده و دشمنان آنرا سرکوب نمائید" انقالب"
د او را جابجا تیر باران کنود، کواماًل جرئوت گرفتوه     جنرال شوروی قصد ندار که پس از آنکه این افغان پشتون تبار درک کرد

 :بدون عجله خاطر نشان ساخت
بوا   . می نامید من شخصًا می شناسم، و آنها کودام فئوودال و کپیتالیسوت نیسوتند    " باندیت"بدبختانه بسیاری از آنهایی را که شما "

برخی از آنها را می توان به طبقۀ .  عادی استند مردم. . . بعضی از آنها من یکجا مکتب رفته ام، کسی هم همسایۀ من بوده

                                                           
132

بوه نظورم ایون را    . ایون حورف را بوه یوک جنورال خوارجی میگفتنود        اعضای حزب دیموکراتیوک خلوق قیوام کننودگان را فروختوه شوده مینامیدنود و       ". کور خود، بینای دیگران: "راست گفته اند 

 .میگویند آخرین نقطۀ بی منطقی و وقاحت
133

معلووم نیسوت کوه    . را میخوانم هزار بوار بوه سرنوشوت افغانسوتان و موردم آن افسووس میخوورم       " متخصص امور سیاسی"وقتی حرف های این جنرال،   

او حتوی آگواهی حوداقل از توأریخ کشوور موا و مناسوبات حکمفرموا در آن را نداشوت او بوه زبوان            . رر یافته بوود این جنرال امور سیاسی چگونه به این مقام تق
  !های ما بلد نبود، او نمیدانست که در افغانستان چیزی به نام سرمایه داری و طبقۀ کارگر در آنزمان اصاًل وجود ندارد
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شما موی دانیود   . باور کنید که آنها نیز وطن خود را بسیار دوست دارند و خوبی آنرا می خواهند. منسوب کرد" تحت استبداد"
 ."، و اینها راه دیگر را انتخاب کردند"مردم از راه های مختلف به بهشت می روند"که 

ایون راه سوراپا مملوو از خوون اسوت، اینهوا درنودگان اسوتند، نوه          ! بسویار یوک راه خووب اسوت    : "د کشوید با غضوب فریوا   زاپالتین
 !"انسان

اینهمه به مبارزۀ طبقاتی چی ارتباطی دارد؟ شاید بهتر باشد از :  اما رفیق جنرال، من می خواهم از شما سؤال کنم: "نړجگ
بخش دیگری از جامعه می جنگد؟  شاید به موا و شوما بهتور     یک جنگ داخلی حرف زده شود، وقتیکه یک بخش جامعه علیه
آنچه که به بی رحمی ارتباط می گیورد    سازد؟ ر میگیکدی باشد تا بدانیم که چه چیزی آنها را از هم جدا می سازد، و دشمن

 ..."من این را می دانم. باید بگویم در این قسمت هر دو جانب از یکدیگر کمی ندارند
واضوح اسوت کوه از او یوک فعوال اموور       . دم عوادی نیسوت  آن واقعًا هم یک ړبلی، این جگ: " خود فکر کردمشاور شوروی با 

حوین صوحبت، در یکوی از لحظوات     ." سیاسی سواخته نموی شوود، از نقطوۀ نظور ایودیالوژیکی او اساسوًا بوه اینکوار آمواده نیسوت           
گور  طوور دی  نړنود و بگوذارد توا بوا ایون جگو      جنرال سخت دلش خواسوت گوشوی تلفوون را برداشوته و بوه افسور امنیوت زنوگ بز        

امووا . البتووه افسوور امنیووت زیوواد حوورف نخواهوود زد، او فووورًا  او را نووزد دیوووار بوورده و تیربوواران میکوورد و خووتم  . بزننوود" حوورف"
ن را به صحبت بی غل و غش دعوت نموده، تحریکش کرد، بناًء اکنوون  ړخود را گرفته به یاد آورد که او خود جگزاپالتین 

برهانود، معتقود بسوازد کوه حوق بجانوب نیسوت و کموک         " خطاهایش"کند  و او را از " کار"ن ړۀ خود می دانست تا با جگوظیف
 .پی ببرد" اشتباهاتش"کند تا به  

امیودوار    .مبارزۀ طبقاتی خوش توان نموی آیود، پوس بیائیود بوه آن مبوارزۀ ایودیالوژیکی بگووئیم         "خوب، چون شما از : "زاپالتین
حزب ملی و دیموکراتیک هدف خود قورار   یک فق باشید که چنین یک مبارزۀ وجود دارد؟ ایدیالوژی مترقی راااستم شما مو

می دهد و این ایدیالوژی جوابگوی خواسته های تووده هوای وسویع موردم اسوت؛ در عوین حوال ایودیالوژی ارتجواعی، نظریوات           
معینی از مردم فریب تبلیغوات دشومنانه را خوردنود و بوه      بلی، من موافق استم که بخش. عقاید راستگرا دارندکه کسانی است 

"سفیدها"در کشور ما نیز وضعیت مشابه پس از انقالب اکتوبر جا داشت، زمانیکه جنبش . عقب ارتجاع رفتند
با استفاده     

عنوی آنهائیکوه   هوا بوا آنهوم پیوروز شودند، ی      بلشوویک اموا  . از اغوا و تزویر تعداد زیادی از اهالی عوادی را بطورف خوود کشوانید    
 ."ملبس با ایدیالوژی مترقی بودند

مگور حواال سوخنان مورا هوم بشونوید و کوشوش کنیود فراختور از عقایود معموول خوود             . می دانم، خوانده ام: "ن موافقت کنانړجگ
نباید بوه  . نیست افغانستان روسیه. میز می باشندآعقاید، بعضًا اشتباه . بنگرید، شما باید بدانید که واقعیت باالتر از عقاید است

تموام  حتی ما کسانیکه در این سرزمین بوه دنیوا آموده ایوم بعضوًا قوادر بوه درک و بررسوی         . افغانستان از زوایای خود نگاه کنید
 . سیستم پیچیدۀ زندگی خویش نمی باشیم

آیوا  . فتوه اسوت  در کشور ما اقوام مختلف زیست دارند که روابط میان شان طی سده ها به شکل بخصوص و بی همتوا بافوت یا  
شما صورف بوا یوک زبوان بوا هموۀ موا حورف موی زنیود، بوا زبوانی کوه              ! نمی گیرید ،شما این همه را در نظر می گیرید؟  نخیر

 .برای کمتر کسی در کشور ما قابل درک است، با زبان شعارهای حزبی
در . ن ها به ما بوه میوراث رسویده انود    ما سخت پابند رسوم و عنعناتی استیم که از پدر کال. زندگی ما نهایت پدرساالرانه است

حالیکه شما اینهموه را تواریکی قورون اوسوطی اعوالم داشوته ایود، و بودینترتیب بوه ریشوه هوا و اساسوات هسوتی موا تعورض موی                 
شاید برای شما شوروی ها بسیاری چیزها در کشور ما غیر قابل درک و حتی وحشی به نطر برسد، اما اجازه بدهیود  . نمائید

 .افغان ها دوست ندارند که به باورها و مقدسات شان مداخله صورت بگیرد. در این مورد تصمیم بگیریم که ما خود
شوما، آتییسوت هسوتید، خودای     . و باالخره اکنون من چیزی را به زبان خواهم آورد که برای شما غالبًا قابول درک نخواهود بوود   

اموا یوک چیوز را    . ن نموی خوواهم در ایون بواره بوا شوما بحوث کونم        مو . شما هرگونه دینی را مرتجع موی پنداریود  . است لینینشما 
همه اتباع کشور ما، صرف نظر از یک تعداد نهایت ناچیز،  بسیار دیندار استند، احترام به اسالم را موا  : بخاطر داشته باشید

اما ببینیود  . از میگذارندحتی بسیاری از اعضای حزب، من این را شخصًا می دانم، مخفیانه نم. یکجا با شیر مادر می آموزیم
اینگونوه بوی   . که رفیق تره کی چی می گوید؟ او تأکید می کند که سه سال بعود مسواجد موا خوالی از نمواز گوذاران خواهنود بوود        

شواید کودام راز   . احتیاطی، و بعضًا خصومت آشکار با دین حاکمیت را برای اکثریوت افغوان هوا غیور قابول پوذیرش موی سوازد        
مال نساخته باشم اگر بگویم که شما شوروی ها و حواکمین کنوونی افغانسوتان را در کابول پشوت سور کفوار        بزرگی را به شما بر

در برابر جهاد نه تره کوی و نوه   . این یک شروع خوبی نیست، گام بعدی اعالم جهاد در برابر همۀ شما خواهد بود. می نامند
 ."هم امین ایستادگی کرده نمی توانند

حتی اگر اتحاد شوروی هر چه فعالتر به حاکمیت جدیود سوالح و  تجهیوزات    : "اتوماتیک از دهنش برامدغالبًا بطور  زاپالتین
 "بدهد و مشاورین بیشتر بفرستد؟

                                                           
که با خود بیرق ( بلشویک ها)طرفداران لینین علیه  1923-191۱جنبش مذکور طی سال های . ها تشکیل گردیده بود جنبش نظامی سیاسی که از نیروهای نامتجانس ضد بشویک  131

 .می خواندند" سفیدها"اعضای جنبش مذکور خود را . مینامیدند، مبارزۀ مسلحانه را پیش می برد" سرخ ها"سرخ میداشتند و خود را 
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مغلوب ساختن افغانهوا چیوزی اسوت غیور     . حتی اگر شما قوای خود را هم داخل کنید! واضح است: "ن با باورمندی گفتړجگ
 . .". ممکن، آنها را می شود از بین برد

مشاور درک می کورد کوه اداموۀ بحوث دیگور مفهوومی نودارد، چوون دالیول او در          . بحث آهسته آهسته رو به خاموشی می نهاد
مشواهده موی کورد کوه یوک افسور        بوا تعجوب   بورای اولوین بوار    اپالتینز. ن افغان بصورت قطع بازنده بودندړبرابر استدالل جگ

گور آنورا ماننود یوک جوادو نموی پنداشوت، سورش را بوا           دی ر شووروی موی برامود   افغان هر کلمه ایکه از دهن او به عنوان مشاو
صرف نظر از سن و سال و رتبه . شور و شعف به عالمت تأئید حین شنیدن حکایات در مورد مبارزۀ طبقاتی تکان نمی داد

راه انتخواب شوده متزلوزل    را بوه درسوت بوودن     زاپالتوین ن افغان قاطعیت و اعتقاد ړالبته جگ. آنها مساویانه صحبت می کردند
 . اما وجدان او دیر زمانی پس از صحبت مذکور بی قرار بود. نساخت

 :گفت محجوبیتن افغان حین خداحافظی لحن کاماًل غیر رسمی به خود اختیار نموده، تبسمی کرد و با ړجگ
ما شوخص نهایوت خووب و صوادق     من می بینم که شو . شما، رفیق جنرال مرا از اینکه سلسلۀ مراتب را نقض نمودم عفو کنید"

به هیچکس از هموطنان من اعتماد نکنید، حتی اگر آنها به تمام مقدسوات  . در آخر می خواهم به شما یک مشوره بدهم. استید
 ."هم سوگند یاد کنند، در میان ما حرف ها تقریبًا هیچ معنی ندارند

این قادر  ،راستی: "گفته بود و از خود سؤال کرد نیز  ع، قادردفعتًا به یاد آورد که همین کلمات را به وی وزیر دفا زاپالتین
 "کجاست؟ در زندان است یا در روی زمین می پوسد؟

 .ن و جنرال با یکدیگر خداحافظی کردندړجگ
 "ن را دیدید، در بارۀ او چی نظر دارید؟ړجگ: "پرسید زاپالتینقومندان لوا شامگاهان حین نوشیدن چای از 

 ."براستی هم انسان با سوادی است: "ه رفته صرف خاطر نشان ساختجنرال از جواب طفر
فسران ابه شما اطمینان میدهم که در لوای من  همه سربازان و : "قوماندان لوا عبدالروف  با بلند پروازیی زایدالوصفی گفت

 ."ه اند جان خود را در راه پیروزی انقالب فدا نماینددآما
خبر دادند که تقریبًا بالفصله پس از عوودت او  در گوارنیزون اسومار قیوام  مسولحانه رخ       تینزاپالپس از برگشت به کابل  به 

تقریبًا تمام لووای  . بیش از صد سرباز و افسر که به طرفداری از حاکمیت حزبی ها مورد سوء ظن بودند به قتل رسیدند. داد
 .اده کوهی مستقر در ُکنر به آنها پیوستندپیاده تسلیم قیام کنندگان شده و متعاقبًا سائر قطعات فرقۀ نهم پی

 .در رأس قیام قومندان لوا عبدالروف قرار داشت
ر کوه ها  پیوست؟ بوه قتول رسوید؟ شواید فورار کورده و       د آیا او با قیام کنندگان. هول باقی ماندجم زاپالتینن به ړسرنوشت جگ

.در کشور همسایه پاکستان مخفی شد؟ همه چیزها امکان دارد
   
  

که افغانها پس از یک روز خودداری از صرف غذا، نوشیدن آب و خوشی ها با کمال مسرت به افطار  آنروز اهانشامگ
یکجا با همسر و دوستانش که استادان انستیتوت پولیتخنیک کابل بودند به کبابی ای در مرکز شهر  ستاراستینمی پرداختند، 

ه دوستانش مصروف خوردن کباب لذیذ افغانی بودند که باالی آن غورۀ از موقع استفاده نموده طی مدتی کستاراستین . رفتند
. انگور و آب نارنج می ریختند، از کبابی برآمده و از تلفون سکه انداز که در همجواری قرار داشت به گالبزوی زنگ زد

اب آمادگی از اتاقی که گالبزوی حرف میزد صدای شوخی اطفالی که به خو. از قضا گوشی را خود وزیر برداشت
با استفاده از جمالت غیر مستقیم  ستاراستین. میگرفتند و آواز زنی که کوشش میکرد کودکان را آرام بسازد بگوش میرسید

به گالبزوی از صحبتی که او دیروز در محفل بزرگداشت از استقالل افغانستان با یکی از دیپلوماتان شوروی داشت 
ۀ شام در دقیق ۱:30عرفی نموده باشد به گالبزوی پیشنهاد کرد تا فردا ساعت سپس بدون آنکه خود را م. یادآوری کرد

. نخیر: "ستاراستین" شما افغان استید؟: "گالب زوی پرسید. پهلوی یکی از رستورانها در مرکز شهر کابل با همدیگر ببینند
 .من از دوستان نزدیک شخصی استم که شما با او دیروز صحبت کرده بودید

 ."من می آیم" :گالبزوی" 
روز بعد در ساعت موعود در حالیکه مثل یک معلم عادی مکاتب ابتدائی افغانستان، پتلون فرسوده، پیراهن اتو  ستاراستین

یگانه چیزیکه به این نقش . ناشده از تکۀ جینس، بوت های ارزان قیمت و چملک به تن کرده بود به محل مالقات آمد
فوالدی " والگای"موتر  ستاراستین . که شیشه های هامیلیون دار داشت بوداراستین ستنمیخواند عینک های قیمت بهای 

رنگ خود را در یکی از پس کوچه های نچندان دور از محل مالقات پارک کرد و خود در سرک به قدم زدن پرداخته و 
متوجه شد که در برابر  ستاراستینبعد تقریبًا دو دقیقه . طرفی را که گالبزوی باید احتمااًل از آن سو می آمد زیر نظر گرفت

که رنگ غیر قابل تشخیص ولی روشن داشت متوقف گردیده و از آن شخصی " کورونا -تویوتای"رستورانت موعود موتر 
محل را ترک کرد " کورونا -تویوتای"بمجرد آنکه . که بروت و ظاهرش به وزیر مخابرات شباهت داشت بیرون آمد

 :یع خود را نزدیک این افغان رسانیده گفتبا قدم های سر ستاراستین

                                                           
از خوانندگان عزیز او را میشناسد و او را در جریان خواهند گذاشت، بورای مون بوه حیوث یوک       ین افغان اکنون این سطور را میخواند یا کسړجگاگر از روی هزار اتفاق و احتمال این   135

 .آورم فرزند عادی افغان جای خوشبختی و مسرت بی پایان خواهد بود تا احوالی از او داشته باشم و به عنوان احترام سر تعظیم در برابر او فرود
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 ."بیائید که به رستورانت نرویم، در آنجا همه مردم شما را میشناسند! اسالم و علیکم رفیق گالبزوی"
 .وزیر در شروع دست و پاچه گردیده ولی فورًا به موضوع پی برد

 ."مسائل صحبت کنیم بیائید برویم به منزل من و در آنجا در مورد همه: "پیشنهاد کرد والیری
در حرکات گالبزوی صرف نظر از روشنائی ضعیف چراغ هایی روی سرک اندکی بی اعتمادی به نظر میرسید، او دقیقًا 

 .هنوز سراسیمه بود
 "شما افغان استید؟: "گالبزوی یکبار دیگر سؤالی را که در تلفون نموده بود به زبان آورد

نام من . من مأمور سفارت شوروی استم. نخیر، نخیر من روس استم، روس: "با اندکی عصبانیت جواب داد ستاراستین
 ."به تقیب من بیائید، در موتر بنشینید، ما و شما به منزل من میرویم. است والیری

چهار اطرافش را از نظر گذراند تا مطمئن شود که آیا زیر تعقیب قرار دارند  ستاراستینوقتیکه گالبزوی در موتر نشست، 
یر؟ سپس از مهمان خود پرسید که آیا محافظین او به تشویش نخواهند افتید؟ وزیر در حالیکه لبخند بر لب داشت گفت یا خ

بینید و این هم بروت های افغانی من، اینهمه کاماًل کافی  تفنگچۀ مرا در غالف می: " که او خود محافظ خود است و افزود
راه . من مهم است تا شما در جریان چیزی که من برایتان خواهم گفت باشید برای. خواهید مرا ببرید هرجا که می. استند

 ."دیگری وجود ندارد
 

روی میز پلو، سالتۀ از جگر . گالبزوی کاماًل معتقد شد که او را به جایی که میخواست آورده اند ستاراستیندر خانۀ 
هردو پیکی . ایستاده بود" ستولیچنایا"وتل پر از ودکای ماهی، میوه و سبزی جات افغانی چیده شده بودند و در وسط اینهمه ب

به مهمان خود توضیح داد که سفیر شوروی بنابر موقف خود از تماس هایی ستاراستین . سر کشیدند" آشنائی"را به مناسبت 
ن وظیفه داده به همین دلیل است که به م. غیر پروتوکولی اجتناب می ورزد و هیچگاه با هیچکسی محرمانه مالقات نمی کند

نپرسید  ستاراستینمهمان افغان از . اند تا با شما صحبت باز داشته و در مورد هر آنچیزی که میخواهند با شما صحبت کنم
او برای لحظه ای بفکر فرو رفت، طوری معلوم . که او از کدام ارگان نمایندگی میکند و وظیفۀ او در سفارت چی است

سپس در حالیکه چشمانش درخشش بخصوصی داشتند با هیجان و با سرعت . نماید میشد که میخواست افکارش را جمع
 :شروع به سخن زدن کرد

رفیق تره کی مورد تهدید از . در افغانستان کودتایی در حال اجرا شدن است. ثور در خطر است" انقالب! "رفیق والیری"
نهایت مجرب و سابقه دار خود، یعنی حفیظ اهلل امین به  این توطئه را امریکایی ها توسط اجنت. بین رفتن فزیکی قرار دارد

. ثور است، در این هیچگونه شکی وجود ندارد" انقالب"امین شخص دسیسه گر و خاین به ملت افغانستان و . راه انداخته اند
افغانستان را او میخواهد . او قصد دارد تره کی را برطرف نموده و در کشور دیکتاتوری خونبار خود را حکمفرما بسازد

برای دسترسی به این هدف امین می خواهد در کشور جنگ . به پایگاه نظامی امریکا در سرحدات جنوبی شما مبدل بسازد
او می خواهد . داخلی را به راه بیاندازد و مردم را به ضد حزب دیموکراتیک خلق و سائر نیروهای مترقی تحریک کند

. نام بسازد، به همسایگی نیک، دوستی و روابط سابقه دار ما و شما صدمه برساندکمک های برادرانۀ اتحاد شوروی را بد 
روی این ملحوظ با در نظر داشت نه تنها منافع ما، بلکه منافع شما و همه جنبش های بین المللی کمونیستی، اتحاد شوروی 

این اقدام شوروی . یا دو فرقۀ کوماندومکلف است بدون اتالف وقت فورًا قوای خود را وارد افغانستان بسازد، حداقل یک 
پالن های پلید امین را خنثی خواهد ساخت، زیرا در اینصورت  قوماندانی آنعده از قطعات اردوی افغانستان که از امین 

."حمایت میکنند جرئت نخواهد کرد از این خائن دفاع کنند
   

گالب زوی در حالیکه به قلم و کتابچۀ یادداشتی که روی   

شما بنویسید، بنویسید : "سپس بیشتر با لحن یک وزیر تا یک دوست خاطر نشان ساخت ستاراستیندند اشاره نموده به میز بو
 ."چیزهای را که من به شما میگویم

ادعای وقوع عنقریب کودتا از طرف امین که به شکل واضح و قطعی از طرف نه کدام تحلیلگر رسمی یا ژورنالیستی که 
ستفاده میکند، بلکه از طرف شخصی که از نزدیکان تره کی بحساب میرفت و وزیر کابینۀ افغانستان  از شایعات معمولی ا

را کاماًل  ستاراستینکه تصاویرش در صفحات اول روزنامه های افغانستان دیده میشدند، برای لحظاتی " قهرمان انقالب"و 
با چی معلوماتی نزد ما "* عارض"یم نگفتید که این ، چرا برااوسادچی آی، رفیق: "او با خود فکر می کرد. گیچ ساخت

شما بدون شک می دانستید، یا حد اقل حدس می زدید که این شخص حین مالقات کدام مسائل را مطرح خواهد ! میاید
حاال من اینجا خود را احمق احساس نمی کردم و دهنم از تعجب باز نمی ماند، وقت می داشتم تا برای آن آمادگی . ساخت

. به هوش آمده کتابچۀ یادداشت اش را برداشته و چیزی را در مورد محتوای گفته های گالبزوی نوشت ستاراستین." یرمبگ
 :همزمان باالی خود فشار آورد تا افکار خود را جمع نموده و به گفتگو ادامه داد

                                                           
از مهره های اصلی و اساسی بوده اند که در مغایرت شدید با منافع علیای کشور، تأریخ و " پرچم"و " خلق"گالبزوی در پهلوی ببرک کارمل و سائر افراد دست اول دیده میشود که   136

یب از یک طرف قدرت شخصی آنها استحکام بیابد و از جانب دیگور زمینوۀ توأمین    ارزش های آن تمام تالش ها را بخرچ دادند که قوای اتحاد شوروی به افغانستان هجوم ببرند تا بدینترت
 . اشغال افغانستان توسط قوای شوروی تأمین گردیده باشد
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آدرس یکوی از لیودران دولوت کوه     اینگونوه اتهاموات بوه    . رفیق گالبزوی، شوما در موورد مسوائل بسویار مهوم صوحبت موی کنیود        "
آیوا شوما ثبووتی بورای گفتوه هوای خوود        . شخص دوم در ادارۀ کشور است طالب ثبوت هوای عینوی، مفصول و عملوی موی باشوند      

 "آورده می توانید؟
 من خبر دارم که امین همه روزه با افسران متعددی مالقات میکند و در میان آنها کسانی استند که من قباًل: "گالبزوی گفت

پس از دیدارها با امین آنها مخفیانه نزد من می آیند . با آنها یا یکجا خدمت کرده ام یا هم از جملۀ هم صنفی های من بوده اند
امین کوشش میکند به آنها بفهماند که تره کی دیگر پیر است، که او مریض . و برایم آنچه امین به آنها میگوید بازگو میکنند

اما من با . داده و حضور بعدی او در رهبری کشور و حزب به ضرر انقالب تمام میشوداست، عقل خود را از دست 
او بسیار کار می کند و با . مسؤولیت تمام اعالم میدارم که تره کی کاماًل سرحال و  صحتمند بوده و ُپر از قوت است

" انقالب ما"در راه دستیابی به اهداف او حاضر به هیچگونه عقب نشینی . فراست تمام امور دولتی و حزبی را پیش می برد
او اکثرًا با دیپلوماتان خارجی و ژورنالیست . ادعای مخالفین تره کی مبنی بر بی کفایتی او اصاًل قابل پذیرش نیست. نیست

امین . ها می بیند و تا اکنون هیچکدام آنها در موجودیت ظرفیت و توانمندی وی شک و تردیدی از خود نشان نداده اند
ستقیمًا از افسران تقاضا می کند تا از تالش های وی بخاطر برکناری تره کی از مقام های دولتی و حزبی حمایت کنند،  و م

. اگر تره کی نخواهد کرسی های مذکور را بگذارد، در اینصورت امین متوصل به زور شده و او را دور خواهد ساخت
ز او طرفداری کنند پرداخت پول را وعده داده، او حاضر است به آنها امین به بعضی از مأمورین و افسران که بخواهند ا

او همچنان به این اشخاص تفهیم نموده که بعدًا به مقام های مهم دولتی مقرر خواهند . پنجاه هزار حتی یک لک افغانی بدهد
 ."شد یا هم ارتقاع قابل مالحظه در رتبه خواهند کرد

توانید گفتۀ اخیر خود را مفصل تر بیان دارید؟  برای رهبری من دلچسپ خواهد بود  رفیق گالبزوی، شما می: "ستاراستین
امین کی را بطور مشخص، چی وقت، در بدل کدام مبلغ : بطور مثال.  از حقایق، اعداد و جمالت مشخص آگاهی پیدا کند

اند؟ کی ها با امین داخل توطئه شده به حمایت از خود تشویق میکرد؟  وعده هایی که امین داده به چی شکلی ترتیب یافته 
اند، اشخاص مذکور در کدام ارگانها و در کدام مقامها ایفای وظیفه می نمایند؟ افسرانی را که امین عماًل در بدل پول 
خریداری نموده در کدام قطعات نظامی خدمت می کنند؟ در صورتیکه امین بخواهد تره کی را با استفاده از زور از قدرت 

کند کدام قطعات نظامی در نتیجۀ تحریک افسرانی که امین آنها را خریداری نموده است به طرفداری از امین  برکنار
برخواهند خواست؟ آنها در اینصورت چگونه اقدام خواهند کرد؟ از میان اعضای شورای انقالبی و اعضای حزب 

 "تره کی حمایت کند؟دیموکراتیک خلق افغانستان کی آماده است از امین در مناقشه اش با 
او بطور غیر ارادی مگسی را که معلوم نبود از کجا شده بود و نزدیک پلو فرود آمد با پشت . گالبزوی به فکر فرو رفت

 .برق چشمان سیاه او کمرنگ شد. دستش راند
مفصل را فکر می اما معلومات . فعاًل من می توانم صرف قسمًا اوضاع را به صورت ُکل به شما بیان نمایم: "گالب زوی

 ."کنم بعد از دو روز در اختیار تان قرار داده بتوانم
اگر زحمت نشود سؤالهای : "ورقی را از کتابچۀ یادداشت کنده، آنرا به وزیر همراه با قلمی پیشکش نموده گفت ستاراستین

 ."که برای ما اهمیت دارند یاداشت کنید
کی؟ چقدر؟ : "وده و مهمان آنها را در ورق تقریبًا به شکل ذیل درج کردیکبار دیگر پرسشهای خود را تکرار نم ستاراستین

 "با کدام جمالت؟ وعده ها؟ رتبه ها و مقام ها؟ شماره ها؟ شماره ها؟ اعضای شورای انقالبی؟ کمیتۀ مرکزی و دیگران؟
عالقۀ شما را بزودی من معلومات مورد : "گالبزوی در حالیکه ورق را در کتابچۀ یادداشت خود جابجا می ساخت گفت

 ."فراهم می سازم
شما می توانید معلومات مذکور را بصورت تحریری به زبان دری ترتیب نمائید؟ من میخواهم این معلومات : "ستاراستین

 ."شما را با تمام تفصیالت و همه جانبه در اختیار رهبری اتحاد شوروی قرار بدهم
اما برای اینکار من مجبور . من کوشش خواهم کرد: "ن ارزیابی میکند گفتگالبزوی در حالیکه دیده میشد چیزی را در ذه

 ."استم از کسان دیگری هم طالب کمک شوم
اشخاص مذکور قابل اعتماد استند؟  آنها به امین یا به افراد دیگر از تماس های ما یادآوری نخواهند : "پرسیدستاراستین 

 "کرد؟
 ."به کسی خبر نمی دهند. هایت قابل اعتماد استندآنها اشخاص ن. به هیچ صورت" : گالبزوی

 "آنها کی استند؟: " ستاراستین
 ."آنها اشخاص نهایت قابل اعتماد استند: "گالبزوی در حالیکه نمی خواست نام های همقطارانش را فاش نماید مکررًا گفت

 "ترتیب نمائید؟ شما به آنها چگونه تفهیم خواهید کرد که قصد دارید لیست هایی را: "ستاراستین
 ."من باور دارم که آنها هیچ سؤالی از من نخواهند کرد. من به آنها هیچ توضیحی نخواهم داد. این کار ماست: "گالبزوی

 "شما می توانید مواد متذکره را پس فردا که روز عیدالفطر است در اختیار من قرار بدهید؟: "ستاراستین
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ت و مردم با خوشی افطار می کنند، یکی از بهترین روزهای شادمانی برای این عید رمضان اس. بسیار خوب: گالبزوی
 ."در این روز برایم مناسب خواهد بود تا با شما ببینم.  افغانهای متدین است

 "شما با شکل مالقات که امروز به راه افتاد موافق استید؟: "ستاراستین
 ."بلی، خوب است: "گالبزوی

دقیقه در سرکی  10 و 3ست ساعت گآ 23ید وعده بگذرایم که مالقات بعدی ما روز شنبه در اینصورت بیائ: "ستاراستین
من از طرف میکروریان می . لی که باالی دریای کابل اعمار گردیده است صورت میگیردکه از میکروریان در نزدیک ُپ

 ."بناًء شما بطرف راست قرار داشته باشید. یمآ
 "دقیقه برای چی؟ 10و  3مالقات نکنیم، این  3ساعت  چرا دقیق: "گالبزوی با تعجب پرسید

 ."*برای دقیق بودن: "جواب مجهولی داد ستاراستین
 

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 
 

. نمایندگی کی مسؤول. بجا گذاشت اوسادچیو  ایوانوف در مورد مالقات با گالبزوی تأثیر شدیدی باالی ستاراستین گذارش
 .اشت در این وقت در رخصتی قراربوگدانف . بی. جی

بلی، به نظر می رسد که اوضاع در رهبری جمهوری : "در حالیکه در صدایش تشویش احساس می شد گفت ایوانوف
امین عجله دارد به هر قیمتی که شده تره کی را به دلیل آنکه نمی تواند اوضاع . دیموکراتیک شدیدًا به وخامت نهاده است

موانع اصلی برای امین در راه تحقق این پالن سروری و سه وزیر دیگر .  را در کشور تحت کنترول داشته باشد، دور کند
ما نباید . خبر بدهیم اندروپوفدر چنین یک اوضاعی ما باید با تمام احتیاط در مورد منازعۀ در حال وقوع به رفیق .  است

خاطر  ستاراستینین دیدار با چیزی را زیر سایه نگهداریم، همه مسائل را صریح و مستقیم، با همان جمالتی که گالبزوی ح
یادآوری نمائید " مرکز"به . در شروع گذارش عنوانی مسکو پیشگفتار کوتاهی را در نظر بگیرید. نشان ساخته بود برسانیم

معلومات مختصری را در مورد گالبزوی ارائه نمائید و . که ما قباًل نیز در این رابطه چندین بار به آنها نوشته بودیم
در اخیر گذارش بنویسید که در مورد صحت و سقم معلوماتی که وزیر در . وفاداری او به تره کی تأکید کنیدمخصوصًا از 

بخاطر " مرکز"اختیار ما قرار داده ما کدام شک و تردیدی نداریم، بناًء با در نظرداشت محتوای گذارش منتظر توصیه های 
همچنان بنویسید که جزئیات مشخص در بارۀ اشخاصی که . تیمرفع این منازعه و جلوگیری از انکشاف خطرناک اوضاع اس

حین . آگست ارسال خواهد شد 2۱امین آنها را برای به راه اندازی کودتا استخدام نموده است در تلگرام جداگانه، الی تأریخ 
و  اوسادچیاما در عین حال . آرام و مطمئن به نظر می رسید( ایوانوف)ابراز این جمالت آمر ارشد اوپراسیونی 

شاید در . کار ساد ای نبود ایوانوفمالحظه می کردند که ارسال سندی با چنین یک متن حساس به مسکو برای  ستاراستین
 ...اعماق ذهن او هنوز شک و تردیدهای داشت

ی و بعضی از اعضای بیرو بریژنیفبه  ندروپوفآنرا به امضاء رسانده بود از طرف شخص ا ایوانوفتلگرام مذکور که 
اسنادی که تا کنون از . قراین نشان میدادند که تلگرام رهبری شوروی را تحت تأثیر قرار داده بود. سیاسی گذارش داده شد

" باالترین"در مورد مخالفت های موجود در رهبری افغانستان به مسکو مواصلت میکردند به اطالع . بی. جی. طرف کی
تلگرامهای قبلی احتمال مبالغه را در رابطه به . ز به این اندازه دراماتیک نبودندمقام دولت رسانیده نمی شدند، آنها تا  هنو

خطرات که متوجه لیدر افغانستان بودند در بر داشتند، و بیشتر باالی منازعۀ در حال تدوین میان تره کی و امین روشنی 
 .در حل و فصل آن اقدام کرد میشد" تعامالت روزمره"انداخته، به آن خصلت مخالفت هایی که با استفاده از 

پروسۀ مطالعۀ تمام جزئیات مسئله، " مقامات"احتمااًل در دفاتر . رهبری اتحاد شوروی برای مدت زمانی بفکر فرو رفت
 .مشوره ها با صاحب نظران، ارزیابی اوضاع، تدویر مجالس و ترتیب پیشنهادات به راه افتاده بود

.  آگست از کابل مواصلت کرد هر چه شدیدتر ساخت 2۱به تأریخ  کریوچکوفنی را تلگرام دومی که عنوا" مرکز"تشویش 
های حزبی، افسران و مأمورین " کدر"در تلگرام مذکور اسامی آنعده از اعضای کمیتۀ مرکزی حزب دیموکراتیک خلق، 

عات نظامی که باید در در سند هکذا نام ها و نقاط وضع الجیش قط. عالی رتبۀ دولتی شامل توطئۀ ضد تره کی درج بودند
قسمت هایی از تلگرام که در آنها امین با طرفدارن خود . ساعت موعود از شورشیان حمایت می کردند نوشته شده بود

مستقیمًا از عزم خود در مورد دور کردن تره کی از قدرت و از بین بردن فزیکی او صحبت می کرد رهبران شوروی را 
. آی. تلگرام دومی مثل اولی با نقل قول از گالبزوی گفته می شد که  امین احتمااًل با سیدر . سخت تحت اثر خود قرار داد

ارتباط داشته  و او قصد دارد قدرت را بخاطر آن غصب کند تا بدینترتیب سیاست اتحاد شوروی را در قبال کشورهای . ای
 .دات جنوبی شوروی بسازدروبه انکشاف بدنام ساخته و افغانستان را مبدل به پایگاه نظامی در سرح

در مسکو با درد سر فراوان فکر می کردند که چی اقدامی را در اوضاع بوجود آمده روی دست بگیرند؟ " باخبر"مقامات 
هرگونه فیصله : هویدا بود که وقت نباید تلف می شد،  اما در عین حال آمرین ارگان های مختلف بخوبی درک می کردند

یر قابل پیش بینی به بار خواهد آورد و تأثیر آن نه تنها باالی روابط شوروی و افغانستان بلکه بر ای ناسنجیده شده عواقب غ
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درعین حال به بهترین  .را حتی المقدرو  پنهان نگهداشتندکودتا  برایامین خبر آمادگی های  .منطقه نیز خواهد بود 
زب کمونیست، در وزارت امور خارجه، وزارت دفاع متخصصین و تحلیلگران در شعبۀ روابط بین المللی کمیتۀ مرکزی ح

 .وظیفه داده شد تا نظریات و توصیه های خود را ترتیب دهند. بی. جی. و کی
 

بورای اسوتماع متعاقوب اعضوای      ندروپوفسند مهمی عنوانی ا. بی. جی. کی( ادارۀ کشف خارجی" )ریاست عمومی اول"از 
در سووند بووا آنکووه از توطئووۀ امووین . کریوچکوووف بووه امضوواء رسووانیده بوود سووند موذکور را شووخص  . بیوروی سیاسووی فرسووتاده شوود 

احتمااًل سند موذکور تهودابی   . مستقیمًا یادآوری نمی گردید، ولی در آن پیشنهاداتی که ماهیت وسعیتر داشتند درج گردیده بودند
 :ور ضمنًا آمده بوددر سند مذک. بود برای توصیه های بعدی سیاسی که از طرف رهبری شوروی انتشار می یافتند

حرکات دسته های مسلح ضد انقالب که از کمک های همه . وخامت شدید اوضاع سیاسی در داخل افغانستان ادامه دارد" 
جانبۀ اضالع متحدۀ امریکا، جمهوری مردم چین، انگلستان، پاکستان، ایران و عربستان سعودی برخوردار استند، وسعت 

ۀ عملیات های فعال تعرضی، قیام کنندگان توانستند کنترول کامل خود را باالی والیات در نتیج. هرچه بیشتر کسب میکند
سرحدی با پاکستان تأمین نمایند، بخش قابل مالحظۀ مرکز افغانستان را به تصرف خود درآورند، اکثر والیات را که در 

مال کشور که همسرحد با اتحاد شوروی همجواری کابل قرار دارند مورد تهدید قرار بدهند، حرکات خود را در صفحات ش
قابل تأمل است که ارتجاع طی . است نیز شدت ببخشند و به تحریکات خود در محالت همسرحد با ایران ادامه بدهند

بطور مثال طی چند ماه اخیر در کابل . روزهای اخیر در خود پایتخت نیز به فعالیت های آشکار مسلحانه متوصل میشود
اوضاع در کابل به علت آنهم وخیم شده که عماًل از ارتباط . ت گرفت تا نظام حاکم سرنگون گرددکوشش های جدی صور

از سه شاهراهی که کابل را با . با اکثر والیات قطع شده است که احتیاجات شهر را با ارسال مواد ارتزاقی تأمین میکنند
که از طریق سلسله کوه های هندوکش به طرف " گسالن"جهان خارجی ارتباط میدهد تا روزهایی اخیر صرف یکی، یعنی 

اما قابل تذکر است که طی روزهای اخیر شاهراه مذکور نیز چند بار از . سرحدات شوروی میرود کم و بیش فعال بود
 .طرف قیام کنندگان محاصره گردیده بود

ید، در شرایط کنونی که آنرا میتوان سیاسی که با شتابزدگی و عدم آمادگی های الزم به راه افت -تطبیق اصالحات اجتماعی
امین محبوبیت خود را آشکارا در میان مردم از  -حکومت تره کی. نزدیک به جنگ داخلی نامید عماًل متوقف گردیده است

 .دست میدهد، در میان مردم هرچه بیشتر افکار و نظریات ضد شوروی اوج میگیرد
طوح مختلف پیرامون تشدید و تعمیق کار در توده ها و استحکام بنیۀ توصیه ها و مشوره های که به تره کی و امین در س

تره کی و امین کمافی السابق تعمیل اصل استفاده از زور . اجتماعی حاکمیت داده میشوند در عمل مد نظر گرفته نمیشوند
بدون مشوره و مد  نظامی را برای حل هرگونه مشکالت درونی سیاسی ترجیح میدهند، ایندو تمام فیصله های حیاتی را

نظر گرفتن نظریات سائر اعضای بیوروی سیاسی حزب بعمل آورده و سیاست تضییقات بی بنیاد عمومی را ادامه 
 ..."میدهند

در گذارش خویش از سرکوبی پرچمی ها، تضضیقات علیه افسران . بی. جی. کی" کشف خارجی"سپس رئیس ادارۀ 
موده تأکید میکرد که لیدران کنونی افغانستان فاقد برنامۀ بخاطر کار با اقوام وطنپرست، روحانیون و روشنفکران یادآوری ن

نتیجه گیری هولناکی میکرد، او تأکید داشت که تره کی و امین دیگر خود هم باور ندارند  کریوچکوف. پشتون و بلوچ استند
وی مراجعه نموده و خواستار اعزام قوای که اردو از آنها اطاعت خواهد کرد، به همین دلیل است که مکررًا به اتحاد شور

 .شوروی به کشور شان حتی برای محافظت خود شان میشوند
 :پیشنهادات آتی را به رهبری خود ارائه میکردکریوچکوف در اخیر گذارش 

این از دست بروند و به منافع اتحاد شوروی در " انقالب"در شرایط بحرانی فعلی دور از امکان نیست که دست آوردهای "
 :نقطۀ مهم جهان صدمۀ سنگین وارد شود، بناًء در شرایط کنونی پیشنهاداتی ذیل میتوانند در نظر گرفته شوند

راه ها و ُطورق دور سواختن اموین از رهبوری کشوور جسوتجو گردیوده و مسوؤولیت تموام تضوییقات بوی بنیواد، اشوتباهات در              . 1
 مسائل سیاست داخلی باالی شخص او انداخته شود؛

ه کی بخاطر ضرورت ایجاد حکومت دیموکراتیک ائتالفی که نقش کلیدی را در آن باید اعضای حزب دیموکراتیک تر. 2
برای کار در حکومت از روحانیون وطنپرست و . داشته باشند معتقد ساخته شود" پرچم"خلق، منجمله نمایندگان جناح 

 عمل بیاید؛متنفذین قومی، نمایندگان اقلیت های قومی و روشنفکران دعوت ب
گنده شده اند از آنجا آزاد ساخته شده و اعادۀ حیثیت گردند، به شمول اعضوای  صورت غیر قانونی به زندانها افبکسانیکه . 3

 ؛"پرچم"گروپ 
که در مهاجرت در جمهوری سوسیالیستی چکوسلواکیا به سر میبرد به "  پرچم"مالقات غیر رسمی با ببرک کارمل لیدر  .۱

 طی مالقات مذکور موضوعات ثبات بخشیدن سیاسی در داخل افغانستان با او در میان گذاشته شوند؛. دراه انداخته شو
 ."د، ریزرف های رهبری جدید دولتی و حزبی آماده شونـدـدر صورتیکه اوضاع بحرانی به وخامت شدید بگرای. ۳
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ایون گوذارش کوه در آن از جسوتجوی شویوه هوا و       اهل خبرۀ محدودی که با این گذارش آشنا گردیده بودنود، فوورًا بوه جوزء اول     
ُطرق برکناری امین از قدرت گفته می شد و افگندن تمام مسؤولیت ها بخاطر اوضاع فالکتبار در افغانستان بودوش او توجوه   

اموین را کوه دیگور بورای     : که بیوروکرات مجربی بود بدین ترتیب با یک تیر دو فاخته را شوکار میکورد   کریوچکوف .نمودند
ه مبودل بوه یوک زخوم ناسوور گردیوده بوود از صوحنه دور موی سواخت و هموه مالمتوی هوای بوجوود آموده را بودوش وی موی                  هم

 .انداخت
اما تعداد کسانیکه براستی اوضاع را بدرستی درک می کردند در میان اشخاصی که در جریان راز قرار داشتند نهایت قلیل 

پی می برد که پیرامونش چی اتفاق میافتد، و همکاران او را از در زمان مورد بحث، دیگر به سختی  بریژنیف. بود
. یو. آر. ، بلکه از جی"ادارۀ کشف خارجی"که اطالعات را نه تنها از  اوستینوف. خبرهای ناخوشایند دور نگه می داشتند

نیز صرف  یکوگروم. و مشاورین نظامی خود نیز بدست می آورد، طی ماه آگست هنوز نمی دانست کی را انتخاب نماید
و مشاورین حزبی می فرستادند  پوزانوفرا نمی خواند، او همچنان گذارشاتی را که " همسایگان نزدیک"تلگرام های 

حسب  گرومیکواما . از اسنادی که او بدست می آورد بر می آمد که کدام خطری تره کی را تهدید نمی کند. مطالعه می کرد
را زیر نظر داشت و منتظر بود تا در لحظۀ مناسب از آن " خط رهبری"، او عادت با نتیجه گیری ها عجله نمی کرد

ولی او نیز . بود اندروپوف. بی. جی. باخبر ترین کس در آنوقت در میان اعضای بیوروی سیاسی رئیس کی. حمایت کند
ن دلیل از شتاب و حرکات بخوبی ملتفت بود که تصمیم گیری ها در این بازی چقدر می توانند قیمت بها تمام شوند، به همی

 .صریح کار نمی گرفت، محتاطانه عمل میکرد
. میتوان با اطمینان کامل اذعان نمود که طی ماه آگست هنوز کدام پالن مشخص در رابطه به دور ساختن امین وجود نداشت

.  روی دست گرفته بود مگر با آن هم بعضی اقدامات را مسکو. بذری را که کریوچکوف کاشته بود تا هنوز سر نکشیده بود
با احتیاط تمام از طریق شبکه های اجنتوری و اشخاص مورد : " هدایت داد اندروپوف.  بطور مثال کارمل را به یاد آوردند

محل اقامت فعلی او را، چی حال :  اعتماد معلومات همه جانبه را در مورد زندگی امروزی لیدر پرچمی ها تثبیت نمائید
 ..."ت است، صحت و سالمتی او چطور استدارد، با کی هم صحب

 
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 

  
مامورین شبکۀ استخباراتی چکوسلواکیا ببرک کارمل و اعضای خانوادۀ او را به پناهگاه جدید  19۱9تابستان شروع  در 

ن او مجبور شد طی ماه های قبل زمانی که در روزهای خزانی به خاطر نجات از تعقیب اجنت های امی. منتقل ساختند

کارلوف واراقامتگاه سفیر را ترک گفته و در یکی از منازل مخفیی مربوط به وزارت امنیت چکوسلواکیا در حاشیۀ 
   
 

سلواکیااکنون او و اعضای خانواده اش را دورتر از پراگ که دیگر برایشان خطرناک بود، به سوی . سپری کند
   
 

ضروریات در سناتوریمی که متعلق به یک فابریکۀ دولتی تولید آنها را در اتاق های مجلل با همۀ  سلواکیادر . میبردند
کارمل و همراهانش اجازه داشتند به طور رایگان از طعام خانه، حوض آببازی و معاینات طبی . المونیم بود جابجا ساختند

 .بهره ببرند
 

قه از چنان کوایف وقایوی برخوردار از موقع استفاده نمائید، آب معدنی این منط: "رفقای چکوسلواکی باری به کارمل گفتند
 ."است که حتی به مرده ها جان میبخشد

بیکاری برای . او عادت نداشت از بابت سالمتی اش شکایت کند. کارمل در جواب آنها صرف تبسم تلخی به لب آورده بود
کارمل خروج اجباری خود  اما از روی انصاف باید خاطر نشان گردد که در شروع، یعنی یک سال قبل،. او خفقان آور بود

 .را از افغانستان به مثابۀ یک نجات می پنداشت
کارمل به پراگ آمد، و به وظایفش به حیث سفیر شروع کرد، احساس بی سابقۀ آرامش و راحتی  19۱3وقتیکه در جوالی 

بلی، او یک انقالبی مسلکی . تو گوئی یک بار سنگین و نا خوشآیند از شانه هایش به دور افتاده بود. به او دست داده بود
. سال زندگی خود را وقف مبارزه کرده بود، و بدون شک آماده بود به این مسیر پر خطر ادامه دهد( سی) 30بود، حد اقل 

بود او را سخت ناراحت می ساخت و وضعی ( ثور ۱)اپریل  2۱اما همۀ حوادث طی ماه های اخیر که شروع آن تأریخ 
او به این فکر بود که اوضاع مذکور در بطن خویش هم به او و هم به افغانستان . یعی بودبوجود آمده برایش غیر طب

                                                           
13۱

  Karlovy Vary- شهری در جمهوری چک امروزی. 
133

کشور  مسوتقل قود علوم     ۀو به مثاب چکوسلواکیا جدا گردیدهاز  1993جنوری بعد از سقوط چکوسلواکیای کمونیستی در نتیجۀ یک انقالب مخملی، از اول . کشوری در اروپای مرکزی  
 .کرد
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البته او کسی بود که در نبرد ها آبدیده شده بود، و معتقدانه مبارزه می کرد، کارمل غالبًا ایدیالیست بود و . خطرناک است
 .را بسیار مستقیم تصور می کرد" معماران کمونیزم"اصول اخالقی 

 

ک سال قبل، زمانیکه او در مرکز اروپا در پراگ در این شهر بی مثل و تأریخی قرار گرفت، دفعتًا درک کرد که امین، ی
راضی بود که دیگر از آن همه تحقیرها و توهین ها آزاد گردیده است، دیگر .  آن فرد منفور، دیگر در پهلویش نیست

او دیگر صرف دیپلوماتی بود که باید از کشورش نمایندگی . ش او نیستمسؤولیت وقایعی که در افغانستان رخ میدهند به دو
به دور باشد، دشمن ایکه از " پرچم"و " خلق"او احساس می کرد که وقفه ای برایش میسر گردیده تا از دشمنی های . کند

در اندیشه هایش . ده بودبرکت فعالیت های امین دیگر به یک جنگ تمام عیار و داغ و خونین علیه طرفداران او مبدل گردی
او ضرورت داشت تا نفس تازه کند، . او مشکور سرنوشت بود که تا هنوز زنده باقی مانده و فرصت دارد تا به خود بیاید

 .افکارش را تنظیم کند و در بارۀ آینده باندیشد
 

شهر پراگ اختصاص داده  برای کارمل به عنوان سفیر افغانستان یک تعمیر مجلل سه طبقه ای در یکی از نواحی عصری
یک عراده . با رانندۀ پاک و منزۀ چک تبار مؤظف گردیده بود" تاترا"همچنان برای او یک عراده موتر نوع . شده بود

با کارمل یکجا همسرش محبوبه، دو پسر، دو دختر . در خدمت سائر اعضای خانواده اش قرار داشت( کوچکتر)موتر دیگر 
 .هار به سر می بردندو سکرتر شخصی وی عبداهلل ب

. تقدیم کرد گوستاف هوساککارمل به زودی مطابق به تشریفات معمول، اعتبارنامۀ خود را به رئیس جمهور چکوسلواکیا 
در حالیکه به افتخار تقرر او جام شامپاین را بلند می کرد با عالقمندی تمام و از ته دل از کارمل در بارۀ  گوستاف هوساک
کارمل بدون آنکه به جزئیات . ی که در آنجا صورت گرفته سوال های کرد و صحبت طویلی براه انداختافغانستان و انقالب

 .برود با شور و شعف به رئیس جمهور چکوسلواکیا معلومات ارائه می کرد
 وضعیت آنقدر دلخواه بود که نمی توانست دیر زمانی اینطور باقی. طی هفته های اخیر همه چیزها به خوبی می گذشت

کارمل به قدم زدن های طوالنی می پرداخت، با اوالدهایش از موزیم ها دیدن می کرد، یکجا با اعضای خانواده اش . بماند
اما، به زودی در اواسط . در موتر به اطراف زیبای پراگ سفر می کرد، از معابد و کاخ های تاریخی دیدن بعمل می آورد

او آشفته خاطر . خوش بینی او مجددًا تبدیل به بدبینی و نارضایتی گردید. ادآگست وضع او نگهان به شدت رو به وخامت نه
 .و گرفته شد، ساعتها در اتاقش قفل شده باقی میماند

 

در این میان از کابل احوال رسید که پرچمی های باقی مانده در آنجا، تحت رهبری کشتمند گویا تالش ورزیده بودند تا 
فهمیده نمی شد که آیا پرچمی ها صرف نقشۀ به راه اندازی کودتا را : بر مذکور مکمل نبودخ. کودتایی را به راه اندازند

علیه خلقی ها روی دست گرفته بودند، یا فعالیت هایی را برای این منظور به راه انداخته بودند، یا هم تره کی و امین فورًا 
خبر مذکور همچنان حاکی از آن بود که کشتمند . بودند از طرح کودتا خبر یافته و به سرکوبی قطعی مخالفین خود پرداخته

در زندان آنها مورد شکنجه و تعذیب قرار گرفته و به عنوان . و همراهانش دستگیر گردیده و به زندان انداخته شده اند
 .و مردم و اجنت های امپریالیزم و ارتجاع اعالم شده بودند" انقالب"دشمنان آشتی ناپذیر 

او درک می کرد که سائر مسؤولین دست . لتفت گردیده بود که زندگی آرام او در همین جا به پایان رسیدکارمل به خوبی م
در اسالم )او با بریالی . که اکنون منحیث سفراء تعیین گردیده بودند به نام توطئه گران اصلی قلمداد خواهند شد" پرچم"اول 
تماس های تلفونی حاصل نموده و ( در لندن)، وکیل (در واشنگتن)د، نور ، اناهیتا راتبزاد در بلگرا(در تهران)، نجیب (آباد

مقارن همین زمان همۀ سفرای پرچمی از کابل هدایت به دست آوردند تا به مرکز . در مورد اوضاع بوجود آمده بحث نمود
 " ...تقرر جدید"، کسی برای "مشوره ها"کسی به خاطر : بیایند ( کابل)

 "چه باید کرد؟: "تماس حاصل کرده پرسید  کارمل با رفقای شوروی
در بس های مذکور بار و بسترۀ خانوادۀ کارمل جابجا گردیده، سفیر و . بعد از دو روز دو مینی بس به اقامتگاه او آمد

 .اعضای خانواده اش نیز در یکی از بس ها نشستند و با سرعت به ثوب نامعلومی حرکت کردند
 100که در حدود " منزل شکارچی"کیا، کارمل و اعضای خانواده اش را به محلی به نام مأمورین امنیت دولتی چکوسلوا

که در گوشۀ آرام و ناپیدای موقعیت داشت از شرایط مناسب " منزل شکارچی. "کیلومتر از پراگ فاصله داشت انتقال دادند
حتی تصور آنکه . اتاق دیگر در طبقۀ دومبخاری دیواری، کله های خشکیدۀ آهوها در مهمانخانه و   :زندگی برخوردار بود

 .بیگانۀ این خلوتگاه را یافته بتواند دشوار بود
کارمل که در فعالیت های مخفی، شخصی بود کار . طریق تلفون، ممکن بود ارتباط با بیرون صرف از یک طریق، از

حتی اشخاص بسیار . پرهیز نمایدکشته، به خوبی درک می کرد که حین تماس های تلفونی چی بگوید و از کدام حرف ها 
 .نزدیک به ببرک کارمل دیر زمانی نمی دانستند که آمر آنها را در کجا پنهان نموده اند

مقارن همین زمان اشخاص نزدیک به کارمل نیز وظایف خویش را در سفارتخانه ها رها نموده، نخست در بیلگراد و سپس 
 .در پاریس مخفی شدند
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وستوکپسر ارشد کارمل . دانست با اوالدها چی کند؟ آنها باید به درس ها ادامه می دادند خانوادۀ کارمل مدتی نمی
   
 

شامل پوهنتون در پاریس ( این نام را به او به افتخار کشتی فضانوردی شوروی داده بودند، که مشرق معنی می دهد)
در فرجام با در نظر داشت خطرات . بدهد آرزو داشت به تحصیل در پوهنتون دولتی مسکو ادامه گردید، و دخترش اناهیتا

 .احتمالی اوالدها را برای ادامۀ تحصیل بدون محافظین رها نمودند
 

. امین تالش کرد تا دسته ای از قاتلین را به چکوسلواکیا فرستاده و به آنها وظیفه بدهد تا رقیب سیاسی او را از بین ببرند
 .شبکه های استخباراتی شوروی و چکوسلواکی گروپ متذکره به دام افتاد اما در اثر فعالیت های همآهنگ یافتۀ مأمورین

شخص مذکور در . از شعبۀ روابط بین المللی حزب کمونیست چکوسلواکیا با ببرک کارمل دیدن نمود "رفیقی"در نومبر 
در پیام توجه . ردحالیکه خود را در مضیقه احساس می کرد، پیام همسلکان مسکو خود را به این فراری سیاسی ارائه ک

شخصیت همچون او نباید به فعالیت هایی دست بزند که منجر به افتراق گردد و الزم "کارمل به آن جلب می گردید  که 
به کارمل همچنان می رساندند که در شرایط کنونی تضییقات علیه . نیست علیه رژیم مترقی مستقر در کابل مبارزه نماید

ی آنها خاتمه یافته و حزب فعالیت های همآهنگ یافته را به خاطر اعمار یک جامعۀ نوین پرچمی ها و اعضای خانواده ها
از این لحاظ رفیق کارمل باید از وضعیت پیدا شده نتیجه گیری هایی بنماید، از اعمال ضد دولتی خود  .به  پیش می برد

 ."داری نموده و طرفدارانش را نیز به همین امر دعوت نماید
که چهره اش به یک آدم سنگک شده شباهت پیدا کرده بود باخود فکر کرد که سر بحث را با شخصی مذکور کارمل در حالی

کارمل باور داشت که محتوای نامه . باز کردن و رد مالحظات او هیچ مفهومی نخواهد داشت، زیرا او قاصدی بیش نبود
یاد تان باشد، : " د چکی کارمل بی طاقت شده گفت حین خدا حافظی با مر. منعکس کنندۀ افکار واقعی رهبری شوروی نبود

 ."رفقای شوروی به زودی با من با زبان دیگری صحبت خواهند کرد
 ...اما فرا رسیدن این روز به درازا کشید

 

نند سائر رفقای وفادار به کارمل ما. مقارن همین زمان اناهیتا راتبزاد نزد آنها آمده و مدت درازی در منزل آنها مهمان ماند
 .بریالی و نجیب نیز به دیدن او آمدند

باری در چنین یک وضع در . کارمل بعضًا دچار مالیخولیا می شد، در چنین لحظات او آینده را تاریک و نا معین می دید
 :حالیکه با پسر کوچکش کاوه قدم می زد گفت 

. دم قلب های ما را نارآم و جریحه دار ساخته بودمیدانی ما چرا انقالبی شدیم، من و رفقایم؟ به خاطر آنکه ظلم باالی مر"-
اما به مجردیکه به مبارزه آغاز کردیم، تو گوئی پا به یک . ما نمی توانستیم دیگر این وضعیت را با دیدگان آرام بنگریم

 در این میان کسی به راستی توانست راهی را: جنگل تاریک گذاشته باشیم، دیگر هرکس خودش راه خود را می یافت
کاش انسان می توانست از قبل ببیند که این . انتخاب نماید و از آن منحرف نشود، ولی کسی هم در نیمه راه سر درگم شد

 ..."مسیر چقدر تاریک و صعب العبور است
در کوهستان های چکوسلواکیا، کارمل برخالف پیشگویی داکتران " وقایه با آبهای معدنی"حین اقامت جبری در سناتوریم 

. آبهای قوی معدنی قادر نبودند زخم های روح این افغان را التیام بخشند. ، روزتا روز خود را بدتر احساس می کردمحلی
را می شنید، این اخبار حالت . سی. بی. او با حرص تمام به خبرهای افغانستان گوش می داد، شب ها شبکۀ رادیوئی بی

 .روحی وی را بدتر از دیروز می ساختند
 

حدس نمی زد که در مسکو او را به فراموشی سپرده باشند، منبعد اشخاص مهمی در دهلیزهای قدرت  کارمل حتی

یاسینیوا شوروی، عمدتًا در
   

او حتی گمان هم نمیکرد که . از هر گامی که او بر میداشت آگاهی می یافتند 111لوبیانکهو  

 .به زودی این بیکاری اجباری او به پایان می رسد
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 

 

                                                           
139

 .شرق معنی میدهد  کلمۀ مذکور در  لسان  روسی 

 

110
 .غرب مسکو، ادارۀ کشف خارجی شوروی در آنجا موقعیت داشت -نام ناحیه ای در جنوب   

 
111

 .شوروی در همین جا موقعیت داشت. بی. جی. یکی از نواحی مرکزی و تاریخی مسکو، دفتر مرکزی کی  
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این نمایندۀ خاص که همزمان معاون وزیر . اواسط آگست وزیر دفاع شوروی نیز نمایندۀ  خاص خود را به کابل فرستاددر 
جنرال مذکور را گروپ اوپراسیونی . نام داشت پاولوفسکیدفاع و قوماندان قوای پیادۀ اردوی شوروی هم بود، جنرال 

گروپ متذکره به مجرد رسیدن . رتبۀ اردو بودند همراهی می کردمتعددی که در ترکیب آن جنراالن و منصب داران عالی 
به کابل فورًا رهسپار والیات مختلف برای بررسی و ارزیابی اوضاع، ظرفیت نظامی قوای مسلح افغانستان و خطراتی که 

 .از جانب ضد انقالبیون متوجه بود، گردیدند
که در آن ایام در  اوستینوفرۀ سری با وزیر دفاع شوروی در آستانۀ سفرش به کابل به وسیلۀ مخاب پاولوفسکی جنرال
" آیا پالن اعزام قوای ما به افغانستان روی دست قرار دارد؟: "استراحت می کرد تماس تلفونی گرفته پرسیده بود  *سوچی

 ".به هیچ صورت: "وزیر دفاع در جواب با قاطعیت گفته بود 
او . عرصۀ نظامی، تجربۀ مداخلۀ نظامی را در کشور دیگر نیز داشت ضمن سائر خدمات در پاولوفسکیبیوگرافی کاری 

یک . نظامی در چکوسلواکیا به عهده داشت حین مداخلۀهزاری شوروی را ( پنجصد) ۳00قوماندانی قوای  19۲3در سال 
جا در چکوسلواکیا همان. را دریافت نموده بود" قهرمان اتحاد شووری"لقب  پاولوفسکیسال بعد از مداخله در چکوسلواکیا، 

که اکنون در جمهوری دیموکراتیک افغانستان به صفت مشاور ارشد نظامی ایفای وظیفه میکرد، قوماندانی  لیف گوریلوف
جالبتر اینکه در چکوسلواکیا یکی از چهره های فعال حوادث . بود پاولوفسکیفرقۀ کوماندو را به دوش داشته و از مادونان 

 پس حلقه دیگر بسته شده بود؟. نیز قرار داشت بوریس ایوانوفامروزی افغانستان جنرال 
عضویت کمیتۀ مرکزی حزب کمونیست شوروی را داشت، وکیل شورای عالی شوروی و بلندترین  پاولوفسکیچون جنرال 

در . بی. جی. منصبدار نظامی بود که به افغانستان فرستاده شده بود، بناًء فورًا در یک قطار با سفیر شووری و نمایندۀ کی
 .کابل در ارتباط با مقامات عالی رهبری شوروی قرار گرفت، با آنانی که تصمامیم اساسی را در کابل میگرفتند

 

از   پاولوفسکی امین در اولین مالقاتش با. رهبری آنوقت افغانستان، شخص حفیظ اهلل امین به این مسئله فورًا ملتفت گردید
و را مبنی بر اعزام یک لوای کوماندو به افغانستان به مقامات زیربط شوروی ا" خواهش شخصی"او خواسته بود تا 

اعزام قوا موجه "که  : دوموضع خود را در اینباره به وزیر چنین بیان داشته ب اوستینوفحین تماس با  پاولوفسکی. برساند
 . از موضعش عدول نکندمشوره داده بود تا در آینده  نیز  پاولوفسکیوزیر دفاع به نوبۀ خویش به ." نیست

به خاک افغانستان اعضای گروپ مشاهده کردند که هم در میان رهبری  پاولوفسکیاز اولین ساعات مواصلت گروپ 
حین نخستین مالقات تعارفی که در سفارت . افغانستان و نیز در میان نمایندگان شوروی مقیم کابل تشنجی وجود دارد

رفته به او خبر داد که نزدش اسنادی وجود دارد که  میریمسکیگروپ جنرال نزد معاون این  ایوانوف صورت گرفت،
. آی. او از امین یاد کرده گفت که حین تحصیل در امریکا توجه سی .بدون تردید مورد عالقۀ گروپ آنها قرار می گیرد

مین در نظر دارد رفیق تره کی را اکنون ا. را به خود جلب کرده بود و احتمااًل از جانب این اداره استخدام گردیده است. ای
خبر ( نیز پاولوفسکیو طوریکه بعدها معلوم شد برای ) میریمسکیچون برای . از قدرت دور سازد، یعنی کودتاه کند

به طور مثال او خاطر نشان ساخت که . مذکور کاماًل غیر مترقبه بود، جنرال در جواب صرف به مسائل عمومی پرداخت
، و فورًا از "البته بدون شک: "در جواب گفته بود ایوانوف .قبیل باید به طور جدی کنترول شونداطالعات مهمی از این 

اما شام همان روز وقتیکه نظامیان در اقامتگاهی که برای . همه حاضرین خواست تا در این باره به هیچکس چیزی نگویند
 :فته به او گفت رمیریمسکی نزد  گوریلوفآنها در نظر گرفته شده بود  تنها ماندند 

 "با شما سرگوشی می کرد؟ ایوانوفخواستم بدانم در بارۀ چی "-
 ."احتمااًل تالش داشت تا شما را معتقد بسازد که حفیظ اهلل امین جاسوس امریکاست"-
در هر شخص و هر طرف جواسیس و مخربین را می ( است. بی. جی. هدف کی" )کمیته"مامورین . این مزخرفات است"-

از جانب خود به شما اطمینان می دهم که رفیق امین مثل آئینه یک انقالبی پاک بوده، رفیق وفادار و صادق به اتحاد . بینند
 ."شما بارها امکان آنرا خواهید داشت که به گفتۀ های من معتقد شوید. شوروی است

 

به طور گسترده در کابل دوران  در جمهوری دیموکراتیک افغانستان جاسوس امریکاست" شخص دوم"شایعه در بارۀ آنکه 
اینکه مؤلف این شب نامه ها کی ها بودند، در کجا آنها نشر . در این مورد در شهر حتی شب نامه ها پخش می شدند. داشت

 .و تکثیر می یافتند در این باره میتوان صرف حس زد
سیاسی حزب کمونیست فراخوانده  به مسکو جهت اشتراک در جلسۀ کمیسیون بیروی ایوانوفو  گوریلوفدر اخیر آگست 

در جریان جلسه معلوم گردید که تضادها میان مشاور . قرار بود نظریات آنها پیرامون اوضاع افغانستان شنیده شود. شدند
 .خیلی عمیق بوده و منجر به تقابل آشکار میان آنها گردید (ایوانوف). بی. جی. و نمایندۀ کی (گوریلوف)عمومی نظامی 

از جنرال های احضار شده پی در پی در بارۀ بنیۀ ضد انقالبیون  آگارکوفو لوی درستیز  ندروپوف، اوستینوفگرومیکو، آ
بر نظر خود گوریلوف ... و نیروی اردوی افغانستان و وضع در داخل رهبری افغانستان و علل ناکامی ها سوال می کردند

وده و به زودی رفع می شوند، برای دسترسی به این هدف ما باید تضادها در رهبری افغانستان بیشتر کاری ب: "ایستاده بود 
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قوای مسلح افغانستان قابلیت آنرا دارند تا از دست آوردهای انقالب دفاع نمایند، . بیشتر باالی رفیق امین اعتماد داشته باشیم
رت به اعزام قوای ما به ضرو. حتی اگر پاکستان جرئت کند و به مداخلۀ آشکار در امور داخلی افغانستان دست بزند

 ."افغانستان وجود ندارد
به اعضای کمیسیون  ایوانوف. کاماًل برعکس بود( ایوانوف)در کابل . بی. جی. درعین حال تحلیل و ارزیابی نمایندۀ کی

 بیروی سیاسی از انشعاب در رهبری خلقی ها خبر داد، از تضادهای خطرناکی که میان تره کی و امین بمیان آمده بود
نیز اشتراک قوای  ایوانوفدر عین حال . او همچنان ظرفیت و قابلیت جنگی اردوی افغانستان را زیر ُسوال برد. سخن زد

 .شوروی را در مناقشات بین االفغانی رد کرد
اما . به مرور تداوم جلسۀ کمیسیون بیروی سیاسی، چهره های اشخاص طراز اول هرچه بیشتر ناراضی تر می گردیدند

 .بیشتر مورد پذیرش اعضای بیروی سیاسی می باشد ایوانوفی از مالحظات و جزئیات ثابت می ساختند که موضع پاره ا
در رهبری عملیات آزاد سازی ولسوالی ارگون در جنوب افغانستان از ضد انقالبیون  گوریلوفپس از بازگشت به کابل، 

دو جنرال تصمیم  عملیات هرحین . داشت نیز حضور ولوفسکیپاجنرال  در قرار گاه قوماندانی یکجا با او ډګر. سهم گرفت
هیلیکوپتر به زمین . ولی در پائین آنها نه آتشی را دیدند و نه هم دودی را. از صحنۀ نبرد دیدن نمایند رفتند در هیلیکوپترگ

وقتیکه مخالفین ! یدپیرزوی کامل نصیب ما گرد: "در این میان قوماندانان افغانی شروع کردند به دادن توضیحات. نشست
مسلح آگاهی یافتند که علیه آنها از دو فرقه کار گرفته خواهد شد، آنها فورًا مواضع خویش را ترک نموده به پاکستان فرار 

 ."تلفات از هردو طرف وجود ندارد. کردند
 

و هجوم بر .( کنند، مجنگ دوم جهانی را در روسیه به نام جنگ کبیر میهنی یاد می)اشتراک کنندگان جنگ کبیر میهنی 
. به یاد گذشته ها به یکدیگر نگریسته و همدیگر را در آغوش کشیدندگوریلوف و  پاولوفسکی 19۲3چکوسلواکیا در سال 

. کافی تلفات دادیم. این خوب است که تلفات وجود ندارند( گوریلوفنام اول جنرال )لیف، : " در این میان گفتپاولوفسکی 
 ."میز به حال مسائل پرداخته شودبهتر است از راه صلح آ

شاید از جنگیدن . بلی، شاید تعجب انگیز باشد، اما اینها، دو جنرال جنگدیده آرزوی جنگ را در افغانستان در سر نداشتند
 ...سیر شده بودند و شاید هم درک می کردند که با جنگیدن در افغانستان نمی شود به کدام نتیجۀ رسید

معروف است باعث آن گردیده بود که هردو  "بهار پراگ"ستقیم آنها در حوادث چکوسلواکیا که به احتمااًل ذیدخل بودن م
در حافظۀ آنها هنوز صحنه های انزجار عمومی باشندگان در . مخالف مداخلۀ نظامی شوروی در امور افغانستان باشند

 .کوچه های پراگ از تانک های شوروی زنده مانده بود
طرفدار شدید امین بود و به آن باور بود که امین کسی است که میتواند در  زاپالتین و گوریلوفمانند در اوایل  پاولوفسکی

سروری و همۀ این )برابر هرگونه تهدیدها ایستادگی نماید و مخالفین او همه یک سره، دسیسه کاران کوچکی بیش نیستند 
بعدها . های خورده بورژوا نامیده می شدند ریویزیونیستم در عین زمان کارمل و سائر پرچمی ها  به نا(. گروپ  خلقی ها

 .تمام شدند پاولوفسکیاینگونه خوشبیتی ها حتی به  ضرر 
که میخواست از اشخاص دست اول معلومات را در مورد کودتایی که به  ایوانوفدر اخیر آگست . قصه از این قرار بود

اطمینان دادند که بالفاصله بعد از  ایوانوفافغانها به . القات کردراه افتاده بود به دست بیآورد با سروری و وطنجار م
امین به توقیف و دستگیری همه " کنفرانس کشورهای جنبش عدم انسالک"عزیمت تره کی به هاوانا برای اشتراک در 

زو دارند یاد آور شدند که آر ایوانوف هر دو، سروری و وطنجار به. مخالفینش در کابل و والیات آغاز خواهد کرد
 .پیشدستی کرده و به کمک افسران وفادار دو لوای زرهدار که در حاشیۀ کابل قرار داشتند، به امین ضربه وارد نمایند

با دقت تمام به حرفهای سروری و وطنجار گوش داده و بنابر عادت همیشگی از آنها دعوت کرد تا از صبر و  ایوانوف
را طوری یافتند که گویا او از ماموریت آنها حمایت  ایوانوفافغان ها لحن . دحوصله کار گرفته و دستخوش تحریکات نشون

 .آنها مطمئن شده بودند که رفقای شوروی کدام مخالفتی با اقدامات قاطعانۀ آنها ندارند. می کند
 

کشف نظامی  ادارۀ عمومی. )یو. آر. و جی. بی. جی. ، نمایندگان کیسافرونچوک بعد از گرد همائی نزد سفیر که در آن
فیصله صورت گرفت تا تیلگرامی به مسکو فرستاده شود و در آن موجودیت پالن های مکارانۀ صدراعظم ( اتحاد شوروی

از . هم  امضاء کند پاولوفسکیپیشنهاد کرد تا پیام مذکور را جنرال  پوزانوف. تائید گردد( منظور امین است)افغانستان 
از خود  پاولوفسکیاما . و با متن از قبل آماده شده آشنا شود به سفارت آمده رفت تاگدعوت صورت  اولوفسکیپجنرال 

 :او از امضای پیام اجتناب ورزید . نشان داد که همه حاضرین را متحیر ساخت عکس العمل
 ."من در اینجا از شبکۀ کشف خویش برخوردار نیستم، بناًء معلوماتی را که آزمایش نشده باشد من امضاء نمیکنم" -

متعلق به . یو. آر. به چی دلیلی از عدم موجودیت کشف خود حرف می زد، پس جی پاولوفسکیتعجب انگیز بود که جنرال 
 :وقفۀ بی موقعی را که ایجاد گردیده بود قطع کرد  ایوانوفکیست؟ آیا این اداره در ترکیب لوی درستیز اردو قرار نداشت؟ 
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به وزارت دفاع . بی. جی. می فرستیم به وزارت امور خارجه و به کی خوب، در اینصورت تیلگرام را به دو آدرس" -
 ."آنرا ارسال نمی کنیم

در دفتر نبود، گوشی را جنرال  ایوانوفچون . به وسیلۀ تلفون خاص تماس گرفت کریوچکوف ،روز بعد. همینطور کردند
 :با لحن خشک پرسید کریوچکوف . که مسؤول امور سرحدات بود برداشت نیشوموف

 "از ارسال تیلگرام دیروزی آگاهی داشت؟ پاولوفسکی، آیا جنرال نیشوموفرفیق "-
 ."بلی صاحب، آگاهی داشت"-
دیروز تیلگرامی را از نام خود فرستاده و در آن پیشنهاد  پاولوفسکیبگوئید که  ایوانوفبه رفیق . نیشوموفتشکر رفیق "-

او امین را دوست وفادار اتحاد شوروی نامیده و انتظار . باور نشود می کند تا به شایعات در بارۀ توطئه ها علیه تره کی
هریک بعد  اوستینوف و آندروپوفبرسانید که ایوانوف  همچنان به... همینطور... بلی. دارد تا از او حمایت صورت بگیرد

در یک روز از ! صور کنیدشما ت. از دریافت تیلگرام ها، مکلف گردیده اند اعضای بیروی سیاسی را با آنها آشنا بسازند
تا شام برایم در این  ایوانوفشما در این باره تحقیق کنید و بگذار  رفیق . کابل دو تیلگرام کاماًل متضاد به مسکو می رسد

 .حین ادای این جمالت به سختی از عصبیت خود جلوگیری می کرد کریوچکوف." باره گذارش بدهد
 

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 
 

ضو کشورهای جنبش عدم انسالک به نمایندگی از افغانستان قرار بود مانند سال های گذشته در اجالس نوبتی کنفراس ع
از شروع تابستان کوشش های مصرانه به ( حفیظ اهلل امین)اما صدراعظم افغانستان . صدراعظم این کشور اشتراک نماید

ه جهانیان به مثابۀ لیدر جدید جنبش انقالبی شخصًا به کیوبا سفر کند و در برابر همتشویق نماید  خرچ داد تا تره کی را 
بخوبی آگاه بود که امین قباًل ( تره کی)او . تره کی باید حد اقل از همین حرکت امین به شک و تردید می افتید. بیاستد

ر هیچگاهی حتی کوچکترین موقع و امکان را هم از دست نمیداد تا شخصًا در سطح بین المللی نمایان گردد و مخصوصًا د
خود می " معلم"اما اکنون او این افتخار را به طور داوطلبانه به . اجتماع شخص نامداری همچون فیدل کاسترو قرار بگیرد

 .تره کی که مجذوب تملق می شد، نیرنگ امین را نتوانست ببیند. داد
ا از سفر به هاوانا منصرف تیلگرامی فرستاد و در آن توصیه کرد تا تره کی ر. بی. جی. از مسکو به دفتر کی کریوچکوف

در مسکو حدس می زدند  که امین می تواند از عدم موجودیت طوالنی تره کی در کابل استفاده کرده و تمام قدرت . سازند
افزون بر آن تره کی، به مشورۀ امین . متأسفانه رئیس دولت افغانستان به استدالل ادارۀ کشف گوش نداد. را غصب کند

تشویش مسکو . که چندی قبل از امریکا خریداری گردیده بود سفر کند" بوینگ"ارد به هاوانا در طیارۀ اعالم کرد که قصد د
 .هرچه بیشتر شد، زیرا اطالعات حاکی از آن بودند که باالی تره کی شاید  حمالتی صورت بگیرند

و او را معتقد بسازند تا از طیارۀ  به مأمورین شوروی مقیم کابل هدایت داده شد تا یکبار دیگر با تره کی مالقات نموده
با دشواری های فراوان تره کی پیشنهاد . مخصوص حکومت شوروی و با عملیۀ  پرواز شوروی برای سفرش استفاده نماید

 .مسکو را پذیرفت
: بودنددر ترکیب هئیت به استثنای خود تره کی عمدتًا طرفداران امین . آگست عازم کیوبا گردید 30هئیت افغان به تأریخ 

وزیر امور خارجه شاه ولی، یکی از منصب داران اسبق پولیس و اکنون آمر دفتر رئیس دولت تړون، قوماندان گارد رئیس 
" نفرهای"چون در بازگشت از کیوبا هئیت افغانی در مسکو قرار بود توقفی داشته باشد، امین به . دولت جانداد و دیگران

در اتحاد شوروی مالقات نموده و به آنها خبر بدهند که  گروپی از خلقی های برجسته  خود مخفیانه وظیفه داد تا با افرادی
 .هستند( امین)در حال به راه اندازی کودتاه علیه او 

حاال دیگر مهم آن بود که کی . چنین به نظر می رسید که امین از پالن های وزرًا و همچنان سروری به خوبی آگاهی داشت
 هد جست؟در این بازی سبقت خوا

مربوط پارک طیاره های حکومت اتحاد شوروی در بازگشت از هاونا در مسکو  IL-62سپتمبر، طیارۀ نوع  10صبح 
از پیش طوری پالن گردیده بود که رئیس دولت افغانستان هنگام اقامتش در مسکو، استراحت نموده و مالقاتی . توقف کرد

 .مالقات دو رئیس دولت در کرملین صورت گرفتشام همان روز . بعمل بیاورد لیونید بریژنیفبا 
قرار بود به سمع تره  بریژنیف سندی را که. و تره کی مالقات عادی و پروتوکولی دو رئیس دولت  نبود بریژنیفاما دیدار 

کی برساند حاوی مسائل نهایت داغی در مورد اوضاع در جمهوری دیموکراتیک افغانستان بود، همزمان تره کی جدًا 
 . وانده می شد تا در حکومتش نظم را تأمین نمایدفراخ

مهمان افغانی که حین پرواز طویل و خسته کن از هاوانا الی مسکو، توصیف ها و خوشخدمتی ها را در کیوبا و حتی در 
 داخل طیارۀ حکومتی کافی دیده بود، حین اقامت در مسکو اوضاع را عادی پنداشته و فکر می کرد که یک مالقات معمولی

 در پهلوی. تره کی حتی از اینکه او را تنها بدون همراهان به کرملین فراخوانده بودند تعجب نکرد. جا خواهد داشت
 –الکساندروف و همکار منشی عمومی  آندری گرومیکوکاماًل رسمی و جدی، وزیر امور خارجۀ شوروی  بریژنیف
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القات های قبلی در کرملین نیز این وظیفه را به دوش ، شخصی که حین مگاوریلوفترجمانی را . نشسته بودند آگینتوف
بعد از به آغوش گیری ها و بوسه ها با تره کی، فورًا به اصل موضوع پرداخت و در بریژنیف . داشت به پیش می برد

ند و حالیکه چشمانش از کاغذ دور می شدند شروع کرد به برشمردن اشتباهاتی که انقالبیون افغان آنرا مرتکب گردیده بود
 .نقایصی که باید در زودترین فرصت رفع شوند

از ساختار نظام حزبی، افزایش کمیت اعضای حزب از میان کارگران، دهاقین و روشنفکران پیشتاز  بریژنیفدر شروع 
 .سخن گفت در بارۀ ضرورت اعزام اعضای جدید حزب به جبهات جنگ داخلی. . . یاد آوری نمود

 .ازدیاد کمیت و استحکام صفوف حزب همزمان با مبارزه علیه ضد انقالبیون رفع میگردید بریژنیفبدینترتیب به عقیدۀ 
 :گفت  بریژنیف تر ه کی پس از آشنائی با مالحظات

 "این دهاقین پیشرفته و کارگران پیشاهنگ را ما از کجا دریابیم؟: "ولی در عین زمان با خود فکر کرد". بسیار عالی"-
 :ادامه داد " نامه اش نقل"به خواندن بریژنیف 

رفیق تره کی میخواهم از . تربیوی و تبلیغاتی در میان مردم اهمیت فوق العاده دارد -تشدید کار و فعالیت های سیاسی " -
همین اکنون در یازده والیت شما مشاورین امور حزبی ما دوشادوش منشی های کمیته های : یک مورد مرتبط یاد آور شوم 

مگر در عین حال بسیاری از این منشی ها همزمان دو وظیفه را به پیش می . اتیک خلق کار می کنندوالیتی حزب دیموکر
به نظر ما کار ها نتایج بهتر می داشتند اگر ُپست های دولتی از حزبی جدا می . برند، یعنی والی همین والیات هم هستند

 .بودند
پالیسی حزب و حکومت در بارۀ دین و آزادی های اجرای  با در نظر داشت خصوصیات کشور شما، تبلیغ و ترویج بهتر

در شرایطی که مبارزه با ضد انقالبیون وجود دارد خیلی مهم است تا به  انتخاب و . . . مناسک مذهبی نهایت مهم هستند
ر هستم من باخب. جابجا ساختن کدرها در قوای مسلح و دستگاه دولتی و حزبی از دقت و توجه خاص استفاده صورت بگیرد

موارد خیانت به وطن از طرف بعضی از قوماندانان وجود داشته است، والی : که شما در این مورد تجارب بسیار تلخ دارید
 . . ."ها و کارمندان ارشد حزبی بعضًا از موازین عدول می نمایند

 :موافقت نموده می گفت بریژنیف تره کی با انتقادات 
می خواهم . بعدتر در بارۀ مواردی که شما به آن اشاره نمودید ابراز نظر خواهم کرد من. تشکر، تشکر رفیق بریژنیف"  -

از شما خواهش کنم تا در صورت امکان ترجمۀ سخنان کنونی خود را از طریق سفیر شوروی در کابل به شخص من 
ا را داشته باشم تا آنرا به  اگر چه من گفته های شما را یاد داشت می گیرم، ولی می خواهم متن کامل صحبت شم. بفرستید

 ."فرصت و بدون عجله بخوانم
و فورًا به خواندن بقیۀ ." ما ترجمۀ متن را به شما می فرستیم: " در حالیکه سرش را از کاغذ بلند نموده بود گفت بریژنیف

را بگوید، که به خاطر " یزیچ"دیگر اکنون به همان نقطۀ رسیده بود که به این انقالبی باید  بریژنیف. ادامه داد" نقل نامه"
 :خطاب به تره کی گفت  بریژنیف. آن امروز به کرملین فراخوانده شده است

ما بارها در صحبت ها و در مکاتبه ها با شما باالی اهمیت رهبری مشترک و واقعی در حزب و رعایت بالقید و شرط "
در این راستا مصوبه های خوبی را تصویب نموده است،  من آگاه هستم که بیروی سیاسی شما. . . اصول آن تأکید نموده ایم

. رفیق تره کی می خواهم با شما باز صحبت نمایم. ولی طوریکه دیده می شود تطبیق آنها در عمل نهایت بطی بوده است
عدم رفع معضالت که به آن اشاره شد و همچنان تداوم عدول و تخلف از مواذین دیموکراسی درون حزبی، سرکوبی های 
بی موجب رفقای حزبی به باور کامل ما، نیروی حزب را تضعیف ساخته، خالقیت آنرا سلب نموده و نتیجتًا در میان کدر 

 . . ."ها و مردم اوضاع را متشنج می سازد
پس از ایراد مونولوگ طویلش مکثی کرد و با دیدگان جدی از باالی عینک به تره کی که در مقابلش نشسته بود  بریژنیف

بریژنیف آشنا " نقل نامۀ"، ترجمان که از قبل با متن گاوریلوفرنگ چهرۀ . نهایت خسته به نظر می رسید. تنگریس
اکنون دیگر لحظه ای فرا رسیده بود . ساخته شده بود نیز پریده بود؛ او با عصبیت کاغذها را در دستهایش سر وسامان میداد

اما سؤال این بود که آیا منشی عمومی . ش می کرد باخبر می ساختباید تره کی را از خطر که عماًل تهدید بریژنیف که
 : در ادامه گفت  بریژنیفحزب دیموکراتیک خلق به خطر پی خواهد برد؟ به آن ملتفت خواهد شد؟ 

له رفیق تره کی، با اعتماد که میان ما و شما وجود دارد، می خواهم دین خود را در برابر شما تا اخیر ادا نموده و مسئ"  -
ای را که نه تنها موجبات تشویش ما را بلکه تا جای که ما آگاه هستیم رهبری حزب دیموکراتیک خلق افغانستان را نیز نا 

در شرایط انقالبی افغانستان، ما نقش شما را رفیق تره کی به مثابۀ منشی عمومی . آرام ساخته است با شما در میان بگذارم
ولی در عین . درک می کنیم، یعنی در حزب و در دولت آنرا مهم ارزیابی می نمائیم حزب و رئیس شورای انقالبی کاماًل

حال باید تأکید کنم که مصلحت نیست تا کسی به استثنای شما نقش فیصله کن را در رهبری کشور، قوای مسلح و ارگان 
 ."ناگوار داشته باشد در صورت بروز شرایط معین وضع می تواند انکشاف و عواقب. های امنیت دولتی بازی کند

 ."درست است: " تره کی در حالیکه صدایش به سختی شنیده می شد زیر لبان گفت 
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حین وقفۀ که ایجاد شده ( به نام ترجمان یاد میکنند گاوریلوف نویسندگان در پاراگراف قبلی از)مشاور وزارت امور خارجه 
مومی را به درستی فهمیده یا خیر؟ در اصل به خاطر همین بود کوشش کرد درک کند که آیا مهمان افغانی جمالت منشی ع

با آتش بازی نکن، : " با تمام وضاحت به همتای افغانی خویش رسانید  بریژنیف. چند جمله مالقات کنونی سازمان یافته بود
رد که آیا او از ظاهر تره کی نمی شد نتیجه گیری ک. تقسیم قدرت را با امین متوقف بساز، او را از سر راهت دور کن

یگانه چیزی که از .  واقعًا همۀ خطری که متوجه اش بود درک کرده یا هنوز هم در بی خبری ساده لوحانه به سر می برد
 .بودند ،"است درست"زبان تره کی در جواب به هشدارهای جدی بیرون برآمد کلماتی 

ان جلب کرده از مورال پائین سیاسی نظامیان توجه تره کی را به آمادگی ضعیف قوای مسلح افغ لیونید بریژنیفسپس 
 .حرف زد و  از ضعف اردو در راه مبارزه علیه ضد انقالب یاد آور شد

قابل تذکار است که اتحاد شوروی طی شش ماه اخیر به افغانستان صدها تانک، بیردیم، توپخانه، طیاره و هیلیکوپتر ارسال 
با تأسف توصیه های مشاورین نظامی ما که در اردوی شما اضافه از : "کرد با لحن طعنه آمیز عالوه بریژنیف . داشته بود

: سپس مجددًا لحنش را تغییر داده عالوه کرد." یک هزار و پنجصد تن هستند، به صورت مکمل در نظر گرفته نمی شوند
 بریژنیف." امه خواهد داداتحاد شوروی در آینده نیز به کمک های همه جانبه و حمایت خود از حزب و مردم افغانستان اد"

 .وقتی آخرین صفحۀ را که باید قرائت می کرد، خواند تو گوئی بار گرانی از شانه هایش دور شد
تره کی که در زد و بند ها و بازی های دستگاه اداری . اکنون دیگر نوبت تره کی بود تا رشتۀ سخن را به دست بگیرد

سپس بر . به خاطر انتقادات و مشوره ها اظهار امتنان نمود بریژنیف ازتجربۀ کافی داشت در شروع با کلمات کج و وج 
ما این کار را : " مثاًل در بارۀ جدا سازی ُپست های حزبی و دولتی. مکث کرد بریژنیفپاره ای از قسمت های صحبت 

ط جنگ ما موقتًا مجبور در شرای. آزمایش نمودیم، ولی با تأسف که در شرایط افغانستان چنین یک طرز العملی نتیجه نداد
تره کی در عین حال موافقت کرد که الزم است سیستم و ادارۀ منظم ." هستیم قدرت را بیشتر در یک دست متمرکز بسازیم

 ."هنوز ماشین ادارۀ فئودالی را سرنگون نتوانسته ایم: " ارگانهای حاکمیت در محالت ایجاد گردد
مخصوصَا قطعات پیادۀ اردوی ما تحت تأثیر شدید مالها و افراطیون دینی که  قوای ما،: " تره کی پس از وقفۀ ادامه داد

بدیهی است که مورال نظامیان در . می نامیم" اخوان الشیاطین"ما اینها را . می نماند قرار داشتند" اخوان المسلمین"خود را 
را کوتاه ساخته و اوضاع را به " ان الشیاطیناخو"اکنون تصمیم گرفته شده است تا دستان این . چنین قطعات باید پائین باشد

خیانت ها عمدتًا از . جالب است که ما تا هنوز از طرف یک سرباز هم با موارد خیانت مواجه نبوده ایم. نفع خود تغییر دهیم
ران گفته های اخیر تره کی دروغ محض بود، بدیترتیب او می خواست تمایالت پرولتاری رهب." جانب افسران رخ می دهند

که تا آن  گرومیکوجالب بود که تکتیک تره کی بسیار کارگر واقع شد، زیرا حتی . شوروی را تحریک و برجسته بسازد
 :لحظه کاماًل خاموش نشسته بود، تو گوئی از خواب بیدار شده باشد 

 ."این یک پدیدۀ طبقاتی است. بلی، بسیار دلچسپ است" -
ری افغانستان بعضًا به مشوره ها و توصیه های مشاورین گوش فرا نمی دهد که گویا رهب بریژنیفتره کی با مالحظۀ 

موافقت ننموده، اطمینان داد که سرکوبی های بی بنیاد دیگر در کشور به پایان رسیده، و باالخره به مسئلۀ اصلی تماس 
 :اهی نداشت چنین به نظر می رسید که تره کی تا اخیر از عمق خطرات که او را تهدید می کرد آگ. گرفت

شما اشاره نمودید که کسی دیگری می تواند از صالحیت های منشی عمومی حزب و رئیس شورای انقالبی که من از "  -
منبعد به این موضوع، که در عقب من چی . شما مسئلۀ نهایت مهم را مطرح ساختید. آنها برخوردار هستم سوء استفاده نماید

 ."خواهم داشت چیزهای رخ می دهند توجه خاص مبذول
نخواست مجددًا در این مورد به صحبت بپردازد،  بریژنیف .این تمام حرفهای بود که تره کی در اینباره از آن یاد کرد

نگریسته و در آن جزء دیگری " نقل نامه اش"یکبار دیگر به  بریژنیفاما در پایان صحبت . نیز خود داری کرد گرومیکو
د و از آن یاد آوری ننموده  بود دریافته و در جواب به خواهش تره کی مبنی بر بحث روی را که از توجه اش باز مانده بو

 :همکاری های بعدی نظامی به افغانستان گفت 
شما باور دارید که در میان اعضای بیروی سیاسی حزب شما وحدت کامل وجود . میخواهم با شما باز صحبت کنم" -

 "دارد؟
غافلگیرش کرده بود، تالش کرد راز خانه را بیرون نکشیده، و در حالیکه چندان مطمئن  بریژنیفتره کی با آنکه سوال 

 :نبود گفت 
قبل از انقالب میان بعضی از اعضای بیروی سیاسی حزب روابط غیر . به باور من چنین یک وحدتی وجود دارد"  -

ن که حزب بر سر اقتدار است، عناصر دوستانه وجود داشت، کدورت ها و بدبینی های شخصی به نظر می رسیدند، اکنو
 ."مذکور دیگر نفوذ ندارند

خواست تا تخنیک جدید نظامی، مهمات و  بریژنیفدر پایان مالقات، تره کی مثل گذشته ها یکبار دیگر التماسانه از 
طوالنی  لست طوالنی ای  از احتیاجاتش را که برشماری آن مدت( تره کی)او . تجهیزات جنگی به کشورش ارسال گردد

، ده طیارۀ TU-22یازده هزار الری، ده طیارۀ بم افگن نوع : " رسانید بریژنیفرا در برگرفت و خفقان آور بود، به سمع 
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 22، یکصدو پنجاه زنجیر ماشین محاربوی، شصت و دو عراده زرهپوش، یکصد هزار پاپوش، MIG-21شکاری نوع 
میلیون دالر در سال جاری برای پرداخت معاشات و  30ود تا مبلغ تره کی هکذا خواهش نم. هزار خیمه 30هزار کمپل، 

او همچنان خواهش کرد تا هزاران عسکر و افسر  ."مینات افسران و سربازان به کشورش تخصیص داده شودأسایر ت
 .زخمی افغان برای تداوی در شفاخانه های تاجکستان و ازبکستان پذیرفته شوند

می رسید و حوصلۀ ادامۀ گفتگو را در خود نمی دید، می خواست هرچه زودتر با انقالبی که دیگر خسته به نظر بریژنیف 
افغان خدا حافظی کند و اطمینان داد که اداره های زیربط اتحاد شوروی همۀ تقاضاهای جانب افغان را بررسی کرده و از 

 .نتایج با خبر خواهند ساخت
 

در آن هنگام او . رسید"* لینینسکی گوری"خانۀ مخصوص در ناحیۀ از نیمه های شب گذشته بود که تره کی به مهمان
. تفاوت وقت میان هاوانا و مسکو هشت ساعت بود. هرچه زودتر خود را به بستر خواب برساند: صرف یک آرزو داشت

و بعد هم تره کی بالفاصله پس از پرواز خسته کننده و رسیدن به مسکو در برابر محصلین افغان در مسکو سخنرانی کرد، 
تره کی هنگامیکه به طرف اتاق خواب می رفت در یکی از دهلیز های . بریژنیفاین مالقات پر از تشنج در کرملین با 

که بروت های انبوه و گسترده اش دیگر ماش و برنج شده بود و  الکسی پیتروفاقامتگاه ناگهان آشنای قدیمی خود را به نام 
آنها یکدیگر را فورًا شناخته، در آغوش . کار می کرد، دید "تاس"خبرنگار آژانس  به حیث "رسمًا"در کابل در آنزمان 

را نزد خود برای ( مصغر نام الکسی بوده که صرف به دوست و قریب نزدیک خطاب می شود) لیوشهکشیدند و تره کی 
( پیتروف الکسی)ین شخص تصادفی نبود که ا. بدون تأمل دعوت تره کی را پذیرفت الکسی. دعوت کرد" گیالسی"نوشیدن 

 .در این ناوقتی های شب به اقامتگاه حکومتی آمده بود
 بریژنیفمطمئن نبود که تره کی همه سخنان . بی. جی. به اقامتگاه در آن بود که رهبری ریاست اول کی الکسیعلت آمدن 

ملتفت نشده  بریژنیفایت جدیی ترس آن وجود داشت که مبادا تره کی به هوشدارهای نه. را طوری که الزم بود درک کند
که سالیان متمادی با منشی عمومی حزب  الکسی پیتروفباشد؟ روی این منظور برای کسب اطمینان قطعی نزد تره کی 

به لسان دری بلدیت کافی داشت، بناًء صحبت آنها خودمانی و  الکسی. دیموکراتیک خلق آشنائی نزدیک داشت فرستاده شد
 .سری باقی میماند

از تره کی در بارۀ مالقات با  الکسی .ز جا گرفتن در عقب میز کوچکی، مهماندار آنچه آنها فرمایش داده بودند آوردپس ا
 .پرسید بریژنیف

فیدل و  لیونید بریژنیف. باالی من اثر بسیار خوب گذاشتند بریژنیفسخنان "   -: تره کی با عالقمندی و صادقانه گفت
 !"انقالبیون واقعی هستند کاسترو
نباید کسی دیگری جز "را در بارۀ آنکه  بریژنیفمیخواهم بفهمم که شما سخنان "  -:با کمال احتیاط پرسید  الکسیسپس 

 چگونه درک نمودید؟" شما در رهبری کشور از مواضع فیصله کن برخوردار باشد
 :سپس اندکی ویسکی نوشیده گفت . تره کی به فکر فرو رفت -
. من کم خوابیده ام. کمبربند های مختلف ساعتی. . . ا از اینسو به آن سو و از آن سو به این سو می فهمی، این پرواز ه" -

مگر او وعده داد تا متن مکمل سخنانش را برایم . را گرفته نتوانستم لیونید بریژنیفبسیار خسته هستم و تمام حرفهای 
 ."بفرستد
در افغانستان یک "  -: گفت" رهبر کبیر"ولی با صراحت به  پس از آنکه حرفهای تره کی را شنید بطور مختصر الکسی

کودتاه احتمااًل طی چند روز نزدیک به . حفیظ اهلل امین شما را می واهد از قدرت برکنار بسازد. کودتا در حال تدوین است
که موقف رفیق ولی شما می انید . همین موضوع را می واست به اطالع شما برساند بریژنیفرفیق . وقوع خواهد پیوست

 .به او اجازه نمی اد تا با شما مسائل را آشکاراتر مطرح سازد بریژنیف
دیده می د که که او هنوز هم همۀ خطراتی را که واقعًا او را تهدید . ولی ترسیده به نظر نمی سید. تره کی متحیر شده بود

 " ، چی باید بکنم؟پس از رسیدن به کابل: "تره کی پرسید . می نند به خوبی درک نکرده است
شما باید دالیلی مقنعی را بیابید تا امین را از همه کرسی ها برکنار کنید، شاید حتی بهتر باشد تا او را به نسبت جنایاتی " -

 ."که مرتکب گردیده به محکمه معرفی کنید
 :تره کی در حالیکه خوشباوری از چهره اش پیدا بود از جایش برخاسته گفت 

نیز از جایش برخاست، او درک  الکسی." من فکر می کنم که با امین همه مشکالت رفع می شود! لکسیاای، بابا، " -
 .میکرد که رئیس دولت افغانستان خسته است و باید تنها گذاشته شود تا استراحت کند

 .دوستان  قدیمی حین خداحافظی یکدیگر را در آغوش کشیدند
 

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 
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سپتمبر افراد امین که رئیس دولت را در سفرش همراهی می کردند، نیز وقت خویش را  10همان روز، یعنی به تاریخ 
علیه " قهرمانان منحرف شدۀ انقالب"آنها وظیفه داشتند تا به رهبری روسیه خبر بدهند که تعدادی از . بیهوده نمی گذراندند

 .میخواهند توطئه نمایند( هدف امین است)صدراعظم افغانستان 
خورد فورًا نزد او رفته  گفت که میخواهد با  بوگدانوف ، وقتی چشمش در اقامتگاه بهعزیز اکبریاستخبارات  رئیس ادارۀ
اکبری . خواند تا ترجمانی کندایکی از کارمندان اداره اش را که به زبان دری بلد بود نزد خود فر بوگدانوف. کند او صحبت
ارد هدایت شخص امین را به اطالع او برساند وعالوه کرد که علیه خاطر نشان ساخت که او وظیفه د بوگدانوفخطاب به 

. حفیظ اهلل امین در کابل کودتایی در راه اجرًا قرار دارد که در رأس آن چهار تن از خلقی های عالی رتبه قرار دارند
ین خواهش کرد تا صحبت رفیق ام: " اکبری پس از آنکه نامهای این چهار تن را به زبان آورد به سخنانش چنین ادامه داد

را کاماًل بوگدانوف اما جمالت بعدی اکبری ." جګړن تړون که لسان روسی را به سطح عالی بلد است ترجمه کند را آنها
 ."شما باید بدانید که هر آنچه که من در حضور تړون خواهم گفت دروغ محض است: "تکان داد و شدیدًا متعجب ساخت 

د تر شده بود و هرچه زودتر می خواست اکبری را بشنود، تړون را که تو گوئی فقط شدیکنجکاوی اش  که بوگدانوف
 .تا ترجمانی کند ندمنتظر یک اشاره بود فرا خواند

تنها ماندند، عزیز اکبری یکبار دیگر موضوع موجودیت توطئه را تکرار نموده و نامهای طراحان آنرا  نفروقتی این سه 
وقتیکه اکبری بعد از صحبت اتاق . که گوئی اولین بار است در این باره چیزی می شنود طوری نشان داد بوگدانوف. گرفت

شما در این باره چه نظر : " رو به تړون نموده پرسید( ایوانوف)در کابل . بی. جی. آمر نمایندگی کی ،را ترک گفت
نه تنها می چینان  فزون بر آن گفت که دسیسه تړون گفته های اکبری را کاماًل تائید نموده و آنرا واقعیت نامیده، ا" دارید؟

چیز نوی  بوگدانوفآنچه تړون گفت برای . خواهند امین را از قدرت برطرف نمایند، بلکه می خواهند او را به قتل برسانند
تړون با استفاده از کلمات رکیک به دشنام دادن تره کی : نبود، اما سپس صحبت رنگ کاماًل دیگری به خود گرفت 

نیز از بین ( تړون)اخت، او را پیر مردی که عقلش را از دست داده نامید و اضافه کرد که کودتا چیان قصد دارند او را پرد
 ."اینطور گپ هاست": فتگتړون حین خداحافظی به زبان روسی . ببرنند

تمام تالش خود را به  طبق معمول آمر دفتر تره کی را فراخواند تا دستخوش تحریک ها نگردیده، بلکه برعکس بوگدانوف
 .یدیآخرچ دهد تا افتراق در رهبری به وجود ن

پس از خداحافظی با تړون به دهلیز برآمده و مجددًا به جستجوی اکبری پرداخت، وقتی او را پیدا کرد با اشاره  بوگدانوف
ر داشت، در حالیکه جمالتش هیجان و هراس قرا انتهای اکبری در. فراخواندو گفتگبرای به یکی از اتاق های خلوت او را 

قطع و وصل می شدند اظهار داشت که اگر حرف از توطئه ای در میان باشد، این امین است که آنرا به راه انداخته، او 
به گفتۀ اکبری امین توانسته لوی درستیز . میخواهد تره کی را براندازد و خودش تمام قدرت را در افغانستان به دست بگیرد

چون این سه وزیر سد راه او گردیده اند، امین می خواهد در . دار خود بسازدکمیتۀ مرکزی حزب را طرفو سایر اعضای 
 .کودتا به زودی به وقوع می پویندد. قدم اول کار آنها را یکطرفه کند

 

آخرین روزهای رخصتی اش را در مسکو سپری می کرد؛ حاال دیگر روشن بود که هرچه زودتر باید عازم  بوگدانوف
آمد راپور مفصلی را در بارۀ ( دفتر مرکزی کشف خارجی اتحاد شوروی" )یاسینیووا"صبح، وقتی به . کابل گردد

امین طی روزهای نزدیک گامهای : " نتیجه گیری عمومی راپور او قرار ذیل بود . تخگفتگوهای شبانه با افغانها آماده سا
 ."قاطع را برای غصب قدرت خواهد بر داشت

. تحلیل خود را از اوضاع ارائه کرد. بی. جی. مر دفتر کیآ ایوانوف دایر گردید، کریوچکوفۀ که در دفتر شب، حین جلس
او کوشش . در صورت پیروزی کودتا، امین به ترور و سرکوب عمومی خواهد پرداخت"او ضمنًا خاطر نشان ساخت که 

در حقیقت این از بین رفتن حزب . ی کنند از بین ببردخواهد کرد تا باقیمانده های پرچمی ها و خلقی های را که اطاعت نم
در گیری جنگ بزرگ میان افغانستان و او جنگ ها را به پښتونستان انتقال خواهد داد، چیزی که حتی موجب . خواهد بود

که  چون کمک های نظامی ما به کابل خیلی عظیم هستند بناًء انکشاف اوضاع بدین منوال خطر آنرا. شدپاکستان خواهد 
 ."تصادمات مستقیم میان امریکا و شوروی در منطقه رخ بدهند، نفی نمیکند

پس از ترسیم تصویر تاریک از اوضاع عالوه کرد که از رفقای که طرفدار اقدامات شدید علیه امین هستند  بوگدانوف
 .حمایت می کند

 ."وسه های سیاسی باید محدود گرددتأثیر این شخص باالی پر: " در حالیکه با او موافقت می کرد گفت کریوچکوف
ما تره کی را از خطر که مستقیمًا او را تهدید . گام اول از جانب ما برداشته شده است: " به نوبۀ خود گفت میدینیاکجنرال 

 ."اگر او خودکش نیست، پس باید تدابیری را روی دست بگیرد. می کند باخبر ساختیم
چه کارهای ضروری دیگر باید صورت بگیرند؟ در این : " سید سؤال کردکه لحنش ناراضی به نظر می ر کریوچکوف

 "شاید بهتر باشد تا پارلمان برای حل حقوقی معضله ذیدخل ساخته شود؟. مورد فکر کنید
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این رئیس صاحب چی می گفت، کدام پارلمان؟ او شاید افغانستان را با . رفقا همه شانه های خویش را با تعجب باال انداختند
 ...س مغالطه کرده بودسوی

 

اما سؤال اساسی این بود که حکم . به هر صورت، حکم در مورد امین صادر گردیده بود، این را دیگر همه می دانستند
مذکور چگونه باید تطبیق شود؟ کی باید او را از بین ببرد؟ در آنوقت، در آن دفتر هیچکس نمی خواست جمالتی را به کار 

 .ی باعث از  دست دادن مقامش گرددببرد که در صورت ناکام
من به کابل پرواز . به هر حال بیائید اینطور قرار بگذاریم: " خاموشی را که حکمفرما گردیده بود شکسته گفت بوگدانوف

ما طرفدار وحدت در : "با هردو جانب متخاصم موضع تغییر ناپذیر قبلی ما را یک بار دیگر در میان می گذارم. می کنم
اگر مخالفین باز هم مسئلۀ امین را باال می کنند، من با عالمتی به آنها خواهم فهماند . و رهبری آن می باشیمصفوف حزب 

 ."ما در امور داخلی جمهوری دیموکراتیک افغانستان مداخله نمی کنیم. که آنها خود باید این مشکل را رفع کنند
 .همینطور فیصله صورت گرفت

: لس بزرگی را روی مسائل افغانستان به راه انداخته بود، این یک مجلس بین االداری بودچند روز قبل نیز مج کریوچکوف
، ریاست (کریوچکوف، .بی. جی. رئیس ادارۀ عمومی اول، کی)در آن نمایندگان ادارۀ کشف خارجی، ریاست عمومی اول 

باراتی نامبرده انکشاف اوضاع را همۀ شبکه های استخ. شرکت داشتند( ایواشوتینرئیس این اداره )عمومی کشف نظامی 
در . بی. جی. با استناد از راپورهای نمایندۀ خاص کی کریوچکوفبطور مثال . در افغانستان تاریک ارزیابی می کردند

یاد آور گردید که امین با توطئه اندوزی ها و خود خواهی هایش، غیر قابل پیشبینی گردیده و تهدیدی است در  ایوانوفکابل 
رئیس ادارۀ کشف نظامی . سوسیالیزم برای افغانستان و خطر جدی است برای منافع اتحاد شوروی در این کشورراه رشد 

به نوبۀ خود از موارد متعدد تشدید حضور نظامی امریکا در منطقه یاد آوری کرده اضافه نمود که او خیانت را از طرف 
به . دست دادن مواضع در شرق میانه به حاضرین ارائه کرد او همچنان معلومات طویلی در مورد از. امین دور نمی بیند

عقیدۀ رئیس کشف خارجی شوروی، یگانه راه که از طریق آن میتوان کنترول اوضاع را در افغانستان حفظ کرد، اعزام قوا 
 .به این کشور است

اشتراک . مستولی گرددگفته های رئیس کشف خارجی موجب آن گردید تا برای لحظاتی در اتاق خاموشی خفقان آوری 
را می شناختند و درک می کردند که او هیچگاه چیزی را خود سرانه از  ایواشوتینکنندگان این مجلس سری همه به خوبی 

متمایل به حل نظامی مسئله گردیده  اوستینوفاین بدان معنی بود که پر قدرت ترین وزیر، یعنی . زبان بیرون نمی آورد
در این مجلس می خواستند نظریات سائر مسؤولین شبکه های  ایواشوتینکه از طریق گفته های دور از امکان نبود . بود

 .استخباراتی را بفهمند
: " را ابراز کند آندروپوفاز ابراز نظر خویش ابا ورزید، چون وظیفه داشت نظر آمر مستقیم خود را، یعنی  کریوچکوف

 ."نی ما نباید به چنین عملی متوسل شویمبه این عقیده بود که در شرایط کنو یوری آندروپوف
نتیجه گیری های مسؤولین شبکه های متعدد استخبارات شوروی این بود که اوضاع در مجموع در منطقه و خاصتًا در 

همه موافقت کردند که فعالیت های امین را به وسیلۀ تشریک . افغانستان موجبات تشویش زیادی را به بار آورده است
فعالیت های "به ادارۀ . رول بگیرند، مخصوصًا امکان تأمین تماس او با امریکائیها زیر نظارت گرفته شودمساعی تحت کنت

وظیفه داده شد تا مداخالت ایاالت متحدۀ امریکا در امور داخلی افغانستان افشأ شده و ضد انقالبیون به عنوان " اوپراتیفی
ال اعزام قوای شوروی به افغانستان صرف به محالتی که تهدید به حیات احتم.  اجیران امپریالیزم و صهیونیزم نامیده شوند

 .اتباع اتحاد شوروی در آنجا وجود داشت در نظر گرفته شد
در اروپا در رابطه به آماده سازی پرچمی ها ( ریاست عمومی اول)از مانورهای اداره اش  کریوچکوف دلچسپ است که

این معلومات حتی از رفقای ادارۀ کشف نظامی نیز در خفأ نگهداشته . هم نکرد برای کودتای آینده در آن مجلس حتی یادی
  .شده بود
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در طیوارۀ حکوموت اتحواد شووروی     . أریخ فوق الذکر نور محمد تره کی و هیأت همراهش از مسکو به کابل بر می گشتندبه ت
های مختلف شوروی با همسران و فرزندان شان که عوازم افغانسوتان بودنود     دوایر و ارگان یکجا با آنها مشاورین و مأمورین

البته اشخاص عادی در قسمت اخیر طیاره جائیکه محافظین و پیش خدمت ها می باشند جا داده شده بودند . نیز حضورداشتند
رهبوری عوالی کشوور افتخوار بوزرگ      در آنزموان سوفر در یوک طیواره بوا      . نه در سالون مخصوص برای اشخاص عوالی رتبوه  

 .اگرچه امروز هم چنین است. محسوب می شد
 .کثیری از اشخاص مهم در میدان هوائی کابل جمع گردیده بودند( عدۀ)برای استقبال از رئیس دولت و حزب عده ای 

تند مراتوب احتورام   اعضای کمیتۀ مرکزی حزب دیموکراتیک خلق، وزراء ، مسؤولین قوای مسلح، سفرا  همۀ آنها تالش داش
دیپلوماتان خارجی سخت عالقمند بودند معلوماتی را در موورد  چگوونگی اوضواع در    .  خود را به رفیق تره کی ابراز دارند

موی  : آنروزهوا کابول مملوو از شوایعات گونواکون و حتوی غیور قابول تصوور بوود          .  سطوح بلند حاکمیت افغانستان بدست بیاورند
در عین حال گفته می شد که روزهای توره  . است که بزودی از قدرت برطرف خواهد شد. ای. آی. گفتند که امین اجنت سی

 ....کی هم به اتمام رسیده و امروز یا فردا کودتایی علیه وی صورت خواهد گرفت
سفیر شوروی کوه در آنوقوت شویخ السوفرای کوردیپلوماتیوک در کابول بوود نیوز در میودان هووائی حضوور             الکساندر پوزانوف،

آنهوا موی خواسوتند از زبوان سوفیر      . دسته ای از دیپلوماتوان ارشود از کشوورهای مختلوف حلقوه زدنود       پوزانوفدورادور . اشتد
اما سفیر شووروی مثول همیشوه از کلموات و جمالتوی اسوتفاده موی کورد کوه از آن          . شوروی در مورد اوضاع افغانستان بشنوند

 .کدام مفهوم معینی را نمی شد درک کرد
کوه دریشوی هوای ملکوی بوه تون       " زینیوت "پلوماتان شوروی که به میدان هوائی آموده بودنود منسووبین دسوتۀ هجوومی      در جملۀ دی

بوه آنهوا گفتوه شوده     . آنها به میدان هوائی مسلح ولی با وظیفۀ نچندان مشخص فرسوتاده شوده بودنود   . کرده بودند نیز قرار داشتند
 ."کات احتمالی را دفع کنیدنظارت کنید، نظر به اوضاع عمل نمائید، تحری: "بود

اسقبال کنندگان در میدانی تعمیر محقر میدان هوائی گرد آموده بودنود و در حالیکوه بوه آسومان صواف افغانسوتان موی نگریسوتند          
 .انتظار طیاره را که باید در دقایق نزدیک به زمین فرود می آمد  می کشیدند

اولین اشعۀ آفتاب صبحگاهان، ابری که زمین : کوه ها پدیدار می گردد در افغانستان هرآنچه که پیدا می شود حتمًا از آنسوی
از آنسوی کووه هوا بادهوای توازه و خنوک موی وزنود و همچنوان گردبادهوای بوی           . ترکیده را از فرط گرمی زیر باران می گیرد

بواالخره از آنسووی    و. رحمی که در سر راه خویش همه چیزها را نابود می سازند نیوز از آنسووی کووه هوا هجووم موی آورنود       
 .کوه ها راه پیماهان آمده و طیاره ها فرود می آیند

شوخص  "زمان فرود آمدن طیارۀ حامل رجال عالی دولتی نزدیک می شد، ولی تعجب آور بود که در میوان اسوتقبال کننودگان    
ور خارجوه، قهرموان   که عماًل ریاسوت حکوموت، رهبوری قووای مسولح، ارگوان هوای امنیتوی، وزارت امو          افغانستان دولت" دوم

و عودم موجودیوت او سوبب اضوطراب حاضورین وسرگوشوی        ثور، رفیق حفویظ اهلل اموین بوه نظور نموی خوورد      " انقالب"اصلی 
شوواید از همووه مقووام هووا : "کسووی از میووان دیپلومووات هووا حدسوویات غیوور قابوول تصووور را بووه میووان کشووید  . اسووتقبال کننوودگان گردیوود

در یکی از اتاق های مخصوص میدان هوائی که تحت حفاظت قرار دارد مخفوی  ( االً احتم)برطرف شده باشد؟ و یا، احتماال 
 گردیده و تا زمان موعود نمی خواهد خود را به دیگران نشان بدهد؟

نخسوت بوه   . و اینک، سرانجام آز انسوی کوه ها طیارۀ مسافر بری که بال های نقره ای رنگش بورق موی زدنود نمایوان گردیود     
شروع به نشستن کرد، ولی سپس تو گوئی پیلوتان صرف نظور کورده باشوند طیواره بوه پورواز در حالوت         نظر رسید که طیاره

لحظواتی بعود طیواره مجوددًا کوه      . عمودی پرداخته، اندکی آنسووتر از ترمینول رفتوه و در عقوب قلوه هوا از دیوده هوا ناپدیود گشوت          
رش طیاره آنقدر زیاد بود که اسوتقبال کننودگان فکور موی     ُغ. معلوم شد اینبار تصمیم به فرود آمدن گرفته به دور دیگری رفت

 .کردند که موتور های طیاره با آخرین قدرت بکار افتیده اند
ملیوون در ملیوون دیوده موی     : "هوای فضای کابل صاف و بدون ابر بوود، بوه گفتوۀ پیلووت هوا      . اینهمه عجیب به نظر می رسید

توو گووئی کودام قودرت     . اما طیواره هویچ نموی خواسوت بوه زموین بنشویند        .روی خط رنوی نیز موانعی به چشم نمی خورد". شد
 .نامرئی او را به زمین اجازه نمی داد
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. اظطراب در میان آنهائی که برای استقبال آمده بودند و در مقابل عمارت میودان هووائی صوف بسوته بودنود هرچوه بیشوتر شود        
صرف پس از کوشش سوم طیارۀ حامل توره کوی   " گپ است؟چی : "مشاورین و دیپلوماتهای خارجی از یکدیگر می پرسیدند

درست در همین اثنی یوک مووتر   . دقیقًا باالی خط رنوی قرار گرفته و باالخره به زمین نشسته و بطرف ایستگاه حرکت کرد
ان رسوانده و  فولکس واگون به میدان هوائی آمده و از آن حفیظ اهلل امین پیاده گردیده و برق آسوا  خوود را نوزد اسوتقبال کننودگ     

 .در آخرین لحظه جایی خود را باالی قالین پذیرایی گرفت
تره کی در حالیکه مثل همیشه تبسم  پر درخشش و مهربوان در دهون داشوت طبوق مقوررات اول بوه پوائین شودن از زینوه هوای           

م وعلیکوی نمووده و   او بوا همکواران و یواران خوود کوه هموه بوا کموال احتورام در قطوار ایسوتاده بودنود سوال             . طیاره  شوروع کورد  
اتفاقًا بعد ها برخی از حاضرین تأکید می کردند که تره کوی در شوروع بوا    . خود را با گرمی در آغوش کشید" شاگرد وفادار"

. دیدن امین در جمع استقبال کنندگان نهایت بهت زده شده بود، تو گوئی دیدن او در قطوار دیگوران بورای او غیور منظوره بوود      
مشوکورانه سور تعظویم فورود موی آورد و دسوت       " شواگرد : "از دور همه چیزها طبق معموول موی نمودنود    در عین حال ظاهرًا،

تره کی کوه احتموااًل از احووال    . خود را بوسه می زد، آنها یکدیگر را مانند نزدیکترین خویشاوندان در آغوش کشیدند" استاد"
امین با مواظبوت تموام توره کوی را از آرنوج گرفتوه       " ستند؟من امیداور هستم، همه اینجا ا: "وزرای مخالف جویا می شد پرسید

 ."همه با بی صبری انتظار برگشت شما را داشتند. تشویش نکنید، همه در جای خود استند: "گفت
سپس با گام های بشاش و . تره کی با سائر اراکین دولت با خودداری احوالپرسی نموده و تمثیل کرد که آنها را نیز می بوسد

با شدت و احساس زیواد دسوت سوفیر شووروی را فشورده و بوه       . به طرف دیپلوماتان خارجی روان گردید( رنگ دارسپ)فنری 
پس از ختم مراسوم پروتوکوولی، کواروان ریاسوت جمهووری رهسوپار       . مسؤولین نمایندگی های سیاسی سائر کشورها سالم داد

مشترک کمیتۀ مرکزی، شورای انقالبی و حکومت دائر  جائیکه قرار بود جلسۀ( ارگ تأریخی شاهی افغانستان" )خانۀ خلق"
 .تره کی و امین در یک موتر بودند. گردد، به راه افتاد

 

اما، آنروز در میدان هوائی کابل چی اتفاقی افتید؟ چرا امین ناوقت آمد؟ چرا اینقودر دیور طیوارۀ حکوومتی در فضوای پایتخوت       
 .ل ها وقت گرفتافغانستان دور می زد؟  پی بردن به جواب این سؤا

یاغیان باند "به امین طوری خبر داده بودند که بمجرد رسیدن او به میدان هوائی دسته ای از افسران خاص که از طرفداران 
مشکل اسوت گفوت کوه ایون تهدیود توا کودام حود         . استند از ماشیندارها بر امین فیر خواهند کرد تا او را از بین ببرند" چهار نفره

نمووده و  " پواک "ا امین به نفرهای وفادار خود هدایت داده بود تا ساحۀ پیراموون میودان هووائی و ترمینول را     واقعیت داشته، ام
همه اشخاص مظنون بدون چون و چرا دستگیر شده، تالشی . محافظین از سرک میدان هوائی الی مرکز شهر تعویض شوند

ی بود که اقدامات مذکور باید محتاطانه و مخفیانوه صوورت   امر طور. می شدند و از اجتماع الی امر ثانی تجرید می گردیدند
امین تا وقتیکوه اطمینوان کامول نیافتوه بوود کوه جواده و میودان هووائی          . میگرفتند، تا باعث بروز گفتگوهای غیر ضروری نشود

رسید، اموین بوال    فرا" امنیت است"پس از آنکه خبر . تحت کنترول درآمده اند، تا آنوقت تصمیم به ترک اقامتگاه خود نگرفت
گردیده و بدون هرگونه محافظی در حالیکوه خوود در عقوب اشوترنگ نشسوته بوود رفوت توا          " فلکس واگون"فاصله سوار موتر 

 .خود پذیرائی کند" استاد محبوب"از 
 

موین خبور   گماشوتگان در پیراموون ا  . اسوداهلل سوروری رسویده بوود    " اگسوا "قبل از این، خبر مشابه تهدید به جانب دیگر، به آمر 
. طیووارۀ حامول تووره کووی از طورف قوووای مدافعووۀ هووائی مسووتقر در میوودان هووائی مووورد هوودف قورار خواهوود گرفووت     : دادنود کووه  

سروری بدون هرگونه اتالف وقت گروپ هایی اوپراسیونی را به تموام نقواط کوه از آنهوا موی توانسوت خطوری احسواس گوردد          
رادار تعووویض نموووده و تقریبووًا همووه افسوورانی کووه در همجووواری میوودان  او دسووته هووای نوکریوووال را در ستیشوون هووای . فرسووتاد

صرف پس از آنکه مطمئن شد که طیواره را هویچ   . را داشتند از وظایف شان برطرف ساخت" اور"هوائی صالحیت صدور 
 .ان پیوستخود سروری نیز در آخرین دقایق به جمع استقبال کنندگ. چیزی تهدید نمی کند اجازه داد تا طیاره فرود آید

 
طی مدت زمانی که رئیس دولت در کشور نبود، هیچگونه حادثه ای بوقوع نپیوسته بود، همه اراکین : امین حق به جانب بود

 .معلوم الحال در جاهای خویش قرار داشتند
 .رگ بودبدین ترتیب گفته می توانیم که آنروز هر دو جانب مساوی ماندند، ولی در عین حال بهای بازی آنها نهایت بز

 
توره کوی بوا شوادمانی     . دائور گردیود نیوز مبورا از هرگونوه مناقشوه بوود       ( ارگ شاهان افغوان )خانۀ خلق "جلسه ای که متعاقبًا در 

در جنووبش کشووورهای عوودم " افغانسووتان انقالبووی"حکایووت طووویلی را در بووارۀ کنفوورانس هاوانووا سوور داده و مخصوصووًا از نقووش  
اموین کوشوش کورد    . ه ژورنالیستان خارجی به او توجه زایدلوصفی مبذول می داشوتند انسالک یادآوری نموده، تصریح کرد ک

در مسوکو   بریژنیوف او از تره کی سؤال کورد کوه چورا    . تا در این مسیر حکایات شیرین تره کی پارچه ای مرچی را بیاندازد
هوای نظوامی اتحواد شووروی     او را بدون سائر اعضای هیأت پذیرفت؟  اما توره کوی بوا مهوارت رشوتۀ سوخن را بطورف کموک         
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برده و تره کی در حالیکه با کف زدن هایی ممتد حاضرین بدرقه می شد خبر داد کوه منشوی عموومی حوزب کمونیسوت اتحواد       
بووه تمووام تقاضووای هووای جانووب افغووان مبنووی بوور افووزایش قابوول مالحظووۀ کمووک هووای نظووامی منجملووه       لئونیوود بریژنیووفشوووروی 

تره کوی در اخیور صوحبتش اموین را مخاطوب قورار داده بوا لحون تورحم          . جواب مثبت دادتسلیحات، تخنیک، تجهیزات و البسه 
 ."پسرم، این قبیل مسائل بدون گوش های اضافی حل و فصل می شوند: "آمیز به امین توضیح داد

 
ود، بلکوه  بحوث کورده بو    بریژنیوف اما امین غالبًا حدس می زد که تره کی نه تنها روی مسائل کمک های نظامی در کرملین با 

 . از کشیدگی هایی موجود نیز یاد آور شده بود
 

 سپتمبر   
 

خوود را مصوروف تخویالت سواخته بوود، اموین اسوت وقوت             " آزادی"طی مدت زمانیکه رئیس دولت در جزیرۀ دور افتادۀ 
ق نشود کوه مسوئلۀ    کشور بود، اگور چوه او مؤفو   " مالک"در این ده روز که در عدم تره کی او عماًل . خود را عبث نمی گذراند

بووه کمووک . را یکطرفووه نمایوود، ولووی توانسووت مواضووع خووود را در رهبووری دولووت و حووزب اسووتحکام بخشوود  " بانوود چهووار نفووره"
او ( باید به کرسی های بلند آماده موی سواخت   سافرونچوک همان را که مستشار سفارت شوروی)برادرزادۀ خود اسداهلل امین 

: استخدام به شوکل ذیول صوورت موی گرفوت     . ضای کمیتۀ مرکزی و وزرای مهم پرداختبه استخدام مستقیم افراد از جملۀ اع
اسداهلل امین یکی از مأمورین را می خواست و مستقیمًا از او سؤال می کرد که آیا او قصد دامینوارد از اموین در راه مبوارزه    

یر خود را به او نشان می داد و وقتی مشاهده تفنگچۀ آماده به ف" صحبت"با مخالفین و خاینین حمایت کند؟  اسداهلل امین حین 
اموا در آن وقوت   . می کرد که هم صحبتش شک و تردید دارد او را به افگندن به زنودان و یوا بوه قتول رسواندن تهدیود موی کورد        

 .دیگر کمتر کسی شک داشت که توازن قدرت به نفع کیست
 

حلقوه بگووش دسوت    " شواگرد "فت، بالفاصله از ایفوای نقوش   وقتی امین یک روز بعد از برگشت تره کی نزد وی به اقامتگاه ر
یا امین باید همین اکنون فیصلۀ برطرفی خلقی های یاغی را بدست می آورد یا خود او : اوضاع کاماًل وضاحت داشت. کشید

اکثریوت   اگر دو هفته پیش نتایج این کشمکش هنووز مجهوول بوود، مگور حواال وقتیکوه او مخفیانوه حمایوت        . را از بین می بردند
اموین بوا صوراحت تموام از منشوی عموومی       . اعضای کمیتۀ مرکزی را بدست آورده بود دیگر تصمیم گرفته بوود توا آخور بورود    

را از هموه کرسوی هوا و مقوام هوا برطورف سواخته و ادعوا کورد کوه آنهوا موتهم بوه              " چهار نفوری "تقاضا کرد تا او اعضای باند 
 .استند" انقالب"توطئه علیه او و 

بطوور مثوال وقتوی حورف از سوروری بوه میوان آمود، اموین از تضوییقات           . ای صحبت مذکور بخوبی آمادگی گرفته بوود امین بر
رئویس جمهوور   " ژانودارم "را بوا  " اگسوا "او ادارۀ . به راه می انداخت یادآوری کورد " اگسا"عمومی و بی رحمانه ای که ادارۀ 

او بوا  . نوام بورد  . ای. آی. اراتی زموان شواه در ایوران و حتوی از سوی     داوود تشبیه نموده، همچنوان از ادارۀ غیور انسوانی اسوتخب    
از آن کار می گرفوت یواد آور شوده و اصورار کورد کوه       " اگسا"رکیک ترین دشنام ها از میتودهای کثیف که گویا سروری در 

 .صرف برطرفی سروری می تواند تاپۀ شرم آوری را که به روی این اداره خورده است دور بسازد
 .ریبٌا به عین شکل از دیگران، گالبزوی، مزدوریار، و وطنجار نیز یاد آور شدامین تق

تره کی که در آغاز حسب عادت کوشش کرد تا صحبت بیشتر ماهیت صلح آمیز بخود بگیرد، در یکی از لحظات بی طاقت 
 :شده گفت

آنجوا  . سفیر به هر کشور که می خواهی شاید بهتر باشد که  تو خود اندکی از کارها دست بکشی و آرام کنی؟  برو به حیث"
 ."وقت خواهی داشت تا فکر کنی و قوت بیابی

امین با تنفر به طرف منشی عمومی نگریسته و سپس جمله ای را به زبان آورد که دیگر هرگونه اداموۀ گفتگوو را بوی معنوی     
 :می ساخت

 ."خته اندنشگی و کبر سن کاماًل ترا بی عقل سا. برای تو بهتر است تا سکوت کنی"
اموین هموان روز بوه توره کوی تلفوون       . دیگر تموام ُپول هوا ویوران شوده بودنود      . امین بدون آنکه خداحافظی کند اتاق را ترک گفت

 :کرده گفت
اگر تو این چهار تن خاین را برطرف نسازی و آنهوا را تسولیم مون نکنوی، در اینصوورت مون از اوامور توو بوه حیوث رئویس            " 

 .دولت اطاعت نخواهم کرد
 

 سپتمبر   
 

                                                           
112

 .یاد میکردند" جزیرۀ آزادی"کمونیست ها کشور کیوبا را که در حقیقت جزیرۀ است در بحیرۀ کارابین و در نزدیکی هایی اضالع متحدۀ امریکا قرار دارد به نام  
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 .   حال ما رشتۀ سخن را به آنهایی می دهیم که مستقیمًا شاهد یا اشتراک کنندۀ آن حوادث ما سپتمبر بودندو 
 

 :در افغانستان. بی. جی. بوگدانوف، آمر نمایندگی کی. پ. ل
 

کوه از   یمیر چوچوکینوالدمعاون من . عازم کابل شدم ایروفلوتطیارۀ مسافربری بود من در  سپتمبر 13شبی که فردای آن 
من در میدان هوائی پذیرائی کرد اوضاع را کوتاه برایم تشریح نموده و وعده گذاشتیم که تفصیالت بیشتر را برایم در منوزل  

پس از صرف غذای چاشت من دراز کشیدم تا اندکی اسوتراحت کونم، اموا بوزودی     . من هنگام صرف نان چاشت توضیح بدهد
وقتوی مون از اتواق    . اسداهلل سروری آمده بود، بسیار می خواست تا با من صحبت کنود " اگسا"ارۀ نزد من رئیس اد. بیدار شدم

بدون آنکه به احوال پرسی هایی دور و دراز معمول در میوان  . خواب پائین آمدم، توجه کردم که سروری نهایت هیجانی بود
مون بوه او مشووره دادم توا     . زیور دیگور را دسوتگیر کننود    افغان ها بپردازد، گفت که امین امروز امر صادر نموده تا او و سه و

 .هر چهار آنها همین حاال به ارگ نزد تره کی رفته و همانجا باقی بمانند و خود فورًا عازم سفارت گردیدم
بایود بودون هرگونوه اتوالف وقوت اموین خنثوی شوود، در غیور آن ناوقوت خواهود            : " تلفون کورده گفوتم   کریوچکوفاز سفارت به 

 ."بود
: " او گوشوی را از مون گرفتوه و کوشوش کورد گفتگوو را نرمتور بسوازد، او گفوت         . داخول اتواق شود   ایوانووف  اما در همین وقوت  

سپس ما هردو نزد سفیر رفتیم توا در  ." اجازه بدهید تا ما یک تالش دیگر را هم برای حل صلح آمیز این مناقشه بخرچ بدهیم
 .مورد اقدامات بعدی مشوره نمائیم

 .نزد تره کی رفتند ریوریکوفو  ایوانوف، گوریلوف، پاولوفسکییکجا با  پوزانوفد لحظاتی بع
آنها مصرانه خواهش . حوالی ساعت شش شام به من خبر دادند که سروری با سه وزیر بدون احوال قبلی به سفارت آمده اند

کوه در عقوب جلوو آن    " بنوز "دهلیوز مووتر  در نزدیکوی دروازۀ  . من به پائین رفتم. می کردند تا من به حرفهای شان گوش بدهم
سوروری یکبوار دیگور تکورار کورد      . سروری و در سیت های دیگر گالبزوی، مزدوریار و وطنجار نشسته بودند قرار داشت

مون کوشوش کوردم مهمانوان     . که امر توقیف و از بین بردن آنهوا صوادر گردیوده و آنهوا آموده انود توا تحوت حمایوت قورار بگیرنود           
م بسازم و تذکر دادم که همین حاال سفیر همرا با سائر رفقای شوروی با تره کی و امین در حال گفتگوو قورار   ناخوانده را آرا

 .داشته و باید امیدوار بود که همه چیزها بخوبی خاتمه خواهد یافت
کبوری  عزیز ا" ضد کشف"در این وقت به قلمرو سفارت بطور غیر مترقبه مهمان دیگری نیز آمد، شخص مذکور آمر بخش 

خوورد بوه آن نزدیوک    " بنوز "همینکوه نظورش بوه مووتر     . با خوود داشوت  " باند چهار نفری"بود که پیام امین را در مورد توطئۀ 
 .شده با سروری به زبان پشتو صحبتی نموده و سپس سفارت را ترک کرد

دعووت بعمول آوردم توا بوه داخول      من درک می کردم که نگهداشتن وزرای افغانستان در موتر کار شایستۀ نیست، بناًء از آنها 
در یکی از لحظاتی که من و سروری دو به دو ماندیم، سروری آهسته از من سؤال . تعمیر آمده و بند و بست چای را گرفتم

من یکبار دیگر از فورمول همیشوگی اسوتفاده   "  عکس العمل شوروی چگونه خواهد بود اگر ما امین را از بین ببریم؟: "کرد
شخصًا من به آن عقیده استم که به . ما طرفدار وحدت در رهبری افغانستان استیم، این موضع اصولی ما است : "نموده گفتم

این موضووع داخلوی   . از این بیشتر من به شما چیزی گفته نمی توانم. هیچکس باید اجازه داده نشود تا حزب را متفرق بسازد
های مرا طوری فهمید که گویا ما مخالف پالن هایی تنود روانوۀ   مگر سروری طوریکه من توانستم درک کنم حرف." شما است

من باید با دستان خود . آخ، چرا ما نتوانستیم اینکار را قباًل انجام دهیم: " بطور مثال سروری خاطر نشان ساخت. وی نیستیم
 ."امین را خفک می کردم، وقتیکه او نزد تره کی آمده بود

موا  " مهمانان"دیده می شد که اکبری به او در مورد . ون بودړدر آنطرف لین ت. فون استدر این وقت به من خبر دادند که تل
من کوشش کوردم طفوره بوروم و    "  امروز در سفارت کدام ضیافتی برپا گردیده است؟: "ون با تمسخر پرسیدړت. خبر داده بود

 .گفتم چون فقط امروز به کابل رسیده ام و هنوز از هیچ چیز خبر ندارم
همورا بوا یکوی دیپلوماتوان سوفارت او نوزد نوکریووال رفتوه و از آنجوا          . ر اجازه خواست تا از تلفون سفارت اسوتفاده کنود  وطنجا

طوریکه معلوم شد به قوماندان های قطعات نظامی که در همجواری کابل مستقر بودند زنگ زده و از آنها خواسوت توا علیوه    
. و صحبت می کرد و دیپلومات ما تمام حرف هوای وطنجوار را نفهمیوده بوود    که وطنجار به زبان پشت باید گفت. امین برخیزند

بعدتر هویدا شد که پس از گفتگوها بوا وطنجوار تقریبوًا هموه قومانودان هوا بوا لووی درسوتیز اردو یعقووب بوه تمواس موی شودند و               
د بوورای مووا نهایووت صووحبت هووایی را کووه وطنجووار از سووفارت مووی کوور . وطنجووار را بووه او خبوور مووی دادنوود  تقاضوواهایمحتوووای 

ایون بودان   . ناخوشایند بود، زیرا او از لین باز، که به احتمال قوی از طورف همسونگران اموین کنتورول موی شود زنوگ موی زد        
 .معنی بود که توطئه گران از قلمرو سفارت علیه صدراعظم این کشور قطعات نظامی را دعوت به قیام می کردند
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گشووته و شووروع بووه نوشووتن تلگوورام در بووارۀ نتووایج مووذاکرات شووان در ارگ عنوووانی    سووفارت بر بووه انوودکی بعوودتر نماینوودگان مووا 
بوا وطنجوار   . در این میان تلفون نوکریوال باز به صدا درآمد، کسویکه زنوگ زده بوود وطنجوار را میخواسوت     . نمودند" مرکز"

سوپس توره کوی    ". یدیدمثول مووش هوا ترسو    " انقوالب "قهرمانوان  "خووب،  : "نخست با لحن نهایت خشن اموین صوحبت کورده گفوت    
گوشی را گرفته و کوشش کرد وزرا را آرام بسازد و توصیه نمود تا به منازل خود برونود و عوالوه کورد کوه زنودگی آنهوا را       

 .هیچ چیزی تهدید نمی کند
 

 :پوزانوف، سفیر شوروی در کابل. م. ا
 

وضاع دیگر نه با گذشت روزهوا، بلکوه بوا    خود را از هر طرف تحت محاصره درآورده بود، ا" استاد"در اخیر آگست امین "
اموا او مثول همیشوه    . تره کی به هیچ صورت نباید کابل را تورک موی گفوت   . گذشت ساعت ها هر چه بیشتر تهدید آمیز می شد

 .بی پروا بود
در مون  : "اموا ناگهوان یوک روز پویش از پورواز او بوه موا خبور موی دهود          . برای سفر به کیوبا او از موا طیواره درخواسوت کورد    

افغان ها فقط چندی پیش از امریکایی ها طیارۀ مستعملی خریوداری کورده بودنود، توره کوی هموین       ." طیارۀ خود پرواز می کنم
ما به آن نظر بودیم که " چرا تره کی تصمیم خود را با چنان شدت تغییر داد؟: "ما از خود پرسیدیم. طیاره را در نظر داشت

ایکه تره کی باید در آن پرواز می کرد، کهنه بود، هر اتفاقی بوا آن موی توانسوت رخ    طیاره . در این جا کدام موضوعی است
طیوارۀ حکوومتی موا    . اینطوور خووب نیسوت رفیوق توره کوی      : " من به متقاعد ساختن وی پرداختم. دهد، عملۀ آن قابل باور نبود

رابطوه بوه رد طیوارۀ شووروی منفوی      عکوس العمول رهبوری شووروی در     . برای انتقال شما همین اکنوون در تاشوکند قورار دارد   
." کمک شما ضرورت نیست، ما از خود طیاره داریم: "فردا صبح به من امین زنگ زده و خاطر نشان ساخت." خواهد بود

 ."طوری خواهد شد که از اول پالن شده بود! نخیر: "من بی طاقت شده به او با لحن تند گفتم
شواید هویچ چیوزی نبوود ولوی شواید هوم        . ه است، حاال دیگر نمی تووان پوی بورد   اینکه در عقب اینهمه کشمکش ها چه چیزی بود
 .امین می خواست کدام ماجرای را به راه بیاندازد

اموا شوما خوود فکور کنیود،      . در ُکل خطری که تره کی را تهدید می کرد به وی ترسویم نموود   بریژنیفحین مالقات در کرملین 
یوا  . دشوار است گفته شود که دلیل این چی بووده . م متقابل را زیر دست نگرفتپس از عودت به وطن، تره کی هیچگونه اقدا

اینکه امین توانسته بود تره کی را معتقد بسازد کوه هوراس او بوی بنیواد اسوت و یوا هوم او بوه هوشودارهای موا هیچگونوه وقعوی             
ی موی توانسوت بوا اسوتفاده از ُطورق      بایود گفوت کوه توره کوی بخووب      . در یک کلمه تمام چیزهوا مثول سوابق اداموه یافتنود     .  نگذاشت

منشی عمومی می توانست امین را از مقام های بلند بطور مثال بخاطر ." دست و پای امین را کوتاه بسازد"رسمی و قانونی 
 ...اما نی. تعمیل تضییقات عمومی برطرف بسازد

 

معواون اول وزیور اموور    . حًا  تلگرام دادیوم واض" مرکز"وقتیکه ما درک کردیم که امین دیگر توقف نمی کند، در این باره به 
فوورًا  : " با من از طریق مخابرۀ مخفی به تماس گردیوده جوواب تلگورام موا را بوه شورح ذیول داد        کورنی ینکوخارجۀ شوروی 

در چنین یک اوضاع و احووالی اتحواد شووروی جودًا     . نزد رفیق امین رفته و به او بگوئید که در افغانستان جنگ جریان دارد
ما وظیفۀ خویش می دانیم که با تمام . راحت است که در رهبری افغانستان اتحاد وجود نداشته و زد و خورد ها ادامه دارندنا

البتوه  ." قاطعیت به شما برسانیم که در صورت عدم اتخاذ اقدامات فوری و فوق العاده، عواقب می توانود نهایوت نواگوار باشود    
 .و می کنم، چون خط به خط آنرا به یاد ندارممن محتوای آن تلگرام را به شما بازگ

: بوه توره کوی خواطر نشوان سواختیم      . بوه ارگ رفتویم   ریوریکووف و مترجم  ایوانوف، گوریلوف، پاولوفسکیشامگاهان به اتفاق 
ما از رهبری اتحاد شوروی هدایت گرفته ایم تا به شما دیدگاه حکومت خود را بیوان داریوم، ولوی خوواهش موی کنویم توا حوین         "
او در همینجوا، در حوویلی   : "توره کوی بودون هرگونوه هیجوانی گفوت      ." یان این موضووع رفیوق اموین نیوز حضوور داشوته باشوند       ب

 ."است، حاال او را دعوت می کنند
امین براستی در حالیکه لباس های افغانی و چپلک به پا داشت داخل آمد، تو گوئی او در اتاق همسایه قرار داشته و ما او را 

در این لباس ها و به ایون شوکل قورار اشوت؟ ایون یوک معموای دیگوری         به چی دلیلی او در آنجا بود؟ چرا . لند کردیماز بستر ب
 .بود

بلوی، در رهبوری موا مخالفوت هوای      : " تره کی در عکس العمل خواطر نشوان سواخت   . من نامۀ مسکو را به اطالع آنها رساندم
به رفقوای شووروی برسوانید کوه موا از سوهم گیوری آنهوا         . می داشته باشنداما مخالفت ها در هر جا وجود . فراوانی وجود دارد

 ."تمام چیزها سر براه خواهند شد: مشکوریم و با قاطعیت اطمینان می دهیم
امین نیز در جریان صحبت مذکور کاماًل آرام و باالی خود مطمئن به نظر می رسید، توو گووئی ایون هموه بوه او هویچ ارتبواط        

من با تمام چیزهای که در اینجا رفیق تره کی عزیز گفوت موافوق اسوتم، صورف     : " سخن را گرفته گفت او نیز رشتۀ. نداشت
توره  : "شوم در زبان من صرف یک کلموه خواهود بوود   " آن دنیا"اگر قرار باشد که من باید رهسپار : می خواهم عالوه کنم که
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را تورک بگویود، در ایون صوورت مون بوا تموام ایموان          اگر فیصلۀ سرنوشت طوری باشد که تره کی قبل از مون ایون دنیوا   ". کی
 ."داری همه وصیت های رهبر و استاد را اجرا خواهم کرد

 

 .فقط چند ساعت باقی مانده بود" اصلی"توجه شما را به آن جلب می کنم که برای وقوع حادثۀ 
 

من پیشنهاد کردم تا آنها فورًا از . لقی ها راوقتی ما به سفارت برگشتیم در آنجا مهمانان ناخواسته را دریافتیم، چهار تن از خ
باید بخاطر داشت که این افغان ها در آن لحظه اشوخاص رسومی دولوت    . سفارت اخراج شوند، اما رفقا به شدت مخالف بودند

ه بودند، سه تن آنها عضو کابینۀ این کشور بودند و از نظر حقووقی حوق داشوتند حتوی در ایون نواوقتی هوا نیوز بورای مشووره بو           
 .سفارت بیایند

 

 :سید محمد گالبزوی، وزیر مخابرات جمهوری دیموکراتیک افغانستان
 

خود تره کی در تردد بود که برود یا خیر؟ اموا در  . من نیز مخالف بودم. رفقای شوروی مخالف رفتن تره کی به کیوبا بودند
رهبور کبیور موا    : "ششصود نفور او اعوالن کورد    در جلسۀ فعالین حزبی در حضور پنجصد یوا  . اینجا امین از نیرنگ کار گرفت

حاضرین با شنیدن این خبر همه به کوف  ." بخاطر اشتراک در اجالس سران کشورهای عضو عدم انسالک روندۀ کیوبا است
خووب، حواال چطوور موی شوود کوه       : " توره کوی رو بوه مون کورده گفوت      . پرداختند" هورا"، "هورا"زدن هایی ممتد و فریادهای 

مون بورایش   . من به تره کی مشوره دادم تا بگوید که مریض اسوت، مگور او رد کورد   ."  گو به همه دنیا خبر دادنروم، این ُپر 
توره کوی موافقوت کورده و وعوده داد کوه زود برموی        ". در اینصورت برو، مگر نه برای ده روز، بلکوه بورای پونج روز   : "گفتم

طی این مدت امین تمام کارها را برای وارد . وز باقی ماندگردد، مگر به عهد خود وفا نکرد و در این مسافرت درست ده ر
پتمبر نزدیکی های شب مون و سوروری توانسوتیم نوزد توره کوی راه یوابیم و بوا او         س 12به تأریخ . نمودن ضربۀ آخر انجام داد

اموین بوه او   موا از خطور کوه او را تهدیود موی کورد بوا خبور سواخته و پوالن خوود را مبنوی بور از بوین بوردن خوود                 . صحبت کنیم
پسرم، مون تموام زنودگی از اموین     : " تره کی حرف های ما را با اندوه شنیده سپس مرا مخاطب قرار داده گفت. پیشنهاد کردیم

 ."دفاع می کردم و از این بابت همیشه مرا مالمت می کردند، شاید شما حق بجانب باشید
پویش بینوی   . وز پنجشنبه ما باید پالن خود را عملی می کوردیم پس از آنکه بدین ترتیب ما موافقت تره کی را بدست آوردیم، ر

های ما طوری بود که همه چیزها باید هنگام صرف نان چاشت صورت می گرفوت، موا همیشوه نوان چاشوت را نوزد توره کوی         
اخته او امین را باخبر س. با تأسف در میان آنهایی که از جزئیات آگاهی داشت یک نفر خاین وجود داشت. صرف می کردیم

 .وقتی به او تلفون کردند، او به دروغ گفت که دخترش مریض شده است. بود و او برای صرف نان چاشت نیامد
بلی، کار خوبی نشد، ولوی بوه هور    : "من به تره کی گفتم. ما شروع کردیم به فکر کردن که از کدام اقدامات بعدی کار بگیریم

او گوشوی را  ." مون خوودم هموه چیزهوا را سور بوه راه موی سوازم        : "ره کوی گفوت  ت." حال ما باید پالن خود را حتمًا تطبیق کنیم
بین شما چی اتفاق افتیده؟ اینجا نزد من گالبوزوی و دیگوران اسوتند، بیوا توا مثول مردهوا حورف         : " برداشته و به امین زنگ زد

حود اقول   . رطرف نکنی من نمی آیمتا وقتیکه تو گالبزوی و سروری را ب: " امین در جواب گفت." شما باید آشتی کنید. بزنیم
بیا، موی خوواهم شوما    : " اما تره کی باالی حرف های خود پافشاری می کرد." گالبزوی را سفیر بساز. ایندو را برطرف کن

 ."را آشتی بیاندازم
 همان روز امین شخصًا به توره کوی تلفوون کورده هوشودار داد کوه رسومًا از بوه رسومیت شوناختن وی بوه حیوث رئویس دولوت و              

مون بوا خوود    . تره کی که نمی توانست قهر خود را پنهان نماید با شنیدن این حرف ها گوشی را انوداخت . حزب انکار می کند
تره کی نخست تفنگچه را در جعبۀ میز گذاشت، سپس صورف نظور نمووده    . تفنگچۀ کوچکی داشتم آنرا به منشی عمومی دادم

 ."نزد تو باشدپسرم، بهتر است : "آنرا به من مسترد نموده گفت
ما هم پالن داریم . رفیق تره کی، به ما ده دقیقه وقت بدهید و ما این مشکل را حل و فصل می سازیم: "وطنجار پیشنهاد کرد

نخیوور، ایوون درسووت نیسووت، شووما نظووامی اسووتید نووه    : "امووا تووره کووی اعتووراض کنووان  ." و همووه کسوویکه ایوون پووالن را عملووی کنوود  
در اینصوورت جلسوۀ فووق العوادۀ شوورای انقالبوی یوا        : "من پیشنهاد کوردم ." خوب یاد دارید سیاستمدار، شما فقط فیر کردن را
ایون  : " توره کوی گفوت   ."  در جلسۀ مذکور ما از راه قانونی امین را سبک دوش موی سوازیم  . شورای وزیران را دعوت نمائید

ادیو تلویزیون اعالم کنید که امین از تمام از طریق ر. یک راه دیگر هم وجود دارد"پاسخ داد : گالبزوی." هم راه حل نیست
سپس جلسۀ بیوروی سیاسی حزب را فرا بخوانید و در آنجا هموه طرفودرانش را   . مقام های دولتی و حزبی برطرف می شود

 ."تجرید نمائید
گارد نفر  راستی، قوماندان: "سپس او رو به من نموده پرسید. اما رهبر ما سرش را صرف به عالمت مخالفت تکان می داد

: " توره کوی  ." هرکس اول به او امر صادر کنود او اطاعوت خواهود کورد    : "من در جواب گفتم" کیست، از تو یا از امین است؟
و به یاد داشته باشید دوستان، من به خاطر نجات حیات خود حتی مگس را هم به . در این صورت تو میدان را باختی، پسرم

 ."سرنوشت من حزب و مردم تصمیم بگیرندبگذار در مورد . قتل نخواهم رساند
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شامگاهان، حوالی ساعت هشت به من خبر دادند که گویوا اموین از طریوق رادیوو     . پس از آن ما همه رهسپار دفاتر خود شدیم
مون  . اعالم داشته که دسیسه ای را به اشتراک ما کشف نموده و به امر او ما چهوار تون از وظوایف خوویش برطورف شوده ایوم       

 !" امکان ندارد: "تره کی پس از شنیدن حرف های من فریاد زد. ه ارگ زنگ زدمفورًا ب
 

 .بدون اتالف وقت ما رهسپار سفارت شوروی شدیم تا در آنجا با رفقای شوروی مشوره کنیم
 

 *** 
ار گوز بر سوپتمبر  1۱ترتیبوات ضویافتی را بورای دیپلوماتوان جووان خوارجی کوه قورار بوود بوه توأریخ             والیری ستاراستینآنروز 

او به بازاری در ناحیوۀ پول خشوتی رفتوه و در آنجوا گروپوک هوای را کوه در سویم نصوب موی بودنود و گول و              . گردد می گرفت
او می خواست چراغ هوای موذکور را در برابور چمون سوبز کوه مقابول خانوه اش قورار داشوت           . کردروشن می شدند خریداری 

صودای  . ن بوا فورا رسویدن غوروب زنوگ تلفوون در مهموان خانوه بوه صودا آمود           همزموا . باالی بته های بلند و انبوه آویزان نمایود 
گالبزوی خبر داد که وزیور داخلوه وطنجوار، آمور ادارۀ     . معمواًل آرام و متوازن گالبزوی اینبار بطور غیر عادی هیجانی بود

رد که همۀ آنها می خواهنود  او عالوه ک. امنیت دولتی سروری و وزیر سرحدات مزدوریار همین اکنون در اپارتمان او استند
. مالقات نمایند و خبر نهایت مهمی را در مورد وخیم شودن اوضواع سیاسوی در کشوور اطوالع دهنود      ( ستاراستین)فورًا با وی 

در کشوور کودتوا در حوال اجورا شودن      "در عین حال وزیر مخابرات نتوانست خود را بگیرد و با آواز المناکی فریاد کشید کوه  
 ."در خطر است و رفیق تره کی در شرایط کنونی مورد تهدید از بین رفتن قرار دارد "انقالب"است، که 
گالبوزوی آدرس خوود را در   " در کجا و چگونه ما می تووانیم بوا شوما و دوسوتان شوما مالقوات نموائیم؟       : "سؤال کرد ستاراستین

ظر بماند که او بیرون برآمده و به جوایی کوه   گفت، اما عالوه کرد تا داخل منزل نگردد و منت ستاراستینناحیۀ میکروریان به 
 .الزم است رهنمائی کند

زنوگ خواهود زد، از ایون    ستاراسوتین  حودس موی زد کوه گالبوزوی احتموااًل بوه        اوسوادچی . بالفاصله عوازم سوفارت شود    والیری
ره کوی حیوات دارد،   به این وزرا بگو که تا زمانیکوه تو  : " گفت اوسادچی. خاطر از اطالع مادون خود هیچگونه تعجبی نکرد

اتحاد شوروی هیچگاه از هیچکس دیگر که بخواهد قدرت را بگیرد حمایت نخواهد کرد، نه امین را و نه هم شخص دیگوری  
طی صحبت تلفونی که با سفیر داشوت   بریژنیفدر این مورد تلگرامی را بدست آورده و شخص  پوزانوف. را ما کار نداریم

 ."ستباالی موضوع مذکور تأکید نمود ا
 .رساند با سرعت تمام عازم میکروریان شد اوسادچیپس از آنکه گذارش خود را به  ستاراستین

بنابرین پیودایش کارمنود سوفارت    . اپارتمان گالبزوی در بالکی قرار داشت که نیمۀ باشندگان آنرا شوروی ها تشکیل می دادند
د را در پهلوی بالک همجووار پوارک نمووده و خوود بوه طورف       موتر خو ستاراستین .در این ناحیه نباید سؤال برانگیز می بود
در چهار اطراف افراد مشوکوکی کوه ایون نقطوه را زیور تعقیوب موی داشوتند بوه نظور           . دهلیزی که گالبزوی گفته بود روان شد

ت کوه  در برابر بالک وزیر مخوابرات سوینمای سور بوازی وجوود داشو      . میتوان گفت که اوضاع کاماًل دلخواه بود. نمی خوردند
در  ستاراسوتین . به زبوان روسوی بوه نموایش گذاشوته شوده بوود           "آفتاب سفید صحرا"همین اکنون در آن فلم مشهور شوروی 

عقب تماشاچیان قرار گرفته با یک چشم خود به فلم می نگریست و با چشم دیگر به دهلیزی می دید که از آن بایود گالبوزوی   
 . پری شد اما از وزیر خبری نشدتقریبًا یک ساعت بدین ترتیب س.  می برآمد

در روشنائی کم جان کلکین ها و چراغ های کوچه انسان ها بیشتر به سایه های . شب سیاه افغانی بر همه سو مستولی گردید
خانم های افغان و شوروی از بالکن ها اوالد های خود را که به دیودن فلوم   . فلم رو به خالصی بود. اشباح شباهت می داشتند

فکور کورد کوه انتظوار      والیوری . ودند و یا هم در محوطه مصروف بازی بودند با صودا هوایی بلنود بوه خانوه فورا خواندنود       رفته ب
احتمااًل گالبزوی و هم قطوارانش را دسوتگیر کورده    : در ذهن وی سؤال های متعددی خطور می کردند. بیشتر بی معنی است

 دارد؟اند؟  شاید به همین دلیل ساحه نیز تحت تعقیب قرار ن
را با نمبر پلیت افغانی مشاهده کرده و " بنز"در برابر عمارت رسمی سفارت او موتر . مجددًا به سفارت برگشت ستاراستین

گردیده گذارش داد که مالقوات او بوا    اوسادچیدر حالیکه از دو پلۀ زینه خیز میزد خود را به طبقۀ سوم رسانده ، داخل دفتر 
او عالوه کرد که او کاماًل مطابق پالن عمل کرد مگور گالبوزوی از منوزل خوارج     . نگرفت خلقی ها به دلیل مجهولی صورت

 .نشد
در سفارت قرار دارد و انتظار حول و فصول   " باند چهار نفره"تمام . آنها همین جا استند: " با لحن آرام کننده گفت" دفتر"آمر 

که در برابر تعمیر ایستاده بود اشاره موی  " بنزی"الیکه به اندکی پردۀ اتاق را دور نموده در حاوسادچی  ."موضوع را دارند
مهمانوان  . آمده اند تا با سفیر صحبت کنند، اما سفیر در جایش نیست، او بورای مالقوات بوا توره کوی و اموین رفتوه       : " کرد گفت

                                                           
بلشویک ها بخاطر برقراری رژیم . دفلم مذکور در اتحاد شوروی وقت و روسیۀ کنونی نهایت مشهور بوده و  در آن از جنگ های بلشویک ها با مردم بومی آسیای میانه حکایت میشو 3

 .    یستی با اهالی منطقه میجنگیدندکمون
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قودرت صوورت خواهود     تأکید دارند که امین قصد دارد امشب آنهوا را از بوین ببورد و فوردا احتموااًل برطرفوی خوود توره کوی از         
 ."گرفت

 "شما باور دارید که چنین چیزی امکان دارد؟: "ستاراستین
سپس در حالیکه قیافۀ جودی بوه خوود گرفتوه بوود روبوه       . یکبار دیگر از کلکین به موتر که تنها ایستاده بود نگریست اوسادچی

 ."بلی، من فکر می کنم که چنین چیزی امکان دارد: "نموده گفت ستاراستین
آخر در چنین یک حالتی ما نموی تووانیم دسوت زیور االشوه بنشوینیم، بایود        : " با از جان گذشتگی خاطر نشان ساخت اراستینست

 ..."یک کاری بکنیم
فقوط   پوزانووف چی کاری می توانیم بکنیم؟ : " در حالیکه به نگریستن به طرف کلکین ادامه می داد با ناتوانی گفت اوسادچی

! س گرفته بود، به او با صراحت گفته شد تا کوشش کند بوه هور قیمتوی کوه شوده آنهوا را آشوتی بسوازد        لحظاتی قبل با مسکو تما
 ..."بلی، به هرقیمت

 "ثور مشهور استند؟" انقالب"حتی به قیمت حیات این وزرا که در کشور به قهرمانان : "ستاراستین
 ."بلی همیطور است: "اوسادچی

شما با اینها خیانت خوواهیم کورد، درسوت مثول آنکوه موا و شوما در وقوت و زموانش بوا            اتحاد شوروی، یعنی ما و: " ستاراستین
 "کارمل و پرچمی ها خیانت کردیم؟

در سیاسوت الزم  . ، من و تو در عرصوۀ کشوف سیاسوی ایفوای وظیفوه موی کنویم       والیره: "خاموشانه ولی با اندوه گفت اوسادچی
سوپس پورده را کوش نمووده از کلکوین دورتور رفتوه در عقوب میوز          "  .می افتد تا بعضًا از اصول اخالق عدول صوورت بگیورد  

بایود اتواق آمور     ستاراسوتین این بدان معنی بود که گفتگو خاتمه یافته اسوت و  . نشسته و خاموشانه به نگریستن کاغذها پرداخت
 .را ترک میکرد

یان آن بودنود در حالیکوه چوراغ هوای     که وزرای افغان در م" بنز"مشاهده کرد که موتر  ستاراستینحین ترک تعمیر سفارت، 
 .آن غبار ضخیم کابل را پاره می کرد بطرف شهر روان شد

 

اشخاص مذکور لحظاتی قبل اطمینان شخص تره کی را بدست آوردند، به آنها گفته شد که هیچکسی غرض شان نمی گیرد 
یکی از . گونه اطمینان دهی ها بخوبی آشنا بوداین" ارزش"دیگر با  ستاراستیناما . و آنها می توانند با آرامی بخواب بروند

. خرید عربها را نمی توان: " استخباراتچی های مجرب و دانا که دیر زمانی در شرق نزدیک کار کرده بود باری گفته بود
با  که. . . وعده، قول، قرار داد ."آنها را صرف می توان برای مدتی به کرایه گرفت. عرب ها را نمی توان با پول خرید

اینهمه ارتباط می . سوگند یا حتی خون تصدیق گردیده باشد در مشرق زمین می تواند عملی شود و می تواند عملی نشود
و به یک . خود این وزرای کم بخت نیز قیمت وعده های رهبران خود را درک می کردند.گیرد به منافع تغییر پذیر طرفین

به . کدام جاه ها برای آنها کمین گرفته اند و کی شخصًا بر آنها فیر خواهد کرددر کجا و : چیز دیگر نیز بخوبی ملتفت بودند
سروری در آنجا اشخاص قابل اعتمادی را در بخش . همین دلیل آنها نه به خانه های خود، بلکه رهسپار شفاخانۀ اردو شدند

  .امراض ساری می شناخت و در آنجا می شد شب را گذراند
 

  کرونولوژی کودتا
 

 سپتمبر ۱ 
اموا شواید   . شاید این یک تصادفی بیش نباشود . عجیب است که همه تحوالت مهم تأریخی در افغانستان روز جمعه رخ می دهد

 مووؤلفین و طراحووان تحوووالت قصوودًا ایوون روز رخصووتی  را انتخوواب مووی نماینوود و آرزو دارنوود تووا بوودین ترتیووب عووده ای را از    
روزناموه هوای    .سوپتمبر نیوز روز جمعوه بوود     1۱تواریخ  . قدرت برسانندض به دور ساخته و افراد دیگری را در عوحاکمیت 

در صفحات خوویش بودون   ( 13۳۱ثور  ۱) 19۱3اپریل  2۱که در آستانۀ این تاریخ به نشر رسیدند، برای اولین بار پس از 
 .بدی بود ۀگ عالمآنوقت ار" مالک"چنین یک انکشاف اوضاع برای  .هرگونه یاددهانی از نام تره کی به چاپ رسیدند

توره کوی در حالیکوه بوه سوختی موی توانسوت خشوم و         . صبح روز جمعه با صحبت تند تلفونی میان امین و تره کوی آغواز یافوت   
طعنوه آمیوز پرسوید کوه چورا او دو افسور تانکیسوت را کوه یوک روز پویش           ( اموین )عصبانیت خود را مهار کنود، از صودراعظم   

سپس تره کی از امین جویوای  . آمده بودند از تشکیالت اردو منفک کرده است( کیتره )برای کدام کاری خصوصی  نزد او 
بوه خواطر آنکوه حیوات مون      : " آن شد که چرا او دیروز شام به منزل او با محافظین مسلح آمده بود؟ امین در جواب گفته بوود  

." نوزد مون بیوا و بودون هرگونوه محوافظین      حال هرچه زودتر ! نخیر، تو در آینده نباید اینطور بکنی: "تره کی."  در خطر بود
هیچکس  خود را داوطلبانه به کام مرگ نمی : " عکس العمل امین در برابر حرف های منشی عمومی اش از این قرار بود 

 ." افگند
 .بعد از این گفتگو با تره کی، امین به قطعات قوای مرکز هدایت داد تا به حالت احضارات درجه یک قرار بگیرند
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توړون  . در بارۀ هر آنچوه در اطوراف توره کوی رخ موی داد بوه اطوالع اموین موی رسوانید           تړون فادار به امین، جګړنشخص و
سوفیر بوا    امیکوه گنویم سواعت بعود، هن   . ساعت سه بعد از ظهر خبر داد که توره کوی سوفیر شووروی را نوزد خوود خواسوته اسوت        

توره کوی دیگور    . شی عمومی بروندناجازه دهد که نزد مرا  آنهاړن تړون امر کرد تا همراهانش به ارگ رسیدند، امین به جګ
 .دیروز قرار داشت" شاگرد"کنترول اوضاع هرچه بیشتر به دست . صرف به نام رئیس دولت بود

 

 :بوگدانوف. پ . ل 
 

یکی از معوین هوای ادارۀ امنیوت نوواب     : اشخاص مسلح پدیدار شدند" اگسا"صبحگاهان، حوالی ساعت هشت در دفتر رئیس "
عقب میوز در ایون   . ، رئیس امور سیاسی همین اداره سلطان، و یک افسر که این دو را همراهی میکرد(از اقارب دور امین)

آنهوایی کوه وارد   . داده بودند، قرار داشت "شیر"قاسم که بخاطر شجاعت های بی سابقه به او لقب  "اگسا"هنگام، یاور رئیس 
چنودی پویش در   " اگسوا "قاسوم کوه از طورف شوخص رئویس       " روری در دفتر اسوت؟ س: "دفتر مقام ریاست شده بودند پرسیدند 

اما اشخاص مسلح بوا بوی حرمتوی    . جریان مسائل قرار داده شده بود به واردین گفت که داخل شدن به اینجا با سالح منع است
ا بلند نمووده و بوه سووی آنهوا     قاسم ماشیندار خود ر. یاور را از سر راه خود دور ساخته و به طرف دروازۀ دفتر رئیس رفتند

از آتشی که او گشود نواب جابجا به زمین افتاد، ولی خود او نیوز از فیرهوای متقابول کوه سولطان اجورا کورد بوه قتول          . فیر کرد
 .سلطان پس از ورود به اتاق رئیس آنرا خالی یافت. رسید

ت شوروی تماس گرفته و خواهش کرد تا مالقوات  از حادثۀ مذکور امین را در جریان گذاشتند، امین بدون فوت وقت با سفار
 .آماده بسازند ایوانوفاو را با 

اموین در ایون زموان از عموارت حکوموت بوه        .(بوگدانوف)، ترجمان و من ایوانوف: ما همه یکجا برای مالقات با امین رفتیم 
اموین بودینترتیب در عقوب    . بوود  عمارت قرارگاه لوی درستیز که همچنان در ساحۀ وسیع ارگ موقعیوت داشوت منتقول گردیوده    

در حالکیه تبسم همیشگی بر لب داشت از ما استقبال کرده، از مون پرسوید کوه    . حصار مطمئن و مستحکم ارگ جا گرفته بود
مون در چنود کلموۀ مختصور در موورد وقوایع دیوروز یواد آور شودم، و همچنوان خواطر نشوان             . چه وقوت از رخصوتی برگشوته ام   

مون از تموام   : "امین در حالیکه لبخند حمایتگرانه به لب داشت گفوت  . سفارت دیدن به عمل آورده اند ساختم که مخالفین او از
از سفارت به قوای چهار و قوای پانزده تلفون کرده و خواسته بود تا آنهوا   وطنجار من حتی خبر دارم که -جریان آگاه هستم،
 ."علیه من قیام کنند

از سخنانش معلوم . امین سپس به ترسیم اوضاع پرداخت. بت مرگ نواب ابراز داشتمراتب همدردی خود را از باایوانوف 
می شد که او دیروز پس از آنکه رفقای شوروی اقامتگاه تره کی را ترک گفتند بوا رئویس دولوت گفتگووی طووالنی داشوته کوه        

ین صورف در یوک موورد موافقوت     توره کوی بوا امو    . طی آن از تره کی تقاضا کرده بود تا مخوالفین را از قودرت برطورف نمایود    
کبوری  ابر طرف و به جوای او شخصوی دیگوری را بوه نوام      " اگسا"نموده بود، او پذیرفته بود که سروری را از ریاست ادارۀ 

گوروپ  "تړون را پیشنهاد نموده و اصرار می ورزید توا تموام اعضوای    " اگسا"امین به نوبۀ خود به کرسی ریاست . مقرر کند
 .بدینترتیب امین و تره کی به کدام توافقی نایل نشدند. برطرف شونداز کار  "چهار نفری

و اموین جمالتوی را بوا یکودیگر      یعقووب .  برای مالقات با امین وارد دفتور گردیود   یعقوبحین گفتگوی ما با امین لوی درستیز 
اسوتعفی کنود، او   ( اموین )و سپس امین به موا گفوت در صوورتیکه رفقوای شووروی پافشواری داشوته باشوند توا ا         . رد و بدل نمودند

آماده است این کوار را بکنود، اگرچوه بوه بواور وی، بهتور موی بوود توا پلنووم فووق العوادۀ حوزب دعووت موی شود و طوی آن هموه                   
امین عالوه نمود که آماده است کشور را ترک نماید و بوه اتحواد شووروی بورود، و یوا حتوی       . اختالفات موجود رفع می گردید

" انقوالب "او خاطر نشان ساخت که حاضور اسوت بوه هرکواری اقودام نمایود کوه در مطابقوت بوا منوافع            .دست به خود کشی بزند
 .قرار داشته باشد

امین متوجه ناراحتی ما گردیده بوه توړون گفوت    . لحظاتی بعد جګړن تړون به دفتر او آمده و چیزی را با هیجان به امین گفت
 .خوب بلد بود حرف بزند تا به لسان روسی که آنرا

نظور   از رفتن برای صرف غذای چاشوت نوزد رفیوق توره کوی صورف       امروز من رفیق امین را با خبر ساختم تا: "تړون گفت
در دفتر تره کی یک میل ماشیندار کالشینکوف و در جعبوۀ میزکوار او   . اگر او در ارگ پدیدار گردد، کشته خواهد شد .نماید

موین در حالیکوه بوه سوختی موی توانسوت مسورتش را کتموان نمایود بوه موا موی             ا." یک میل تفنگچۀ آماده به آتش گذاشته شده انود 
 خووب، حواال چوی موی گوئیود؟ راسوتی چنود لحظوه پویش، تموام ایون جزئیوات را بوه مون در تلفوون               : "نگریست، و بواالخره گفوت   

 ."ما هستمبرای صرف غذای چاشت نزد تره کی بروم یا خیر؟ منتظر جواب ش" اما نظر شما چیست. یعقوب نیز خبر داد
اگر من به جای شما موی بوودم،   : "گفت ایوانوف. در وضعیت حساسی قرار گرفته بودیم. به یکدیگر نگریستیم ایوانوفمن و 

 ."ولی فیصلۀ نهائی را باید خود شما اتخاذ نمائید. می رفتم
ًا بوا اموین و توره کوی مالقوات      تا جائیکه من درک کردم، مسکو به رهبری ما هودایت داده بوود توا مجودد    . ما به سفارت برگشتیم

یعنی از انعطواف  . نماید و کوشش کند تا آنها را معتقد بسازد که تمام مخالفت ها و تضاد ها را به طور صلح آمیز رفع نمایند
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او . رفتوه بوود  " پیش"امین بسیار . من اگر راستش را بپرسید، دیگر به فرجام صلح آمیز باور نداشتم. و تفاهم کار گرفته شود
. . . بدتر اینکه در اثر اعمال امین خون ریخته بود. ر ادارۀ امنیت را از مقامش برطرف و کوشش کرده بود توقیفش نمایدآم

. که از اوامور او اطاعوت نموی نماینود دسوتگیر شووند      ( گارنیزون کابل)امین هدایت داد تا قوماندان ها و مسؤولین قوای مرکز 
 .کرده بود و حاضر بود تا اخیر برود من احساس کردم که امین انتخاب خود را

: تلفون کورده و بوا صودای ناهنجوار کوه نزدیوک بوه فغوان بوود گفوت          ستاراستین صبح گالبزوی یکبار دیگر به  9حوالی ساعت 
امین طی ساعت های نزدیک پوالن دارد مون و رفقوایم را از بوین ببورد،      . حوادث به شدت در حال تغییر است! رفیق والیری"

اگور شوما   . شوما بایود هموین اکنوون مسوتقیمًا بوه منوزل مون بیائیود         . واهد رفیق تره کی را از قدرت برطرف نمایود سپس او می خ
 ."بالفاصله نیائید، دیگر دیر خواهد بود

زمانیکووه وزرا در  قبول  فقوط روز . معلووم موی شود کوه زنوگ تلفوون گالبوزوی یکووی از آخورین روزنوۀ امیودواری هوای او بووده            
در بلندترین سطح اطمینان داده شود کوه دیگور هیچگونوه تهدیودی متوجوه آنهوا نیسوت، توره کوی و اموین بوه              سفارت بودند به آنها

اکنوون  . رهبری اتحاد شوروی وعده داده بودند که همه مخالفت ها را در فضای دوستانه و صلح آمیز حل و فصل می نمایند
جوالبتر  . دارد توا او را از مورگ حتموی نجوات بدهود      یکی از این وزرا به یک مأمور عادی سفارت تلفوون موی کنود و خوواهش    

یووا بایوود او همووین اکنووون بووه خانووۀ گالبووزوی کووه تلفووونش بوودون شووک از طوورف    : اینکووه ایوون کارمنوود عووادی بایوود تصوومیم بگیوورد 
 ایون  بالفاصوله بوه دشومن شوخص دوم     ستاراستینطرفداران امین شنیده می شود، برود، که بدینترتیب این کارمند عادی به نام 

کشور که پر قدرت ترین فرد در شرایط کنونی محسوب می گردد مبدل می شوود، یوا هوم ایون موأمور عوادی بهانوه ای را موی         
 .در این صورت وزرا آخرین امید خود را از دست می دهند. یابد و از اجرای این مأموریت پر خطر ابا می ورزد

اری که بکس و لباس هایش در آن قرار داشتند رفت و از میوان  بعد از آنکه گوشی تلفون را گذاشت، به طرف الم ستاراستین
تفنگچوه را  . جاغور تفنگچه را کوه پور از مرموی بوود از نظور گذرانود      . را بیرون آورد "براونینگ"بکس تفنگچۀ کوچک نوع 

بوه یوک   نکتوائی را قصودأ نبسوت، زیورا میخواسوت بیشوتر       . در جیب کرتی کهنه اش که خیاط کابل بورایش دوختوه بوود گذاشوت    
 .سپس به طرف سفارت حرکت کرد. معلم عادی مکتب افغانستان شباهت داشته باشد

 .برد ایوانوفبا خبر شد، او را بالفاصله نزد  گالبزویدر بارۀ تلفون صبحگاهان  ستاراستیناز  اوسادچی،به مجرد آنکه 
 ، او،پوزانووف ده شوود کوه سوفیر    ایوانوف به طور مختصر ولی با وضواحت خواطر نشوان سواخت توا بوه وزرای فوراری رسوان        

حین مذاکرات بوه  . امروز نیز به مذاکرات نهایت جدی با تره کی و امین ادامه خواهند داد" رفقای شوروی"و سائر  ایوانوف
همچنان خواست تا به وزرای مذکور تفهیم گردد که موفقیوت ایون   ایوانوف . احیای وحدت در رهبری افغانها اشاره خواهد شد

بوه طوور خواص     ایوانووف در عوین حوال   . م و تأریخی تا حد زیادی به حسن نیت آنها نیز وابسوتگی خواهود داشوت   مذاکرات مه
خواهش کرد تا به وزرا با صراحت و رسمأ گوشزد شود که آمدن مجدد ایشان به سفارت شوروی به طوور قطوع مصولحت و    

 ".ولو هر اتفاقی رخ دهد"مجاز نیست، 
این بدان معنی است که ما از این خلقی های یواغی  : ". . . میکروریان با خود می اندیشید  در مسیر راه به طرف ستاراستین

 .امین در نزدیک ترین فرصت آنها را نابود خواهد کرد". دست می کشیم
مذاکرات سفیر و جنرال های عالی رتبه با تره کی و امین در بارۀ حفظ وحودت، اصوالً  کودام چانسوی بورای پیوروزی بعود از        

او جموع کثیوری را در دسیسوه ذیودخل     . اموین آمواده اسوت توا کودتوا را بوه راه انودازد       . ه وزرا به قتل برسند، نخواهند داشتآنک
امووین در . او تووا اخیوور خواهوود رفووت، در غیوور آن از بووین مووی رود    . بوورای او دیگوور راه برگشووت وجووود نوودارد  . سوواخته اسووت 

 .در رأس رهبری افغانستان قرار خواهد گرفت نزدیکترین فرصت تره کی را از قدرت دور کرده و خود
رهبران شوروی از این بابت در اوایل کم و بیش ابراز نارضایتی خواهند کرد ولی سرانجام لیدر جدید دولت را بوه رسومیت   

 .می شناسند
این . نجا برسندبلفرض من نزد گالب زوی بیایم و لحظاتی بعد آدم کشان امین به آ. خوب است که تفنگچه را با خود برداشتم

من هیچ اسنادی با خوود  . خوب خواهد بود اگر مرا بدون شکنجه فورأ بکشند. آدم کشان حتی نخواهند پرسید که من کی هستم
 .ندارم و مثل یک معلم عادی افغان لباس به تن کرده ام

ت بواالخره  خواهنود   در صورت ضورور . در سفارت خواهند گفت که هیچکس از جملۀ مأمورین سفارت مفقود نگردیده است
ایون هموه مسوائلی نیسوتند کوه      . چند روز قبل بنابر دالیل شخصوی عوازم مسوکو گردیود     ستاراستینگفت که یک دیپلومات به نام 

مشوکل  . اما، اگر من جراحت بردارم؟  بلی، مون کوار خووبی کوردم کوه ایون تفنگچوه را بوا خوود گورفتم          . زیاد به آنها توجه شود
 ."کسی به قتل برسد، ولی خودم را ذریعۀ آن میتوانم از بین ببرم است که از این تفنگچه گک

صواحب خانوه شخصوًا دروازه را بوه روی او     . بوه طبقوۀ سووم بوالک بواال شود، زنوگ دروازه را فشوار داد        ستاراسوتین  زمانیکه 
و بوا دوسوتانش آشونا    گشود، او از آمدن مهمان نهایت خرسند بود و از او دعوت کورد توا داخول اپارتموان چهوار اتاقوه اش شوده        

از کوودکی بوا اینگونوه بوالک هوا آشونائی داشوت، و بوه          والیوری . در خانه از سائر اعضای خانواده و خدموه خبوری نبوود   . گردد
 .او یوک زموانی تقریبوًا در چنوین یوک اپارتموانی بوه سور موی بورد          . خوبی می دانست که اتاق ها در آنها چگونه موقعیت دارند

به طورف راسوت   . به طرف چپ آن تشناب و آشپزخانه قرار داشتند، گذشته وارد مهمانخانه گردید از دهلیز تنگی که والیری
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جوالد  "باالی کووچ طویول   . اتاق در همجواری الماری کوچ ارزان قیمتی که معلوم می شد از تولیدات محلی بود، قرار داشت
 ستاراستینی قوای هوائی افغانستان به تن داشت و سروری و جوان قد کوتاهی، غالبًا الغری که لباس نظام" مردم افغانستان

از اتاق دیگر صدائی وزیور اموور داخلوه وطنجوار بوه گووش موی رسوید، او در حوال صوحبت           . او را نمی شناخت نشسته بودند
تره کوی   زبان پشتو را بطور اکادمیک نیاموخته بود، از گفتگوی وطنجار با ستاراستینبا آنکه . تلفونی احتمااًل با تره کی بود

درک کرد که از وطنجار تقاضا می کرد تا یکجا با رفقایش نزد او به اقامتگاه بیایند و امور حفاظت رهبر حزب و دولوت را  
 .سازماندهی کند

گالبزوی در آشپزخانه مصروف تهیۀ چوای بوود، و شوخص نوا آشونا در یونیفوورم پیلووتی در اتواق جلغووزه           طی مدت زمانیکه
شوروع  ستاراسوتین  د که گویا او در جریان همه حوادث است، سروری بدون فوت وقت به گفتگوو بوا   می خورد و نشان می دا

 :کرد
موا بوه سوفارت شوما بوه امیود       . ایون خطوای مون بوود    . دیروز ما نتوانستیم با شوما مالقوات کنویم   . ، از ما خفه نباشیدوالیریرفیق "

دیوروز  . نجا با هیچکس و دربارۀ هیچ چیزی حرف زده نمی شدآ. ما اشتباه کردیم. دریافت حمایت و درک متقابل رفته بودیم
موا موی   . در طول روز وقوت موا در سورگردانی گذشوت، موا در جسوتجوی بیورون رفوت از وضوعیتی کوه بوه میوان آموده، بوودیم              

انیود  شما باید بد. برای کشور ما پیدا گردیده حل و فصل کنیم خواستیم این مشکل بزرگ سیاسی را که برای ما و مخصوصاً 
که امین می خواهد رفیق تره کی را از سور راه خوود  دور کنود، بنواًء  برماسوت توا هموۀ مسواعی را بوه خورج دهویم کوه چنوین              

. ما حاال در اینجا قورار داریوم، مگور احتموال آن موی رود کوه بعود از دو دقیقوه موا حیوات نداشوته باشویم            . چیزی صورت نگیرد
اموروز صوبح قاسوم    . برای موا مهوم اسوت توا بوه اهوداف واال دسوت یوابیم        .  صی نداردبرای ما انقالبیون، زندگی کدام ارزش خا

شوما موی دانیود کوه     . نشسته بود و انتظوار آمودن مورا موی کشوید     " آگسا"او در دفتر مقام رئیس . شیر، یاور مرا، به قتل رساندند
مون از مورگ ترسوی نودارم، ولوی مون از آن        .آنهوا مورا موی خواسوتند    . افراد امین برای آن نیامده بودند که قاسم شیر را بکشند

مون مکلوف هسوتم ایون فرومایوۀ امریکوائی، حفویظ اهلل        . هراس دارم که نتوانم دین خود را در برابر انقوالب افغانسوتان ادا نموایم   
 .امین را از بین ببرم، بعد هرچه بادا باد

در بارۀ تمام مسائل  بریژنیفمسکو، به شخص  دعوت کردیم، تا پس از برگشت به سفارت، فورًا به والیریما از شما رفیق 
شوما در عوین زموان در تیلگراموی کوه عنووانی مسوکو ترتیوب موی کنیود بوه            . که من اینجا به اطوالع شوما موی رسوانم خبور دهیود      

صورت خاص تأکید کنید که هرگونه مذاکرات با امین در بارۀ وحودت بوا توره کوی، حتوی اگور موا را بوه قتول برسوانند بوه کودام             
و سوائر جنورال هوا تون موی دهود،        ایوانووف امین به خاطری، اینگونه مذاکرات بوا سوفیر شوما، بوا رفیوق      . ه ای نمی انجامندنتیج

به مجردیکه کوه موا از بوین بورویم، او بالفاصوله بوه تطبیوق مرحلوۀ دوم پوالن خوود آغواز میکنود،             . چون ما تا هنوز زنده هستیم
 ."یعنی به از بین بردن تره کی

بلوی، واضوح بوود کوه سوروری در بوارۀ سوطح        . رتًا به حرف هوایی کوه ایون افغوان بوه او موی گفوت، بواور داشوت         فط ستاراستین
 .خطری که وزرا و رئیس دولت را تهدید میکرد مبالغه نمی کرد

من کلمه به کلمه سخنان شما را به رهبری خود خواهم : "هنگامی که سروری به سخنان هیجان انگیزش خاتمه داد، من گفتم 
در عین حال رهبری من نیز از شوما خوواهش دارد توا در شورایط موجوود از حود اکثور تعقول کوار گرفتوه و دسوتخوش            . انیدرس

 ."هیچگونه توطئه ها و تحریکات نشوید
شوخص  . اموا، امور، امور اسوت    . حین اظهار سخنان فوق درک می کرد که حرف هایش چندان به جا و به موقع نیستند والیری

او مکلوف بوود وظیفوه ای کوه از آمورش بوه او  سوپرده        . کرده بود تا سخنان فوق را به آنها یواد آوری نمایود   به او امر ایوانوف
حرفهوایش را بوا جموالت نوامقبول      ستاراسوتین . شده بود انجام دهد و سخنان آمرش را ولو بورایش دشووار هوم بوود اظهوار دارد     

 :ذیل خاتمه داد 
 ."رسانم که به هیچ صورت دیگر به سفارت شوروی نیائیدرهبری من جداً  هدایت داده تا به شما ب"

این بدان معنی است که شما ما را تسلیم امین می : "سروری در حالیکه لحنش کمتر به آن می ماند که سوال کرده باشد گفت 
نود،  آنهوا هموۀ موا     شما خواهید دید که در ظرف دو ساعت هیچکسی از ما زنده نخواهد ما. کنید، تا او  همۀ ما را از بین ببرد

به اینجا، به این آپارتمان حمله خواهند کرد و در روز روشن، در برابر انظار همسایه های شوروی، همۀ . را نابود می کنند
 ."این بدان معنی است که رفیق تره کی دیگر هیچگونه مدافع نخواهد داشت. ما را تیر باران خواهند کرد

هموه بوه   . هموه سوو خیانوت در جریوان اسوت     . آنها حتمی مرا یک  ناکس موی پندارنود  : " در این میان فکر می کرد  ستاراستین
جالب است که همه استدالل می نمایند که اعمال ایشان در مطابقت . هم شوروی ها و هم افغان ها. یک دیگر خیانت می کنند

 ."با اهداف و پالیسی های واال قرار دارند
او موی دانود  کوه مون در کجوا      " گشتش را به طرف گالبزوی، گرفته به سروری  گفت افکارش را قطع نموده و ان ستاراستین

 ."زندگی می کنم
از جایش برخاست، با افغان ها خداحافظی کرده و در حالیکوه دسوت عورق کورده اش در داخول جیوب کرتوی دسوتۀ          ستاراستین

 ".تفنگچه را می فشرد  از آپارتمان بیرون برآمد
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 :پوزانوف
 

ز آنکه از خود سری های بی سابقۀ امین از طریق تلگرامهای ما آگاهی یافته بود، هدایت داد تا ما مجددًا بوه   پس اگرومیکو "
بورویم و بوا رهبوری افغوان هوا      ( ارگ شاهی افغانستان حین حکوموت خلقوی هوا بوه هموین نوام مسومی گردیوده بوود         " )خانۀ خلق"

موا نوزد افغوان هوا بوا هموان ترکیوب قبلوی         . وی گفتگوو نموائیم  مطابق هدایت دیروز بیوروی سیاسوی حوزب کمونیسوت اتحواد شوور      
ما از او پرسیدیم که آیوا از بود   . تره کی ما را بالفاصله در یکی از اتاق های اقامتگاهش در طبقۀ دوم پذیرفت. رهسپار شدیم

اینصوورت موا پیشونهاد    در . رفتاری های که در برابر مخالفین آغاز گردیده اند آگاه هست؟ معلوم شود کوه توره کوی بواخبر بوود      
اگر شما الزم می دانید ما می توانیم رفیق اموین را نیوز بوه اینجوا     . بیائید یکبار دیگر اوضاع موجود را بررسی نمائیم:  کردیم

 .دعوت کنیم
د تره کی ناگهان از پالن های امین در مور." حاال می آید: "تره کی گوشی را برداشت و در تیلفون با امین گفتگو کرده گفت

تره کی . و با اظهار تأسف در بارۀ امین سخن می زد." من نمیدانم با او چه شده: " او گفت. غصب قدرت به ما حکایت کرد
امین انتقاد پذیر نیست، همۀ مخالفین خود را ظالمانه تحت تعقیوب قورار داده و حتوی سورکوب موی کنود، در       "تأکید می کرد که 

پسوت  ( نوه ) 9ا جابجا می سازد، و برادر زادۀ جوان او به نام اسوداهلل اموین اکنوون    همۀ کرسی های کلیدی خویشاوندان خود ر
 ."شود سازد که کشور ما از طرف یک خانواده اداره می ثابت می این اعمال امین.  دولتی و حزبی را احراز کرده

 .اما دیگر ناوقت شده بود، بسیار دیر چشمان او باز گردیده بودند
مووا از . ز عقووب دروازه صودای فیوور تفنگچووه بووه گووش رسووید، سووپس فیرهووای ماشویندار نیووز شوونیده شوودند   در ایون وقووت ناگهووان ا 

فیرهوا بسویار نزدیوک بودنود و مرموی هوا بووه       . توالش کوردیم هرچوه نزدیکتور بوه دیوارهوا بوی ایسوتیم        . جاهوای خوویش برخاسوتیم   
 .سادگی می توانستند دروازۀ  نازک را سوراخ کنند

توره کوی از هموۀ حاضورین نزدیکتور بوه       !" اموین بوه طورف مووتر موی دود     : " تافت و فریواد زد  بوه طورف کلکوین شو     گوریلوف
که از همۀ موا جووانتر بوود خوواهش کوردیم توا بوا احتیواط          ریوریکوف از. دروازه ایستاده بود، و من او را از آنجا دور ساختم

در همین وقت محافظین هیجان زدۀ تره کی داخل . دروازه را باز نموده و به دهلیز بنگرد، و از وضعیت در آنجا آگاهی یابد
ړون آمر دفتور و محوافظ ارشود مون داود تو     : " تره کی به ما گفت . اتاق شتافتند و چیزی را با جوشش تمام به او بازگو نمودند

 ".به قتل رسیده است
نزدیووک زینووه افتوواده بووود،  جسوود تووړون در دهلیووز . هنگامیکووه ارگ را توورک مووی کووردیم، مقتووول را بووا دقووت از نظوور گذرانوودیم 

صورت مقتول به طرف باال بود، دست راستش به کمرش گره خورده بوود، بوه نظور    . درست در پهلوی دروازۀ دفتر تره کی
 .می رسید که حین کوشش به گرفتن تفنگچه باالیش فیر نموده بودند

ارزیابی ها و تحلیل ها ما را بوه نتوایج ذیول    . ائیمبعد ها ما بارها کوشیدیم تا صحنۀ فیرها را در دهلیز با جزئیات آن مجسم نم
ارگ " )خانۀ خلوق "به همراهی سه تن از محافظین خود به ( امین)پس از صحبت تلفونی با تره کی، صدراعظم : می رساند 

سه افسر قووای سورحدی شووروی و    . موتر حامل صدراعظم در نزدیکی موترهای ما توقف کرد. آمد( اسبق شاهی افغانستان
اموین بوا خشونودی بوا افسوران موا احووال پرسوی نمووده و در          . در کابول بوا مون آموده بودنود     . بوی . جی. ډګرمن نمایندگی کی یک

در آنجا در طبقوۀ اول قصور توړون    . حالیکه یکی از محافظینش را نزدیک موتر ها رها کرد با دو تن دیگر داخل قصر رفت
ز محافظین دیگرش اجازه داد تا به پیش بروند، خودش بوا محوافظ سووم بوا     و به یکی ا( تړون)امین به او . از او پذیرائی کرد

هنگامیکه دو تن اولی بوه طبقوۀ بواالی قودم     . آنها از طریق زینه به طبقۀ دوم باال رفتند. حفظ اندکی مصافه به تعقیب آنها رفت
محافظین تره کوی را از مقابول دروازه    چی کسی اول ماشه را فشار داده بود؟ غالباً  تړون میخواسته. نهادند فیرها شروع شد

آنهوائی کوه در بواال قورار داشوتند شوکیبائی خوویش را از دسوت داده و         . دور نماید و حین تهدید به آنها دست به ماشه بورده بوود  
 .مستقیمًا به سوی اینها آتش گشودند

افظین توره کوی بوه امور اموین      یوک روز بعود محو   . ولی در هر حال باید تأکید شود که  ایون حرفهوای صورف یوک روایوت اسوت      
 .توقیف گردیده و بدون هرگونه اثری ناپدید شدند

." چنین به نظر می رسود کوه موا بایود نوزد رفیوق اموین بورویم        : "پیش از آنکه قصر را ترک بگوئیم، من به منشی عمومی گفتم
اموین ظواهراً  از آمودن موا قلبوًا      . مما خداحافظی نموده و لحظاتی بعد به تعمیر لووی درسوتیز رسویدی   . تره کی مخالفت نمی کرد

شووما زخووم . " او دسووت موورا گرفووت، و موون در همووین وقووت متوجووه قطوورات خووون بوواالی آسووتین کرتووی اش شوودم . خوشووحال بووود
 ."نخیر، من به یکی از محافظینم  که زخم  برداشته بود کمک کردم"  –" برداشته اید، رفیق امین؟

اموین  . تفواهمی بوه وقووع پیوسوته اسوت، محوافظین  از هور دو طورف مالموت هسوتند          کوشش کردم به امین تفهیم نمایم کوه سووء   
، این تالشی بود برای از بین بردن من، اموا مون معجوزه آسوا جوان      پوزانوفنخیر رفیق : " حرف هایم را بالفاصله قطع کرد 

 ."به سالمت بردم
او سوپس بوه   . افتواده بوود   هبوه را ای  هلیه مون توطئو  خوب، حاال دیگر معتقد شدید که ع: "نموده گفت ایوانوفبه  امین سپس رو

 ."این خون را صرف با خون می توان شست"قطرات خون باالی آستین کرتی اش اشاره نموده گفت 
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در همووین وقووت در نقطووۀ بسوویار نزدیووک صوودای توووپی کووه از تانووک فیوور شووده بووود بووه گوووش رسوویده و همزمووان بووا آن یکووی از  
ما درک کوردیم کوه بواقی مانودن بعودی موا در ایون جوا بوی          . ایستاده بود پارچه پارچه گردید موترهائیکه زیر کلکین های قصر

عالوه بر آن امین به صورت قطع با استدالل ما،  که به مناقشه از راه صلح و سلم خاتمه داده شود موافق . خطر نخواهد بود
بخواهید در آینوده رفیوق توره کوی را مالقوات کنیود و        اگر شما: " حین خداحافظی امین گفت . مالک اوضاع منبعد او بود. نبود

بخواطر جلووگیری از   : "یا با او گفتگوی داشته باشد، باید منبعد این اجازه را از من بگیرید، سپس زهرخندی زده عوالوه کورد  
 ."سوء تفاهمات میان محافظین

 

 ریوریکوف، سکرتر دوم سفارت شوروی در کابل. ب. د
 

چنین به نظر می رسید که او موی فهمیود   . فیرها نشان می داد که حادثه او را سخت تکان داده بود رنگ پریدۀ تره کی بعد از
 .که روزهایش دیگر به آخر رسیده است

من اولین کسی بودم که به خواهش سفیر ما به دهلیز برآمدم، آنجا را مملو از دود و بوی غلیظ بواروت فیرهوای ماشویندار را    
هوای لورزان    یکی از محافظین تره کی بوا قودم  . اول و دوم غرق در خون افتاده بود ۀمیان طبق وچکدهلیز کدر تړون .  یافتم

 ."باالی ما فیر کردند و ما مجبور بودیم در جواب آتش بگشائیم" :فتگرفته  او با شتاب نزد
شویندار آنقودر ممتود و    اگر جراحاتی را که تړون برداشته بوود در نظور بگیوریم موی بینویم کوه فیور هوای ما         :یک مشخصۀ دیگر

می تووان تصوور نموود کوه     . بالوقفه بوده اند که اگر امین در آن نزدیکی ها می بود حتمًا مورد اصابت گلوله قرار می گرفت
به باور من امین پـیشتر از منزل اول نرفتوه بوود، یعنوی وی در سواحۀ     . مرمی ها در اینصورت او را باید سراپا می پوشاندند

 .آتش قرار نداشت
ً هیچگواهی حتوی سوگرت نموی کشوید، بعود از        کوه قوبال   پوزانووف وقتیکه ما پس از مالقات با امین به سوفارت برگشوتیم، سوفیر    

او نیز سخت تکان خورده بود، مگر کاماًل ملتفت بود که در هر حال باید وظیفوه  . داخل شدن به دفتر سیگاری را روشن کرد
صوووص تلفووونی بووا وزیوور امووور خارجووۀ شوووروی تموواس گرفتووه و در بووارۀ واقعووه  بووا اسووتفاده از وسوویلۀ مخ.  اش را انجووام دهوود

کووار بسوویار بوود شووده : "گرومیکووو –." بلووی ریختووه شووده اسووت"  –" خووون ریختووه اسووت؟: "از او پرسووید گرومیکووو. گووذارش داد
 ."است

 

 :عبدالکریم میثاق، عضو بیروی سیاسی حزب دیموکراتیک خلق، وزیر مالیه 
 

من نمی توانم بگویم که آیا این یک سوء قصد واقعی علیه امین برای از بین . وضوع بسیار مبهم استمیدانید این یک م"
 .حتی با گذشت این همه سالها من نمی توانم به این سوال جواب بدهم. بردن او بود، یا یک  صحنه سازیی بیش نبود

تلفون کرد و او را نزد خود به ( امین)کی به او روزی که تره : خود امین واقعه را به من به شرح ذیل بازگو کرده بود
این تړون نام چندی پیش به حیث محافظ . قصر دعوت نمود، پیش از رفتن به آنجا، با دوستش تړون تماس تلفونی گرفت

. تعیین گردیده بود، و او را به همین دلیل حتی عضو علی البدل کمیتۀ مرکزی حزب ساختند( تره کی)ارشد منشی عمومی 
حین تماس تلفونی، امین از تړون جویای آن گردیده بود که در . مدتی بود که امین با او روابط نهایت نزدیک داشت از

 چون رفقای": ړون امین را آرام ساخته گفته بود صورت پذیرش دعوت تره کی آیا خطری متوجه وی نخواهد بود؟  ت
امین به حکایتش چنین ." ددلیلی برای تشویش وجود ندار ًء شوروی نیز در این وقت در قصر حضور خواهند داشت، بنا

او با یاور من وزیر زیرک به پیش رفتند، من با یاور دیگرم سپس  د، کرتړون از من در پائین قصر استقبال : " ادامه داد 
کی در آن بود دو هنگامیکه به طبقۀ دوم رسیدیم، در مقابل دروازۀ اتاق که تره . دیمشبه تعقیب آنها در چند قدمی روان 

ړون به آنها امر کرد تا راه بدهند و با صدای بلند به آنها خبر داد که رفیق ت.  افسری را که ماشیندار به دست داشتند دیدیم
ها  تړون بالفاصله به قتل رسید، مرمی. اما محافظین ناگهان ماشیندارها را بلند نموده و آتش گشودند. آمده است او امین با

امین بدون آنکه جراحتی بردارد از قصر خارج  .حمایت میکرد نیز اصابت کرده بودند جسم خودکه مرا با  کربه وزیر زی
 .گردیده و محل را به همراهی  محافظینش ترک گفته بود

باید به . و تره کی هنگام مالقات در مسکو موافقت کرده بودند تا امین را از صحنۀ سیاسی دور سازند بریژنیفبه نظر من 
همه به این باور بودند که او مانع اساسی در راه دستیابی به وحدت حزب می . شکلی از اشکال او به حاشیه رانده می شد

معمای که کماکان باقی مانده است، . باشد، عالوه بر آن تند روی های امین نیز مراتب نارضایتی مسکو را فراهم ساخته بود
از راه صلح آمیز پیش نیآمد، چرا پلنوم کمیتۀ مرکزی یا جلسۀ بیروی سیاسی  عبارت از آن است که به چی دلیلی تره کی

را دائر نکرد؟ شاید او باور نداشت که در مبارزۀ آشکار می تواند پیروز گردد و یا او هم مانند امین بیشتر به توطئه ها 
 .ق ضعیف داشتندمتمایل بود؟  بلی، من معتقد هستم که هر دو به اساسنامه باورمند نبودند و اخال

آیا این کار . بیائید از حدس زدن ها در بارۀ اینکه جرم فیرها در نزدیکی دفتر تره کی به دوش کی است، خود داری نمائیم
یک توطئۀ سازمان یافته از طرف امین بود، یا تړون قربانی سوء تفاهمات میان محافظین گردید و یا هدف محافظین منشی 
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" شخص دوم در دولت"ولی چیزی که واقعیت دارد این است که حادثۀ مذکور کاماًل به نفع . . . عمومی، شخص امین بود
 .تمام شد، پس از آنکه خون ریخته شد امین دیگر دست هایش را کاماًل باز می دید

کنترول  به امر امین در قطعات گارنیزون کابل احضارات عمومی اعالن گردیده و آنها فورًا همۀ نقاط مهم پایتخت را تحت
واحدهای خاص، قصر رئیس دولت را محاصره نموده و آنعده از منسوبین گارد را که به نظر شان . خویش درآوردند

تلفون هایش قطع گردیدند، هیچکس : تره کی به زودی در انزوای کامل قرار گرفت. مطمئن نمی رسید خلع سالح ساختند
می توان گفت که کودتا عماًل مورد اجرا قرار گرفته . مالقات کندبدون دریافت مجوز از شخص امین نمی توانست با او 

 .بود
لست افرادی را . او به تمام معنی برای این روز آمادگی گرفته بود: به هر حال باید به اجرا کنندۀ کودتا ارج گذاشته شود 

مین از اطاعت آنها در برابر خود اطمینان که باید دستگیر می گردیدند از قبل تهیه نموده بود؛ اینها عمدتًا کسانی بودند که ا
وزیر امور سرحدات، مزدوریار، یکی از چهار تن که متهم به . همۀ آنها در همان روز  روانۀ زندان ها شدند. نداشت

مزدوریار در تفاوت با سائر رفقایش نخواست مخفی شود و برای سپری نمودن روز . بغاوت بودند نیز دستگیر گردید
 .را روانۀ زندان کردند" باند چهار نفری" همۀ خویشاوندان . واده اش به پغمان رفته بودرخصتی با خان

 

، پس از مالقات با سروری و وزرا، قبل از رفتن به سفارت تصمیم "مکروریان "هنگام برگشت از  والیری ستاراستین
آن می رود که یک تعداد افغان های  گفت، احتمال در خانه به همسرش. گرفت برای مدت کوتاهی سری به منزل خود بزند

الزم است تا آنها فوراً  داخل خانه . منجمله  وزیر مخابرات گالبزوی که او همرایش معرفت دارد، به منزل آنها بیایند" مهم"
به به همسرش تفهیم کرد که به مجرد رسیدن افغان ها، او باید  ستاراستین .شوند و روی چمن مقابل خانه زیاد معطل نمانند

 ."چاشت آماده است نان"سفارت زنگ بزند و خبر بدهد که 
 –آرلوف  نیز در جایش نبود، تصمیم گرفت سری به نزد معاون آمر ایوانوف. را در محل کارش نیافت" دفتر"آمر  والیری

ار پی برد که نامبرده در جریان انکشاف حوادث قر  موروزوف -آرلوف از ورای صحبت با  والیری. بزندموروزوف 
. در این میان تیلگرامی را در مورد مالقات در آپارتمان گالبزوی نوشت و آنرا به معاون مسؤول دفتر کی والیری. ندارد
 :به همسرش تلفون کرده پرسید ستاراستیناز دهلیز سفارت . سپرده و روانۀ منزل شد. بی. جی

ست آماده شده، من از نوکریوال سفارت خواهش غذای چاشت دیر وقت ا: "در جواب خبر داد  تمارا ، "چه حال داری؟"
و با نارضایتی به طرف نوکریوال " حرکت کردم: "به جواب همسرش گفت ستاراستین ."کردم تا به تو در اینباره بگوید

 .نگاه کرد
که به  در راه باریکی. به مجرد آنکه غرش نزدیک شدن والگا را شنید به طرف دروازه رفته و آنرا فورًا باز کرد تمارا

 .سفید رنگ ایستاده بود" کورونای -تویوتای"طرف گراج می رفت، 
حاال دیگر . به هر حال خود کرده را نه درد است نه درمان. به گمانم که شدیدًا گیر مانده ام: " با خود اندیشید  ستاراستین

 !"نباید شهامت و مردانگی را از دست داد
 سروری را باالی قالین دید که لباس ملی لمیده بود و گرمی بی وقت خزانی به در آنجا اسداهلل. او به دهلیز داخل گردید

یک قبضه . که تقریبًا تمام آنرا نوشیده بود قرار داشت "بورژومی"به طرف راست او بوتل آب معدنی . تنگش آورده بود
او نیز لباس ملی به تن کرده . ودباالی کوچ در عقب میز مجله ها، وطنجار نشسته ب. ماشیندار نیز در پهلویش قرار داشت

یک ماشیندار دیگر نیز که . . . در پهلوی وطنجار نیز یک قبضه ماشیندار و چند شاجور مرمی به نظر می رسیدند. بود
گالبزوی که مثل رفقایش لباس ملی به تن . نتواست تشخیص کند باالی الماری کتابها تکیه داده بود ستاراستینمدل آنرا 

 .در آشپزخانه کمک می کرد تمارا وقت با  داشت در این 
اگر . به آسانی حاضر نیستند جان های شانرا از دست بدهند. بلی، این جوانان خوب مسلح شده اند: "با خود گفت ستاراستین

 تمارا ولی من و. افراد امین بیایند و منزل ما محاصره شود، روشن است که زد و خورد شدید مسلحانۀ شروع خواهد شد
باید بکنیم؟ به همکاران اینها مبدل شده و مرمی برایشان برسانیم؟ شاید بهتر باشد تا در زیر زینه پنهان شویم؟ یا کوشش  چه

. به هر حال، ببینیم که چی می شود! کنیم  از طریق قبرستان که آنطرف دیوار تعمیر ما قرار دارد نزد همسایگان برویم؟
مانیم و طرفداران امین ما را دستگیر کنند، در اینصورت به آنها خواهیم گفت که این اما اگر زنده باقی ب. هرچه بادا باد

 "...خلقی ها ما را گروگان گرفته بودند
موتر را چرا در : "در حالیکه صدایش از ناراحتی حکایت می کرد، مهمانان خود را مخاطب قرار داده گفت  ستاراستین

 ."ید به گراج می بردیدمرکز انظار همه پارک کرده اید؟ آنرا با
سروری را  ستاراستین. در دستش بود به طرف موتر رفت" تویوتا"سروری فورًا از روی قالین برخاست و در حالیکه کلید 

اگرچه داخل منزل  مرا . شما بیرون نروید. من خودم موتر را به گراج می برم. کلید را به من بدهید: "متوقف ساخت
 ."د،  ولی شما اشخاص سرشناس و مشهور هستید، بهتر است همین جا بمانیدهمسایه ها دیده نمی توانن

 .سپرد والیریسروری سرش را به عالمت مؤافقت تکان داده کلید را به 



 مبتال میگردیدیم( هجوم به افغانستان) Aچگونه ما به بیماری وایروس  غوث جانباز: ترجمه
 والدیمیر سنیگیریوف و والیری ساموونین: نویسندگان

 
 

 

 333 از 215

 

سپس دروازۀ منزل را محکم بست و برای . سفید را به داخل آن برد" تویوتای"دروازۀ گراج را باز نموده و  ستاراستین
 .ندۀ خشت ها را به دور و بر آن چیداطمینان بیشتر باقی ما

پس از برگشت به صالون خطاب به مهمانان پیشنهاد کرد تا الی آماده شدن غذای اساسی، بسکویت و ساندویچ با یک پیک 
افغان ها با خشنودی پیشنهاد صرف بیسکویت و ساندویچ را پذیرفتند، ولی از نوشیدن ُکنیاک شدیدًا . ُکنیاک نوش جان کنند

: وطنجار با آواز بلند ولی در عین حال کم جرئتش که با چهرۀ پر از شهامت پشتون تبارش شباهت نداشت گفت. زیدندابا ور
 ."در شرایط کنونی، مثل هر وقتی دیگر، مغز های ما باید فعال و روشن باشند" 

 "ی روی دست گرفته اید؟خوب، شما چی پالن های دارید؟  چی اقدامات: "در این میان از مهمانان پرسید  ستاراستین
ما باور داریم که رهبری شوروی از یک طریقی . تمام امید ما به طرف رفقای شوروی است: "سروری بالوقفه جواب داد

اینکه رهبری شوروی از کدام شیوه ها استفاده .  این وضع پیچیده و خطرناک را برای انقالب افغانستان حل وفصل نماید
اعزام فوری کوماندوی شوروی به کابل بهترین تصمیم خواهد بود؛ و حال در بارۀ . نمی توانیمخواهد کرد، ما چیزی گفته 

به شما اطمینان میدهیم که ما حاضر هستیم از ُپست های دولتی دست بکشیم، افغانستان را ترک ! والیری. پالن های ما
اما، ما اینکار را صرف زمانی خواهیم . باشیمبگوئیم و به خارج برویم، حاضریم به محبس برویم، اگر کدام جرمی داشته 

ولی اگر امین تره کی را از مقامش دور کند و قدرت را غصب نماید، ما به کوه ها . کرد که ارادۀ رفیق تره کی چنین باشد
به  در آنجا دسته های مسلح را ایجاد نموده و. می رویم، در آنجا مخفی خواهیم شد، و یا هم به پښتونستان خواهیم رفت

 .صدای سروری حین صحبت نهایت مغرورانه بود". جنگ های پارتیزانی خواهیم پرداخت
حرف اصاًل از ما در میان نیست، شما : ، شما ببینیدوالیریرفیق : "وطنجار با گرمی تمام رشتۀ سخن را گرفته عالوه کرد

دانید که رفیق تره کی برای انقالبیون شما می . رفقای شوروی به هر قیمتی که شود باید رفیق تره کی را نجات دهید
اگر ما درفش خود را حفاظت کنیم این بدان معنی . افغانستان حیثیت درفش اردویی را دارد که در حال نبرد با دشمن باشد

 ."است که از انقالب دفاع کرده ایم
آنها اغلبًا تصمیم دارند . رندپس از شنیدن نظر افغان ها درک کرد که آنها هیچگونه پالن مشخصی روی دست ندا والیری

چند صباحی در منزل او باقی بمانند، تا زمانیکه طرفداران امین از جستجوی آنها در کابل دست بکشند و سپس به یکی از 
دفعتًا به یادش آمد که امروز صبح باالی کوچ شخص در ستاراستین . والیات و یا هم به پشتونستان رفته و مخفی گردند

این شخص اکنون در کجاست؟ فرض کنیم او رفته باشد نزد : "از خود پرسید. ر منزل گالبزوی نشسته بودلباس پیلوتی د
 "طرفداران امین و به آنها خبر بدهد که رفقایش همین اکنون در کجا هستند؟

 "چرا رفیق دیگر شما اینجا دیده نمی شود؟: "از سروری پرسید ستاراستین
 "مزدوریار؟" -
 "امروز صبح در یونیفورم افسر قوای هوائی در خانۀ گالبزوی بود؟ نخیر،  کسی که" -

طرفداران . هیچگونه تهدیدی متوجه او نیست. را در نظر دارید؟ او عازم وظیفه اش گردید اقبال پیلوتشما اغلبًا : "سروری
 ."آنها مطمئن هستند که او شخصی است دور از سیاست و بی طرف. امین با وی غرضی ندارند

 ."او می داند که شما نزد من آمده اید. مگر او صحبت های ما و شما را شنیده بود: "استینستار
 ."او در اینباره به هیچکس چیزی نخواهد گفت: "سروری با لحن نچندان مطمئن گفت

او به خوبی  .متدرجًا به داغ بودن اوضاع سیاسی که منجمله در اثر فعالیت های او به وجود آمده بود پی می بردستاراستین 
 ستاراستین. درک میکرد که رهبری خود را در برابر ضرورت اتخاذ تصامیم جدی و نهایت غیر عادی قرار داده است

اشخاصی را که ارگانهای امنیتی و : " او با خود می اندیشید. حتی تصور نمی کرد که خود سهیم اینگونه فعالیت ها شود
را، در منزل خود پنهان کرده ام، مهمتر آنکه " مجرمین دولتی"و می کند، استخباراتی کشور دوست، حتی برادر، جستج

عکس . بدون شک که این واقعه جنجال های بزرگی را در پی خواهد داشت. شخصًا آنها را به منزل خود دعوت نمودم
شده و فیصلۀ بعدی در العمل ادارۀ کشف چگونه خواهد بود؟ واضح است که در مورد این حادثه به باالترین مقام خبر داده 

این چگونه یک فیصله خواهد بود؟  آیا بیوروی سیاسی بخاطر آنکه روابطش را با . سطح بیوروی سیاسی اتخاذ خواهد شد
امین خدشه دار  نسازد و منافع علیای دولت رعایت گردیده باشد، یاغیان را قربانی خواهد کرد؟ یا برعکس، موقع مساعد 

اگر . سر که با زیر پا نمودن تمام اصول می خواهد همۀ قدرت را غصب نماید دوری جست شمرده شده تا از این خود
اینطور باشد پس من باید یکبار دیگر به آنها نشان بدهم که امین کی است و بدینترتیب ضرورت مسؤولیت سیاسی را که 

 ."بدوش گرفته ام یکبار دیگر ثابت بسازم
 :به دست داشت و در کوچ میان سروروی و وطنجار جا گرفت گفتدر حالیکه کتابچۀ یادداشت ستاراستین 

بسیاری از روش های او، بیوگرافی وی، . متهم می سازید. ای. آی. شما همه امین را در ارتباط داشتن با سی" -
ینباره قباًل من و رفقایم در ا: می خواهم برایتان یک راز را افشا نمایم. خصوصیات اخالقش جدًا دال بر ادعاهای شما هستند

 "کدام ها هستند؟. ای. آی. اما ثبوت مشخص ارتباط امین با سی. به مسکو خبر داده ایم
 !"وجود دارند، چنین ثبوت ها وجود دارند: "افغان ها با قاطعیت گفتند
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و وزیر و از خوب، شاید این یگانه باری در زندگی من باشد که می توانم همزمان از د: "بار دیگر به فکر افتادستاراستین 
به . ای. آی. را در بارۀ ارتباط  شخص دوم این کشور به سازمان استخباراتی سی" دوستانه"رئیس ادارۀ امنیت معلومات 

 ."این تلگرام من به مرکز همه را تکان خواهد داد. دست بیاورم
دالیل و ثبوت ها در بارۀ فعالیت مهمانان در حالیکه حین گفتگو سخنان یکدیگر را قطع می کردند، شروع نمودند به ارائۀ 

آنها در مورد همکاری های مخفیانۀ او با امریکایی ها می گفتند و . های ضد دولتی، ضد حزبی امین و سرکوبی پرچمی ها
جابجا در حضور آنها شروع کرد به نوشتن  ستاراستین. از ارتباطات او با جنایتکاران مشهور کابل یاد آور می شدند

 .وتیلگرام به مسک
در آثار و نوشته ( به مسکو است ستاراستینهدف تیلگرام )مذکور را " سند"بعدها تاریخ نویسان و محققین مسائل افغانستان 

. آی. استخباراتی سیرا با شبکۀ امین  ارتباط حفیظ اهلل عنصری که( ده) 10: " های خویش به شرح ذیل یاد خواهند کرد
عنوان دیگری داشت که  کوتاه و  ستاراستیندر واقعیت تیلگرام ". می رسانند و حلقات جنایت پیشۀ کابل به ثبوت. ای

در تیلگرام از زبان سروری و سائر وزرا خبر داده می شد که امین به طور منظم و مخفی با کارمندان . مشخص بود
یلگرام حتی از منطقۀ پغمان در ت. سفارت امریکا در کابل که احتمااًل مأمورین استخباراتی آنکشور بودند، مالقات می کرد

سروری همچنان یاد آور شد که امین قباًل نیز کوشش کرده . نام گرفته می شد، جائیکه امین با امریکایی ها مالقات می کرد
قرار بود طیارۀ حامل تره کی حین مواصلت به کابل هدف راکت قوای هوائی که . خود را از بین ببرد" رهبر کبیر"بود تا 

وطنجار . سروری در آن هنگام شخصًا خاینین را دستگیر کرده بود. قرار بگیرد" سهوًا"ائی حراست می کنند از میدان هو
" شخص دوم"به نوبۀ خود حکایت کرد که یکی از فعالین معروف حزب دیموکراتیک خلق، میر اکبر خیبر به امر مستقیم 

ل خیبر از قریبان صادق عالمیار عضو کمیتۀ مرکزی حزب گفتنی است که قات. به واسطۀ جنایتکاران حرفه یی به قتل رسید
میر اکبر خیبر که یکی از با اعتبار ترین و متنفذ ترین عضو در این حزب به شمار می .  و از دوستان نزدیک امین است

. می کردستند بازی یورا در مناقشات و زد و خوردهای که میان تره کی و کارمل به وقوع می پ" حایل"رفت، اکثرًا نقش 
امین از روز اول کسب عضویت در حزب همیشه تالش داشت تا افتراق را در آن به وجود بیاورد و کارمل را از سر 

با بعضی از شخصیت ( چیزهای که کمتر کسی از آن آگاهی داشت)وزرا در مورد دوستی نزدیک امین . راهش دور کند
 .های طرفدار امریکا در داخل افغانستان یاد آور شدند

، پس از نوشتن تیلگرام متن آنرا به مهمانان خود قرائت نموده جویای آن شد که آیا همه ستاراستینمأمور استخبارات 
 نظریات و مالحظات ایشان روی کاغذ درست انعکاس یافته اند یا خیر؟

 ."اگر الزم باشد ما سه تن حاضر هستیم زیر پای این یادداشت امضأ کنیم: "سروری گفت
سپس به وزرا یاد آور شد که او باید فورأ عازم سفارت گردد و احساس کرد که مهمانانش نا آرام به نظر می  ستاراستین

 .رسند
 "آیا همسر شما نیز با شما می رود؟: "سروری پرسید

پس از آنکه از سفارت برگردم، او را به آنجا خواهم . اگر راستش را می خواهید، محوطۀ سفارت برای وی امنتر است"
 .برای ما و شما مرغ  و برنج خواهد پخت تا برای چاشت چیزی برای خوردن  داشته باشیم تماراتا آنوقت . رستادف

اما الزم است . که بدون نوبت به مسکو رسیده بود، فورأ به اطالع رهبری عالی شوروی رسانیده شد ستاراستینتیلگرام 
از این مالحظات برمی . تن تیلگرام مالحظات خود را گذاشته بودندو دفتر کشف بر م. بی. جی. تذکر یابد که نمایندگی کی

آمد که معلومات به دست آمده از سروری و سائر وزرا، ضرورت به ارزیابی و کنترول دقیق دارند، زیرا اشخاص متذکره 
 .هیچگونه ثبوت مستقیم و مخصوصأ اسناد ارائه کرده نمی توانستند

موازی با . در مسکو به او حکایت می کردند که تیلگرام او تأثیر رعد آسا داشت  استینستارمسلکان  بعد ها همکاران و هم
خانۀ "در مورد فیرها در : ، اخبار ناراحت کننده و ناخوشایند از سائر منابع به مسکو مواصلت کردندستاراستین"  سندی"

تمام این . رۀ سائر خود سری های امین، تجرید فزیکی تره کی و همچنان اطالعات در با(ارگ شاهی افغانستان" )خلق
 .مسائل غالبأ کاسۀ صبر رهبران اتحاد شوروی را لبریز ساخته بود

قرار داشت، تیلگرام دیگری را، اینبار مشخص به آدرس ادارۀ کشف  موروزوف -آرلوف هنگامیکه در دفتر  ستاراستین
در تیلگرام همچنان به . تخبارات به منزلش خبر می داداتحاد شوروی نوشت، در این نامه نیز از آمدن دو وزیر و رئیس اس

یاد آوری گردیده بود و ( غالبأ معنی کلمۀ اوپراتیفی در این جا باید امنیتی باشد)طور مفصل در بارۀ اوضاع اوپراتیفی 
کشف در  به ادارۀ ستاراستین به تأسی از گفتگو ها با سروری، وطنجار و گالبزوی،. اوضاع را عادی خوانده شده بود

 بوگدانوفاز بیان اینکه این سه تن چرا مشخصًا نزد او آمده بودند، نه نزد .  مورد پالن های بعدی این سه تن خبر می داد
اگر مرکز جدًا خواستار درک این موضوع  باشد، : "او نزد خود فیصله کرده بود. خود داری کرد ستاراستینرفته بودند، 

 ."لیل کم و بیش نزدیک به واقعیت را یافته و آنرا ارائه نمایمدر آنصورت کوشش خواهم کرد تا د
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عمدًا کتمان کرد که افغان ها به دعوت وی به منزل  او رفته بودند، زیرا او بخوبی می دانست که به مثابۀ یک  ستاراستین
ه تنها نقض دسپلین، ن ستاراستیناین عمل . مامور عادی ادارۀ کشف، او هیچگونه صالحیتی برای چنین یک اقدام نداشت

 .میتوانست عواقب ناگوار داشته باشندستاراستین چنین یک عمل . بلکه سوء استفاده از صالحیت های وضع شده نیز بود
، کسی که تیلگرام را به مرکز ارسال  کرد و نه هم مأمورین در مرکز، موروزوف -آرلوف تعجب آور بود که نه 

 .پ چهار نفری در منزل او که مأمور ادارۀ کشف بود چگونه پیدا شده بودندهیچکسی، هیچگاهی نپرسید که این  گرو
حوادث به سرعت در حال  .نبود یفکر چنین در در کابل اصاًل معاون آمر دفتر کشف 19۱9سپتمبر  1۱در  در آن هنگام،
 .انکشاف بودند

باید کرد؟ با امین که در کشورش کودتا را به  گروگان به ناحق آنها گردیده بود، چه ستاراستینبا این خلقی ها که خانوادۀ 
در آغوش کشیده بود، عماًل از قدرت  بریژنیف راه انداخته و رئیس دولت و حزب، تره کی را که فقط چند روز پیش شخص

 برکنار ساخته بود، چه باید میشد؟ چگونه باید زندگی تره کی از خطر نجات می یافت؟  این اولین بار بود که معاون آمر
چهرۀ او پریده و تقریبًا همه سفید رنگ بود، لب های . کشف با تمام وضاحت همه دراماتیک اوضاع را احساس می کرد

 : نازکش لرزۀ خفیفی داشت، با اندکی بندش زبان از او پرسید
 "تو باز هم به آنجا میروی؟ ی والیر" -
 ."بلی صاحب، حتمی می روم، آنجا همسرم است" -
 ."ار بگذاریم، وقتی تو به منزل رسیدی، من دنبال همسرت می آیمبیا اینطور قر" -
. از آنجا تا سفارت راه زیاد نیست، شاید در حدود هشتصد متر باشد. بهتر است او به سفارت پیاده بیاید. الزم نیست" -

 ."بدینترتیب توجه همسایگان و چوکیدار محل نیز جلب نمی شود
آمر دفتر کشف بیرون می آمد، در دهلیز مأمور مخابره را دید که با سرعت رعد می  از دفتر معاون ستاراستینهنگامیکه 

 .دوید تا تلگرام ها را به مرکز بفرستد
 

امین آرام و . همان روز، حوالی ساعت هشت شام، نمایندگان شوروی با ترکیب معمولی برای مالقات نزد امین رفتند
گوئی حادثه چنین بر می آمد که گفته های او از . مرگ تړون یاد کرد بدون تفصیالت خاص از. مطمین به نظر می رسید

امین اظهار داشت که محافظین بارانی از مرمی ها را . قصدی بوده علیه شخص او سوء ای که اتفاق افتیده بود در حقیقت 
اما من از این پالن آگاهی : "امین  تأکید می کرد. فیر کردند، به گفتۀ او اضافه از صد مرمی به طرف آنها فیر شده بود

شاید حضور رفقای شوروی . قرار بود دو روز قبل در میدان هوائی حین برگشت تره کی از مسکو من به دام بیافتم.  داشتم
مانع آن شده باشد تا رفیق تره کی از سوء قصد علیه من اجتناب ورزد، اما دیده می شود که او فراموش کرده بود تا به 

به عقیدۀ امین، اینکه او عمدًا حین باال ." هدایت قبلی خود را بدهد، و همان بود که آنها شروع به فیر کردندافرادش امر لغو 
، او سرش را خم نموده و با شتاب لوله هافیر گحین . رفتن به طبقۀ دوم اندکی از تړون عقب ماند، سبب شد تا نجات یابد

از زمین بلند می کرد از طریق پارک به طرف موترش ( ام وزیربه ن)پائین رفت و در حالیکه محافظ زخمی خود را 
 .شتافت

 در چنین اوضاع رفقای شوروی چه باید می کردند؟ آنها یکبار دیگر تأسف عمیق خود را ابراز داشته و امین را دعوت
اصواًل . ارت داده بوداین همان دساتیری بود که مسکو به سف. کردند تا از فراست و تعقل کار بگیرد و وحدت را حفظ نماید

از کدام وحدت می توانست دیگر حرفی در میان باشد؟ امین  در عکس العمل به سخنان شوروی ها ابالغ داشت که منبعد او 
 .تره کی از تمام کرسی ها برطرف خواهد شد.  سر قوماندان اعلی قوای مسلح کشور و رئیس دولت است

معنی حرفهای امین را تا اخیر درک ننموده بودند، چون آنها به تأسی از دساتیر چنین به نظر می رسید که مهمانان تا هنوز 
به مثابۀ منشی عمومی حزب  -همه مسائل باید مانند سابق پا برجا باقی بماند، یعنی تره کی : "رهبری خویش اظهار داشتند

 .و رئیس دولت، امین به عنوان شخص دوم در دولت
اگر رفیق امین مسؤولیت برطرفی رفیق تره کی را به دوش خود بگیرد، این :  " ساخت در این میان خاطر نشان پوزانوف

 .عمل او، هم برای رهبری اتحاد شوروی و هم برای اعضای عادی حزب دیموکراتیک خلق، قابل درک نخواهد بود
فلهذا من آماده هستم . تدر افغانستان مسؤولیت همه امور به دوش شما شوروی هاس: "امین در جواب با تمسخر آشکار گفت

اما در این مورد . حتی اگر من شخصًا با آنها موافقت نداشته باشم. هرگونه مشوره های شما را بپذیرم و آنرا تطبیق نمایم
حزب خبر دارد که باالی من صد بار فیر صورت گرفته . مشخص ما نمی توانیم  فیصلۀ حزب خود را در نظر نگیریم

. حزب به قهر آمده و خواستار انتقام است. یق عزیز ما تړون و سائر رفقای ما به قتل رسیدندهمه میدانند که رف. است
بنابرین در روزهای نزدیک پلنوم کمیتۀ مرکزی دعوت خواهد شد و طی آن تره کی به دلیل وخامت وضع صحی از مقام 

 ."بی باقی خواهد مانددر عین حال او به حیث رئیس شورای انقال. منشی عمومی حزب استعفی خواهد داد
شوروی . اینگونه طرز برخورد امین در حقیقت سنگی بود که امین آنرا سخاوتمندانه پیش پای دوستان شوروی می انداخت

ها کم و بیش به کوشش های خویش مبنی بر تغییر مفکورۀ او ادامه دادند، و از او خواستند تا وضعیت را به حال خود 



 مبتال میگردیدیم( هجوم به افغانستان) Aچگونه ما به بیماری وایروس  غوث جانباز: ترجمه
 والدیمیر سنیگیریوف و والیری ساموونین: نویسندگان

 
 

 

 333 از 213

 

شرایط داخلی نهایت پیچیده هستند، ایجاب : "لیل و برهان مختلف می آوردند، یکی می گفتشوروی ها هرکدام د. بگذارد
میکند تا در برابر فشارهای روز افزون ضد انقالب وحدت عمل نشان داده شود، هرگونه بی اتفاقی و تشدد ضربۀ درد 

استفاده خواهند کرد، تره کی، رهبر  آوری بر حیثیت کشور در سطح بین المللی وارد می کند، دشمنان از آن به نفع خود
 . . .مورد استقبال گرم قرار گرفت کاستروو بریژنیف  شناخته شدۀ جنبش های کارگری است، او فقط چندی قبل از طرف

خوب، گیریم که من تره کی را در چوکی منشی عمومی باقی بمانم، چنین : "امین با به کار گیری زرنگی همیشگی اش گفت
در اینصورت شما مسؤولیت عواقب آنرا می توانید . شک بحران شدید را در داخل حزب بر می انگیزد یک وضعیت بدون

البته من موافق هستم  که رفیق تره کی در : " امین خاموشی مهمانان را دیده با شدت هرچه بیشتر افزود"  به دوش بگیرید؟
مگر دیر زمانی است که دیگر از کار . دی انجام داده استوقت و زمانش برای جنبش انقالبی در افغانستان فعالیت های زیا

او تمام قدرت را در دست خود متمرکز ساخته، کیش شخصیت خود را باال برده، دست به ظلم و استبداد علیه مردم . افتیده
 .می زند، در این اواخر ترور آشکار و واقعی را علیه اعضای حزب به راه انداخته است

 

یگانه دست آورد آنها از این گفتگو، وعدۀ . سفارت شوروی حین ترک اقامتگاه امین نهایت اسفناک بودوضع دیپلومات های 
 .امین در بارۀ باقی گذاشتن تره کی در ُپست رئیس شورای انقالبی بود

 

سو قدم سروری را در حالی دید که آلۀ مخابره در دست داشت و در دهلیز این سو و آن ستاراستینپس از برگشت به منزل، 
 .می زد

که در جستجوی شان مصروف بود، و او فریکونس آنرا عیار " اگسا"سروری با دقت تمام به گفتگوهای شبکه های تعقیبی 
وطنجار البوم های مصور و با کیفیتی را که حکایتگر زندگی در شهرهای مختلف اتحاد . نموده بود،  گوش فرا می داد

از همسرش خواست تا با  والیری. گالبزوی غذا را روی میز سرویس می کرد به کمک  تمارا. شوروی بود می نگریست
 :او به بیرون به چمن برآید

 .تا زمانیکه مهمانان اینجا هستند، همانجا بمان. لباس هایت را تبدیل کن و به سفارت برو -
 ".من ترا تنها نمی گذارم. من هیچ جا نمی روم: "در جواب با سرتمبگی گفت تمارا
 ."ببین، این نه تنها خواهش من از تو است، بلکه امر رهبری است: " کوشش کرد از زرنگی کار بگیرد ستینستارا

 ."آنها برای من هیچکس اند. آنها آمرین تو هستند، نه از من: " تسلیم ناپذیر بود تمارااما 
 "تو میفهمی که اینجا چی اتفاقی می تواند رخ بدهد؟" 
 ."رد که ما کشته شویمخطر آن وجود دا. می فهمم" 
 "خوب پس چرا باید یکجا کشته شویم؟"

 ."من به هیچ جا نمی روم، اینجا می مانم" 
نظر . که از خصوصیات کرکتر همسرش به خوبی با خبر بود، درک کرد که ادامۀ بحث دیگر هیچ معنی ندارد ستاراستین

شحال بود که همسرش در خانه باقی بماند، زیرا در خو ستاراستیناز روی انصاف باید گفت که . خانمش تغییر نمی خورد
 .از او هیچگونه بزدلی و یا کم جرئتی سر نخواهد زد تماراموجودیت 

ترجیح می داد نقش یک صاحب  تمارا. در عقب میز فقط مرد ها نشسته بودند. همه شروع به صرف غذای چاشت نمودند
حین صرف غذا صحبت ها عمدتأ  . ا در عقب میز نان بنشیندخانۀ مهمان نواز را بازی کرده و نمی خواست با مرده

 :پرسید ستاراستینوطنجار که هنوز تحت تأثیر تصاویر البوم ها قرار داشت، از . عمومی بودند
 "شما در کدام شهر اتحاد شوروی به دنیا آمده اید؟ والیریرفیق " -
    ."لینینگراددر شهر "-
 ."بودم، از این شهر بسیار خوشم می آیدراد لینینگ من در: "وطنجار با مسرت گفت -
 "بیشتر از همه به یاد تان مانده است؟ لینینگرادکدام نقاط و جاهای دیدنی " -
 ."میلی متری آن 1۳2مخصوصًا توپ ! چی توپهایی در آن نصب هستند.    "اورورا" کشتی جنگی" -

. را با دیدگان خوود موی نگورد    لینینگرادلی، هرکس شهر ب: "در حالیکه سخت بهت زده شده  بود با خود می  گفت ستاراستین
کسی را آثار معماران کبیر به شگفت می آورد، کسی می خواهد هرچه زودتر حویلی های تنگ ایون شوهر را کوه بیشوتر  بوه      

 .میلی میتری به خود مشغول ساخته بود 1۳2، ولی وطنجار از توپ . . .چاها  شباهت دارند ببیند
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 .برگردانیده شد  سانکت پیتیربورگاریخی آن یعنی تنام اصلی و  دبه شهر لیننگرا (یلڅین)یس جمهور آنوقت روسیه ئتاسی از فرمان ر به 1991در سال   
از این کشتی وسیعْا استفاده  191۱حین جنگ اول جهانی و حوادث انقالبی سال . یشوداعمار گردیده و اکنون از آن به مثابۀ موزیم استفاده م 139۱کشتی جنگی عظیم که در سال   116

 .عالمتی بود برای آغاز انقالب اکتوبر" اورورا"فیر توپخانۀ کشتی . رفتگصورت 
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وطنجار مجددًا  . به شستن ظروف پرداخت و گالبزوی به وی بشقاب های خالی را می رسانیدتمارا پس از صرف طعام، 
سروری در حالیکه آلۀ مخابره را کماکان به دست داشت در . باالی کوچ نشست و به ورق زدن البوم های مصور ادامه داد

می دید که وضع ستاراستین . شدن موج دریابد اتاق سالون به قدم زدن پرداخته، کوشش کرد نقطۀ مناسبی را برای عیار
 :سروری روبه نا آرامی  نهاده بود

 "چی می گویند؟ اوضاع اوپراتیفی چگونه است؟" -
سه ساعت پیش تعداد دسته ها تقریبًا دو . من به گفتگوهای گروپ های اوپراتیفی با مرکز و با یکدیگر گوش می دهم" -

اکنون در حوالی سفارت شوروی و اطراف آن . ر ناحیۀ میکروریان فعالیت می کردنددر آنوقت آنها عمدتًا د. برابر بود
سه یا چهار دسته همین اکنون در نزدیکی . قرار دارند، جائیکه منازل دیپلومات های شوروی و تعمیر شما موقعیت دارد

 .، صدای سروری مشوش به نظر می رسید"های ما وشما فعالیت دارند
، تقریبًا بیست دقیقه بعدتر، سروری با شدت آلۀ مخابره را از ستاراستینپس از صحبت با . رفته بودبه طبقۀ دوم تمارا 

گالبزوی ماشیندار را به دست گرفت، . غالبًا این کدام هدایت نظامی بود. گوشش دور ساخته و به رفقایش چیزی گفت
آلۀ مخابره را با دست چپش نزدیک گوش خود سروری یکبار دیگر . وطنجار حتی سالحش را آماده به آتش گشودن ساخت

که در  ستاراستین. ، خاموش، صبر کنیدسسسـِت:  برده و در حالیکه انگشت شهادت دست راستش را بلند نموده بود، گفت
وقفۀ پر از تشنج و در عین حال خفقان آوری که بیشتر به ". شروع شد دیگر: " کوچ نشسته بود با خود می  اندیشید

سپس . از ورای مخابره صداها با وضاحت شنیده می شدند. شباهت داشت، لحظاتی دوام پیدا کرد!" ش باشخامو"بازی
آنها از : "سروری آلۀ مخابره را از گوش دور ساخته به دلیل نامعلومی با سرگوشی گفت. صداها متدرجًا خاموش شدند

اکنون به کوچۀ دیگری . میر شما توقف نمودندسرک مقابل منزل شما تیر شدند، من احساس کردم که حتی در برابر تع
 ."چنین به نظر می رسد که دسته های دیگر در این نزدیکی ها قرار ندارند. رفتند

با احتیاط تمام در مورد سرکوبی ها، به زندان  ستاراستینحین نوشیدن چای . نزدیکی های شام همه آرام گردیده بودند
 .در این زمینه یاد آور شد" اگسا"ؤولیت افگندن ها و قتل ها  سخن زده و از مس

من با گوشهای خود شنیده ام که بعضی از افغان ها شما را به نام جالد مردم . رفیق سروری، لطفًا آزرده نشوید" -
این گفته ها تا کدام حد درست، یا نادرست . افغانستان یاد می کنند، آنها می گفتند که دستان شما تا آرنج ها در خون است

 "تند؟هس
 :او گفت. چنین معلوم می شد که سروری انتظار این سؤال را داشت

اما فعالیت . این واقعیت دارد، دست های من در خون هستند، نه تنها تا آرنج نه بلکه باالتر از آن. من آزرده نمی شوم" -
نه من و همکاران  .می گرفتند به راه افتاده بودند همیش به امر شخص امین صورت" اگسا"هایی که علیه اشخاص بلوسیلۀ 

می رسید صورت می " باال"من هیچکس را توقیف نکرده ایم، به رگبار نه بسته ایم، این کار صرف در حاالتی که امر از 
عالقمند نیستم با آنها سر دوستی داشته . می خواهم صادقانه اعتراف نمایم که من پرچمی ها را چندان دوست ندارم. گرفت
البته در . ن دریافت هدایت مستقیم و واضح امین، من هیچکسی از آنها را حتی اندکی هم نا آرام نساخته اماما بدو. باشم

صورت موجودیت اسناد انکار ناپذیر اشتراک فردی در فعالیت های ضد دولتی، که در این صورت برخورد با او جداگانه 
ولی بازهم . ر ما را به سوی قرون اوسطی می کشانندمن به این باور هستم که حلقات ارتجاعی مذهبی، کشو. می بود

تکرار می کنم که بدون هدایت مستقیم و روشن امین حتی جرئت آنرا نداشتم تا از اقارب سبغت اهلل مجددی یک تحقیق 
یک  تا. عادی نمایم؛ البته به استثنای موجودیت شواهد مستند و انکار ناپذیر دست داشتن آنها در فعالیت های تروریستی

اندیشیدن در بارۀ مسائل سیاسی را کار . هر آنچه که من انجام می دهم، به نفع انقالب است: "زمانی من به این عقیده بودم
کار من اجرای . تره کی، امین و اعضای بیروی سیاسی است: تصمیم گیری در امور سیاسی، وظیفۀ رفقا. خود نمی دانستم

به ابزار ترور و خشونت " اگسا"ی ادامه پیدا کرد که من باالخره درک نمودم، ادارۀ این شیوه الی زمان. هدایات رهبری بود
 ."اینکه این امین کی هست، ما قباًل به شما در بارۀ او حکایت کردیم. در دستان امین مبدل گردیده است

را دستگیر کردند،     ریابیتأریخ تکرار می شود، زمانیکه : " پس از شنیدن سخنان سروری با شگفتی اندیشیدستاراستین 
 ."همۀ ما دور یک حلقه می چرخیم". ارادۀ حزب را تطبیق می نمود"او نیز تأکید می کرد که  

 

رادیوی کابل خبر به قتل رسیدن جګړن تړون در . نوشیدن چای به پایان خود نزدیک می شد. هوا رو به تاریکی نهاده بود
نطاق در ادامه خاطر نشان ساخت که نور محمد . علیه امین را پخش کردو سوء قصد ( ارگ شاهی افغانستان" )خانۀ خلق"

در اخیر خبر نطاق . از طرف نیروهای اردو محاصره گردیده است" تأمین امنیت اش"تره کی در اقامتگاهش به منظور 
معاون و )سروری  عزیز اکبری به عوض اسد اهلل: " رادیو از سبکدوشی ها و تعیینات آتی در رهبری افغانستان خبر داد 
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 .شوروی ایفای وظیفه میکردالورینتی بیریا در حکومت جوزیف ستالین تا رتبۀ مارشالی رسیده بود و به حیث کمیسار عمومی امنیت دولتی اتحاد   
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، فقیر محمد به عوض اسلم وطنجار به حیث وزیر داخله، محمد "اگسا"به حیث آمر ادارۀ .( ج. خواهر زادۀ نامبرده، غ
ظریف به عوض سید محمد گالبزوی به حیث وزیر مخابرات و صاحبجان صحرایی به عوض شیرجان مزدوریار به حیث 

 ."وزیر امور سرحدات
آنها از اینکه تړون به قتل رسیده بود اظهار خرسندی کردند، اما از . را به شور آورد ستاراستین تعیینات جدید مهمانان

در عین حال خبر آنکه تره کی در اقامتگاهش در . اینکه امین پس از سوء قصد جان به سالمت برده بود اندوهگین بودند
دیو، سروری، وطنجار و گالبزوی عقب میز برای مجله پس از پخش اخبار از را. محاصره می باشد، آنها را تکان  داد بود

پس از برگشت . با استفاده از فرصت، به طبقۀ دوم نزد همسرش رفت ستاراستین. ها قرار گرفته و به جلسه پرداختند
 .به مهمان خانه، سروری او را نزد خود برای بحث روی جزئیاتی دعوت کرد ستاراستین

یک روز بعد تره کی را از همه : "ایش با صراحت و قاطعیت تمام خاطر نشان ساختسروری به نمایندگی از خود و رفق
با در نظر  .این بدان معنی است که انقالب ثور به ناکامی می انجامد. مقام ها برکنار ساخته و سپس او را به قتل می رسانند

شما می خواهیم تا یکجا با ما در عملیات ، ما همه از والیریداشت مالحظات فوق و با اتکاء به همبستگی انقالبی رفیق 
 .شجاعانۀ  برای نجات تره کی سهم بگیرید

گالبزوی در : جا می گیرند ستاراستین" والگای"همۀ آنها به طور مسلحانه در موتر : پالن نجات تره کی به شرح ذیل بود
موتر را به سوی اقامتگاه تره کی تین ستاراس. ، وطنجار و سروری در چوکی عقبی می نیشینند(ستاراستین)پهلوی راننده 

به پهره داران می گوید که او پیام عاجل و  ستاراستیندر محل کنترول افغان ها سرهای شان را پائین نموده و . می برد
پهره داران به موتر اجازه می دهند تا . مهمی از جانب شخص سفیر شوروی با خود دارد و  باید به شخص تره کی بسپارد

سروری، گالبزوی و وطنجار از موتر بیرون شده . موتر را مستقیمًا نزدیک دروازۀ اقامتگاه می برد ستاراستین. دپیش برو
 .و فورًا به محل اقامت منشی عمومی رفته او را اختطاف نموده و سپس همه  عازم سفارت شوروی می شوند

 :، و میگفت"اده اندآنها عقل خود را کاماًل از دست د: "با خود می اندیشید ستاراستین
اول اینکه، ما حتی تا  اقامتگاه  . رفقا به نظر من به راه اندازی چنین یک عملیات در اوضاع و احوال کنونی محال است"

اولین گزمه ما را در جادۀ دارالمان بازداشت خواهد کرد؛ دوم اینکه مرا هیچکس به داخل اقامتگاه . تره کی نخواهیم رسید
احتمال آنکه ما وشما همه به چنگ . لو شما هرقدر سرهایتان را حین عبور از پوستۀ کنترولی پائین نمائیداجازه نمی دهد، و

سوم، گیریم که شما به کمک . طرفداران امین بیافتیم نهایت زیاد است، عواقب بازداشت را شما خود می توانید تصور نمائید
آیا شما می . تید، و بدون هرگونه مشکلی او را به سفارت انتقال دادیدمن به رفیق تره کی دسترسی یافتید، او را با خود گرف

توانید پیشبینی کنید که عکس العمل بعدی امین چگونه خواهد بود؟  او بدون تردید خواهد گفت که رئیس دولت افغانستان از 
م افغانستان در اینباره چی مرد. خود کمدلی نشان داد، فرار کرد و اکنون در سفارت یک کشور خارجی مخفی گردیده است

خواهند گفت؟  آیا خود رفیق تره کی چنین یک روش را خواهد پذیرفت؟  و باالخره چهارم، من یک دیپلومات خارجی 
هستم، به کدام حق و صالحیت می توانم در عملیات مسلحانه در قلمرو کشور دیگری اشتراک نمایم؟  از این بوی مناقشۀ 

 !سدبین المللی به مشام می ر
 .گفت پشتوگالبزوی با نگاه طعنه آمیز به طرف سروری نگریسته چیزی به زبان 

من به تو گفته بودم که : "می توانست درک نماید، محتوای سخنان گالبزوی به سروری قرار ذیل بودستاراستین تا جائی که 
ه بود و آلۀ مخابره را در دست داشت بعد از شنیدن این حرف ها سروری در حالیکه در کوچ نشست." پالن تو بی معنی است

 .به نظر می رسید که عمیقًا به کدام فکری فرو رفته و یا هم خوابش برده بود
اندکی به  باید. وطنجار نهایت خسته و ذله به نظر می رسید. با استفاده از فرصت به گفتگو با وطنجار پرداخت ستاراستین

وستانه خاطر نشان ساخت که نباید خوشبینی را از دست داد، زیرا تره کی به وزیر اسبق مخابرات د والیری. می آمدحال 
 . به زودی دوباره به فعالیتش ادامه داده و همۀ آنها را به چوکی هایشان برخواهد گردانید

که ، وقتیوالیریمی دانید رفیق . امکان این کار بسیار ضعیف است: "وطنجار در حالیکه آه دلخراشی از سینه می کشید گفت
او به عالمۀ دوستی به من ُمدل . پذیرفت    شولوکوفمن در اتحاد شوروی بودم در آنجا مرا وزیر داخلۀ شوروی رفیق 

. . . زنجیرها، میلۀ توپ، دریچه! آخ، با چه ظرافتی این ُمدل ساخته شده است. را اهدا کرد   T-131کوچکی از تانک نوع 
وقتیکه من به کابل برگشتم، تانک مذکور را در دفتر خود . مجسم می ساخت به تمام معنی یک تانک واقعی را در نظر آدم

و اکنون این تانک به دست آدمی مثل فقیر افتیده است، این انسان . باالی میز کارم گذاشتم و از تماشای آن حظ می بردم
 ."فرومایه
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را از دست داده اند؟ یکی پالن نجات رئیس دولت آیا آنها به کلی عقل خود : " با تعجب تمام دوباره به فکر افتاد ستاراستین
شباهت دارد، و این دیگرش به خاطر آنکه بازیچه اش را از او " چشم پتکان"را پیشنهاد می نماید، چیزی که بیشتر به بازی 

 ."گرفته اند اشک می ریزد
سروری در . ر می رسیدندپس از روزی که هم گرم بود و هم پر از تشویش، همه به شدت خسته به نظ. شب فرا رسید

برای مهمانان در سه اتاق جداگانه در طبقۀ دوم بسترها را  تمارا. حالیکه کماکان در کوچ قرار داشت، گاه گاه ُخر می زد
مهمانان سالح های خویش را برداشته و به سوی طبقۀ . به افغان ها پیشنهاد کرد تا بروند و بخوابند والیری. آماده نموده بود

ما به اتاق های جداگانه نمی رویم، همۀ ما در یک بستر و در لباس باقی می مانیم : " در آنجا سروری گفت. ددوم رفتن
 ."هر طوریکه میل شماست: "گفت ستاراستین.(. ج. مطابق متن روسی غ)

. سگ را غذا بدهد تفنگچه اش را به عقب کمر بند انداخته به حویلی رفت تا ستاراستینپس از آنکه مهمانان به بستر رفتند، 
 خانه گکشسگ بیچاره همۀ روز را در . گذاشته بودند مارخوس های فرانسوی بود،( بوکسر)نام سگ را، که از خانوادۀ 

افغان ها تا سرحد مرگ . سپری نموده بود، چون در طول  روز امکان آن وجود نداشت که او را به داخل تعمیر راه  بدهند
پیش از آنکه نزد سگ برود اولین کاری که کرد سگرتی را از  ستاراستین.(. ج. وسی غ مطابق متن ر)از سگ می ترسند 

هنوز اولین کش سگرت را به درستی به اتمام نرسانیده بود که دفعتًا در . جیبش برآورد تا آنرا در هوای تازه دود کند
عقب دیوار می خواهد خود را به  تاریکی شب صدای مشکوکی به گوشش رسید، او فکر کرد که گویا کسی از بیرون، از

فورًا  ستاراستین. برگهای بته های بلند که در همجواری دیوار سر زده بودند در حرکت شدند. داخل حویلی پرتاب کند
در میان بته ها سایه ای پدیدار . را از عقب کمربندش بیرون آورده در جایش نشست براونینگسگرت را به دور انداخته، 

هیچگاه به هدفی که به خوبی : " توصیۀ پدرش را که باری به او حین شکار گوشزد کرده بود به خاطر آورد والیری. گردید
ناگهان سایه از میان بته ها آمده به افسر ادارۀ امنیت . این مشوره نهایت به موقع به یادش آمد." دیده نمی شود فیر نکن

بختورین با تمام قد دوباره در جایش ایستاد و خطاب به  یریوال. مبدل گردید سیرگی بختورینسفارت شوروی در کابل، 
 :گفت

افزون بر آن کم بود باالی . خدا ناخواسته، پتلون تان پاره نشود" شما قرار است منبعد به منازل از راه  دیوارها بیائید؟" -
 ."شما فیر کنم

 :وقعی گذاشته باشد گفت ستینستارادر حالیکه لحنش کاماًل رسمی بود، بدون آنکه به مالحظات  بختورین
 "مهمان ها همین جا هستند؟" -
 ".بلی" -
 ."از مسکو هدایت رسیده که آنها از نزد تو گرفته شوند" -
 "آنها را به کجا می برند؟" -
 ."منتقل شوند    "زینیت"قرار است به تعمیر " -
 "و بعد؟" -
 ."بعد به اتحاد شوروی فرستاده خواهند شد" -
ک نمائید، من کدام کنجکاوی خاصی ندارم، الزم است مسائل با تمام جزئیات به افغان ها فهمانده شود، تا  لج لطفًا مرا در"-

 ."نکنند
 ."من صرف چیزی را که او امر کرده بود به تو رساندم. است ایوانوفاین هدایت " -
 ."بسیار خوب، بیائید که به داخل برویم" -

افغان ها وقتیکه به دهلیز طبقۀ اول پائین شدند، . را در جریان تصامیم مسکو قرار دادبه باال رفت و افغان ها  ستاراستین
از چگونگی تعیین سرنوشت آنها به افغان ها معلومات داده و  ستاراستینسپس . معرفی کرد بختورینآنها را با  ستاراستین

 .زبان آوردرا که سروری او را به خوبی می شناخت به  ایوانوفحین صحبت چند بار اسم 
را با خوشحالی و در عین زمان با اندکی بی  ستاراستینرئیس اسبق ادارۀ امنیت دولتی و وزرای برکنار شده سخنان 

 .اعتمادی شنیدند
 :را حلقه کرده بود، او را کنار برده پرسید ستاراستینسروری در حالیکه با دستهایش شانه های 

 "؟والیری، ما را به امین تسلیم نمی دهند" -
آیا من برای آن تمام روز اینجا با شما بودم و عماًل حیات خود و همسرم را به خطر انداخته : " با عصبانیت گفت ستاراستین

 ."بودم که در اخیر شما را تسلیم دهم
کلمۀ برادر را سروری به زبان پشتو . من باالی تو باور دارم برادر: " را فشرده گفت والیریسروری با محبت دست 

 .ادا کرد "رورهو"

                                                           
119
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از عقب دیوار . در زیر روشنائی مهتاب از انظار پنهان گردیدند( ، سروری، گالبزوی و وطنجاربختورین)هر چهار تن 
و افغان ها جابجا گردیدند و در موتر دومی  بختوریندر موتر اولی . شنیده شد" اوواز"صدای چاالن شدن دو موتر نوع 

 .ندنشسته بود" زینیت"جنگجویان گروه 
 

که ناوقت ( ستاراستیننام سگ خانوادۀ ) مارخوس .را صدای دلخراشی زنگ دروازه بیدار ساخت ستاراستینصبحگاهان 
چپن افغانی اش را باالی دریشی خواب  والیری. های شب باالخره خوراکش را یافته بود، با صدای گرفته زوزه کشید

وقتی . رضایتی زیر لبان دشنام می داد به طرف دروازۀ حویلی رفتانداخته، چپلک ها را به پا کرده و در حالیکه از نا
نزدیک . دروازه را گشود، در مقابل خانه دو جیب عسکری که در آنها نظامیان مسلح افغانی دیده می شدند ایستاده بودند

نموده با صدای آرام تورن تعظیم . دروازه تورن قد کوتاهی که یونیفورم جدید و با دقت اتو شده به تن داشت قرار داشت
 :پرسید

 "؟.در این منزل کی زندگی می کند" -
هست،  والیری ستاراستیناسم من . من زندگی میکنم: "در حالیکه لحن خود را عمدًا رسمی ساخته بود گفت والیری

 "دیپلومات شوروی هستم، سکرتر سوم سفارت اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی، شما کی هستید؟
 ."هستم ن محمدجامن تورن " -
 "شما چی می خواهید؟" -
 "غیر از شما کسی دیگری هم در منزل هست؟" -
 ."همسر و سگ من در منزل هستند" -

که ( سگ) مارخوسبا موهای برهم خورده و  تمارادر این وقت تو گوئی عمدأ دروازۀ حویلی باز شد و از آنجا سر و کلۀ 
با صدای بلند به  والیری. د و هنوز عصبی به نظر می رسید پدیدار گشتنددیروز در طول روز در خانه گکش قفل مانده بو

. را با ریسمان با خود کش کرد مارخوسبه عقب به طرف حویلی برگشته و  تمارا!... سگ را دور کن: " خانمش گفت
 .در این میان مقاومت می کرد و خر خر میزد و قف ها از دهنش باد می شد مارخوس

 "یعنی دیگر هیچکسی در منزل نیست؟: "ر با لحنی که از آن بی اعتمادی احساس می گردید پرسیدتورن یکبار دیگ" -
اگر ما همین اکنون قونسل اتحاد شوروی و نمایندۀ وزارت امور خارجۀ افغانستان را اینجا دعوت نمائیم و شما در " -

 ستاراستینسخنان فوق را ." را فریب نداده ام حضور ایشان از منزل بازرسی بعمل بیاورید، معتقد خواهید شد که من شما
 .در حالیکه مستقیمًا به چشمان فوالدی رنگ تورن می نگریست با شدت ادا کرد

 ."ببخشید. نی، نی، این شما چی میگوئید"-
 

 سپتمبر 1۳
  بوگدانوف. پ. ل
 

کوه کوشوش موی کورد از ابوراز      صبح وقوت رئویس جدیود ادارۀ امنیوت  عزیوز اکبوری مورا نوزد خوود دعووت نمووده و در حالی           " 
او . از دیروز بدینسو تمام قدرت در کشور متعلق به حفویظ اهلل اموین اسوت   : "جمالت شدید خودداری نماید خاطر نشان ساخت

غالبوًا فوردا پلنووم کمیتوۀ مرکوزی و جلسوۀ شوورای        . رهبری دولت، حزب، اردو و ارگانهای امنیتی را بدست خود گرفته است
آنچه که ارتباط می گیورد بوه توره کوی بایود گفوت       . گردید و تدابیر مذکور رسمًا شکل قانونی خواهند گرفت انقالبی دائر خواهد

قطعۀ گارد تحت قومانودانی جانوداد   . که او در اقامتگاهش محاصره بوده، تلفون های او قطع شده و او با بیرون ارتباط  ندارد
 ."اعت می کندوفاداری خود را از امین اعالم داشته و صرف از وی اط

عزیز اکبوری بوا رئویس دولوت برطورف شوده مالقوات نمووده بوود و موصووف بورایش گویوا گفتوه بوود کوه یگانوه راه نجوات وی                  
مداخلۀ دوستان شوروی خواهد بود؛ تره کی در عین حال خاطر نشان ساخته بود که شوروی هوا از هوراس اتهوام مداخلوه در     

 .نخواهند ورزید امور داخلی افغانستان به این کار مبادرت
 

صبح روز فوق الذکر در مسوکو  . قراین و شواهد نشان می دهند که رهبری شوروی از حالت بوجود آمده نهایت مشوش بود
جلسۀ بیوروی سیاسی دائر گردیده و به ما هدایت رسید تا فورًا بوا اموین مالقوات نمووده و بوه او مصورانه توصویه گوردد توا از          

نماینودگان موا مجوددًا نوزد اموین رفتوه و       . تره کی، خویشاوندان و طرفوداران وی خوودداری شوود    تعمیل هرگونه تضییقات علیه
. خواطر نشوان گردیود   " حفظ اتحاد در رهبری"یکبار دیگر به وی همان مجموعۀ همیشگی نصیحت ها و توصیه ها در مورد 

رچ خواهود داد توا مشووره هوا و توصویه      امین اطمینان داد که به حیث یک دوست واقعی اتحاد شوروی تمام کوشوش هوا را بخو   
شوروی را هرچه بیشتر استحکام بخشد، اما در ادامه تأکیود کورد کوه برطورف شودن       -های ما را عملی نماید و دوستی افغان 

 .تره کی نه تنها وحدت حزب را برهم نمی زند بلکه معکوسًا آنرا استحکام می بخشد
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در مورد آنکه با تره کوی چیوزی رخ نموی دهود، نموی توانسوتند اموین را تورک         و همکاران او بدون دریافت ضمانتی  پوزانوف
اموین در ایون میوان    . کنند، آنها مکلف بودند فورًا پس از پایان یافتن مذاکرات با امین در بارۀ نتایج آن به مسکو گذارش بدهند

چنود سواعت پویش دائور گردیوده بوود       او گفت که اعضای بیووروی سیاسوی در جلسوه ای کوه     .  باالی ما واضحًا ریشخند می زد
این چطور امکوان دارد، شوما فقوط    : " کوشش کرد اعتراص کند پوزانوف  .برای برطرفی تره کی از تمام مقام ها رأی دادند

مون  : " اموین بوا تمثیول دسوت هوایش را تکوان داده گفوت       ." دیروز وعده دادید که او به حیث رئیس شورای انقالبی بواقی میمانود  
 .ای خود را بخرچ خواهم داد، اما ارادۀ حزب برای من حیثیت قانون را داراستتمام کوشش ه

 

. بودنود گوذارش دادم  " زینیوت "در همین روز من مالحظات خود را پیرامون وزرای فراری افغانستان که هنوز هم در ویالی 
له صورت گرفته تا این افغان فیص" باالها"در : " تلفون کرده خاطر نشان ساخت( کریوچکوف" )کشف"بزودی رئیس ادارۀ 

مون بالفاصوله نوزد آنهوا بوه ویوال رفتوه نظور و موافقوت آنهوا را در موورد            ." های فراری مخفیانه به اتحاد شوروی انتقوال بیابنود  
آنهووا در آن . خوشوبختانه کوودام ضورورتی بورای معتقوود سواختن ایون فووراری هوا نبوود       . انتقوال شوان بووه اتحواد شووروی جویووا شودم     

 ."درک می کردند که راه دیگری برای زنده ماندن برای شان باقی نمانده استلحظات بخوبی 
 

رهبری شوروی پس از به هوش آمدن شوکی که از بابت خیانت امین به آنها دست داده بود، در شروع حل و فصل  معضله 
دان هووائی بگورام را بودوش    ُغند کومانودوی شووروی کوه محافظوت میو     : را از ُطرق استفاده از زور مورد ارزیابی قرار دادند

را کوه در یکوی از گوشوه هوایی محوطوۀ سوفارت       . بوی . جوی . داشت به حالت آماده باش درآورده شد، افسران واحد خاص کوی 
پس از ارزیابی تووازن واقعوی قووت هوا بوه      " مرکز. "اما امر آزاد ساختن تره کی فرا نرسید. تجمع داشتند نیز احضار نمودند

 ."خطر ناکامی عملیات نهایت زیاد است آن نتیجه رسیده بود که
 

  :گفت" زینیت. "بی. جی. کوریلوف، افسر واحد خاص ادارۀ کشف خارجی کی. ن. و
 

ما هم از نظر روانی و هم از دیودگاه تجهیوزات موی    . ما آمادگی کامل برای خنثی ساختن امین و آزاد ساختن تره کی داشتیم" 
ا عندالموقع راه هوایی را کوه بوه طورف اقاموت گواه اموین موی بردنود، چگوونگی سواختمان            م. توانستیم این وظیفه را اجرا نمائیم

 . . .اما مسکو از خود بطالت نشان می داد. اتاق ها و دهلیزها را کشف و بررسی نموده بودیم، و پالن را ترتیب کردیم
 

گروپ اشغال، گروپ حمایه و : جاد می گردیددر واحد ما باید سه گروپ ای: پالنی را که ما ترتیب نموده بودیم قرار ذیل بود
چون در آنوقت ما هنوز وسایط زرهدار نداشتیم، فلهذا در دو جیپ و در دو الری باید شوبانگاه بوه   (. احتیاط)گروپ ریزرف 

الری اول بووا یووک هجوووم قوووچ دروازه را برداشووته و جنگجویووان سوووار در آن از راکووت انوودازها و  . اقامتگوواه امووین مووی رفتوویم
سپس الری موذکور دور عموارت چورخ    . شیندارها باران فیر را باالی محافظین شروع نموده مورال آنها را از بین می بردما

خورده و نقاط احتمالی مقاومت را از بین برده، جنگجویوان مواضوع تودافعی اختیوار نمووده و اقامتگواه را بوه محاصوره درموی          
گوروپ اشوغال بایود از پونج نفور      )رق آسوا نزدیوک دهلیوز آموده و پونج تون       جیپ که در آن گوروپ اشوغال قورار داشوت بو     . آوردند

طوریکه ما معلومات نموده بودیم از طرف شب تعداد محافظین در آنجا اندک موی  . داخل عمارت می گردند( متشکل می بود
. بووجی موی انداختنود    سپس جنگجویان مذکور به اتاق خواب امین در طبقۀ دوم هجوم برده او را دهن بسوته بایود داخول   . بودند

جنگجویان مسوتقر در جیوپ دوم وظیفوه داشوتند توا آنهوائی را کوه تعمیور را محاصوره کورده بودنود حمایوه نمووده و در صوورت               
آنعوده از منسووبین مسولح بوا راکوت انودازها و ماشویندارها کوه در         . ضرورت حمالت احتموالی واحود هوایی افغوانی را دفوع کننود      

تموام ایون پوالن    . چهار راهی و همه راه های بیرونی را بطرف اقامتگاه تحت مراقبوت موی گرفتنود   الری دوم جابجا بودند باید 
 .باید اضافه از ده دقیقه دوام نمی کرد

 

ما در آنوقت افغان ها را مطالعه نمووده بوودیم و موی دانسوتیم کوه      . راز مؤفقیت این پالن به نظر ما در اجرای ناگهانی آن بود
 . ما مطمئن بودیم که پیروز می شویم. نها خود را می بازند و تمایل به سراسیمگی پیدا می کننددر شرایط غیرمترقبه آ

بدیترتیب امین را به پایگاه هوائی بگورام کوه در شصوت کیلوومتری کابول قورار دارد انتقوال داده و داخول طیوارۀ کوه بایود آموادۀ             
 .خود، به خانه، به شوروی پرواز می کردیم( دهامین اسیر ش" )جایزۀ"پرواز می بود نموده و همۀ ما یکجا با 

 .ما منتظر قومانده بودیم. تا جائیکه من خبر دارم پالن مذکور در ُکل از طرف مسکو تأئید گردیده بود
 

صرف پس از آنکه مسکو از برطرفی مکارانۀ تره کی و خطری که زندگی او را تهدید می کرد ملتفت شد، این حادثه کسی 
سپتمبر به ما هدایت رسوید توا واحود خوود را در حوال احضوارات درجوه یوک آورده و          1۳به تاریخ . ن داده بودرا در آنجا تکا
موی خوواهم مکوررًا بگوویم کوه از نظور روانوی موا بوه اینکوار کواماًل آموادگی داشوتیم،              . باشویم " وظیفه بواالی اموین  "آمادۀ اجرای 

 . ر نگرفتبنابرین آماده شدن از لحاظ نظامی وقت زیاد ما را در ب
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در اینوقت . حوالی ساعت ده صبح دستور العمل هایی دیگری را با ما در میان گذاشتند و بعضی از جزئیات را دقیق ساختند
در حالیکوه بوا خوود چنود بوتول ودکوا آورده بوود        ( همان که غم اخالق ما را می خوورد )بختورین آشنای قدیمی ما، افسر امنیت 

" قومانوده "روز پایوان موی یافوت و شوام موی رسوید، ولوی از        . و منتظر مانودیم . جنگ نوشیدیم طبق معمول پیش از. نزد ما آمد
عملیوات  . حل و فصل می شد بریژنیفبا خود " باالها"بعدها به من حکایت می کردند که موضوع مذکور در . اثری هم نبود

کشور دوست بایود هجووم موی بورد، او را     به اقامتگاه صدراعظم یک . بی. جی. واحد خاص کی. مذکور کدام کار عادی نبود
 .رهبران سالخوردۀ ما باید در این مورد از تعمق  کار می گرفتند. . . اسیر می ساخت

 !"آرام سی: "ناوقت های شب به ما قومانده رسید
 

موئن اسوتم کوه    نموی دانوم چورا، مگور مط    . جای تأسف بود. کرملین نشینان نتوانستند تصمیم بگیرند و از این چانس استفاده کنند
شواید ضورورت آن پیودا نموی     . و در آینده ما از بسیاری ناراحتی هوا رهوائی موی یوافتیم    .  عملیات مذکور بخوبی پیش می رفت

 .شد تا قوا را داخل افغانستان می کردیم
 

ه خبوری از  در رادیوو در هموین لحظو   . را عیار نموودم . سی. بی. پیش از آنکه بخواب بروم، رادیو را چاالن نموده و موج بی
، جمهوووری دیموکراتیووک (مطووابق مووتن روسووی)بووه علووت بیموواری نووور محموود تووره کووی رئوویس جمهووور   : " کابوول نشوور مووی شوود 

 ."افغانستان از قدرت بر طرف گردیده است
گفته می شود کوه   . ما برخاستیم و در مواضع خود قرار گرفتیم. باز رسید!" تیار سی"قوماندۀ . آنشب ما را به خواب نگذاشتند

 ."حتمال یک سلسله تحریکات محسوس است بنابرین باید آماده بودا
 

 *** 
 

بوه طورف کوار بورود خطکوی را کوه بواالی آن رول دروازۀ گوراج چورخ موی خوورد از بقایوای              ستاراسوتین  صبح، قبل از آنکه
در سوالون مووتر   . درا از نظر تیر نموده و سپس تول بکوس آنورا بواز کور    " تویوتای  کرونا"خشت ها پاک نموده سالون موتر 

را دریافت و در تول بکس او با بسوته ای سونگینی کوه از دسوتمال زنانوۀ سوبز رنوگ سواخته          "مایامی"او تفنگچۀ کوچک نوع 
بسته را باز کرد بندل هوای متعودد بوانکنوت     ستاراستینوقتی . شده بود و در آن گلک هایی بی نظم دوخته شده بودند برخورد

او در حالیکه همه چیزها را به حالت خود رهوا کورد بوه    . آن یافت که با الشتک ها بسته شده بودند هایی افغانی و دالر را در
سپس باالپوشش را از کوت بند . با خود آورده بودند جمع آوری نمود" مهمانانش"داخل خانه آمد و سالح هایی را که دیروز 

بطووور یادگووار  ستاراسووتین. گذاشووت" تویوتوا "اخوول  تووول بکووس برداشوته و در آن ماشوویندارها را پیچانووده بووه گوراج بوورده و در د  
سپس دروازۀ گراج را محکم بسوت طوریکوه، نووکرش بوه نوام رسوتم کوه        . ی را برای خود گذاشتصرف پکول افغانی سرور

و  دچیاوسوا روانۀ سوفارت گردیوده و در بوارۀ پوول هوا و اسولحه بوه         ستاراستین .دقایقی بعد باید می رسید نتواند موتر را ببیند
" میوراث "فورًا کمیسویونی بورای ترتیوب لیسوت و درج اشویایی کوه مهمانوان دیوروزی بوه           ایوانوفبه هدایت . خبر داد یوانوفا

اعضوای کمیسویون وعوده    . شوامل گردیدنود   ستاراسوتین  و بختوورین ، اوسوادچی در ترکیوب کمیسویون   . گذاشته بودند ایجاد گردید
 .می روند ستاراستینبگوید آنها به منزل  گذاشتند که پس از آنکه رستم منزل را ترک

 

آنها یکجوا،  . بعد از چاشت پس از آنکه رستم پاک کاری را به اتمام رسانید و خانه را ترک کرد، کمیسیون شروع بکار نمود
. اندنود بوود بوا دقوت تموام از نظور گذر     " اگسوا "متعلق به ادارۀ  وسادچیرا که به گفتۀ ا" تویوتا"یکبار دیگر سالون و تول بکس 

مثول مسولمان هوا    والیوری  و  بختوورین افسور امنیوت   . بستۀ پولها را به مهمانخانه بردند. گذاشتند بختورینسالح ها را در موتر 
بوانکنوت هوای مختلوف فرسووده و مسوتعمل دالور        بختورین :روی قالین چهار زانو نشستند و به حساب کردن پول ها پرداختند

نخواسوت در شومردن    اوسوادچی . نوت های افغوانی را کوه بسویار ناپواک بودنود موی شومرد       بانک ستاراستینرا حساب می کرد و 
او در حالیکه در کوچ با راحتی کامل نشسته بود و ُکنیاک ارمنی می نوشید از فعالیت های مادونان نظارت . پول سهم بگیرد

 .بعمل می آورد و اخالقٌا همراهی شان می کرد
اگر برای تو ایون پوول   . ایکاش این پولها را تو به خود میگرفتی والیریبلی، : "نه گفتشوخیگو ستارستین باری به اوسادچی

تو حتی تصور نموی کنوی چوی درد سوری حواال بورای موا و بوه شوعبۀ          . ها زیادی می کردند، می توانستی با رفقایت تقسیم کنی
نبایود بدانود، مگور اینهموه را بایود بوه یوک        اینکه این پول ها از کجا شودند شوعبۀ موالی    . خلق کردی" ریاست عمومی اول"مالی 

 "به چی شکلی؟ شاید بنویسیم که ما بخاطر احتیاجات اوپراسیونی خویش بانک را سرقت کردیم؟. شکلی توضیح بدهیم
 ."، شما مرا باز هم غلط کردید، حاال باید از سر حساب کنماوسادچیرفیق : "با ناتوانی گفت اوسادچی
ط کرده بود با نارضایتی انگشتانش را که از فرط چرک بانکنوت هوا سویاه شوده بودنود توف زده      که نیز حساب را غل بختورین

 .و شمردن را از سر گرفت
 ."خوب، خوب دیگر صدایم نمی براید: "اوسادچی مطیعانه همکاران خود را آرام ساخته گفت
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گذاشوته  هوزار افغوانی   ( 220)و ملیوون   (۱)دالور امریکوایی و   ( ۳39۳0)پس از شمارش بانکنوت ها معلوم شود کوه در بسوته    
پول ها را در کارتن خوالی ودکوا گذاشوته    . سندی که در این مورد ترتیب یافت از طرف هر سه نفر به امضاء رسید. شده بود

برخاسوتند   بختوورین و  وسادچیا. ُکنیاک را تا اخیر نوشیدند. کارتن را با خود گرفت اوسادچی. و باالی آن سیب ها را چیدند
 .بروند تا

 ."بیائید که اول از موتر آنها نمبر پلیت را دور بسازیم: "آنها را متوقف ساخته گفت ستاراستین
 .آخ، بلی، چطور از اول این کار را نکردیم: "در حالیکه با دستش به پیشانی خود می زد گفت اوسادچی

 .راج را محکم بستمجددًا دروازۀ گ ستاراستینو افسر امنیت رفتند، " دفتر"پس از آنکه آمر 
 

 سپتمبر  ۱ 
 

 : میگوید میثاق ریمک بدالکریمع
 

سپتمبر بود امین حلقۀ نزدیک همفکران خود را جمع آوری نمود، گورد هوم آئوی موذکور رسومًا جلسوۀ        1۲شبی که فردای آن "
لوه ای سوی ویوک    از جم. بیوروی سیاسی نامیده شد؛  فردای آنشب پلنوم کمیتۀ مرکزی حوزب دیموکراتیوک خلوق دائور گردیود     

به امر توره کوی   "امین با طمطراق خاصی از سوء قصدی که . عضو کمیتۀ مرکزی در پلنوم بیست و شش تن حضور داشتند
رفیق عزیز ما، عضو علی البودل  : " امین با صدی بلند و احساساتی گفت. به حاضرین یادآور شد" علیه او سازمان یافته بود

آنها به کمک چهار خاین فرومایه و ترسوو کوه   . انتظار مرا نیز می کشید فرجامنه یک همینگو. ون کشته شدړکمیتۀ مرکزی ت
. ما و شما آنها را چند روز قبل از مقام های شان برطورف کوردیم، موی خواسوتند کودتوا را در دولوت و حوزب بوه راه اندازنود         

 ."ما دست باال کردند، بناًء این دست ها باید قطع شوند" انقالب"آنها باالی 
 .از روی انصاف باید گفت که در تفاوت با تره کی امین سخنران بسیار ماهری بود

اخوراج توره کوی از حوزب بطوور اتوماتیوک       . او به حاضرین پلنوم پیشنهاد کرد تا تره کی را از صوفوف حوزب اخوراج نماینود    
 .برطرفی او از همه کرسی های دولتی و حزبی معنی می داد

پنجشیری پیشنهاد نمودیم تا از خود توره کوی دعووت صوورت بگیورد کوه بیایود و در موورد         من و عضو دیگر بیوروی سیاسی 
تره کی با هیچکس نمی خواهد صحبت کند، به تلفون جواب نمی دهود و  : "امین به غضب آمده گفت. حوادث توضیحات بدهد

اگور شوما، رفیوق میثواق اینقودر شوجاع       . نزدیک اقامتگاه وی بیاید فیر کند بکوشدبه محافظین خود امر کرده بر هر آنکسی که 
اگور مون بوروم، افوراد او     : " من معنی کلمات امین را دقیق درک کوردم ."  استید پس بروید نزد تره کی و او را اینجا بخواهید

 ."مرا از بین خواهند برد و مالمتی را بر محافظین تره کی می اندازند
چهار طرف قصر را تانک ها، زره پووش هوا و منسووبین    . گردیده بوددائر " دلکشا"پلنوم حزب در یکی از تاالر های قصر 

جلسۀ پلنوم را وزیر امور خارجوه شواه ولوی کوه فقوط چنود       . گارد و کارمندان امنیت دولتی در محاصرۀ خویش درآورده بودند
 .روز قبل به حیث منشی کمیتۀ مرکزی نیز تعیین گردیده بود پیش می برد

بوه دلیول سوازماندهی سووء     : " در فیصله ضومنًا آموده بوود   . رای اخراج تره کی از حزب رأی دادندسرانجام همه به اتفاق آرأ ب
قصد علیه منشی کمیتۀ مرکزی، عضو بیوروی سیاسی و صدراعظم افغانستان حفیظ اهلل امین و به قتل رساندن عضو کمیتوۀ  

بورعالوه  ." صوفوف حوزب اخوراج گوردد     غیور اصوولی نوور محمود توره کوی از       فعالیت هوای ون و دیگر ړمرکزی سید داوود ت
" عضویت در گروه تروریستی که به رهبری توره کوی فعالیوت داشوتند    " پلنوم همۀ اعضای گروپ چهار نفری را نیز به دلیل 

در جلسوۀ  . شوک و تریودی اموین را بوه حیوث منشوی عموومی حوزب انتخواب کورد           هرګونوه  پلنووم بودون  . از حزب اخوراج نموود  
 ."صله پس از پلنوم دائر شد امین به حیث رئیس شورای انقالبی تعیین گردیدشورای انقالبی که بالفا

 

 :گوریلوف، مشاور ارشد نظامی میگوید. ن. ل
 

نودارم کوه    ردرسوت بوه خواط   . مشاوریت ما در همان تعمیری قرار داشوت کوه پلنووم در آن دائور گردیوده بوود       شعباتیکی از " 
بوه  !" هوورا "شتر از آن، اما خوب به یاد دارم که از تاالر چندین بار آوازهوای  جلسۀ پلنوم چقدر دوام داشت، یک ساعت یا بی

 .اعضای پلنوم بدین ترتیب رهبر جدید خود را استقبال می کردند. ما می رسید وشگ
، به قتل رساندن شش نفر و سازماندهی سوء قصد بورای از بوین بوردن    "فعالیت های تروریستی"منشی عمومی اسبق به دلیل 

 . و دیگر جنایات از مقامش برطرف ساخته شدامین 
بواالخره شونیده   . در دفتر ما سفیر نیز حضور داشت و ما همه به آن فکر می کردیم که این مواجرا چگونوه پایوان خواهود یافوت     

ولوی  وزیر امور خارجه شاه  .شد که اشتراک کنندگان پلنوم تاالر جلسات را ترک می گویند، ما به استقبال آنها حرکت کردیم
به رفیق امین تبریک بگوئیود، او حواال   : " را مخاطب قرار داده گفت پوزانوف برق می زد سراپاکه معلوم نبود به چی دلیلی 

 . . .جز آنکه تبریک بگوید، کاری دیگری کرده نمی توانست پوزانوف." منشی عمومی حزب است
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پنهوان نگهداشوته شوده بوود و از آن حلقوۀ نهایوت تنوگ        دلچسپ است خاطر نشان گردد که فیصولۀ پلنووم در رابطوه بوه توره کوی       
رسوانه هوا خبور دادنود کوه رفیوق توره کوی بنوابر درخواسوت           . اعضای کمیتۀ مرکزی و مأمورین نزدیوک بوه آنهوا آگواهی داشوتند     

گفته می شد که تره کی نظور بوه مشوکالت صوحی کوه دارد وظوایف مهوم        . شخص خودش از همه مقام ها برکنار گردیده است
 ."و حزبی را طوریکه الزم است پیش برده نمی توانددولتی 

 

 سپتمبر    
 

در وهلوه هوای اول   . پلومات های جوان مقیم کابول برپوا گوردد   یافتی به افتخار دیضقرار بود  ستاراستیندر این روز در منزل 
ردیود نشوان موی دادنود،     بخاطر به موقع بودن برپا نمودن ضیافت مذکور در شرایط بوجود آمده شک و ت اوسادچیو  ایوانوف

پس از اندکی فکور بوه آن نتیجوه رسویدند کوه محوال       .  ایستاده بود ستاراستینهنوز هم در گراج " تویوتای کرونا"افزون بر آن 
برعالوه، ضیافت مذکور خود بخوود سووء ظون افغوان هوا را در      . است تا کسی از دیپلوماتان به گراج ها و پس خانه سر بزند

 .در موضوع ناپدید شدن وزرای اسبق و سروری دور می ساخت راستینستا مورد دست داشتن
در میوان مهمانوان صورف    . آمدنود  ستاراسوتین شامگاهان در حدود چهل دیپلومات جوان از سفارت خانه هایی مختلف به منزل 

 .یی کوردیپلوماتیک بودمملو از موترها با نمبر پلیت ها ستاراستینتمام سرک مقابل منزل . امریکایی ها و انگلیس ها نبودند
در ماه فبروری از قودرت برطورف شوده    بود و  مهمانان توجه خاصی به قنسل ایران، ایرج دیبا که از اقارب خانم شاه ایران 

او غالبوًا  . ایرج دیبا با اندوه آخرین روزهایی خود را در کابل می گذراند و منتظر ختم وظیفه اش بوود . بود مبذول می داشتند
به اروپا یا امریکوا؟ دیبوا   : می کرد که پس از آنکه مقامات تهران از وی بخواهند تا به میهن برگردد، به کجا برودبه آن فکر 

او بوا آنکوه از   . حین گفتگو با همسلکان با عالقمندی از اولین گوام هوایی کوه حکوموت ُخمینوی برداشوته بوود یوادآوری موی کورد          
 . ا از ورای حکایات وی تصویر نهایت تاریکی خلق می شدانتقاد مستقیم رژیم جدید خودداری می نمود ام

برطرفی تره کی از مقام هوایش و غصوب قودرت    : بدون شک همه حاضرین در مورد وقایع اخیر کابل جر و بحث می کردند
ه همۀ دیپلومات ها روایت رسمی را در بارۀ آنکه گویا تره کی بوه علوت بیمواری ثقیول کوه عایود حوالش گردیود        . از طرف امین

بعضوی از مهمانوان آشوکارا تعوویض قودرت را کودتوا موی        . بود از قدرت کناره رفته است مورد شک و تردید قرار می دادنود 
 .نامیدند

انتظوار چنوین یوک     والیوری  "نظور شوما در ایون بواره چوی اسوت؟       ستاراسوتین آقوای  : " مکوررًا موی پرسویدند    والیوری مهمانان از 
میدانیود، حووادثی کوه اتفواق افتیوده، مسوائل داخلوی        : " موی داد  پوزانووف رنگ و بوی سؤالی را داشت، بنابرین جواب هایی به 

ض لیدران افغانستان به هر شوکلی کوه صوورت بگیورد بور انکشواف عنعنووی روابوط شووروی و          یاشخاصافغان ها است و تعو
ظریفانوه تبسوم موی     در عکوس العمول بوه سوخنان وی بوه طورف او      ستاراسوتین  همصوحبت هوای   ." افغانستان تأثیری نموی گوذارد  

  .هرکدام از این دیپلومات ها اگر در چنین شرایطی قرار می گرفت جواب مشابه می داد. کردند
ضیافت به پایان خود نزدیک می شد و دیپلومات ها شروع به ترک ضیافت نمودند، تا هرچه زودتور بوه منوازل خوود رفتوه و      

شوارژدافیر  ستاراسوتین  صرف دوستان شخصوی  . ود را ترتیب نماینددر بارۀ چیزهایی که امروز شنیده بودند گذارش هایی خ
. بواقی مانوده بودنود    موارتین یکی از دیپلوماتهای سفارت بلغاریوا بوا خوانمش     پوپوف و لیان با ترجمانش کوسفارت ویتنام رفیق 

." واهود رفوت  آخورین کسوی کوه منوزل مورا تورک بگویود بهتورین دوسوت آتحواد شووروی بحسواب خ            : " اعوالم کورده بوود    والیری
ولووی سوور انجووام برخاسووتند و بووه بلغاریوایی هووا مقووام اول را در ایوون مسووابقۀ شوووخیگونه  . ویتنوامی هووا دیوور زمووانی نشسووته بودنود  

(. اگر خانم هوا را در نظور نگیوریم   )تنها مانده بود ( ستاراستین)حاال او با رفیقش . بسیار خوشحال بود پوپوف. واگذار نمودند
 .دیواری قرار گرفته و جام هایی ویسکی شانرا تازه کردندهر دو در مقابل بخاری 

، سفیر ما به آن باور است که این غصب خاینانۀ قدرت والیریمیدانی : "دیپلومات بلغاریایی محتاطانه شروع به صحبت کرد
کوی را بوه مشوکل    افزون بر آن برطرفی تره . از طرف امین به خیر انقالب افغانستان و جنبش بین المللی سوسیالیستی نیست

پوس از یوادآوری از   پوپووف  ." در ایون معاملوه هموه چیزهوا بوا تارهوای سوفید دوختوه شوده انود          . می توان یک عمل قانونی نامیود 
نگریسته و بدین ترتیب به او نشان داد کوه زبوان روسوی را بوه سوطح عوالی بلود        ستاراستین با غرور به طرف " تارهای سفید"

ه کووه در کابوول رخ داد نووه تنهووا کمونیسووت هووای افغانسووتان را مکوودر مووی سووازد، بلکووه تمووام       آنچوو: " پوپوووف ادامووه داد .  اسووت
 ."، به حیث یک دوست نظرت را برایم در این باره بگووالیره. .کشورهایی سوسیالیستی را مورد سؤال قرار می دهد

من این کودتا را تأئیود  . شما فکر می کنمبا تمام صداقت می خواهم خاطر نشان بسازم که من تقریبًا مانند سفیر : " ستاراستین
اموا در  . شخصًا من خرسند نخواهم شد اگر اتحاد شوروی امین را منحیث رئیس دولت افغانستان به رسمیت بشناسد. نمی کنم

عین حال من درک میکنم که دالیلی نهایت جدی، جدیتر از تمایالت و عالقمندی های شخصی وجود دارند که رهبری اتحواد  
ایوون دالیوول ریشووه در واقعیووت هووای عینووی    . را مجبووور مووی سووازند تووا همکوواری هووا را بووا رژیووم جدیوود ادامووه بدهنوود       شوووروی

من همچنان باور دارم کوه افغانسوتان در موجودیوت هرگونوه     . جیوپولیتیکی و منافع طویل المدت ما در ناحیۀ شرق میانه دارد
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اسووی بووا همسووایۀ شوومالی خووویش نمووی توانوود بصووورت درسووت  رژیمووی بوودون داشووتن روابووط نزدیووک و دوسووتانۀ اقتصووادی و سی 
 ."انکشاف نماید

شوخص عووادی   پوپووف معلووم شود کوه    . پوس از ابوراز احتورام بوه نظریوات میزبوان، دیپلوموات بلغاریوایی از او هووم پیشوتر رفوت          
و در پوالن هوای   در صورتیکه شما قصد دارید ارتباطات خود را با رژیم امین انکشواف بدهیود و تعوویض ا   : " او گفت. نیست

را پنهان ساختید، یعنی شوما در حقیقوت آنهوا را از تعقیوب نجوات دادیود؟ شوما        " گروپ چهار نفری" شما قرار ندارد، پس چرا 
 "آنها را برای روز مبادا مخفی ساخته اید؟  تا در صورت وقوع حادثۀ غیر مترقبه برای امین بدیلی داشته باشید؟

 "شما چرا فکر می کنید  که ما آنها را پنهان نموده ایم؟: " با عصبانیت پرسید ستاراستین
بسیاری از دیپلوماتهای خارجی و افغانهای باخبر که من با آنها طی ایون یکوی دو روز صوحبت داشوته ام     : "جواب داد پوپوف

 ."تردیدی ندارند که آنها در سفارت شما مخفی شده اند و همین اکنون در آنجا قرار دارند
احتمااًل آنعوده از اعضوای کوردیپلوماتیوک مقویم کابول و افغوان       : "حالیکه خشم اش را پنهان نمی کرد جواب داددر  ستاراستین

های اهل خبره که تو با آنها صحبت کرده ای بهتر می دانند، ولی من به حیث یک مأمور سفارت شوروی ایون وزراء را در  
این وزرای اسبق در کابل یوا در حاشویۀ آن موی تواننود در نقواط دور      و " اگسا"تو فکر نمی کنی که رئیس اسبق . آنجا ندیده ام

از انظار مخفی شده و تا وقتی در آنجا بمانند که حاکمیت جدید دست از تعقیب شان بکشد؟  افزون بر آن نباید فرامووش کورد   
را در صوورت انکشواف اوضواع    که منازعۀ این چهار نفر با امین طوالنی بوده و آنها وقت کافی داشتند تا اقدامات گونواگون  

 ."به اشکال مختلف روی دست بگیرند
مون  . ، توو آزرده نشوو  والیوری . بلی من نیز مطمئن استم که آنهوا از ایون قبیول جواه هوا دارنود      : " عقب نشینی نموده گفت پوپوف

اگور توو   ". نوی "عنوی کوه   ی" نی"وقتی تو می گوئی . صادقانه به تو از چیز های که از آنها خبر می شوم به تو یادآور می شوم
 ."من باالی تو باور دارم". بلی"، یعنی که "بلی"بگویی 
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آنها حتوی هنگوام خوابیودن یونیفوورم نظوامی خوود را       . در تشنج دایمی به سر می بردند" زینیت"طی تمام این مدت جنگجویان 
قصور  "سوپتمبر بوود بوه     1۳شبی کوه فوردای آن   . داز تن بیرون نمی کردند، سالح ها را زیر چپرکت های خود نگه می داشتن

توضویح داد کوه   " زینیوت "بوه منسووبین    دولماتوف. سه افغان تباری را که اندکی ترسیده به نظر می رسیدند آوردند" نمبر یک
ن اینها فعوالین مهوم حوزب دیموکراتیوک خلوق بووده و وزرای اسوتند کوه بوا اموین اخوتالف دارنود بنوابرین بایود بوه شودت از ایشوا                 

 .محافظه صورت بگیرد
را کوه چنودی پویش بورای نظوارت از آموادگی هوای منسووبین اش کوه از طورف مربوی هوایی             " اگسوا "، رئیس والیری کوریلوف

 .شوروی هنر جنگ هایی تن به تن را می آموختند به پغمان آمده بود بالفاصله شناخت
سه چوکی، سه چپرکت قواطکی را نیوز در اختیوار    . اختندفراریان مذکور را در اتاقی در طبقۀ اول که کلکین نداشت جابجا س

 .آنها قرار داده و جدًا خاطر نشان ساختند تا آنجا را ترک نکنند
آنها عابرین عادی، فروشندگان سوبزیجات را  . فورًا احساس کردند که افراد مذکور تحت تعقیب قرار دارند" زینیت"منسوبین 

تموام نقواط و   " اگسوا "خبور داد کوه ادارۀ تعقیوب     بویوارینوف . وانسوتند تفکیوک نماینود   از  کارمندان شبکه های اسوتخباراتی موی ت  
اقاموت دارنود شودیدًا تحوت کنتورول      . بوی . جوی . محالت را در شهر کابل که در آنها اتباع شوروی و مخصوصًا کارمنودان کوی  

پائین " قصر نمبر یک"مجواری مأمورین ادارۀ ضد کشف افغانستان شب و روز تحت پوشش هایی گوناگون در ه. گرفته اند
" زینیت"منسوبین . و باال می رفتند و حتی کوشش می کردند از طریق سوراخ ها در دیوار و دروازه به داخل نظر بیاندازند

بوه امتوداد تموام دیووار دسوتگاه زنوگ خطور را نصوب         : مجبور شدند اقدامات بیشتری را برای حمایوۀ خوود روی دسوت بگیرنود    
 .کردند

خووو گرفتووه، هووراس خووود را زدوده، بووا آواز بلنوودتر بووه حوورف زدن پرداختنوود، مووزاح و  "قصوور"اخواسووته متوودرجًا در مهمانووان ن
زندگی رنگ و رنق . بزودی خواهش کردند تا به آنها برس دندان، ماشین ریش تراشی و زیر جامه بدهند. شوخی می کردند

 .می گرفت
ار با او شخص دیگری که بسیار بر خود مطمئن بوده، قد متوسوط داشوته و   اینب. احضار نمودند" دفتر"را مجددًا به  کوریلوف

شوخص موذکور از   . سرش شدیدًا تواس بوود بوا او صوحبت موی کورد، فهمیوده موی شود کوه ایون شوخص بایود کودام آمور مهوم باشود                 
 :پرسید کوریلوف

 "به ما گفتند که شما خوب رسامی می کنید؟"
 "د استم، چرا؟بلی، کم و بیش بل: "موافقت کنان کوریلوف

. در این صورت حس مشاهدۀ شما باید بسیار قووی باشود  : "شخص کله تاس در حالیکه سؤال او را بی توجه می گذاشت گفت
مخفی استند در کلمات به موا بیوان   " قصر نمبر یک"ما از شما خواهش می کنیم تصویر این وزرای افغانستان را که فعاًل در 
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یعنی منعکس کننودۀ خصوصویات اصولی شوخص     . ه این تصویر باید حتی المقدور مکمل باشدمیتوانید؟  به یک شرط ک. دارید
 ."را منجمله روش، طرز برخورد، سخن زدن وغیره را منعکس بسازد

ولوی بوه خواطر    . تودریس نمووده بودنود   . بوی . جی. باید بگویم که اینگونه مسائل را به ما در مکتب عالی کی: " گفت کوریلوف
 ."باشم این وظیفه را به وجه درست انجام بدهم باید با آنها نزدیکتر آشنا شده، هم صحبت شومآنکه من توانسته 

بسویار خووب، شورایط الزم را بورای     : "را همراهی می کرد نمووده گفوت   کوریلوفکه  دولماتوفکله تاس رویش را به طرف 
 ."او تأمین نمائید

چنود بوار سوروری را از طورف شوب       کوریلووف . از نزدیوک آشونا شوود   امکان آنرا دریافت تا با فراریوان  کوریلوف بدینترتیب 
دیگر بدون در نظر داشت سلسلۀ مراتب با این افسر پائین رتبوه  " اگسا"حین قدم زدن در حویلی همراهی کرد و رئیس اسبق 

تند و بایود  از امین شکوه می کرد، او را جاسوس امریکا می نامید، تأکید می کرد که هرطورف مخبوران اسو   : صحبت می کرد
" دلگشایی ها"باری حین . سروری تا انداز ای به روسی و بهتر تر به انگلیسی حرف می زد. آنها را بی رحمانه از بین برد

گفته بود که آرزو دارد الغر شود و الاقل بیست کیلوگرام وزن خود را کم کند و عوالوه نمووده بوود کوه روی      کوریلوفاو به 
 .روز غربی استفاده می کند این هدف او از یک دوای مود

سوالح موذکور   . به گالبزوی اجازه دادند توا تفنگچوه اش را بوا خوود داشوته باشود      . گالبزوی نیز با عالقمندی هم صحبت می شد
تفنگچووۀ کوووچکی سوواخت شوووروی بووود کووه جدیوودًا سوواخته شووده و هنوووز کمیوواب بووود و معمووواًل آنهووا را بووه جنوورال هووا و بعضووی  

بوه مون    شوولوکوف ببینید، این تفنگچه را وزیور داخلوۀ شوما    : "گالبزوی تفنگچه را بیرون کرده می گفت. دگروال ها می دادند
است؟ این اشخاص ما را در بودبختی رهوا    بریژنیفدوست نزدیک رفیق  شولوکوف شما خبر دارید که رفیق. تحفه داده است

 "همینطور نیست؟. نخواهند کرد
 .شاید به دلیل آنکه روسی را خوب نمی دانست. می بود مهمان سومی، یعنی وطنجار بیشتر خاموش

تا زمان موعود تصاویر مفصل فراریان را یکجا با رسم های صورت و اشباح قیافه هایی آنها که بوا پنسول ترتیوب     کوریلوف
 .اینکه این تصاویر برای چی بکار بودند وی بعدها پی برد. نموده بود به سفارت سپرد

کابل و مسکو از طریق مخابرۀ محرم گفتگوهای نهایت فعال در مورد عملیاتی که بوه آن نوام رموزی    طی تمام این مدت میان 
حورف در آن بوود کوه چگونوه بایود مخفیانوه اسود اهلل سوروری و دوسوتانش از کابول           . داده بودند جریان داشوت " رنگین کمان " 

فغانسوتان داشوت ولوی بوا آنهوم چنوین یوک عملیوات         مواضوع قووی در ا  . بوی . جی. با آنکه در زمان مورد بحث کی. کشیده شوند
. این خلقی های یاغی رسمًا خاینین ملی و توطئه گران اعالم شوده و تحوت تعقیوب قورار داشوتند     . خطر بزرگی را در برداشت

ایون عمول اتحواد شووروی را موی      . موی توانسوت  جنجوال هوای بزرگوی را بوه بوار آرد       " انتقوال "به این دلیل ناکامی در عملیوات  
 . در اینصورت مناقشۀ بزرگی برپا میشد. انستند مداخله در امور داخلی یک کشور مستقل بنامندتو

 :پس از تفکر زیاد و مشوره هایی متداوم طرز لعمل ذیل را برگزیدند
ه که مطابق پروگرام میعاد خدمت شان در افغانستان بوه اتموام رسوید   " زینیت"از قضاء در همان روز باید قسمتی از منسوبین 

معمواًل با منسوبین جدید بارهوای مخصووص از قبیول اسولحه، مهموات و تخنیوک نظوامی نیوز وارد موی          . بود تعویض می شدند
 که پس از ختم دورۀ خدمت به شوروی " زینیت"درست همینگونه بارها با آنعده از منسوبین . شد

 
ک که مورد بازرسی قرار نموی گرفتنود ترتیوب موی     کارتن ها تحت نام بارهای دیپلوماتی. عودت می کردند نیز همراه می بود

 .تمام امیدواری باالی همین وسیله متمرکز گردیده بود. شدند
قورار داشوت فوورًا سوه کوانتینر چووبی را سواختند،        " زینیت"در همجواری مسکو، جائیکه پایگاه اصلی " باالشیخه"در شهرک 

در کانتینرهوا سووراخی را بورای تونفس ایجواد      . نست جابجا شوود اندازۀ این کانتینرها طوری بود که در آن یک شخص می توا
از بیرون کانتینرهوا را بوه رنوگ نظوامی سوبز رنوگ       . نموده، آله هایی اکسیجن را نصب کرده، و توشک ها را هموار نمودند

 .نمی شد این کانتینرها اصاًل از صندوق هایی چوبی که در آن بارهایی نظامی را حمل و نقل می کردند تفریق. دادند
" کشف غیر رسمی"که در بخش هشتم ادارۀ  گلوتوفشخصی به نام دگرمن . تمام این اقدامات بطور اشد محرم اجرا می شد

کار می کرد و معمواًل عملیات هوایی حسواس و اشود محورم را پویش موی بورد، بورای تطبیوق ایون وظیفوه            " ریاست اول عمومی
خاطر نشوان سواخته بوود کوه در صوورت       گلوتوفی عملیات مورد نظر به حین صدور امر برا کریوچکوف. گماشته شده بود

از دست داشوتن در  . بی. جی. در صورت ناکام شدن عملیات کی. ناکامی شخص خود وی جوابگوی تمام عواقب خواهد بود
 .این عملیات انکار می کرد

ی سوواخت ولوی او توورجیح مووی داد  بعوودها خوواطر نشوان مووی سوواخت کوه گفتووه هووای فووق الووذکر او را سووخت پریشوان موو     گلوتووف 
پس  IL-۱6طیارۀ اصلی : دو فـرونـد طیاره را تخصیص داد اگارکوفوزارت دفاع مطابق امر لوی درستیز . مسکوت بمانـد

انتظار آنرا موی کشوید    AN-12در همان جا طیارۀ ریزرفی . می نشست" فرغانه"از پرواز از مسکو باید برای تیل گیری در 
کوه بایود رفقوای    " زینیوت "ده تن از جنگجویان  گلوتوفهمراه با . اقعه ای با طیارۀ اصلی کمک می شدتا در صورت وقوع و
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. که هرکدام وظیفۀ معینی داشت عازم کابل شودند . بی. جی. خود را تعویض می کردند و شش مأمور بخش هایی مختلف کی
 .هیچکس از هدف اصلی مسافرین این پرواز آگاهی نداشت

جابجا شده بود به  Gaz-66که در آن موتر الری  IL-۱6مبر حوالی ساعت چهار صبح از مسکو طیارۀ ثقیل سپت 13به تاریخ 
در . نیوز گذاشوته شوده بودنود    " کانتینرهوای مخصووص  "در الری میوان بارهوای عوادی    . سوب میدان هوائی بگورام پورواز نموود   

آخرین لحظه چند تن از افسران ریاست هفتم
   
ن جعل اسناد و تغییر ظواهر اشوخاص بودنود در    که متخصصی. بی. جی. کی 

افسران مذکور با خود سه نوع موی ساختگی، رنگ موی و سائر سامان هایی آرایش را حمل . اختیار گلوتوف قرار داده شد
تغییر قیافۀ فراریان یک پالن احتیواطی بوود،  در حالیکوه مطوابق پوالن اصولی فراریوان بایود در کوانتینر هوای سور            . می نمودند

معلووم شود کوه نقاشوی هوا و تصوویر کشوی هوای         . بسته انتقال داده می شدند، بنابرین تغییر چهره های آنها امور ضوروری نبوود   
 .پنهانی انجام داده بود نیز برای همین هدف صورت گرفته بودند"  قصر نمبر یک"که در  کوریلوف

، مشواور آمور ضود کشوف در پایگواه      کابوانوف . بی. یج. ، کارمند نمایندگی کیبختورینگروپ مشابهی به ترکیب افسر امنیت 
حوالی سواعت یوازدۀ قبول از ظهور بودون       IL-۱6طیارۀ . ،  در کابل نیز ایجاد گردید"زینیت"و چهار جنگجوی  دادیکینبگرام 

 .هرگونه مانعی در میدان هوائی بگرام فرود آمد
 .شده بودشروع " رنگین کمان"اکنون مسؤالنه ترین و خطرناکترین بخش عملیات 

: از نوو آمودگان اسوتقبال کورده و هموه بوه اجورای وظوایف خوویش پرداختنود          " گروپ کابل"بالفاصله پس از فرود آمدن طیاره، 
یکی از . لیست ُپستۀ دیپلوماتیک را سپرده و نمبر پلیت افغانی را برای موتر الری به وی سپردگلوتوف  به بوریس کابانوف
یاره الری را بیرون آورده، در ظرف چنود دقیقوه نمبور پلیوت را بواالی آن نصوب نمووده و        از بدنۀ ط" زینیت"منسوبین گروپ 

بارهوا بوه سورعت از طیواره     . را در سرویس سوفارت جابجوا سواختند   " زینیت"افسران جدید گروپ . خود در عقب جلو نشست
موا  : " ه پیلوتوان هوشودار داد  بو  گلوتووف قبول از حرکوت   . کشیده شده و کاروان بدون هرگونه تعلل به طرف کابل حرکوت کورد  

پووس از سووه و نوویم سوواعت بوور میگووردیم، مسوویر دخووول بووه میوودان هوووائی را زیوور ترصوود داشووته باشووید، بمجووردی کووه دیدیوود کووه     
 ."موترهای ما بر میگردند، فورًا موتور طیاره را چاالن کرده و به پرواز بالفاصله آماده باشید

افغان ها دیگر عادت کورده بودنود کوه تقریبوًا     . چیزی غیر منتظره ای رخ نداد حین خارج شدن موترها از ساحۀ میدان هوائی
معموواًل هیچکسوی     ...هر روز از اتحاد شوروی طیاره های ثقیل باربری می آمدنود و از آنهوا بارهوایی را بیورون موی کردنود      

موک هوایی برادرانوۀ اتحواد شووروی بوه       ک"فکر میکردند که بارهای رسویده  . کدام عالقمندیی به تالشی این بار ها نشان نمیداد
 ."افغانستان است

موترها بدون آنکه در مسویر  راه بوا مووانعی مواجوه شوده باشوند بورق آسوا از برابور پوسوته هوا عبوور کورده و بودون توقوف بوه                 
 بختوورین پایتخت رسیده، مطابق پالن پیش بینی شوده، پوس از یکنویم سواعت سورویس و الری کوه از طورف مووتر تیوز رفتوار           

سرویس را فورًا داخل حوویلی قصور بردنود و الری را کواماًل  در برابور      . رسیدند" قصر نمبر یک"بدرقه می شد به نزدیکی 
با حرکوات بورق آسوا کانتینرهوا را از الری بیورون کورده بوه داخول         " زینیت"منسوبین گروپ . دروازۀ باز گراج  ایستاد کردند

شکالت معینی داخل کانتینر جابجا شد، در حالیکه با گالبزوی کوچک انودام  سروری که جثۀ عظیمی داشت با م. قصر بردند
بووه هرکوودام از فووراری هووا اسوولحه، ترموووز آب داده و تفهوویم نمودنوود کووه چگونووه در صووورت  . و وطنجووار مشووکلی بووروز ننمووود

رًا ایون کانتینرهوا کواماًل بوه     اکنوون ظواه  . کانتینرهوا را بوا مویخ هوای کوالن کوبیدنود      . ضرورت از آلۀ تنفس کشیدن استفاده نمایند
بودون اتوالف وقوت کانتینرهوای ثقیول را مجوددًا داخول الری        . بارهای معموولی نظوامی شوباهت داشوتند و سوؤال برانگیوز نبودنود       

هور یوک از جنگجویوان سوالح و مهموات دو مرتبوه ای       . در چوکی هوایی بغلوی الری جوا گرفتنود    "  زینیت"نموده و جنگجویان 
که باید " زینیت"در سرویس آنعده از منسوبین گروپ . ترپال الری را پائین آورده محکم بستند. ی کردنظامی با خود حمل م

در صورت توقف آنها از طرف مؤظفین افغان پالن . کابل را ترک می گفتند در حالیکه لباس ملکی به تن داشتند جابجا شدند
 : آنها قرار ذیل بود

بوا  . شان استند و در بدنۀ الری بکس ها و سائر اشیای کواری آنهوا قورار دارنود     دسته ای از متخصصین شوروی عازم میهن"
قورار داشوتند   . بوی . جوی . اندکی فاصله الری و سرویس مذکور را سه موتر تیز رفتار کوه در آنهوا موأمورین اوپراسویونی کوی     

 .همراهی می نمودند

.بوه جوادۀ داراالموان در عقوب آن قورار گرفتنود      " ینیتز"افغانها تقریبًا فورًا پس از رسیدن کاروان " تعقیبی"موتر های 
151
از  

شهر بدون بروز کدام مشکلی گذشتند، اما در نقطۀ خوارج شودن از کابول، مووتری کوه کواروان را تعقیوب موی کورد در پهلووی           
ه موورد  امور کورده بوود توا کواروان در ایون پوسوت       " ضد کشف"گمان می رفت که ادارۀ . یکی از پوسته های امنیتی ایستاده بود

 .تالشی قرار بگیرد، بناًء آنرا توقف دادند

                                                           
150

 ."یب بیرونی را به عهده داشتوظیفۀ تعق. بی. جی. ریاست هفتم کی: " توضیح نویسندگان 
151

در همجوواری ارگ شواهی    "قصر نمبر یک"معلوم است .( ج. غ)تا جائیکه به اینجانب . حرف میزنند" قصر نمبر یک"از تذکرات نویسندگان درست درک نمی شود که آنها از کدام  
احتموال آن نیوز وجوود دارد کوه شووروی هوا یکوی از مخفوی گواه هوای خوود را در            . ند، فهمیوده نمیتووانم  چگونه سر از جادۀ داراالمان بیرون کرد" زینیت"اینکه منسوبین گروپ . قرار دارد

 ؟!باشندنامیده " قصر نمبر یک"با رمز ( که متصل به جادۀ تأریخی دارالمان است)نزدیکی های سفارت شان 
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به او از سرویس از طریق مخابره خبور دادنود کوه گزموۀ مسولح افغوان هوا        . عالی رتبه ترین افسر در این الری بود دولماتوف
 .بگشایند به دولماتوف هدایت دادند تا به نبرد آمادگی باشد، اما صرف در صورت امر آتش. مستقیمًا به طرف الری می آید

: که نیز در الری بود و مانند سوائرین در چووکی درشوت نشسوته بوود شونید کوه نظوامی افغوان از دریوور موی پرسوید             کوریلوف
دریور به کمک مترجم که در پهلویش نشسوته بوود مطوابق پوالن جوواب موی       ". کجا می روید؟ و کدام بار را انتقال می دهید؟"

شووروی بوا تموام سوخاوت بوه او سوگرت تعوارف نمووده و         " متخصصوین "آموده و   سپس این افسور افغوان نزدیوک سورویس    . داد
از ورای درزهای میان ترپال و ستون می دیود کوه افسور افغوان از دریافوت       کوریلوف. دعوت کردند تا به اتحاد شوروی بیاید

نکه بوا مسوافرین سورویس    سگرت متشکر بود اما در هر حال می خواست امر قوماندانی اش را عملی نماید، بنابرین پس از آ
 .سگرت دود کرد، مجددًا به طرف الری آمد، آنرا دور زد و شروع کرد به باز نمودن ترپال عقبی

 !"دولماتوفرفیق : "با وارخطائی در حالیکه صدایش به سختی شندیده می شد گفت کوریلوف
 !"می بینم: "با لبهایش تقریبًا بی صدا گفت دولماتوف

برامده و بازهم با هیجان تمام شروع کرد به معتعقد سواختن ظوابط کوه گویوا در بدنوۀ الری چیوزی قابول        از کابین موتر مترجم 
اما افسر افغان بدون آنکوه  . تشویشی وجود نداشته، در آن صرف اموال و اسباب متخصصین که عازم میهن استند قرار دارد

ب را بواز نموود او گوشوۀ ترپوال را بواال بورده از آهون بوادی         پس از آنکه طنوا . حرفی بزند به باز نمودن طناب ترپال ادامه داد
 .او در تاریکی به نگریستن بدنۀ الری پرداخت. محکم گرفته اندکی باال آمد تا داخل را دیده بتواند

در حالیکه با استفاده از عالمت مخصوص به همه فهماند تا در جاه های شان باقی بمانند و خود برق آسا بوا مووزه    دولماتوف
افسر از فرط تعجب بی حرکت مانده بود، لحظۀ بعد همینکه به . هایی ثقیل کوماندویش دست افسر افغان را زیر فشار گرفت

از میان تاریکی چند تن دیگر نیوز بوه طورف    . باال نگریست، سوراخ وحشتناک میلۀ ماشیندار را در نزدیکی صورت اش دید
 .ف قرار داده بودنداو میله هایی تفنگ هایشان را  گرفته او را هد

عالموت قابول درک بوود    . در حالیکه موزه هایش را از باالی دست افسر دور نمی کرد، انگشتش را به لب ها بورد  دولماتوف
" متخصصینی"در عقب وی . ظابط به اطراف خود نگاه کرد!" اگر میخواهی زنده بمانی، خاموش باش: "و معنی می داد که

ارف نموووده بودنوود از سوورویس پیوواده شووده و بووا قیافووه هووایی تهدیوود آمیووز بووه طوورف او مووی     کووه لحظوواتی پوویش بووه او سووگرت تعوو 
او بوا قیافوه ایکوه از آن نواتوانی     . افسر افغان درک کورد کوه اینهوا آمواده اسوتند او را بودون چوون و چورا خفوک کننود          . نگریستند

 .فهماند که او هیچگونه سر وصدای برپا نمی کند دولماتوف مشاهد می شد به
الوی بگورام دیگور هیچگونوه اتفواقی در      . ابط به مادونان خود امر کرد تا مانع را برداشته و قطار به حرکت خوود اداموه دهود   ظ

 .مسیر راه رخ نداد
دروازۀ بوزرگ  . همینکه موترها باالی سومنت میودان هووائی رسویدند پیلووت هوا بالفاصوله موتورهوای طیواره را چواالن کردنود           

در داخول بدنوه تخنیکرهوای مؤظوف فوورًا الری را بوا       . یده و الری مستقیمًا داخل بدنۀ طیواره شود  باز گرد IL-۱6عقبی طیارۀ 
 . مخصوص بستند زنجیرهای
" بار دیپلوماتیوک "که وظیفه داشت  کوریلوف او به. از طریق زینۀ انتقالی پائین آمدند" زینیت"یکجا با جنگجویان  دولماتوف

کانتینرها را بالفاصله پوس از پورواز بواز کون، شوکی نیسوت کوه آنهوا در ایون          : " داد را الی اتحاد شوروی همراهی کند هدایت
 ."اکنون دیگر تو جواب ده آنها استی. فضای خفقان آور بی طاقت شده اند

." دولموواتوفتشووویش نداشووته باشووید رفیووق  : " دراز نموووده گفووتدولموواتوف دسووتش را بوورای خووداحافظی بووه طوورف   کوریلوووف
 .را با چنان شدت فشار داد که کم بود اشکهای وی سرازیر شود کوریلوفکف دست  حسب عادت دولماتوف

فقط یک ساعت قبل او از نامالیمات عظیمی، . شاید هم اشکها به دلیل آن در چشمان او ظاهر می شدند که او عازم خانه بود
ن کووه هوای محواط شوده در غبارهوا، کابول       او هنوز نمی دانست که صرف دو ماه بعد ایو . احتماال از بین رفتن نجات یافته بود

 .باز هم سالح به دست خواهد گرفت، اینبار بخاطر آنکه بجنگد. و سائر همقطارانش را مجددًا خواهد دید دولماتوف را،
به غورش آموده و تایرهوا بوه چورخش افتیدنود توا پورواز         " IL-۱6"تخنیکرها دروازه های طیاره را بستند و توربین های طیارۀ 

 .کند
در حالیکه هیجانی را در وجود خود احساس می کرد بوا برچوه ایکوه از قبول آمواده کورده بوود بوه گشوودن کانتینرهوا            وریلوفک

ساختن وزراء در این کانتینرها اضافه از دو ساعت " زندانی"از زمان . و دیگران به وی کمک کردند گلوتوف. شروع نمود
هموه موی   . فضوای خفقوان آور و تنوگ دیور زموانی نموی تووان تواب آورد        نگذشته بود، می توان تصوور کورد کوه در چنوین یوک      

مشکلتر از هموه در ایون میوان بوه سوروری      . خواستند هر چه زودتر بدانند که آنها چطور استند؟ خوشبختانه همه حیات داشتند
دیوک کلکینچوۀ طیواره    او به مجرد آنکه از کانتینر برآمد، در حالیکوه پیوراهنش غورق عورق بوود بوا شوتاب نز       . عظیم الجثه بود

سوروری بوا لحون پور از     . به او گفته شد که هنوز باالی قلمورو افغانسوتان اسوتند   " ما اکنون در کجا قرار داریم؟: " رفته پرسید
مون ایون جوالد را    ! چطور می توان در چنین شرایط حساس وطن را رها کرد؟ اما مون بور موی گوردم    : " حرارت و خشم گفت

صوورت سوروری رنوگ سورخ بخوود گرفتوه بوود، عورق از پیشوانی اش          !" او را به دار می زنوم  من شخصًا! نابود خواهم کرد
و بووه او ترموووز آب را داده و بووه آرام سوواختن او  !" ایوون آدم را جوول نزنوود : " بووا تشووویش فکوور کوورد  کوریلوووف. پووائین مووی آموود 
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دید می کرد که به او شدید ترین جزاها دشنام های رکیک می فرستاد و ته" امین منفور"اما سروری دیر زمانی به . پرداخت
محتویوات عوذای آنهوا را    . هموه را بوه صورف غوذا دعووت کورد آرام شود        گلوتووف سروری صرف پس از آنکوه  . را خواهد داد

 .ودکا، ساسچ و محتویات کنسرو ها تشکیل میداد
رود آمودن در میودان هووائی    در سورحدات اتحواد شووروی از طیوارۀ حامول فراریوان دو فرونود جوت شوکاری کوه آنهوا را الوی فو             

 .در نزدیکی های تاشکند بدرقه می کردند استقبال نمودند" توزیل"نظامی 
در پایتخت ازبکستان فراری هوا را بوا احتورام تموام در یکوی از اقامتگواه هوای محورم کمیتوۀ مرکوزی ایون جمهوریوت شووروی              

فراریان آله های مخصوص ثبت صدا را نصب نموده  الزم است تذکر یابد که در عمارت مذکور قبل از آمدن. جابجا ساختند
از مسوکو دوسوت سوابقۀ سوروری     . گفتگوی افغان ها را بیست و چهار ساعت، الی رفتن آنها از تاشوکند ثبوت میکردنود   . بودند

 یرشوفگروال ډ
   
کیتوایف یکجوا بوا    یرشووف . آمود  نزد آنهوا  

کوه شوامل ایون عملیوات گردیوده بودنود از افغوان هوا بوا تموام               

کوی  : مأمورین کشف عالقمندی زیادی بوه حلقوۀ نزدیوک اموین نشوان موی دادنود       . یالت جویای مسائل مختلف و متعدد شدندتفص
در این حلقه چی کاره است؟ آیا در میان آنها نا راضی ها هستند؟ با کی می توان ارتباط غیر مستقیم برقورار کورد؟ همزموان    

مسووکو بووا همکوواران بلغاریووایی خووویش در حووال مووذاکره بودنوود تووا بووه   در " ریاسووت عمووومی اول"بووا عملیووات مووذکور، رهبووری  
همراهوی   هاکتووبر بو   1۱بوه توأریخ   . فراریان در بلغاریا، در محل دور از انظار در سواحل بحیرۀ سیاه مؤقتوًا پناهنودگی بدهنود   

 .منتقل گردیدند( بلغاریا) وارنادر طیارۀ مخصوص فراریان افغانی به شهر  کیتایفو  یرشوف
اما یک جز آن هنوز باقی مانده بوود، و آن عبوارت از مووتری بوود کوه      . در همینجا به پایان رسید" باند چهار نفری"خچۀ تاری

. ایستاده بود و مودرکی بوود نهایوت خطرنواک     ستاراستینکمافی السابق در گراج " تویوتا. "باقی مانده بود ستاراستیندر منزل 
را نزد خود دعوت نموده توا یکجوا بوا آنهوا موضووع مووتر        ستاراستینو  وسادچیاسپتمبر  13 صبح ایوانوفبه همین منظور 

موون تمووام آثوار و عالیووم و مخصوصوًا نشووانه هووایی   : در ایوون رابطووه قورار ذیوول بوود   ستاراسوتین پیشوونهاد . را حول و فصوول نماینود  
ایی سوفارت شووروی را کوه از آن    از بین می برم، پس از آن نمبر پلیت دیپلوماتیک یکی از موتر هو " تویوتا"انگشتان را در 

آنجوا  . برای احتیاجات روزمره استفاده می شود بر آن نصب نموده و به طرف ناحیۀ کوتۀ سنگی، جائیکه مردم نیستند میروم
موتر را رو به طرف رودی خشک شده متوقف ساخته نمبر پلیت هوا را از آن بیورون آورده و مووتر را در همانجوا رهوا موی       

 .انتظار مرا خواهد داشت آمده و او مرا مجددًا به سفارت خواهد آورد بوبنوفۀ که سپس به نقط. کنم
بوه نوبوۀ خوود پوالن اش خوود را بوه شورح ذیول         " دفتور "آمور  . پیشنهاد مذکور را نهایت خطرناک خواندنود  اوسادچیو  ایوانوف

 : پیشنهاد کرد
. سوفید رنوگ دارد  " تویوتوای کرونوای  "ست همینگونوه یوک   در بارانوفیکی از مأمورین نمایندگی تجارتی ما در کابل به نام "

بواالی چمون او   . من با او صحبت خواهم کرد و ما امروز پس از ختم کار حوالی شام در موترهای خوود بوه منوزل او میورویم    
جودا   را بوارانوف در ایون میوان نمبور پلیوت مووتر      . نشسته و نشان خواهیم داد کوه محفلوی پور سور و صودایی را برپوا نمووده ایوم        

در محوطوۀ  " دفتور "مووتر را بوه گوراج هوای مربووط بوه        بوارانوف سوپس  . افغان ها نصب می کنویم " تویوتای"ساخته و آنرا به 
را یکجوا بوا نمبور پلیوت مووتر       بوارانوف . من عازم سفارت میشوم بارانوفبه تعقیب . سفارت انتقال داده همانجا پارک می کند

ما تمثیول آنورا اداموه خوواهیم داد کوه گویوا موواد خوراکوۀ موا           ستاراستیندر خانۀ . آئیم می ستاراستیناش گرفته مجددًا به خانۀ 
مون در مووتر خوودم    " خوود "در مووتر   بوارانوف مودتی بعود   . خالص شده بود و اینک پس از اکماالت محفل کماکان ادامه دارد

دوسوتان افغوانی موا را پورزه     " یوتوای تو"طوی هموین شوب دریووران اوپراسویونی موا مووتر        . را ترک می گوئیم ستراستینمنزل 
 .پرزه نموده به پارچه های کوچک منقسم ساخته در یکی از گوشه های سفارت در پهلوی گراج ها دفن می نمایند

نشوود، در غیور آن او نیوز بوه آن خواهود      " افسانوی"مذکور مؤافقت کرده، صرف خواهش کرد تا محفل زیاد  با پالن ایوانوف
 "چگونه آدمی است؟ بارانوفراستی، این : " خیگونه پرسیدپیوست و در ادامه شو

 ."یک مأمور عادی در نمایندگی تجارتی ما است: " با لحن مبهمی جواب داد اوسادچی
 "آیا او مؤافقت خواهد کرد در این مسئله اشتراک کند؟: " ایوانوف

هیچگونوه تردیودی نموی    . مؤافقوت موی کنود   : " لهجۀ بخصوص یهود تباری خود را اختیار نموده خاطر نشان سواخت  اوسادچی
 ."او از این خدمت ناچیز به ما اجتناب نخواهد ورزید. من در مورد او از چیزهای زیادی خبر دارم. تواند وجود داشته باشد

 و مخصوصوًا او نبایود بدانود کوه    . بووی ببورد  " نمبور پلیوت هوا   "او نباید از هودف اصولی موا در رابطوه بوه      : " تأکید کنانایوانوف 
 ."اینهمه به شکلی از اشکال با ناپدید شدن وزرای افغانستان ارتباط دارد

 .شام همان روز پالن مذکور عملی گردید
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" مأمور"در کابل شخص مذکور تحت پوشش . در تهران" کشف خارجی"ان آمر اسبق دفتر در کابل و همچن "  کشف خارجی"ایوان یرشوف آمر اسبق : "گان کتابتوضیح نویسند 
 ."شعبۀ قونسلی کار میکرد

153
در کابل بوده و به فعالیت های مخفی میان اتباع شوروی در " کشف خارجی"دفتر  امور امنیتی شخص مذکور کارمند 13۳۱حین وقوع کودتای هفت ثور : " توضیح نویسندگان کتاب 
 ."کشور میپرداخت این
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دریووران  !" باید زیور زموین گوور شوود    " کورونا -تویوتای"این چی بربریت است که یک موتر جدید : "شاید خوانندۀ ما بگوید
بوه هموین دلیول بوود کوه آنهوا از       . شده بود نیز تقریبًا همینطور فکر می کردنود اوپراسیونی که وظیفۀ دفن موتر برایشان سپرده 

ایوون موووتر جاپووانی هوور آنچیووزی را کووه مووی شوود از آن در موترهووای سوواخت شوووروی اسووتفاده کوورد بیوورون آورده و بووا خووود بووه  
 .هان نمودندسائر پارچه ها و پرزه های موتر را با دیدگان پر از اشک زیر زمین پن. شوروی انتقال دادند

در بارۀ یاغی چهارم، وزیر اسبق سورحدات مزدوریوار بایود گفوت کوه طرفوداران اموین صورف بخواطر آن او را فوورًا از بوین            
او را بوه زنودان   . نبردند چون می خواستند از وی بوه حیوث طعموۀ بورای بورای دسترسوی بوه آن سوه تون گمشوده اسوتفاده نماینود            

 .انداختند
گذارش دادند که طیارۀ حامل مخالفین امین با مؤفقیت پایگواه  کریوچکوف ارجی اتحاد شوروی، وقتی به رئیس ادارۀ کشف خ

با آنکه خوود از نوشویدن نهایوت خوودداری میکورد و از کسوانیکه       . بگرام را ترک کرد او نتوانست مسرت خود را پنهان نماید
اموروز یوک پیوک را بنوشوید،     : " گفوت  بوگودانوف در نوشیدن الکهول افراط می کردند سخت بد می برد، آنروز در تلفون بوه  

رهسوپار   کریوچکووف خوود  !" اطاعوت موی شوود صواحب    : "با آموادگی و خوشوحالی جوواب داد    بوگدانوف." شما سزاوار استید
چون در بارۀ  تخلیۀ مخفیانۀ خلقی ها در بلند ترین سطح تصمیم گرفته شده بوود و  . گذارش بدهد اندروپوفشد تا به  لوبیانکه

صادر نموده بود بناًء بیوروی سیاسی باید از نتایج عملیات فورًا با خبور سواخته    بریژنیفنهائی را به این اقدام شخص  مجوز
 .می شد

بوا خوود در بوارۀ احتموال انکشواف اوضواع در افغانسوتان فکور موی           کریوچکوف، لوبیانکهبه طرف  یاسینیووادر مسیر راه از 
مخوالفین اموین، رهبوری شووروی عودم اعتمواد خوود را بوه لیودر جدیود افغانسوتان            " ادننجات د"روشن بود که همزمان با . کرد

. آنچووه کووه ارتبوواط مووی گرفووت بووه رسوومیات، مسووکو اعووالم کوورد  کووه رژیووم جدیوود را بووه رسوومیت مووی شناسوود      . ابووراز میداشووت
نسوتان را بوه تموام کرسوی هوا      تقرر لیدر جدیود افغا بریژنیف از آمر خویش در این باره آگاهی یافت و فردا از نام  کریوچکوف
را به خشم آورده بود، او از عدم صوداقت و کوردار غیور     اندروپوفخیانت امین . اما اینهمه هیچ معنی نمی داد. تبریک گفتند

معلووم موی شود کوه تلگورام هوای کوه اخیورًا  از کابول عنووانی هموه اعضوای بیووروی              . قابل پیش بینی امین نهایت ناراحوت بوود  
 . موده بودند به نفع امین نبودندسیاسی مواصلت ن

چوی فیصوله ای بعمول خواهود آمود، ولوی موا بایود         " باالهوا "مشکل است پیش بینی کرد که در : "با خود می اندیشید کریوچکوف
مجوز تشدید فعالیت ها با پرچموی هوای متوواری و قبول از هموه       اندروپوفباید از . برای هرگونه چرخش حوادث آماده باشیم

ما حواال سوه تووس    . سروری و وزرای اسبق نباید آرام شوند، وقت آنها نیز بزودی فرا رسیدنی است. را گرفتببرک کارمل 
تا جایی که من قضاوت کرده میتوانم، . اینکه از کدام قطعه شروع خواهیم کرد این را به زودی خواهیم دید(. یا جیک استیم)

 ."بسیار زود خواهیم دید
او در حالیکوه جاکوت بافتوه شودۀ تقریبوًا      . بوا احتورام تموام اسوتقبال کورد     . بوی . جی. خارجی کی از رئیس ادارۀ کشفاندروپوف 

 :را فشرده گفت کریوچکوفخانگی به تن داشت و گره نکتائی خود را سست نموده بود از عقب میز برامده و با تبسم دست 
منظووور " )کشووف خووارجی"ل واحوود خوواص ، موون و تووو کوواری خوووبی کووردیم کووه از قبوو (والدیمیوورمصووغر نووام ) ولودیوواچطووور " 

 !"را ایجاد کردیم؟ جوانان وظیفۀ خود را خوب انجام دادند( است" زینیت"اندروپوف ایجاد گروپ تهاجمی 
از " زینیوت "اما باید خاطر نشان بسازم که در آنجا نوه تنهوا گوروپ    . ، خوب عمل کردنداندروپوفبلی، رفیق : " کریوچکوف

در کابول نیوز از خوود برازنودگی نشوان      . بوی . جوی . و نماینودگی کوی  " کشوف خوارجی  "کندان دفتر کار. خود شایستگی نشان داد
آنها واقعوًا هوم زنودگی خوود را بوه خطور انداختوه        . من فکر می کنم از آنها باید به شکلی از اشکال تقدیر صورت بگیرد. دادند
 ."بودند

 :بفکر فرو رفته سپس گفت. بی. جی. رئیس کی
اما چگونه؟ اگر ما به هیأت رئیسۀ شورای عالی اتحواد شووروی   . استی از آنها باید تقدیر صورت بگیرد بلی، تو حق بجانب"

ایون  : شواید بگوو مگوهوای از قبیول    . پیشنهاد ارائه کنیم، این بدان معنی است که ما ناخود آگواه عملیوات را افشوا خوواهیم سواخت     
؟ آنها چی کار خارق العادۀ ای انجام داده اند؟ بیا، با تقودیرها  بخاطر چی است. بی. جی. تقدیرهای دسته جمعی کارمندان کی

آنچه که ارتباط می گیرد . خود را در لیست عمومی شامل بساز" شمشیر زنان"در یکی از جشن ها تو هم . اندکی صبر کنیم
درست است؟  و . لی نداردمنتظر پیشنهادات تو هستم، تقدیر نامه ها، تحایف، مشک.( بی. جی. کی)به امکانات ادارۀ خود ما 

 "حاال برایم از آخرین اخبار کابل بگو، تره کی در چی وضعیتی قرار دارد؟ مردم در بارۀ امین چی می گویند؟
توره کوی بوا    : " آمور خوود را بوا اوضواع آشونا سواخته گفوت        کریوچکووف . آندو در عقب میز کوچکی در برابر یکودیگر نشسوتند  

از چگوونگی صوحت و سوالمتی وی هیچگونوه     . دسترسی بآنها منوع اسوت  . د قرار دارندهمسرش کمافی السابق در حالت تجری
از طریق امکانات خود و همچنوان از طریوق سوفیر موا در کابول دایموًا کوشوش میکنویم اموین را معتقود           . احوالی در دست نیست

آنچوه کوه ارتبواط میگیورد     . کار نگیورد بسازیم تا از تعمیل تضییقات علیه تره کی که اکنون از همه مقامها برکنار گردیده است 
برخوی از اعضوای   : باوضاع در رهبری حزب، باید گفته شود که اکنون درآن کدام مخالفت آشوکار بضود اموین بنظور نمیرسود     

کمیتۀ مرکوزی و شوورای انقالبوی بوا قاطعیوت و شوعورًا از اموین حمایوت میکننود، در عوین حوال هسوتند کسوانیکه اینکوار را از               
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اما تاجائیکه ما افغانها را می شناسیم با گذشت حداقل یکماه در اطراف اموین حتموًا آزرده خواطران،    . میکنندترس حیات خود 
 .ناراضی ها و کسانیکه از مقامها محروم مانده اند پیدا خواهند شد

د و تا جائیکه موا  باید گفت که چنین طرفدارانی واقعًا وجود دارن.  موجودیت طرفداران تره کی در اردو، بحثی است جداگانه
اما من ترس دارم که قیام های موذکور پراگنوده   . می دانیم در صورت ضرورت آنها می توانند به دفاع رهبر خویش برخیزند

 ."خواهند بود و به سرعت سرکوب خواهند شد
 "یعنی اینکه زمان تره کی دیگر به پایان رسیده است؟: "با قیافۀ متفکرانه پرسید اندروپوف

در عوین حوال بوا حضوور اموین موا نیوز موافقوت         . این را باید دیگر به تأریخ واگذار کرد. اندروپوفبلی، رفیق " :کریوچکوف
ولو اگر او مستقیمًا با امریکایی هاهمکاری نمی کند، اعمال او رویهمرفته ضرر فراوان به پروسۀ انقالبوی  . کرده نمی توانیم

 ."ربه قرار میدهدو حزب رسانده منافع ما را در افغانستان مورد ض
این من و تو هستیم که اینطور فکور موی کنویم، در حالیکوه چنوین      : " را متؤقف نموده گفت کریوچکوفبا لحن نرم اندروپوف 

آیا تو مطموئن اسوتی کوه هموه اعضوای بیووروی سیاسوی اموین را         . تصامیم را باید صرف بیوروی سیاسی حزب ما اتخاذ نماید
. . . اصوالً " اداموه داد  انودروپوف  . دستهایش را به عالموت نوامعینی بواال انوداخت     ریوچکوفک" همین طور ارزیابی می کنند؟

بوه دسوت موی آورد     اوسوتینوف توا جائیکوه مون موی دانوم اطالعواتی را کوه وزیور دفواع          . من نیز اطمینان ندارم! گپ همین است

پونومواریوف . تا آخرین لحظه از خود تردد نشان خواهد داد گرومیکو. محتوای دیگری دارند
   

؟ دور از امکوان نیسوت کوه    

 .شویفتۀ لفواظی هوایی جعلوی انقالبوی اموین گردیوده باشود        " انترناسیونالیزم بوین المللوی کمونیسوتی   "این مرد سالخورده و طرفدار 
به سرعت حول و   ستالینهمه مسائل را با استفاده از روش های " سخت عالقمند و طرفدار شعار هایی از قبیل  پونوماریوف

معلوموات را هرچوه بیشوتر جموع آوری کنیود و      :  مون از توو یوک خوواهش دارم    . فلهذا بیوا کوه عجلوه نکنویم    . است" کردن فصل
در همه اعمال خوود  . و در مورد هر آنچه که به نظر تان جدی برسد بمن گذارش بدهید. اوضاع را زیر کنترول داشته باشید

 ."را در نظر داشته باشید" مقام"توصیه های 
بطوور مثوال   .  توصیه های مذکور را بخاطر داشوت  کریوچکوف .می گفتند" مقام"یام کمیتۀ مرکزی حزب را معمواًل در آن ا

در مرحلوۀ جواری از داشوتن روابوط بوا اموین       : " شرایط عینی را باید در نظر داشت، بودان معنوی کوه   "در آنها گفته می شد که 
پیگیرانه به خرچ داده شود تا از تضییقات علیه طرفداران تره کوی   در عین حال باید تالش های. نباید اجتناب صورت بگیرد

رهبوری جدیود بایود هرچوه بیشوتر بورای شوناخت ماهیوت سیاسوی و اهوداف آن           از تماس ها بوا  . و سائر مخالفین جلوگیری گردد
و بوه اجورای    بوه مشواورین نظوامی و سوائر متخصصوین هودایت داه شوود توا در محوالت کوار خوویش بواقی مانوده             . گردداستفاده 

ارسوال تسوولیحات و  . وظوایف خوود اداموه داده و از اشووتراک در فعالیوت هوایی تضووییقاتی علیوه مخوالفین اموین خووودداری نماینود         
از امین خواهش شود تا علیوه توره کوی از هیچگونوه اقودامات تضوییق کننوده کوار         ."  برای مدتی متوقف گردند"تخنیک نظامی 

در رسانه های گروهی صرف از حوادث بدون هرگونه تبصره هوا و تفسویرها در موورد     .نگیرد و محکوم به کدام جزا نشود
 .اوضاع خبر داده شود

 
 *** 

در کمیتوۀ مرکوزی حوزب کمونیسوت     . طی ماه سپتمبر رهبری شوروی مصوروف مطالعوه و تحلیول اوضواع در افغانسوتان بوود      
شوش کننده ای را که هر روز از کابل مواصولت  ، وزارت دفاع  و وزارت امور خارجه اطالعات م.بی. جی. شوروی، کی

گذارشات و پیشنهادات مختلف تحریر و ترتیب می شدند و در عقب دروازه هوای شودیدًا   . میکرد تحلیل و ارزیابی می نمودند
ه هنوز هیچگونه فیصلۀ ستراتیژیک بوه ارتبواط تعوویض حاکمیوت در افغانسوتان اتخواذ نگردیود       . بسته جلسات به راه می افتادند

 .بود، اما اوضاع همان سو در حرکت بود
او به شدت از امین بخاطر . دائر کرداندروپوف  شوروی را شخص. بی. جی. سپتمبر جلسۀ هیأت رهبری کی 21به تاریخ 

غصب قدرت انتقاد نموده، اما در عین حال از همه شبکه هایی که در افغانستان کار میکردند خواست توا در رژیوم عوادی بوه     
موا  : " بوا لحون دیپلوماتیوک عوالوه کورد     . بوی . جوی . رئیس کوی . خود ادامه داده  و دستخوش هیچگونه تحریکاتی نشوندفعالیت 

باید اوضاع عینی را در نظر داشته باشیم و در روشنائی آن هرگونه اقدامات الزم را اتخاذ نمائیم و بدین ترتیب به همکواری  
 ."االی امین حفظ نموده باشیمخود با رژیم جدید ادامه داده و نفوذ خود را ب

. به مسکو خواسته شودند  زاپالتینو  گوریلوفیک هفته بعد برای گذارش دهی در مورد اوضاع  افغانستان مشاورین نظامی 
 اوستینوف، وزیر دفاع آگارکوف، لوی درستیز یپی شیفگذارشات آنها را به نوبت رئیس عمومی امور سیاسی  قوای مسلح 

هور کودام از ایون موأمورین عوالی رتبوه مخصوصوًا بوا کنجکواوی تموام از           . استماع نمودنود  پونوماریوفی و منشی کمیتۀ مرکز
چهرۀ اصلی امین کدام است؟ آیا میتوان باالی او اعتماد کرد؟ وفواداری او بوه اتحواد    : مشاورین در مورد امین سؤال میکردند

 ...شوروی تا کدام حد صادقانه است؟
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آنها کوایف کواری لیودر جدیود افغانسوتان را نهایوت بلنود       . ضعگیری قبلی خویش وفادار باقی ماندندجنرالهای دعوت شده به مو
ارزیووابی نموووده، ضوومنًا از تمایوول بووه عووادات نمایشووی و تمثیلووی وی نیووز یوواد آوری نموووده و بووی رحمووی هووایی او را در برابوور    

بوا یوک صودا     زاپالتوین  و گوریلووف امین، در اینجوا  " زمسوویتی"آنچه ارتباط میگرفت به . مخالفین سیاسی نیز نفی نمی کردند
بوا گرموی    زاپالتوین ." او دوست مطمئن و آزمایش شودۀ شووروی اسوت   : "کوشش کردند هم صحبتان خود  را معتقد بسازند که

نوامبر ۱تاریخ :  را مقدس می داند روز امین در زندگی خود دو: می گفت
   

می 9و   
پس از شنیدن این  اوستینوف" .   

ه به دلیل نامعلومی گرفته خاطر گردیده به جنرال های خوود توصویه نموود توا پوس از برگشوت بوه کابول هرچوه نزدیکتور بوا            هم
شما در آنجا بوا یکودیگر   . از آنها اطالعات دیگر می رسند: "و با ناراحتی افزود." همکاری داشته باشند" همسایگان نزدیک"

 ."م بگیریمدر توافق قرار ندارید و ما باید اینجا تصمی
بگووذار شووراب کووم بنوشوود، در : "لووب بووه شووکایت گشوووده بگویوود بوگوودانوفکووه شخصووی بووود اصووولی کوشووش کوورد از  زاپالتووین

بووی اعتنوائی نشوان داده دسووتانش را تکوان داده  و بودین ترتیووب      اوسوتینوف ولوی  ." اینصوورت اطالعوات هووم عینوی خواهنود بووود    
 ...فهماند که آنها میتوانند بروند

در کمیسیون مذکور بورای اولوین   . به جلسۀ کمیسیون بیوروی سیاسی نیز دعوت شدندپوزانوف و  ایوانوف کجا بای گوریلوف
و شاید )حسب عادت حین ابراز نظر در کمیسیون  پوزانوف. بار امکان اعزام قوای شوروی به افغانستان بررسی می گردید

حورف خوود را زد   . . ." ولی از سوی. . . از یک سو"از قبیل  با جملۀ مبهمی( گرومیکوهم در اثر توصیۀ آمر مستقیم خود 
امکووان اعووزام قوووا را نفووی نکوورده  ولووی توضوویح داد کووه اینکووار تحووت چووی شوورایطی بایوود   ایوانوووف ". رفووع مسووؤولیت کوورد"و 

حضوور نظوامی شووروی در افغانسوتان نبایود تشودید       : "باالی موضوع خوود ایسوتادگی میکورد     گوریلوفصرف . صورت بگیرد
 ."قوای مسلح این کشور می توانند وظایف خود را انجام دهند. رددگ

وزیور   گرومیکوو . در این میان تماس ها میان رهبوری دو کشوور را نمیتووان گفوت کوه منجمود شوده ولوی متوقوف گردیوده بودنود           
الس عموومی  امور خارجۀ شوروی یگانه عضو بیوروی سیاسی بود که طی این مدت با همتای افغانی خود شاه ولی حین اجو 

از همتای افغان خوود خواسوته بوود توا در بوارۀ اوضواع افغانسوتان         آندری گرومیکو. ملل متحد در نیویورک مالقات نموده بود
 .معلومات بدهد

اموا چنودی پویش موا بوا دشوواری هوای کوه در         . اکنوون اوضواع کواماًل آرام اسوت    : " اطمینان داده گفته بود گرومیکوشاه ولی به 
اوضواع بخواطر آن بوه    . الب عرض اندام نمووده بودنود و بایود ُطورق حول آنهوا جسوتجو میشود مواجوه شوده بوودیم           برابر مسیر انق

پیچیدگی میگرائید که تره کی کیش شخصیت خود را تورویج نمووده و گروپوی از عناصور فاقود تجربوه و غیور مطموئن را دور         
. اشخاص بی شمار مصروف بود ین دلیل به  دستگیرادارۀ امنیت دولتی بدو. قانونیت نقض میگردید. خویش جمع کرده بود

هنگامی که تره کوی ملتفوت شود کوه رهبوری حوزب دیگور از او        . روی مسائل مذکور در رهبری حزب مباحثه صورت گرفت
 ."پشتیبانی نمی کند او توطئۀ را بخاطر از بین بردن امین به راه انداخت

 "وطئۀ جا داشته است، یا این صرف حدسیات است؟چگونه تثبیت گردیده است که ت: " سؤال کرد گرومیکو
ترتیب گردیده بود و یکی از اعضای صوادق حوزب در موورد پوالن موذکور      " اگسا"طرح پالن قتل در  مقر ادارۀ : " شاه ولی

 در بوارۀ حادثوه ای کوه در ارگ رخ داده بوود و در     گرومیکوشاه ولی سپس با تفصیالت به ." رفیق امین را باخبر ساخته بود
حوین صوحبت تلفوونی بوا اموین       پوزانووف او بطور خاص تأکیود نموود کوه سوفیر     . ون به قتل رسیده بود حکایت کردړنتیجۀ آن ت

 .اطمینان داده بود که در صورت رفتن امین نزد تره کی هیچ چیزی او را تهدید نمی کند
ت صورت گرفته بود که سوفیر شووروی کوه    شما فکر می کنید که اینکار عمدًا در آنوق: "با دلتنگی توضیح خواست گرومیکو

 "در جریان حوادث نبود در آنجا قرار داشت؟
پس از آنکه سفیر شوروی به امین اطمینان داد که حیات او را هیچ چیزی تهدید نمی کند، امین بوه آنجوا آمود، اموا     : " شاه ولی

 ."او با محافظین خود بود
 "تره کی اکنون در کجا است؟" : موضوع ناخوشایند را تغییر داده پرسید گرومیکو

 ."در کابل است: "شاه ولی جوابی مبهمی داد
شاه ولی اطمینان داد که اوضاع . از چگونگی اوضاع در داخل حزب، در والیات و اوضاع نظامی جویا شد گرومیکوسپس 

یوق اموین قورار گرفوت،     پس از آنکه در رأس رهبری وزارت دفاع شوخص رف : " اکنون بهتر از یک ماه قبل بوده عالوه نمود
قوای دولتی در نبردها چندین پیروزی بزرگ را بدسوت آوردنود، بطوور مثوال قووای مسولح توانسوتند چنود ناحیوه را در جنووب           

 ."شورشیان مجددًا بدست بیاورند ازکشور 
به حوادث اخیر عکس العمل اضالع متحدۀ امریکا در رابطه . بسیار خوب: " به تغییر حاکمیت اشاره نموده پرسید گرومیکو

 "در افغانستان چگونه است؟
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رسانه های گروهی در مورد ما بسیار می نویسند ولی احساس می شود که اضالع متحدۀ امریکوا هنووز موضوع    : " شاه ولی 
 ."خود را در قبال ما تا اخیر تعیین ننموده است

هوا هنووز متوردد اسوتند،      ییکوه امریکوا   بلوی، تصوور موا نیوز همینطوور اسوت      : " حسب عادت لبهایش را جویوده گفوت   گرومیکو
 ."نمیتوانند روش معینی را انتخاب کنند

 

کودتوای موذکور اوضواع بودون آنهوم موبهم را       . این یک واقعیت بوود کوه کودتوا در کابول بورای اضوالع متحوده غیور مترقبوه بوود          
اسوت سرگشوتگی دیپلوماتهوا و     از اسناد اشد محرم آنوقت کوه اکنوون مهور محرمیوت از آنهوا برداشوته شوده        .سردرگم تر ساخت

بوا  (. تلگرامهوا از سوفارت، گذارشوات تحلیلوی شوبکه هوایی اسوتخباراتی       )مأمورین استخباراتی امریکا را میتوان مالحظوه کورد   
آنکه اسناد مذکور معلومات مفصل را در مورد آنچه رخ میداد در بوردارد، اموا موؤلفین آنهوا در ارزیوابی هوای خوویش نهایوت         

 1۱ذارش موورخ  گو در څ آمسوتو بطوور مثوال   . و مخصوصًا در پیشگوئی های خویش از احتیاط کار گرفته انود نکته سنج بوده 
: " نظریووات دیپلوماتهووا و افغانهووای خبووره بووه وزارت امووور خارجووۀ کشووور خووویش نوشووته بووود سووپتمبر خووویش بووا نقوول قووول از 

ه در شورایط کنوونی آنهوا انتخوابی جوز پشوتیبانی از       شوروی ها با آنکه از امین دل خوش ندارند، اما چنین به نظر می رسود کو  
. . . حاال دیگر امین برای شوراها همه چیزی که برایشان باقی مانده است موی باشود  . . . امین جاه طلب و بی رحم را ندارند

 ."حمایت و حفاظت کند" حزب برادر و انقالب مترقی "او یگانه ابزاری است که از طریق آن مسکو می تواند از 
شارژدافیر سفارت امریکا در کابل در نامۀ بعدی خود عنوانی وزیر امور خارجۀ امریکا جرئت کرده بوود بعضوی پیشوگوئی    

احتمال زیاد می رود که میان قطعات اصلی اردوی افغانستان تحوت رهبوری   . بحران هنوز خاتمه نیافته است: " های را بکند
یکی از مأمورین رسمی حکومت افغانسوتان دیوروز   . داخلی به راه بیافتد طرفداران تره کی یا سائر عناصر غیر امینی جنگ

طی صحبتی با یکی از منسوبین سفارت ما رهبری کنونی افغانستان را مشتی از گوژدم هوا کوه یکودیگر را مرگبوار نویش موی        
احتموال اینکوه اموین بوه     : " دۀ مذکور با عدول از نزاکت های دیپلوماتیک در بارۀ امین نوشته بوو در نام څآمستو." زنند، نامید

 ."پیری برسد و در بستر خواب بمیرد مساوی به صفر است
 .این دیپلومات امریکائی تو گوئی علم غیب داشت

بهتور شودن   "ۀ نزدیوک بوه لیودر جدیود افغانسوتان عالمواتی در موورد        تن خبر داد کوه از حلقو  گتمبر به واشنپدر اواخر س څآمستو
 .چینل های استخباراتی نیز خبر مذکور را به واشنگتن رسانده بودند". ی شوندروابط با حکومت امریکا دیده م

و سائر ادارات کشفی اضالع متحدۀ امریکا در همین وقت میموراندوم محرمی را ترتیب داده و در . ای. آی. تحلیلگران سی
وئی نماینوود و اینکووه اتحوواد  آن کوشووش کردنوود آنطوورف افووق را نگریسووته و انکشوواف اوضوواع را در ُکوول در شوورق میانووه پیشووگ     

صورف نظور از آنکوه سوند موذکور در جموالت نهایوت محافظوه کارانوه و          . شوروی کدام اقدامات را روی دست خواهود گرفوت  
در   ."حضوور نظوامی اتحواد شووروی بوزودی افوزایش خواهود یافوت        " ساده ترتیب گردیده، در آن مستقیمًا گفته شده اسوت کوه   

ما هیچگونه عالیم آنرا که اتحاد شوروی قووای زمینوی   : " ند گذارش گفتۀ فوق را نفی میکردعین حال جملۀ بعدی در همین ب
 ."را برای یک هجوم وسیع به قلمرو افغانستان آماده بسازد مشاهده نمی کنیم

 از یکطورف سوند خبور موی    . اگر این سند در آنزمان بدست جنرال های شوروی می افتاد، آنها را شدیدًا بهوت زده موی سواخت   
ملوه هوایی   عکوماندو را داخل افغانستان نموده و آنرا در ناحیۀ بگرام مستقر ساخته و گویا به  لوایداد که اتحاد شوروی یک 

از جانوب دیگور در سوند    . هیلیکوپترهای جنگی و تانک ها مستقیمًا اجازه داده شوده بوود توا در عملیوات جنگوی اشوتراک نماینود       
رهبووری شوووروی از ."  و در مبووارزه بووا شورشوویان از قوووای خووود اسووتفاده خواهوود کوورد مووا بوواور نووداریم کووه مسووک: " آمووده بووود
." بخوبی درک می کند که در صورت اعزام قوا با چی دشواری های بی پایان نظامی و سیاسی مواجه خواهد شود "یکطرف 

. بیشتر جاه طلبانه است 19۱3روشن است که منافع شوراها در افغانستان امروز در مقایسه با قبل از سال "از جانب دیگر، 
مسکو ایجاد یک دولت مارکسیستی را در افغانستان به حیث عامل تطبیق پالن هوای سوتراتیژیک و منوافع سیاسوی خوویش در      

   ."منطقه می داند
ی چنین به نظر می رسد که تحلیلگران شبکه های استخباراتی که در تدوین و ترتیب این سند سوهم گرفتوه بودنود بودینترتیب مو     

آنهوا کودام تصووری روشونی از طورز      . خواستند خود را در صورت انکشاف اوضواع در آینوده بوه اشوکال گونواگون بیموه کننود       
 .العمل مسکو در دورنمائی قریب الوقع نداشتند

 .باید گفت که این تعجب انگیز نیست، زیرا مسکو در آن ایام هنوز خودش هم طرز دید معینی نداشت
آنهوا  . معاش خود را مفوت بدسوت نموی آوردنود    . ای. آی. مراندوم مذکور می رساند که مأمورین سیدر عین حال محتویات می

در  این مورد نویسوندگان  . را با پرچمی هایی که در اروپای غربی متواری بودند تعقیب می کردند. بی. جی. تماس های کی
را معتقد می ساختند توا بوه افغانسوتان برگردنود،      (منظور پرچمی ها است)سند یادآور می شوند که مأمورین شوروی مخالفین 

 .دی نظامی به آنها یاری برسانندتاکو سازماندهی در به آنها وعده داده می شد که مورد حمایت قرار گرفته و حتی
هوا خبور موی     ییآگاهانوه یوا نواخود آگواه بوه امریکوا      " پرچم"دور از امکان نیست که معلومات متذکره را کسی از میان رهبری 

 .داد
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ولوی انصوافًا   . اضالع متحده رسمًا با افغانستان روابط دوستانه داشته و حتی به اعطای کمک ها بوه ایون کشوور اداموه موی داد     
معاون وزیر امور خارجۀ اضالع متحدۀ امریکا آخرین مأمور عالی نیوسوم . باید گفت که حجم این کمک ها خیلی محقر بود

حوین اقوامتش بوا جانوب افغوان موافقتناموه        نیوسووم . از افغانستان بازدید بعمول آورده بوود   رتبۀ این کشور بود که در ماه جوالی
. در هلمنود و کموک در تولیود گنودم را بوه امضواء رسوانید       " عوۀ انورژی آبیواری   وپایان رساندن کار اعمار مجم"هایی در مورد 

واشونگتن شوروع   . ین مسلح جان می گرفوت ولی در عین حال در عقب پالیسی رسمی با تمام قوت ستراتیژی حمایت از مخالف
جون از بوتول     .به حمایت از تند روان اسالمی کرد که بیست سال بعد به دشمنان اصلی اضالع متحدۀ امریکوا مبودل گردیدنود   

 .خارج شده بود
 

 *** 
 برخووی از. در مووورد آخوورین روزهووای حیووات مؤسووس حووزب دیموکراتیووک خلووق افغانسووتان معلومووات زیووادی در دسووت نیسووت  

هیچگونه اسوناد یوا حکایوات تقریوری     . مدارک و شواهد نشان می دهند که مسکو از دست دادن تره کی را بزودی پذیرفته بود
که بازگو کنندۀ تدوین یا ترتیب کدام پالن جودی اسوتعمال نیوروی نظوامی بورای آزاد سواختن توره کوی باشوند در دسوترس قورار            

 .دیگر باخته شده تلقی نموده بودغالبًا قطعۀ تره کی را . بی. جی. کی. ندارد
سپتمبر، یعنی بالفاصله پس از کودتا در افغانستان، بیوروی سیاسی حزب کمونیست به منشوی هوای اول حزبوی     1۳به تأریخ 

در تلگرام مذکور . فرستاد" در بارۀ اوضاع افغانستان" در جمهوریت ها، ایالت ها و والیات تلگرام محرمی را تحت عنوان 
 :ه بودضمنًا آمد

دولتی افغانستان مخالفت های جدی میان طرفداران تره کی و امین بخاطر قدرت جریان  -مدتی است که در رهبری حزبی" 
 .داشته و اکنون شکل مبارزۀ عملی را به خود اختیار نموده است

بوه نوور محمود توره کوی و       نیود بریژنیوف  وئلی سیاسی و شخصًا از نوام  وبا در نظر داشت انکشاف اوضاع ما فورًا از نام بیور
هم تره کی و هم امین اعالم داشتند که درخواسوت موا را   . . . حفیظ اهلل امین پیام فرستادیم و جدًا خواهش کردیم تا متحد شوند

 . . .اما در عمل اوضاع به شدت به وخامت گرائید. می پذیرند
تعوویض قومانودان هوای قطعوات و واحود      . ده انود اکنون در این کشور مسؤولین وزارت داخلوه و ریاسوت امنیوت تعوویض گردیو     

 .عالیم نشان می دهد که تره کی از مقام هایش برطرف ساخته خواهد شد. های نظامی ادامه دارد
باید خاطر نشان ساخته شود کوه رئویس شوورای انقالبوی و منشوی عموومی حوزب دیموکراتیوک خلوق افغانسوتان طوی روزهوای             

مشوره ها و توصیه هایی را کوه کمیتوۀ مرکوزی حوزب کمونیسوت شووروی بوه        . ان داداخیر مخصوصًا از خود بی ارادگی نش
وی بخاطر انتظام فعالیت رهبری دولتی می داد، در عمل پیاده نمی گردید، اگر چه در حورف طبوق معموول او بوا مالحظوات      

 .ما مؤافقت می کرد
موصووف اعوالم داشوته    . اموین سور و کوار خوواهیم داشوت     حاال دیگر روشن است که ما منبعد با لیدر جدید افغانستان حفیظ اهلل 

 ."است که رژیم موجود در کشور را حفظ خواهد کرد
معنی می داد که رهبوری شووروی بواالی توره کوی      " تره کی از خود بی ارادگی نشان داد" در حقیقت در تلگرام مذکور جملۀ 

 .چلیپا کشیده بود
یکووی از . ت بیوووۀ وی نووور بووی بووی تووره کووی بووه مووا حکایووت کوورد   در مووورد اینکووه بووا مؤسووس حووزب بعوودتر چووی صووورت گرفوو  

در منوزل روشون و دو طبقوه ای در ناحیوۀ مفشون کابول بوا وی         1939نویسندگان ایون کتواب در یکوی از روزهوای مواه دسومبر       
 .مالقات کرد

 

 : نور بی بی تره کی، بیوۀ منشی عمومی حزب دیموکراتیک خلق
 

دفتر خود رفقای شوروی را می پذیرفت مون در اتواق خوواب کوه نوه آنقودر دورتور از        آنروز که شوهرم برای آخرین بار در "
مون از اتواق خوواب بوا دوش بوه      . ناگهان از آنسوی دروازه صودای فیرهوا بگووش رسوید    . دفتر منشی عمومی قرار داشت بودم

موی بوه فورقش و دیگوری بوه      معلووم موی شود کوه یوک مر      ظواهراً  . ون را که در خون غلط می زد دیودم ړدهلیز برامدم و آنجا ت
برعالوه مرمی به شوانۀ یکوی از افوراد دیگور     ." این کار نفرهای امین است: " محافظین به من گفتند. بغلش اصابت نموده بود

عظیم که داکتر ما بود در آن لحظه در حال بردن چوای بوود و   . ما به نام عظیم نیز اصابت نموده و او را مجروح ساخته بود
 .رها قرار گرفته بودتصادفًا زیر فی

تره کوی بوه اموین تلفوون نمووده از      . رفقای شوروی فورًا آنجا را ترک کردند. اینهمه حوالی ساعت چهار ظهر به قوع پیوست
تره کی از امین خواهش کرد . او پرسید که چرا این عمل را انجام داد؟  من نمی دانم که امین به شوهرم چی جواب داده بود

توره  " . فوردا : "اموین در جوواب گفتوه بوود    . ارگ برداشته و هدایت بدهد تا بند و بست تودفین او را بگیرنود   ون را ازړتا جسد ت
: کی با خواهش مشابه به لوی درستیز و قوماندان گارد نیز مراجعه نموده ولی آنها نیز در جواب گفتۀ امین را تکورار کردنود  
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خاموش بودنود و هویچکس نوزد موا نموی       ها همه تلفون. قصر قطع گردیدبزودی هرگونه ارتباط ما با دنیای بیرون از ." فردا"
 .آمد

او باور داشت که عقل سلیم پیوروز خواهود شود و هموه دشوواری هوا رفوع        . در شروع شوهر من زیاد ناآرام به نظر نمی رسید
رفوودار خووونریزی و شوووهرم ط. و اینکووه دوسووتان شوووروی بووه امووین اجووازه نخواهنوود داد تووا کارهووای احمقانووه بکنوود  . مووی شوووند

ایون یوک حقیقوت کواماًل روشون اسوت کوه او اموین را بسویار          . خشونت نبود، بوه صوداقت و  قووت احسواس رفیقانوه بواور داشوت       
 .دوست داشت، او را شاگرد نهایت وفادار، صادق و با استعداد خود حساب می کرد

تون  دو  موا  بوا ." د توا سوالح را بوه زموین بگذارنود     بوه محوافظین خوود امور کنیو     : " روز بعد از امین پرزه خطی با متن ذیل رسوید 
در شوروع آنهوا بوه قاطعیوت گفتنود کوه نموی خواهنود از اوامور اموین اطاعوت            . محافظ به نامهای ببرک و قاسم باقی مانده بودنود 

تأکید موی   محافظین اعتراض کنان." الب، یعنی نظم، بنابرین شما باید اطاعت کنیدقان: " تره کی به قناعت آنها پرداخت. کنند
ون را زیور مرموی هوا    ړتو  را، یعنوی  او همانطوری که دیوروز دوسوت خوود   . به حرف های امین اعتماد نداشته باشید: " نمودند

: " توره کوی بوا لحون نورم مخالفوت موی کورد        ." او تا آخر پیش خواهد رفوت . قرار داد شما را نیز خونسردانه از بین خواهد برد
من تموام زنودگی خوود را    . ما دوستان سابقه دار و صادق و وفادار استیم. این امکان ندارد .نخیر رفقا، شما حق بجانب نیستید

 "وقف انقالب کرده ام، هدف دیگری در زندگی نداشته ام، این را همه می دانند، پس برای چی مرا باید از بین ببرند؟
توره کوی بواز هوم     . فتنود توا یکودیگر را بکشوند    ببرک و قاسم بخواطر آنکوه خوود را تسولیم نفرهوای اموین نکورده باشوند تصومیم گر         

همه فکر خواهند کرد که شما توطئه گر بوده ایود  . این کار درست نیست: " تا آنها را از اینکار منصرف بسازد  ش کردکوش
مون و  . من نیز آنها را معتقد می ساختم تا به چنین اقدامی متوصل نشووند . و بدینترتیب خواستید از مسؤولیت خود را برهانید

 .شوهرم به آن باور بودیم که همه چیزها سر به راه خواهند شد
مشاهده نمودیم که چگونه جالدان امین آنها را مثل بزغالوه هوا هنگوام بزکشوی      تمام و ما با وحشت. ایندو خود را تسلیم نمودند

 را و براسوتی هوم آنهوا   . کننود انسان ها را صرف وقتیکه به اعدام می برند همینطوور کوش موی    . کشان کشان کدام طرف بردند
 .از بین بردندتقریبًا بالفاصله 

بوا  . بوردیم  به سور موی  ما بدون هرگونه تماسی با خارج در شرایط حبس خانگی . طی سه روز بعدی با ما کسی کاری نداشت
بعدتر هموه  . بودند خانه سامان و آشپز هم همرای ما. ما برادر تره کی با دو کودکش، و یکی از  برادر زاده هایش نیز بودند

شوب   بعود  چنود روز . نسویم بواقی مانوده بوود     مدیگر با ما صورف آشوپزی بوه نوا    . خویشاوندان و پرسونل را به کدام طرفی بردند
فیصله بعمل آمده است تا شما در تعمیر دیگری جابجا شوید، : " هنگام افسران ادارۀ امنیت ما را از خواب بیدار ساخته گفتند

 ."زود آماده شوید
موی گفتنود، موا را در هموین خانوه      " سومت جمعوه  "در محوطۀ ارگ خانۀ است که جدا از سائر عمارات موقعیت دارد و بوه آن  

زموین اتواق بوا گورد     . بوه اتواقی کوه موا را آوردنود کواماًل خوالی بوود، البتوه اگور چپرکوت سوخت را در نظور نگیوریم              . مقیم ساختند
آیوا مگور موا کودام جرموی را      : " مون از توره کوی پرسویدم    . شباهت داشوت  زندان اتاق بیشتر به اینهمه. ضخیمی پوشیده شده بود

این یک اتواق  . همه چیزها سر به راه می شود. پروا ندارد: " تره کی با لحن همیشگی فیلسوف مآبانه گفت" مرتکب شده ایم؟
 ."ون ما زندگی خواهیم کردفرق نمی کند اکن. من می دانم که قباًل در اینجا عساکر بود و باش داشتند. معمولی است

ولوی هور روز خوواهش موی     . شوهرم کاماًل آرام بوود . در این خانه ما هشت روز به سر بردیم. من گرد و خاک را پاک کردم
من شاگردانی . انقالب تمام زندگی مرا تشکیل می داد: " و همیشه تکرار می کرد. با امین مالقات کند اجازه بدهند که کرد تا

بیمواری  ، او شصت و دو سال داشت." من دین خود را ادا نمودم. گذاشته ام که آرمان مرا به سر خواهند رسانداز خود باقی 
 .صرف موهایش سراپا سفید شدند. نداشت

فشوارم بسویار   : من واقعًا خود را خوب احساس نموی کوردم  . مرا نزد داکتر ببرند خواهند می اندکی بعدتر به من خبر دادند که
از : " بوه او گفتنود  " شما چرا می خواهیود او را شوب بوا خوود ببریود؟     : " شوهرم پرسید. شب داکتر و افسر آمدند. دباال رفته بو

 ." غیر ضروری بر خواهند خواست" گپ های"طرف روز مردم می توانند ببینند و 
در آنجوا مون سوائر    . تنوام داشو  " کوتوۀ گول  "تعمیور موذکور   . مرا به یک تعمیور دیگور کوه همینجوا در ارگ قورار داشوت آوردنود       

آنهوا  " چرا مرا اینجا آوردید؟ شما وعده کرده بودید که مرا تداوی می کنیود؟ : " من سؤال کردم. اعضای خانوادۀ خود را دیدم
. اما آنها نه فردا صوبح، نوه روز و نوه هوم شوام برگشوتند      ." ما بزودی بر می گردیم. تا فردا صبح صبر کن: " در جواب گفتند
 .راد را هیچگاه ندیدممن دیگر این اف

از کجوا بگیوریم؟ موردم هویچ     : " به من با لحن توهین آمیز می گفتنود . خواهش کردم تا به من دوا بدهند. صحت من خوب نبود
وقتی کسی را از جمله ای طرفداران امین می دیدم، التماس می کردم تا مورا دوبواره نوزد همسورم     ." چیز ندارند و تو بده، بده

 . در جواب صرف می خندیدند اما آنها. ببرند
ولوی صورف پوس از سوه مواه، پوس       . همانجا من از مرگ شوهرم خبر شدم. یکی از شبها ما را به زندان پلچرخی انتقال دادند

به من حکایت کردند که باز هم شب هنگوام نوزد شووهرم سوه منصوب دار گوارد بوه نوام         . ئر تفصیالت آشنا شدمسا از رهائی با
افسران به شووهرم گفتنود توا بوا آنهوا از      . او در برابر آنها در چپن خود آرام ایستاده بود. دود آمده بودندهای اقبال، روزی و و
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: ولوی بوه او گفتنود   . شووهرم آب خواسوته بوود   . تعمیر خارج شود چون گویا می خواهنود او را بوه تعمیور دیگوری منتقول بسوازند      
او به افسران جعبۀ کوچکی را که در آن در حودود چهول و پونج    . دتره کی دیگر به همه چیز پی برده بو." حاال وقتش نیست"

سوپس از  . هزار افغانی بود، چیزیکه طی تمام زندگی توانسته بود پس انداز نماید داده و خواهش کرده بود آنورا بوه مون بدهنود    
افسوران دسوت و پوای    " .این را به رفیق امین بدهیود : " دستش ساعت را کشیده و کارت حزبی را از جیبش بیرون نموده گفت

انودکی  . بوا هموین بالشوت او را خفوک کردنود     . تره کی را بستند و او را روی زمین انداختند و باالی سرش بالشوت را گذاشوتند  
 .بعد در مورد مرگ تره کی شخص قوماندان گارد جانداد خبر داد

 . اینکه شوهرم را در کجا دفن کردند من خبر ندارم
هویچکس  . چرا رفقای شوروی کمک نکردنود؟ هوم سوفیر و هوم جنوراالن وعوده داده بودنود       :  " ردمبعدتر من بارها سؤال می ک

 .برایم جواب داده نمی توانست
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 فصل هشتم
 

   ..."کابل شهر آفتاب و گلوله هاست "   حکم اعدام .8
 

 

وی پوس از یوک سوده نیوز      شاید حتی در خیالش هم نمی آمد که این جملۀ  شواعرانۀ " نوبل"برندۀ جایزۀ     ریدیارد کیپلینگ 
 .سر زبانها خواهد بود

آفتواب در ایون شوهر بامودادان از آنسووی کووه هوا سور         . آفتاب کابل مثل گذشته ها خیره کننده بوده و روشنائی جشن گونوۀ دارد 
 میکشد و بالفاصله خبر میدهد که امروز آسمان آبی، هوا گورم و فرارسویدن یوک نووع مسورتی را کوه بوه دشوواری میتووان بوا          

 .کلمات بیان کرد نوید میدهد
زوزۀ گلولوه  . در این شهر کمتر روزی را میتوان سراغ نمود که طی آن صدای فیر ماشیندار یا راکوت انودازی بگووش نرسود    

 .ها در کابل به مراتب معمولی تر از نوای پرندگان است
پار نور گواو هوا زیور آفتواب درشوت و سووزان        مانند سده های . در افغانستان تو گوئی زمان به ارادۀ نامریی توقف نموده است

مرکوب هوای کوچوک انودام در کوچوه هوای       . توسط دهقانی پا برهنه و لباس فرسوده به تن برای قلبه به پیش انداخته می شوند
کووزه گور در دوکوانش در برابور     . پر از گرد و خاک چوب و بتوه هوای خشوک را بورای سووخت در اجواق هوا حمول موی کننود          

ک تبواری بوا لنگوی    یانی کوزه گری خوود را دور موی دهود، در همجوواری وی در دوکانوک مشوابه، افغوان سو        انظار چرخ باست
جمعی از بچه هوای ولگورد در چهوارراهی پور از     . بلندش، دست ها به کمر در میان توپ های تکه های جال دار نشسته است

دوکانوودار سووالخوردۀ دواهووای . د حلقووه زده انوودگوورد بووه دور دو  خروسووی در حووال جنگیوودن کووه پاهایشووان را بووا طنوواب بسووته انوو 
هزاره ها با تحمل مشقات کراچوی هوای پور از بوار و ثقیول خوود       . یونانی، با آواز بلند محصوالت ساخت خود را تبلیغ می کند

 .از مسجد آواز پر ارتعاش و طویل مال که مسلمان ها را برای ادای نماز دعوت می کند به گوش می رسد. را کش می کنند
کودکان دست نگر، با تن های ناپاک و لباس های پاره از هر سو سر می زننود و دسوت هوای الغور خوود را دراز نمووده موی        

 . . ."یک روپیه بده، یک روپیه بده: " گویند
سرنوشت آنها بیشتر بوه یوک سویاه چواه     . چنین احساس می شود که سرنوشت بدی این کشور را در چنگال خویش گرفته است

 . . .اردشباهت د
نظام شاهی توسط رژیم جمهورت تعویض یافت، سپس کمونیست های محلی که از طرف شوراها حمایه می شودند بوه قودرت    

. پس از آنها نوبت به مجاهودین رسوید، بوه تعقیوب اینهوا، بنیادگراهوای دینوی بوه نوام طالبهوا روی صوحنه ظهوور کردنود             . رسیدند
اما وقتوی بوه پیراموون خوویش نظور موی انودازی،        . حمایت می کند به قدرت رسیدسپس حکومتی که این بار آنرا امریکایی ها 

 . . .همان فقر بدون امید، عقب مانی قرون وسطایی و تاریکی را می بینی
 

باشندگان این کشور که با تأریخ خونین وطن . برطرفی و قتل تره کی لرزش های خاصی را در جامعۀ افغانی تحریک نکرد
ئی دارند، تو گوئی ملتفت استند که حاکمان آنها را یا حتمًا به زور سرنگون می سازند یوا هوم بوا قصواوت     خود کم و بیش آشنا

 .هیچ یک از حاکمان افغانستان داوطلبانه از قدرت دست نکشیده است بیستماز آغاز قرن . به قتل می رسانند
از برگشوت از شوکار بوه خیموه اش ناجوانمردانوه بوه       نگام سفرش به جالل آباد پس ه 1919امیر افغانستان حبیب اهلل در سال 

پسر وی اعلیحضرت امان اهلل خان کوه یوک اصوالح طلوب مترقوی و شوناخته شوده و دوسوت رئویس جمهوور آنوقوت             .قتل رسید
مخلوع و مجبور بوه فورار از کشوور شود     " بچۀ سقاء"بود از طرف یک رهزن مشهور به نام  ( اتا تورک)ترکیه کمال پادشاه 

در اخیوور سووالهای شصووت موویالدی بووه اسوواس فرمووان اعلیحضوورت ظوواهر شوواه میووت    . ره در کشووور ایتالیووا وفووات یافووت و بوواالخ
اعلیحضرت "اعلیحضرت امان اهلل خان با حرمت و شکوه تمام به وطن آورده شده و در جالل آباد  در کنار مزار پدر شان  

دفن شدند" حبیب اهلل خان سراج الملت والدین
153

سوپتمبر  ( 3)انستان اعلیحضرت محمد نادر شواه را بوه توأریخ    شاه دیگر افغ. 

به قتل رسانید تعلم لیسۀ نجاتیک م 1933
159

پسر او محمد ظاهر شاه،  طوریکه  قباًل ذکر گردید از طرف سوردار محمود   . 

ش را بوه  ظاهر شواه  بودون هرگونوه سور و صودا در موقعیوت یوک پناهنودۀ سیاسوی در ایتالیوا حیوات           . داوود از قدرت برکنار شد

                                                           
15۱

، و اشعار متعدد " کیم"، " کتاب جنگل ها: " آثار مشهور این نویسنده عبارتند از 193۲-13۲۳: سالهای حیات. نویسنده، شاعر و ناول نویس انگلیسی است: جوزیف ریدیارد کیپلینگ 

 .را در عرصۀ ادبیات به دست آورد ۀ نوبلجایز 190۱کیپلینگ اولین انگلیس تباری است که در سال . او می باشند
153

 .اصالح متن از مترجم است. اند گردیدهنویسندگان اشتباهًا در کتاب ذکر نموده اند که گویا بقایای اعلیحضرت امان اهلل در شهر کابل دفن  
159

منابع معتبر و مؤثق حاکی از آن اند که اعلیحضرت محمد نادر شاه توسط . نویسندگان کتاب مدعی استند که اعلیحضرت محمد نادر شاه از طرف یک محصل انقالبی به قتل رسیده است 
 .رد کشته شدیکی از متعلیمن لیسۀ نجات به نام عبدالخالق بخاطر انتقام گیری از جنرال غالم نبی خان چرخی که خانوادۀ عبدالخالق نزد موصوف کار میک
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رئیس جمهور محمود داوود مطوابق عورف موجوود در ایون کشوور حوین کودتوای هفوت ثوور بوه وسویلۀ یوک افسور               . پایان رسانید
 آیا اینهمه قابل تعجب است؟. و اینک نوبت به تره کی رسید. عضو حزب دیموکراتیک خلق به قتل رسید

از تغییر نام ها و عالمات در صوحنۀ کابول حتوی بوا خبور هوم        غالبًا ملیونها افغانی که در قریه های دور دست به سر می برند
در کشوری که بیسوادی تقریبًا عمومیت دارد، برق و سرک وجود ندارد و فقر بیداد موی کنود، موردم عوادت کورده انود       . نشدند

هوم راضوی   آنهوا از هموین زنودگی محقور     . که به زندگی خویش مانند صد، دو صد و حتی شاید سه صود سوال قبول اداموه بدهنود     
آنها با مطابعت شگفت انگیوزی ایون هموه مشوقات زنودگی را موی       . وقتی به افغان ها می نگری آنها را بدبخت نمی یابی. استند

در سیمای افغوان هوا   . پذیرند و افزون بر آن هر روز دست به طرف اهلل بلند کرده و از این وضعیت خویش شکر گذار استند
 .دوه دیده می شودلبخند بیشتر از عالیم شکنجه و ان

 ...بلی، و فیرها نیز تقریبًا همیشه بگوش میرسند
 

اما این اخوانی ها نبودنود کوه   . شلیک تانک ها و ماشیندارهای ثقیل تکان داد رگیکبار دی را کابل 19۱9اکتوبر  1۱ریخ أبه ت
کوی قیوام نمووده و آراموش شوهر  را       اینبار منسوبین فرقۀ هفت پیاده به طرفداری از نور محمد تره. به شهر هجوم می آوردند

دانسوتند کوه رهبور شوان دیگور حیوات نودارد و قووای مسولح دیگور کواماًل از طورف اموین تحوت                البتوه آنهوا موی   . بورهم زده بودنود  
ایون حرکوت منسووبین فرقوۀ     . کنترول قرار داشت، و چانس اینکه حمایت سوائر قطعوات را بدسوت بیاورنود نهایوت ضوعیف بوود       

 .ماند تا به یک عمل خوب سنجیده شده ود گذری میهفت بیشتر به از خ
شان قرار گاه فرقه را آماج  آتش قرار داده و سپس به طورف کابول حرکوت     نزدیکی های شام چند زنجیر تانک از توپ های

خواستند به سؤال مذکور کسوی جوواب    اینکه بخاطر کدام هدفی قیام کنندگان به طرف مرکز شهر می آمدند و چی می. کردند
خواطر نشوان سواخته بوود      پوزانووف با بی قراری به سفیر  گوریلوف. اما سفارت شوروی مشوش بود. دقیق داده نمی توانست

. که طرفداران تره کی می توانند نیم شهر را از بین ببرند و در این صوورت شووروی هوا نیوز جوان بوه سوالمت نخواهنود بورد         
 :عالوه نموده بود گوریلوف

."لوای کوماندو برخیزد و همچنان از هوا بر باغیان حمله صورت بگیرد من هدایت داده ام تا" 
   

 

 :اعتراض کنان گفت گوریلوفکه نیز در همان لحظه نزد سفیر بود به بوگدانوف 
" ، زنوده بواد اتحواد شووروی    "زنده باد رفیق توره کوی  : "نظر به معلومات که ما در اختیار داریم این تانکیست ها با شعارهای" 

. شما بدینترتیب میخواهید دوستان اتحاد شوروی را تیرباران کنید؟ به نظر من ما نباید در اینکار مداخلوه نموائیم  . اندبرخاسته 
 ."بگذار خود شان مسئله را حل و فصل کنند

ر در خفوا امیوداوار بوود توا قیوام کننودگان بوه یوک شوکلی موانوع را د          ( بوگودانوف . )بوی . جی. احتمال آن می رود که نمایندۀ کی
رسانیده، آنرا به تصرف درآورده و امین را ( ارگ شاهی افغانستان" )خانۀ خلق"شهر از سر راه خویش برداشته خود را به 

وطنجار نیز ثور  ۱بطور مثال، سال گذشته به تأریخ .  . .داند البته چانس آنها نهایت کم بود، اما کی می. از بین خواهند برد
 . . .با چند زنجیر تانک آغاز نمود و نتیجه دادشورش را علیه نظام محمد داوود 

کودام مخوالفتی    کریوچکووف . در مسوکو تمواس گرفتوه و موضوع خوود را بوه او خبور داد       کریوچکووف  برای مبادا بوا  بوگدانوف 
 . ابراز نداشت

اده و او و دیگور مشواورین نظوامی اواموور الزم را د     :خواسووت عمول کورد   رویهمرفتوه همانطوریکوه خووود موی    گوریلووف اموا  
 1.بعضی از آنها حتی مستقیمًا در جنگ بخاطر سرکوبی قیام کنندگان اشتراک ورزیدند

چوون دروازه را بکلوی نبسوته بودنود     . شود در اتواق بودون کلکوین، پهلووی دفتور سوفیر قورار داشوت          تلفون محرمی که گوش نمی
تلفوون نمووده و در    اوسوتینوف بوه   ولوفسوکی پامعواون وزیور دفواع    . گفتنود موی شونید    تلفون می آنچه دیگران در پوزانوفسفیر 

تمواس   کریوچکووف بوا   بوگودانوف . بوی . جوی . دقایقی بعدتر آمور نماینودگی کوی   . کرد مورد اوضاع کابل یک نظر را ارائه می
طی آن روز مخالفت های پنهانی میان نمایندگان دوایر مختلف شوروی در کابول   . داد گرفته به او راپور کاماًل متغیر را می

رسوند، متعاقبوًا گوره     مطابق اصول یک درامه، پس از آنکه حوادث در آن به نقطۀ سعودی موی . نقطۀ اوج خود رسیده بودبه 
 .رو به گشودن می نهد

او توا حودی بوه ایون روایوت بواور       . قورار دارد . بوی . جوی . معتقد بود که در عقب قیام نظامی طرفدران تره کوی، کوی   گوریلوف
کوه چشوم هوایش را پواک     . بی. جی. ثه در اتاق پذیرش سفیر با یکی از مأمورین نمایندگی کیداشت که وقتی فردای روز حاد

                                                           
 

1
اظهارات گوریلوف نشان 

 
در اردوی "  پورچم "و " خلوق "مستقیمًا در انجام کودتوای هفوت ثوور دسوت داشوتند و بودیترتیب گماشوتگان خوود را از جملوۀ          میدهند که شوروی ها همانطوریکه 

نظامیان  ی خود در افغانستان و مخصوصًاافغانستان به قدرت رساندند و در سرنگونی حکومت قانونی افغانستان دست درازی کردند، پس از اجرای کودتای ثور آنقدر بر نفوذ و نیرومند

اعترافات گوریلوف هکذا ثابت میسازد که جنرال های ارشد شوروی در . اعتماد داشتند که به خود اجازه میدادند تا به قوماندانان قطعات افغانی امر و هدایت بدهند" و پرچم" خلق"مطیع 

ها در داخل قلمرو یک کشور مستقل در مغایرت صریح با اصول حقوق بین المللی و وظایف یک اینگونه فعالیت . دامن زدن جنگ های بین االفغانی سهم تحریک کننده و فعال داشته اند

.مشاور یا متخصص نظامی خارجی در خاک یک کشور دارای حاکمیت ملی قرار دارد
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مأمور مذکور بوا  " چطور، بخاطر ناکامی اشک می ریزید؟: " می کرد برخورد، نتوانست از  نیشخند جلوگیری نماید و گفت
 . . .در چشم آن مأمور رفته بودشاید خسی "  مقصد شما چی است؟: " نگریسته پرسیده بود گوریلوفتعجب به سوی 

 

 .در این میان قطعات وفادار به امین به کمک مشاورین شوروی قیام را کاماًل سرکوب کردند
البته اینگونه سرکوبی ها در سائر نقاط افغانستان صورت گرفته نمی توانست، چون دیگر تمام این کشور به یوک جبهوۀ تموام    

با استفاده از تغییر حاکمیت در پایتخت و بی نظمی های که معمواًل اینگونه پروسوه هوا    مخالفین مسلح. عیار مبدل گردیده بود
در بعضوی از والیوات جنووبی و شومالی     . را همراهی موی کنود، منواطق تحوت کنتورول خوود را وسوعت قابول مالحظوه بخشویدند          

البته مراکز والیات  .ولسوالی ها را و مواصالتخود داشتند، منجمله  تصرف فیصد قلمرو را در( 90)افغانستان مخالفین تا 
 .با فرا رسیدن غروب مخالفین حاکمان کامل این محالت می شدند: نیز صرف تحت کنترول نسبی مرکز قرار داشتند

از آنجوا نوه تنهوا    : جدیدی قورار موی گرفتنود   " پاکسازی"ارگان های قدرت در محالت که بدون آنهم ضعیف بودند اکنون مورد 
ی مخفی شده را دور می کردند، بلکه تمام کسانیکه بر آنهوا شوکی وجوود داشوت کوه عالقمنود توره کوی اسوتند          بقایای پرچمی ها

قانونیت در زموان حاکموان گذشوته    "امین هنگام ایراد خطابه ها در برابر مردم همیشه تأکید می کرد که . نیز برکنار می شدند
بخواطر آنکوه از توأریخ  صوفحات شورم      ." گنواه محکووم موی کورد    نقض می گردید و تعمیل ترور و تضییقات را علیه مردم بی 

د کوارگرانو د امنیوت مؤسسوه، یوا مؤسسوۀ      " )کوام "آور گذشتۀ نچندان دور را حذف کرده باشد او حتی  نام ادارۀ امنیوت را بوه   
 .تغییر داد( امنیت کارگران

 .ر کسب نموداما با تغییر لوحه تضییقات نه تنها پنهان نیافتند، بلکه برعکس، شدت بیشت
بوه هموین   . نموی شومرد  " چندان نفور خوود  "امین باالی او اعتماد کامل نداشته و . عزیز اکبری در مقامش دیر زمانی باقی نماند

اسوداهلل اموین،    " کوام "برگردانده و بوه کرسوی ریاسوت    " ضد کشف" دلیل نامبرده را مجددًا به وظیفۀ قبلی اش، یعنی آمر بخش 
این جوان که فقوط یوک و نویم سوال قبول بوه حیوث نورس کوار موی کورد، اکنوون همزموان چنود ُپسوت                . برادرزادۀ خود را گماشت

بود، منشی اول کمیتۀ شهری حزبی شهر کابل " کام"او معین وزارت امور خارجه بود، رئیس ادارۀ : کلیدی را بدوش داشت
چوون عامول   . شوورای انقالبوی بوود    شوروی، عضوو کمیتوۀ مرکوزی و عضوو     –بود، رئیس هیأت رئیسۀ اجتماع دوستی افغان 

اصلی رشد برق آسای اسداهلل امین، شخص حفیظ اهلل امین بود بنابرین وفاداری بدون چون چرای خود را در هرگونه حاالت 
به نظر می رسوید کوه اموین بوا ایون انتخواب       . به او به اثبات می رساند و هرگونه مطالبات کاکایش را بالفاصله درک می کرد

 .نرفته بود خود به خطا
 

در یکی . خبر داده بود" مرکز"در کابل چندین مرتبه از تشدید تضییقات به . بی. جی. کی" دفتر کشف خارجی"در آنروزها 
از تلگرام ها بطور مثال آمده بود که مطابق راپور منبع قابل اعتماد، اموین هودایت داده اسوت توا سوه صود محبووس سیاسوی از         

اموین  . بودنود ... وسین چهره های سر شناس حزب دیموکراتیک خلق مانند کشوتمند، قوادر، رفیوع    در میان محب. بین برده شوند
انداختوه شوود، کوه گویوا آنهوا قوباًل، حوین        " اگسوا " قتل این اشخاص را طوری طرح ریزی کرده بود توا مسوؤولیت آن بوه دوش    

مخوالفین را در داخول حوزب    : فاخته را شکار کندبدینترتیب امین می خواست با یک تیر دو . حاکمیت تره کی از بین رفته اند
 پوزانووف سوفیر  "توصویه موی کورد توا بوه      " مرکز"به " دفتر"در تلگرام آمر . کاماًل از بین برده و رهبری قبلی را بدنام بسازد

توا  در عوین حوال خواطر نشوان موی گردیود       . صوحبت کنود  " طوری که الزم اسوت " وظیفه داده  شود که با امین مالقات نماید و 
 ."منبع خبر رسان نباید مورد تهدید قرار گیرد" صحبت"هنگام 

سـُر و مانجه اینکار در آن بود تا امین نداند که معلومات در مورد پالن های سرکوب گرانۀ او را شوروی ها از کجا بدسوت  
 آورده اند؟

اسوتخبارت  . آغواز یافتوه بوود    در رابطه به موضوع مورد بحوث میوان اموین و شوبکه هوای اسوتخباراتی شووروی بوازی بزرگوی         
در عین حال خود امین نیوز بوا اسوتفاده    . شوروی از هر طرف امین را در محاصره قرار داده، هر گام او را زیر نظر داشت

را تحوت کنتورول   " دوسوتان "برایش فوراهم نمووده بوود اکثورًا کوشوش هوای موفقانوه موی کورد  توا           . بی. جی. از امکانات که کی
آلۀ ثبت آواز را حتوی در  . ای ثبت آواز در بسیاری از جاهای که شوروی ها حضور داشتند نصب شده بودآله ه. داشته باشد

. پیووزارۀ دیوووار مهمانخانووۀ مخصوووص بوورای مووأمورین عووالی رتبووۀ شوووروی کووه بووه کابوول سووفر مووی کردنوود نصووب نموووده بودنوود  
د، بلکه از آن منبعود بورای دیزانفرمیشون کوار موی      پس از کشف آلۀ مذکور نخواستند آنرا از بین ببرن.  بی. جی. مأمورین کی

 .در آن کشف گردیده بود پاولوفسکیقابل ذکر است که آلۀ ثبت آواز در تعمیر مذکور حین اقامت جنرال . گرفتند
گوروپ خوواص اوپراسویونی از افوراد کوواماًل وفوادار بوه او ایجوواد      "  کوام "عوالوه بور آن مطوابق هوودایت شوخص اموین در ترکیووب      

این گروپ اوپراسویونی وظیفوه داشوت توا در طوول روز بوه نقواطی کوه در آن متخصصوین شووروی قورار داشوتند              . ودگردیده ب
را " کی چی موی گویود؟  " و " کی مصروف کدام کار ها است؟ : " و از طریق اجنت های خود معلومات از قبیل" سر بزنند"

 .جمع آوری نموده و اهم آنرا هر شام روی میز امین بگذارند
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و شصوت  " دفتور "بورای جموع آوری معلوموات نوه تنهوا کارمنودان       . نیز دست زیر االشه ننشسوته بودنود  " دوستان شوروی"ته الب
و همچنوان تموام شوبکۀ اجنتووری،     "  زینیوت "جلب گردیدند، بلکوه بسویاری از منسووبین گوروپ     . بی. جی. مأمور نمایندگی کی

توانسووت کمیووت  بوگوودانوف "فعالیووت هووا در رابطووه بووه امووین "بخوواطر . صوودها مشوواور و متخصووص نظووامی نیووز گماشووته شوودند  
بطور مثال تعداد مأمورین او در ماه آگسوت یکصود و هفتواد و پونج نفور بوود در       :  نمایندگی خود را افزایش قابل مالحظۀ بدهد

. امیوده موی شود   جنرالوی ن . بوی . جوی . کرسی آمر دفتر کوی . حالیکه در ماه دسمبر این رقم به سه صد و پنجاه نفر افزایش یافت
در خوارج از سوورحدات شووروی صورف در کشووور آلموان دیموکراتیووک بطوور رسومی از چنووین یوک تشووکیل        .  بووی. جوی . کوی 

 .عظیمی برخوردار بود
کارمندان ادارۀ کشف اتحاد شوروی با دقت خاصوی تمواس هوای موأمورین حکوموت افغانسوتان را بوا موأمورین اضوالع متحودۀ           

همه مالقات ها با : اما در فعالیت های مذکور دست آوردهای چندان زیادی نداشتند. میکردند امریکا، چین و پاکستان مراقبت
 (موی بوود   سوافرونچوک معموواًل ایون نمانیوده    . )امریکایی ها بطوور رسومی و بوا مجووز نماینودگان شووروی بوه راه موی افتادنود         
های کمیتۀ مرکزی حوزب کمونیسوت  و وزارت    کوشش ها بخاطر بهبود روابط با پاکستان نیز مطابق توصیه ها و راهنمائی

به نفع کابل و مسوکو بوود توا از مسواعی ضود افغوانی اسوالم آبواد و واشوتگتن          . امور خارجۀ اتحاد شوروی صورت می گرفتند
اموین حتوی از مواضوع قبلوی خوود عقوب نشوینی        ( پاکسوتان )در راه تالش بخاطر بهتر ساختن روابط با همسایۀ جنووبی  . بکاهند
دیور  " دوسوتان شووروی  "چنوین یوک طرزالعمول را    . را معطل نمایود " پشتونستان"عالم کرد که حاضر است حل قضیۀ نموده ا

اما اسالم آباد پیرامون این ابتکار کابل کودام عکوس   . زمانی بود که به امین پیشنهاد می کردند، ولی امین به آن گوش نمی داد
اضوالع متحودۀ   . اه افتاده بود و سر کالوه دیگر در دست امریکوایی هوا بوود   در آنجا بازی دیگری به ر. العمل مثبتی نشان نداد

امریکا نیز به درخواست رهبری کابل مبنی بور بهتور سواختن روابوط  عکوس العمول خوددارانوه از خوود نشوان داده و از دادن          
 .کدام وعده ای طفره رفتند

هنگوام   اموین . تعویض نموود  آرچیر بلودومات دیگری به نام را دیپل څآمستودر ماه اکتوبر شارژدافیر سفارت امریکا در کابل 
بوا   آرچیر بلوود اما . مالقات با این دیپلومات جدید خواهش کرد تا واشنگتن کمک های اقتصادی را به افغانستان از سر بگیرد

ر موا خوواهش شوما را صورف در آن صوورت بررسوی خوواهیم کورد کوه توضویحات قناعوت بخوش د            : " سردی جواب داده بود
 ."دریافت داریم دابزرابطه به قتل آقای 

هنگامیکوه اموین معواون صودراعظم و     . اموین تموایالت امریکوایی نداشوت    " : موی نویسود  خوود   خاطرات در کتاببعدها  څآمستو
بود، او اقدامات اندکی را بخواطر بدسوت   ( مطابق متن روسی)وزیر امور خارجه، سپس صدراعظم و باالخره رئیس جمهور 

 ."اد امریکا برداشتآوردن اعتم
از نام تره ) امین با آنکه از خط مشی تره کی در بسیاری از موضوعات خود را جدا ساخته و او را فورًا به خاموشی سپرد 

، اموا بوا آنهوم، کموافی السوابق از اتحواد شووروی خوواهش موی کورد توا قووای خوود را بوه               (کی در هویچ جوای یوادآوری نموی شود     
ن گاه لوایی را برای حفاظت شخص خود و گاهی هم غند تشدید یافته ای را برای مقابلوه بوا مخوالفین    امی. افغانستان اعزام کند

جواب های مسکو به اینگونه درخواست مختلف می بودنود، ولوی محتووای    . مسلح در شمال افغانستان از مسکو طلب می کرد
 ."از امکانات خود استفاده کنید امکان اعزام قوا وجود ندارد،: " آنها همیشه مشابه و بدون تغییر بود

آیا امین درک می کرد که قتل ظالمانۀ تره کی را به وی نخواهند بخشوید؟ و اینکوه لیودران کورملین دیگور نموی توانسوتند ماننود         
اموین سوردی موذکور    . سابق با او معامله کنند؟ مسکو عالیم آشکار سردی عالیق خود را نسبت به رهبری جدید نشان می داد

 . . .مشاهده می کرد سافرونچوکو مستشار  پوزانوفنگاه های سفیر را در 
" امین که این سردی را احساس می کرد شروع به تپ و تالش هایی برای برگردانیدن اعتماد قبلی نمود و کوشوش کورد  بوه    

 .است" خود"ثابت بسازد که او از " کرملین نشینان
، خوود اموین اینطوور فکور نموی      "پدر کش"رت شخصی شد مرتد،  ظالم و او پس از غصب قد" کرملین نشینان"با آنکه برای 

عوذاب وجودان او را رنوج نموی داد، معکوسوًا، او صوادقانه بواور داشوت کوه           .کورد و کورده هوای خوود را جنایوت نموی پنداشوت       
 .کاری بوده است به نفع حزب  و افغانستان" استاد"برطرفی و سپس از بین بردن 

حاکم به درد نخور را نخست برطورف کورده و   : معمول  بوده اند" تاج و تخت"د قرن ها در اطراف اینگونه حوادث در امتدا
 ...امین در این زمینه کدام چیز جدیدی را ابداع نکرده بود. سپس معمواًل بیرحمانه از بین می بردند

ر طورز برخوورد، در جزئیوات و    اموین ایون تغییور را د   . اما مسکو دیگر اعتمادی که بواالی سولف او داشوت بواالی وی نداشوت     
 .حرکات مکرر شوروی ها با گذشت هر روز هرچه بیشتر احساس میکرد

 

 هودایت بوه دسوت آوردنود توا بورای راپووردهی نوزد وزیور دفواع           زاپالتوین و  گوریلووف در اواسط ماه اکتووبر مشواورین نظوامی    

و مسؤول ریاست عمومی دهم اوستینوف
در موورد سوفر قریوب الوقووع     . بیاینود بوه شووروی    زوتووف  وزارت دفاع جنرال    
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اموین در حالوت خووبی قورار داشوت، بوه آنهوا غوذای شوام را          . آنها سفیر را با خبر ساخته و سپس هردو نزد رئیس دولت رفتند
 .تعارف نموده بسیار مزاح میکرد و در مورد گذشتۀ جنرالها از آنها میپرسید

 :هنگام خداحافظی پرسید
 "بنویسم؟ لئونید بریژنیفمن یک نامۀ شخصی به رفیق شما چی فکر میکنید، اگر " 

 ."ما شما را درک میکنیم: " جواب داد زاپالتین به نمایندگی از خود و گوریلوف
 "اگر من از شما خواهش کنم تا این نامه را مستقیمًا به آدرس برسانید؟: " امین

 .یس دولت از آنها چنین خواهشی ننموده بودتا حال هیچگاهی رئ. جنرالها نگاه های به یکدیگر رد و بدل نمودند
امووا مووا میتوووانیم نامووه را بووه  . بوودهیم بریژنیووفمووا وعووده نمیوودهیم کووه نامووه را بووه دسووت  : " بووا لحوون نووا مطمووئن گفووت  گوریلوووف 

 ."اشخاصی بسپاریم که اینکار را حتمًا انجام خواهند داد
 :را مخاطب قرار میداد افزود زاپالتینه به دلیل نامعلومی و در حالیک." بسیار خوب است: " امین در حالیکه تبسم میکرد

 ."فردا در طیاره این نامه را به شما رفیق اقبال میرساند" 
 

را احسواس شوک و تردیود در موورد     گوریلووف  را تورک گفتنود،   ( ارگ شواهی افغانسوتان  " )خانوۀ خلوق  "پس از آنکه جنرال ها 
آیا اینکوار موجوب سور دردی هوا بورای      : " فرا گرفت؟  او از خود می پرسیدمعقولیت موافقت به انجام  این مأموریت حساس 

 پوزانووف  ، بیا برای مبادا مون بوا سوفیر   زاپالتینرفیق : " نموده گفت زاپالتین پس از تفکر رو بهگوریولوف " ما نخواهد شد؟
 ."مشوره می کنم

. جوی . هنگوام مالقوات هوایی از ایون قبیول نماینودۀ کوی        او را فورًا پذیرفت و حسب معمولپوزانوف با آنکه ناوقت شده بود اما 
در نامه حتمًا از : " او فکر می کرد گوریلوفبعدها به خاطر می آورد که پس از استماع بوگدانوف  .را نیز دعوت کرد. بی

د آور خود سفیر از روایت دیگری یا  .رهبری شوروی خواهش شده است تا سفیر شوروی را در کابل به مسکو فرا بخوانند
صورف پوس   . امین از رهبری ما خواهش می کند تا او را رسمًا به مسکو دعوت و در سطح یک رئیس دولت بپذیرنود : " شد

 ." از چنین یک سفری او می تواند خود را آرام احساس کند
شوما کودام   . دیود شما بیهوده تون بوه هچوو اقودامی دا    : " با لحن سرزنش کنندۀ مشاور ارشد را مخاطب قرار داده گفتبوگدانوف 

بطور مثال سفارت . برای ارسال اینگونه اسناد چینل های معین رسمی وجود دارند. ُپسته رسان مراسالت دیپلوماتیک نیستید
 . . ."افغانستان در مسکو

 . " من نمی توانستم به رئیس دولت جواب رد بدهم: " در حالیکه خود را تبرئه می کرد گفتگوریلوف 
 ."شما منبعد هر روز به دهل او خواهید رقصید: " ی افزودبا نیشخند بوگدانوف

چی بهتر اگور از  .  شما می خواهید تا رئیس دولت مناسب و حرف شنو باشد: " با عصبانیت و حتی با خشم گفت گوریولوف
 ."مثل تره کی. سر صبح مست باشد

. ر ارشود نظوامی هرچوه بیشوتر رخ میدادنود     و مشواو . بوی . جوی . اینگونه کشمکش های لفظی در این اواخر میان نماینودگی کوی  
روحیوۀ ضود اموین هرچوه بیشوتر در صوحبتهای       . ضود اموین بپیونودد   " جبهوۀ همگوانی  "بهیچ صورت آرزو نداشت بوه   گوریلوف

داخول صوحبت شوده،     پوزانووف . خصوصی و تلگرام هایی کوه عنووانی رهبوری بوه مسوکو ارسوال موی گردیدنود، دیوده موی شود           
 : اده گفترا مخاطب قرار د بوگدانوف

بوواز کنوویم و از محتوووای داخلووی آن آگوواهی  " آهسووتگی " آیووا  امکووان آن  وجووود دارد کووه پاکووت خووط را بووا    بوگوودانوفرفیووق " 
 " ؟.یابیم

 ."از نظر تخنیکی این امکان دارد، مشروط به آنکه ما پاکت را قباًل بدست بیاوریم  و وقت کافی داشته باشیم: " بوگدانوف
نامووه نویسوی پنهووانی خوشووش نموی آموود و هویچ چیووزی خوووبی را بورای خووود از آن انتظوار نداشووت تقریبووًا      کووه از ایون   پوزانووف 

 ." باید کوشش کرد: " التماس کنان گفت
بوه آنهوا وظیفوه داده شوده بوود توا بوا محتووای مکتووب          . قبل از پرواز به میدان هوائی آمدند بوگدانوفصبح روز بعد کارمندان 
 .اما امین ماهرتر از آنها برامد. ا مجددًا به جنرال هایی که رهسپار مسکو بودند تسلیم می دادندآشنا شده و سپس باید آنر

دیگور نموی توانسوتند منتظور      زاپالتوین و  گوریلووف  .همه مسافرین در طیارۀ ایروفلووت جوا گرفتنود، اموا از قاصود خبوری نبوود       
و نگواه هوای محکومانوۀ سوتیوردس هوا را بور خوود احسواس          آنها آخرین کسانی بودند که داخل صالون طیاره می شودند . بمانند

درست در همین لحظه موتری با سرعت تمام نزدیک طیاره توقف کرده و از آن رئیس امور سیاسی قوای مسولح  . می کردند
هوای  سوپس دروازه  . او برق آسا خود را به مشاورین رسانده و پاکت سرغچ شده را به دسوت آنهوا داد  . اقبال وزیری پیاده شد

 .طیاره مسدود شده و طیاره به طرف خط  رنوی حرکت کرد
توو پیشوتر از مون    : " داده گفوت  گوریلووف پاکت معتبر خط را در دسوتانش چورخ داده آنورا بوه      زاپالتیندر داخل سالون طیاره 

 ."لوی درستیز را مالقات خواهی کرد، آنرا به وی بده
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هویچکس و هیچوقوت یوادآور    . سرنوشوت بعودی مکتووب مجهوول مانود     . دپاکت واقعًا هم همان روز به دست لووی درسوتیز رسوی   
با محتوای مکتوب امین آشنا شده بود یا خیر؟ هیچکس دقیقًا نمی دانست که نامۀ مذکور در بارۀ چی  بریژنیفنمی شد که آیا 

؟ شواید  پوزانووف دن بوده است؟ آیا در آن از تقاضای دعوت رسمی به اتحاد شووروی یوادآوی موی شود؟  یوا در بوارۀ برگردانیو       
 امین در این نامه علل دور ساختن تره کی را توضیح می داد؟

 

باید گفت که فعالیوت  . خواهش های امین در مورد مسافرت رسمی به مسکو از طریق چینل های دیگر نیز مواصلت می کرد
ین چوی خواهنود گفوت، طوی     صورف نظور از آنکوه بعودًا در موورد امو      . او در کرسی رئیس دولت محدود به این کوشش ها نبود

بوه اشوتراک او   . صد روز که او در رأس کشور قرار داشت فعالیت های او در همه استقامت هوای دولتوی محسووس بووده انود     
امین حسب عادت توجه زیواد خوود را بوه    . پروگرام انکشاف اقتصادی  ده سالۀ کشور و پالن پنجساله طرح و تصویب گردید

ولی هموه توالش هوایش بوی نتیجوه      . )اشت، او کوشش می کرد راه های تفاهم را با پاکستان بیابدمسائل بین المللی مبذول می د
بدسوت بیواورد، موافقوت ناموۀ     ( حزبوی )امین توانست توافق جانب شوروی را مبنی بر ایجاد مکتب تحصیالت سیاسی (. ماندند

ًا در آموادگی هوا بورای عملیوات هوای نظوامی       اعمار خانۀ  علم و فرهنگ اتحاد شوروی را در کابل به امضاء برسواند، شخصو  
 .سهم می گرفت و حتی در چگونگی مبارزه علیه ملخ ها نظر می داد" انقالب"علیه ضد 

کمیسوویون . ظیفووۀ آن طوورح و توودوین قووانون اساسووی کشووور بووود ایجوواد گردیوود حووین حکومتووداری امووین کمیسوویون مشووورتی کووه و
بوورای ایوون هوودف دانشوومندان سرشووناس اتحوواد  . مباحثووه ارائووه مووی کوورد طرحووی را بوورای 1930مووذکور بایوود الووی اول جنوووری 

شوروی در عرصه های دولت و حقوق، منجمله یکی از مأمورین هیأت رئیسۀ شورای عالی اتحاد شوروی و معین های دو 
دشوواری هوای   دانشومندان موذکور حوین اقاموت شوان در افغانسوتان بوا        . انستیتوت بزرگ این کشور به افغانستان اعزام گردیدند

بطوور  . معینی روبرو بودند زیرا لیدر افغانستان با تمام قوت می خواست سهم شخص خود را در تدوین قانون اساسی بگیورد 
او بوا  . مثال امین تأکید موی کورد کوه قوانون اساسوی بایود نظوام سیاسوی افغانسوتان را بوه مثابوۀ دولوت سوسیالیسوتی تسوجیل نمایود               

پیشنهاد می کرد در قلمرو افغانستان چهار جمهوریوت سوسیالیسوتی بوه میوان     ( اتحاد شوروی)" برادر بزرگ"پیروی از مثال 
 .اندکی بعدتر او از این نظر خود منصرف گردید. بیایند

 

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 
 

پس از آنکه پیام رسمی تبریکیوه بوه رفیوق اموین بوه مناسوبت انتخواب وی در ُپسوت هوای حزبوی و دولتوی از  مسوکو مواصولت              
بطوور مثوال او در حلقوات خودموانی     . مطمئن شد که دیگر همه چیزها مانند سابق پیش خواهند رفوت  اندر پوزانوفالکسکرد، 

او از مدت ها بود که صرف بگونۀ فورمالیتۀ در رأس دولت قورار  . خود تره کی در آنچه که رخ داد مالمت است: " میگفت
 ."داشت، در حالیکه ادارۀ حقیقی کشور در دست رفیق امین بود

لیودر افغانسوتان را رهبوری اتحواد شووروی بوه رسومیت        .  ما باید مطابق اوامر مقامات باال عمل نموائیم : " سفیر تأکید می نمود
 ." شناخته است، بناًء ما نیز باید مطابق همین خط مشی عمل کنیم

 

درسوت  . نمووده، واقعیوت نودارد    نخیر، غالبأ این نظر که گویا سفیر شوروی به امین عالقمندی داشته و بواالی وی حسواب موی   
مجورب، کسویکه در طوول زنودگی از میوان آتوش، آب و آهون داغ گذشوته بوود، از           پوزانووف  تر خواهد بوود اگور گفتوه شوود کوه     

دارای چنین عالقمندی به امین بوده باشد در هر حال او آنرا عمیقوًا   پوزانوفاگر فرض کنیم که . اینگونه ضعف ها مبرا بود
و توطئوه هوای    سوتالین " پاکسوازی هوای  " دورۀ  پوزانووف . اشت و کسی در مورد آن حدس زده نمی توانستبا خود نگه می د

دولتی شوروی که می توانستند به قیمت زندگی اش تمام شووند بوه خووبی بوه یواد       -خطرناکی را در حلقات بلند حاکمیت حزبی
می دیود کوه اموین بوا چوی قاطعیوت و مهوارتی راه را         او. را رعایت می کرد" بازی ها"داشت و قواعد وضع شده در اینگونه 

از کوایوف کواری    پوزانووف . لینینیزم سوگند یاد میکورد  -برای تسخیر قدرت پاک می کند و همزمان به ایدیال های مارکسیزم
کوه  زانوف پوسفیر . امین و نقش او در ایجاد قوای مسلح و ارگانهای امنیتی و تأمین روابط بین المللی تحسین بعمل می آورد

مأمور مکتب کهنه بود سهم امین را در انکشاف تئوری انقالبی برجسته می دانست زیرا همین اموین رسواله هوای هدفمنود  را     
 . ثور نوشته بود" انقالب"در مورد مرام های 

را عقوب گذاشوته بوود و ایون را صورف      " شوخص اول "مودت هوا قبول در بسویاری از اسوتقامت هوا       " شوخص دوم "در یک کلموه  
 .کورها نمی دیدند

 

به مثابۀ یک دیپلومات ماهر از ابراز نظریات قطعی کوه بعودًا موی توانسوت بوه ضود        پوزانوفدر تلگرام های عنوانی مسکو، 
اموا در حلقوۀ تنوگ    . او تورجیح موی داد توا صورف از حقوایق  خشوک یوادآوری کنود        . او از آنها استفاده شود خودداری می کورد 

اموا ایون   . مورد حوادث کابل تصمیم می گرفتند او را بصورت قطع طرفدار امین می دانسوتند حاکمیت فوقانی شوروی که در 
نیوز از اموین توصویف موی      گوریلووف  و زاپالتوین جنرال هوای اردو  . تنها او نبود که از چنین تمایالتی به امین برخوردار بود
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از شایسوتگی هوای   . ن بوه کابول تعقیوب کورد    پوس از رسوید   پاولوفسوکی نیوز   همین مسیر را معاون وزیور دفواع شووروی   . کردند
 . که با وی از نزدیک آشنا شده بود نیز یادآور می شد سافرونچوککاری امین مستشار 

بالوقفه، تقریبًا هور روز نوزد لیودر جدیود موی رفوت و بوا وی  در موورد مسوائل جواری از قبیول تودوین  طورح قوانون                پوزانوف
 .های جدید در چوکات همکاری شوروی و افغانستان مذاکره می کرداساسی، عفو عمومی مجرمین، اعمار پروژه 

 .و اما رعد ناگهان فرا رسید
تلفوون نمووده و خوواهش کورد توا فوورًا بوا وی مالقوات         پوزانوف به  گوریلوفباری در شروع ماه اکتوبر مشاور ارشد نظامی 

از  پوزانووف . مالقوات نبایود خووش آینود باشود      هیجانی بود، می شد تصور کرد که موضوع گوریلوفچون آواز جنرال . نماید
در زموان موورد بحوث بورای انجوام       ایوانووف . حضوور داشوته باشود    گوریولوفنیز خواهش کرد تا هنگام مالقات با  بوگدانوف

 . کاری به مسکو رفته بود
روشویور موذکور بووی    از ب. داد پوزانووف بالفاصله بروشیوری نازکی را به زبان دری بوه   گوریولوفپس از ورود به دفتر، 

 .تازۀ توپوگرافی می آمد و احساس می شد که تازه از چاپ برامده است
" بروشیور مذکور در توپوگرافی ریاست عمومی سیاسی قوای مسلح افغانسوتان  بوه چواپ رسویده و     : " توضیح دادگوریلوف 

ا بخوانیود، روایوت نهایوت دلچسوپ در آن     آنور . عنووان دارد " حقیقت در مورد سوء قصد تره کی علیه رفیق اموین و ناکوامی آن  
 . درج گردیده است

از محتویات بروشیور برمی آمد که به . فورًا مترجم را احضار نموده و موصوف شروع به خواندن بروشیور کرد پوزانوف
ص سوفیر  کشته شد، شوخ  طی آن واقعه ونړپتمبر هنگامیکه امین گویا معجزه آسا جان به سالمت برده بود ولی تس 1۱تأریخ 

تلفون کرده و خواهش نموده بود توا فوورًا بوه ارگ بیایود و امنیوت کامول او را       ( امین)شوروی از طریق مترجم به صدراعظم 
به عبارۀ دیگر سند مذکور نمایندۀ رسومی اتحواد شووروی را بوه سوازماندهی سووء قصود علیوه لیودر کنوونی           . تضمین نموده بود

هموه درک موی کردنود کوه بروشویور      . پس از شنیدن متن ترجموه شوده تغییور کورد     وفپوزانۀ  چهر. افغانستان متهم می ساخت
مذکور کدام ابتکار شخصی ریاست سیاسی قوای مسلح  نبوده، بلکه سندی است که مجوز آن از طرف شوخص رئویس دولوت    

 .و حزب صادر گردیده است
 ." باید به مسکو راپور داده شود: " بالفاصله خاطر نشان ساخت بوگدانوف
شوما  . ، آخر این هموه واقعیوت نودارد   گوریلوفرفیق : " با چهرۀ باخته رو به طرف مشاور ارشد نظامی نموده گفت پوزانوف

 ." خود آنجا بودید و می دید که چگونه همه چیز اتفاق افتید
 : که خود نیز متعجب بود با لحن نچندان مطمئن گفت گوریلوف

 ." بلی، عجیب است" 
وزیوور امورخارجووه و عضووو بیوووروی سیاسووی، شوواه ولووی از سووفرای کشووورهای      .  هووم داغتوور شوود  روز بعوود، اوضوواع دیگوور 

" حقیقت در مورد سوء قصد تره کی علیه رفیق امین و ناکوامی آن  " سوسیالیستی دعوت بعمل آورده و حین مالقات به آنها  
ادی نوزد خوود دعووت کورده بوود،      را بورای کودام موضووعی عو     پوزانووف چون امین در سواعت موعوود سوفیر    . را قرائت نمود

پوس از آنکوه شواه ولوی بیانواتش را بوه پایوان        . در مالقات مذکور از سفارت شووروی نماینودگی موی کورد     سافرونچوکمستشار 
ایون هموه چوی معنوی دارد؟ موی خواهنود سوفیر        : " رسانید، دیپلوماتها هموه بوا یوک صودا از مستشوار سوفارت شووروی پرسویدند        

ش دور شود؟  یا لیدر جدید می خواهود بوه مسوکو اسوتقالل خوود را نشوان داده  و کودام خوط مشوی          شوروی در کابل از سمت ا
 "جدیدی را اعالم نماید؟

شوما شخصوًا   : " در خاموشی مطلقی که حکمفرما گردیوده بوود از وزیور اموور خارجوۀ افغانسوتان پرسوید        سافرونچوک مستشار
 " تید؟هنگام به اصطالح  سوء قصد علیه رفیق امین حضور داش

 ."نخیر، اما چیزهایی را که من بیان داشتم نتیجۀ تحقیقاتی است که صورت گرفته اند: " وزیر با دست و پاچگی جواب داد
 .وزیر بالفاصله ختم مالقات را اعالم نمود

قی بلی، در کشوری که تحوت کنتورول شووراها قورار موی داشوت چنوین اتفوا        .  سفراء با سراسیمگی مالقات را ترک می کردند
 .شکی وجود نداشت که اتفاق مذکور در تضاد با عرف موجود بود. نمی توانست رخ بدهد

فرستاده و به وی هدایت داد تا با امین مالقات نموده احتجواج مسوکو را بوه     پوزانوفتلگرام خشم آلودی را عنوانی  گرومیکو
 و بوه عووض   گوریلووف ، پاولوفسوکی ، وزانووف پ:  توصیه کرده بود نوزد اموین بوا ترکیوب همیشوگی      گرومیکو .سمع او برساند

 .بروند بوگدانوفکه برای گذارش دهی در مسکو بود،  ایوانوف
تأکیوود مووی کوورد کووه رفووتن چنووین یووک هیووأت عظوویم عکووس العموول منفووی امووین را    . بووی. جووی. در عووین حووال آموور نماینوودگی کووی 

امووا . یر تنهووا نووزد رئوویس دولووت افغانسووتان بوورود برانگیختووه، آنوورا بوواالی خووود فشووار تلقووی خواهوود کوورد، و پیشوونهاد نمووود تووا سووف  
 ." آخر اینجا به زبان روسی نوشته شده است که همۀ ما یکجا برویم: " این پیشنهاد را رد نموده گفت پوزانوف

حورف  "پیش بینی نموده بود امین با دیدن چنین یک هیأت کثیر فورًا وارخطا گردیده و درک کرد که  بوگدانوفهمانطوریکه 
 . اید در میان باشدب" های
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را در مورد نمونه های مدال های آینده ( امین)کنجکاوی نموده نظر منشی عمومی  پوزانوف.  مهمانان از دور شروع کردند
 .برای افغانستان که در فابریکۀ سکه سازی مسکو طرح ریزی گردیده بودند و امین همان روز با آنها آشنا شده بود پرسید

پوس از آن سوفیر فرصوت را    ." بلوی، مون هودایت دادم توا آنهوا تأئیود شووند       : " ط رضایت آب می شد گفتامین در حالیکه از فر
 : مناسب شمرده به اصل موضوع پرداخته گفت

 ."حاال قرائت می کندریوریکوف ما هدایتی را از مسکو به دست آوردیم که آنرا رفیق " 
او با قاطعیوت پیالوۀ چوای را از خوود دور سواخته      . ی تغییر کردقیافۀ امین پس از استماع یاداشت وزارت امور خارجۀ شورو

 :گفت
 ."تمام چیزهای که اینجا نوشته شده واقعیت ندارد" 

قباًل هیچگاه اتفاق نیفتاده بود که رئیس دولت یک کشور دوست : چنین چیزی بی سابقه بود. نمایندگان شوروی خاموش بودند
. روی سیاسی حوزب کمونیسوت شووروی بوه امضواء رسویده باشود دروغ  بنامود        شوروی اعالمیه ای را که از طرف عضو بیو

 : امین  سپس لحنش را اندکی دوستانه ساخته گفت. این در هیچ چوکاتی جور نمی آمد
اجازه بدهید، تا با شما بدون در نظرداشت پروتوکوول بوه حیوث یوک رفیوق و بورادر صوحبت کونم؟  و هموین را از شوما نیوز            " 

   .انتظار دارم
 ."البته، البته رفیق امین: " شوروی ها در حالیکه نفس راحتی می کشیدند گفتند

چیزهایی را که شاه ولی حین مالقات با سفرای کشورهای سوسیالیستی یاد آوری نمود، موضعگیری ما را : " امین ادامه داد
یوک خلوق افغانسوتان اعوالم گردیوده      این موضع ما قوباًل در بیووروی سیاسوی و کمیتوۀ مرکوزی حوزب دیموکرات      . تشکیل می دهد

شوما چورا   . یک ماه از آن روز که تره کی سوء قصد بی رحمانه را برای از بوین بوردن مون سوازماندهی کورد موی گوذرد       . بود
قباًل اعتراض نمی کردید؟ چرا هیچ یکی از شما نزد ما نیامد و مشوره نداد که چگونه ما باید در چنین اوضاعی عمول کنویم،   

 "چی بگوئیم؟
مگر رفیق امین، ما همه آنروز در دفتر تره کی حضور داشوتیم و موی دانویم کوه چوی،      " کوشش کرد اعتراض کند پاولوفسکی

 . . .چگونه اتفاق افتاد
من به شما اطمینان می دهم که واقعه در اصل طووری بوود کوه در سوند     : " امین با خشونت حرف های او را قطع نموده گفت

مورا توسوط    پوزانووف شوخص رفیوق   : ک اتاق با من رفقای افغان بودند آنها می تواننود تأئیود کننود کوه    در ی. ما قید گردیده است
اموا مون قوباًل از موجودیوت خطور      . مترجم به ارگ دعوت نموده و خاطر نشان ساخت که امنیت کامول مورا تضومین موی نمایود     

اموین از عقوب میوز براموده و بوا      ." ن اضوافی نبووده انود   طوریکه می بینید این اقدامات م. اطالع یافته بودم  و با محافظین آمدم
دور از امکان نیست کوه مون در خطوا باشوم و شواید شوما بوه ایون عقیوده          : " تمثیل به وسط اتاق رفته در آنجا ایستاده شده افزود

اسوت، در  باشید که خطای من به ضرر جنبش بین المللی کمونیستی تمام می شود؟  اگر بیوروی سیاسوی شوما بوه هموین نظور      
مالمتووی : در ایون صوورت شوما بایود از یواد نبریود کوه       . اینصوورت مون طووری عمول خوواهم کورد کوه رفقوای شووروی بخواهنود          

 ."دیگران هم بدوش من است، بخاطر آنکه من حوادث را طوری بیان نموده ام که آنها در حقیقت جا داشتند
یماگوژیووک در مباحووث اسووتفاده نمایوود و بووا مهووارت و    او دوسووت داشووت از تعووامالت د  . امووین از سووخنان خووود لووذت مووی بوورد   

 .سرتمبگی آنها را عملی می کرد
شما اصرار می ورزید که من رفقای خود را جمع آوری نموده و به آنها بگویم که تمام چیزهای کوه از نوام   : " امین در ادامه

به هرکدام شما عمیقوًا احتورام دارم و آمواده اسوتم      من تا الحال گفته شده اند واقعیت ندارد، شما همین را می خواهید؟  البته من
اموا بیائیود یکجوا بیاندیشویم کوه آیوا ایون یوک کوار خووب خواهود بوود؟  آیوا معقوول خواهود بوود توا بروشویور                   . همینطور عمول کونم  

آیوا ایون     را که اکنون به تمام قطعات اردو ارسال گردیوده اسوت دوبواره جموع آوری نموائیم؟     . . ."  حقیقت در بارۀ سوء قصد"
 "عمل به تمام حزب و به شخص من منحیث منشی عمومی آن ضرر نخواهد رساند؟

 ."افغانستان را بطور آشکارا متضرر ساختند -اما روابط شوروی : " کوشش کرد سخن بزندپوزانوف 
. امیودوار نباشوند   بگوذار دشومنان  . هیچکس نمی تواند دوستی موا را متضورر بسوازد   ! تشویش نداشته باشید، رفیق سفیر: " امین

در حقیقوت  . ما قدم به قدم به طرف اعموار کموونیزم در حرکوت اسوتیم    :  من به شما قول می دهم. آنها هیچگونه چانسی ندارند
 ."همین موضوع محتوای تمام مسئله را در شرایط کنونی تشکیل می دهد

اموا اکنوون حورف از مسوئلۀ دیگوری در میوان       . مو ما این را بسیار عالی ارزیابی موی کنوی  : " داخل گفتگو شده گفتبوگدانوف 
 ..."رهبری ما در مسکو منتظر است که شما به یک شکلی سوء تفاهم بوجود آمده را تصحیح خواهید ساخت. است

. سوء تفاهم؟ نخیر، سوء تفاهم کوشوش شوما اسوت کوه موی خواهیود حقیقوت را رد کنیود        : " امین حرفهای او را قطع نموده گفت
البته، شما حق دارید موضع ما را مورد شک قرار بدهیود و موا را متوجوه    . کمونیستی است و نه هم لینینیستی این کار شما نه

بطور مثال، شما می توانید بگوئید کوه چهوار وزیور دولوت افغانسوتان در آسوتانۀ حووادث بوه سوفارت شوما           . اشتباهات ما بسازید
امووین حووین ادای کلمووات مووذکور    ." ی را برعلیووه موون برخیزاننوود  نیامووده بودنوود و تووالش نکوورده بودنوود از آنجووا قطعووات نظووام       

برای شوما بهتور اسوت توا بور      : " پیروزمندانه به سوی مهمانان خود که سرهای شان را پائین انداخته بودند نگریسته تأکید کرد
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خواهنود گفوت کوه    . رد این مسئله هم در حزب و هم در کشور انعکاس بدی در پوی خواهود داشوت   . رد این همه پافشاری نکنید
شووما در مووورد  . موون بووه شووما راه دیگووری را پیشوونهاد مووی کوونم    . اینکووار در اثوور فشووار اتحوواد شوووروی صووورت گرفتووه اسووت     

 ."موضعگیری خویش سفرای کشورهای سوسیالیستی را باخبر بسازید، ما در مقابل اعتراضی نخواهیم کرد
او گفوت، در صوورتیکه رفقوای شووروی بواالی      . ول کوار گرفوت  امین در پایان سخنان آتشین خود بازهم از تعامالت غیر معمو 

سخنان خود اصرار کنند، او آماده است اطاعت کند، ولی این بدان معنی خواهد بود که رهبر حزب و رئیس دولت افغانستان 
معنی خواهد  اینکار مرگ سیاسی من: " و به عنوان کالم اختتامیه عالوه نمود. علیه وجدان، اراده و حقیقت عمل کرده است

 "آیا شما می خواهید تا من خودُکشی کنم؟. داشت
آنهوا بوا سوردی بوا همودیگر      . ولو اگر رفقای شوروی این را آرزو داشتند اما نظر خود را در این مورد نوزد خوود نگوه داشوتند    

سوفیر  . نمایود هریوک از مهمانوان بوه آن فکور موی کورد کوه فوردا بوه آمور خوود در مسوکو چوی جووابی ارائوه                . خداحافظی کردند
 . دیگر درک کرده بود که باید بار و بستره اش را جمع کند پوزانوف

 

امین حین گفتگو ها با طرفداران نزدیوک خوود   : " بعد از سه روز اجنت ها از حلقۀ نزدیک رئیس دولت افغانستان خبر دادند
هموه بوه دور سووء قصود نافرجوام علیوه او       سوخنان اموین   . دشنام می دهد و از کلمات رکیک استفاده می کنود  پوزانوفبه سفیر 

مون آرزو نودارم بوا او    : " اجنت ها سخنان امین را که از هیجان می جوشید به شورح ذیول نقول قوول موی کردنود      ."  می چرخند
من نمی دانم چطور شد که این انسان دروغگو و بی نزاکت این قدر دیر در کشور ما سوفیر مانوده   . مالقات کنم و حرف بزنم

 ."بود
احتمال آن نیوز وجوود دارد   . به امضاء رسیده بود فورًا به مسکو مخابره شد بوگدانوفلگرام با متن فوق الذکر که از طرف ت

هیچ نوع شکی وجوود نداشوت کوه وزارت    . که رئیس زرنگ دولت افغانستان همچو یک عکس العملی را از خدا می خواست
از خود یک عکس العملی را باید نشان می داد، و ایون عکوس العمول    امور خارجۀ شوروی پس از دریافت تلگرام فوق الذکر 

 :برق آسا صورت گرفت
بوا در نظور داشوت تقاضواهای مکورر شوما مبنوی بور         : " یادداشتی را بوه شورح ذیول بدسوت آورد     گرومیکوبزودی از  پوزانوف

هیچگوواه چنووین پوزانوووف البتووه  ."سبکدوشووی تووان از وظیفووۀ سووفیر شوووروی در کابوول، شووما بووه وظیفووۀ دیگووری تقوورر یافتووه ایوود   
تقاضاهای را ننموده بود، بلکه برعکس با تمام قوت از کرسی خود محکم گرفتوه بوود، چوون موی دانسوت کوه در هفتواد و سوه         

 .سالگی کسی به او چوکی دیگری را پیشنهاد نمی کند
 

ا هموان شواه ولوی کوه او را در برابور      ۀ افغانستان مالقوت کورد،  بو   وزیر امور خارجشاه ولی  با وزانوفپاکتوبر  2۱به تأریخ 
بوود کوه بایود آنورا      پوزانووف ایون مالقوات آخورین نقوش دراموۀ شخصوی       . ساخته بوود " مشهور" سفرای کشورهای سوسیالیستی 

در حالیکه به شاه ولی مستقیمًا نگاه نمی کرد، جمالتی را که از قبل آماده نموده بود بوه زبوان    پوزانوف. خوب بازی می کرد
 :آورد

بوور اسوواس تقاضووای موون وزارت امووور خارجووۀ اتحوواد شوووروی فیصووله بعموول آورد تووا موورا از مقووام سووفیر اتحوواد شوووروی در   " 
 ."افغانستان سبکدوش بسازد

شاه ولی صرف به عالمت آنکه خبر موذکور بوه گووش    . با شنیدن خبر مذکور هیچگونه تغییری در چهرۀ وزیر رونما نگردید
 . ئین آوردهایش رسید سرش را با احترام پا

بوه مون همچنوان هودایت داده شوده توا بوه شوما خبور بودهم کوه بوه مقوام سوفیر               : " با صدای گرفتوه و لحون رسومی افوزود     پوزانوف
 ."پیشنهاد گردیده و برای موصوف اگریمان درخواست شده است فیکریت احمد جانوویچ تابییف شوروی در افغانستان رفیق

رشمرده و مخصوصًا تآکید نمود که نوامبرده طوی نوزده سوال بوه حیوث سوکرتر اول        را ب تابییف سپس شایستگی های پوزانوف
ایفووای وظیفوه نمووده، عضووو کمیتوۀ مرکوزی حووزب بووده، وکیول و حتووی عضوو هیوأت رئیسووۀ شوورای عوالی اتحوواد            تاتوار ایالوت  

ول می باشد به زبان سپس شاه ولی رشتۀ سخن را بدست گرفته و دقیقًا چیزی را که در چنین حاالتی معم. شوروی می باشد
 :  شاه ولی بدون آنکه پلک زده باشد دروغ گفت. آورد

موی تووان بوا    . شووروی گرفتوه ایود    -شما سهم نهایت بزرگ در راه تحکیم روابط افغوان  . این خبر برای ما غیر مترقبه است" 
در . وی تحول بنیادی نمووده اسوت  اطمینان کامل تأکید کرد که طی ده سال اخیر نظریات مردم افغانستان در مورد اتحاد شور

، ایون  توابییف آنچه که ارتباط می گیرد به اگریمان رفیق . این همه ما نقش و شایستگی بزرگ شخص شما را مشاهده می کنیم
 ."خواهش شما فورًا به حکومت رسانیده می شود

شوووروی در مووورد پووذیرش  بووه وزیوور از مؤافقووت جانووب    پوزانوووف. سووپس بووه گفتگوهووا پیرامووون مسووائل روزمووره پرداختنوود    
مسؤول ارگان های حاکمیت محلی برای تحصیل در مؤسسات تعلیمی شوروی، افتتواح کوورس هوای جدیود زبوان روسوی        2۳0

 وشاه ولوی   از همچنان پوزانوف.  در افغانستان با معلمین از اتحاد شوروی، گشایش هفتۀ فلم های شوروی در کابل خبر داد
 .انقالب سوسیالیستی اکتوبر دعوت بعمل آورد سالگرد ۲2لیل از  همسرش برای اشتراک در محفل تج
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ایون روز بورای موا نیوز یوک      . تشکر، من حتموی موی آیوم   : " گفتذاشت گ شاه ولی در حالیکه دست راستش را باالی قلبش می
 ."جشن بزرگ است

 

. را طلوب نموود   توابییف سوفیر جدیود    به نوبۀ خود همان روز با حفیظ اهلل امین مالقوات نمووده و اگریموان    سافرونچوکمستشار 
در تفاوت با شاه ولی رئیس دولت افغانستان به اجرای تمثیل نپرداخته، رضایتمندی آشکار خود را از ایون خبور ابوراز داشوته     

 .و بالفاصله اعالم کرد که با تقرر سفیر جدید مؤافقت می کند و خواهش کرد تا مسکو را از فیصلۀ وی فورًا مطلع بسازند
حود اقول بخواطر    . اموا، رفیوق اموین اینطوور معموول نیسوت      : " کوه از عکوس العمول اموین بهوت زده شوده بوود گفوت         ونچوکسافر

ملحوظووات فورمووالیتی الزم اسووت بووا اعضووای شووورای انقالبووی، حکومووت و وزارت امووور خارجووه مشوووره صووورت گرفتووه و     
فۀ زمانی را میان طلوب اگریموان و دریافوت آن مود     طرزالعمل معمول در روابط بین الدول یک وق. مؤافقت آنها دریافت گردد

 ."نظر گرفته است
اموا در کشوور موا فرامووش نکنیود کوه انقوالب و        . اینگونه طرزالعمل ها می توانند در شرایط عوادی عملوی باشوند   : " امین گفت

فکور  . ارسوال نماینود   من همین امروز هدایت می دهم تا یاداشت رسومی را . جنگ است، ما نمی توانیم وقت را از دست بدهیم
 "شما چی فکر می کنید؟. طی یک هفته می تواند آمادۀ ترک افغانستان گرددپوزانوف  می کنم رفیق
که دیگر با برخوردهای تحریک آمیز امین عادت کرده بوود جووابی نوداده، شوانه هوایش را بوه عالموت مجهوولی          سافرونچوک
 .باال انداخت
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دانسوتند کوه جهوت     در اخیر ماه اکتوبر دیگور کواماًل موی   ( اوسادچی، بوگدانوف، ایوانوف)در کابل "  کشف خارجی"مأمورین 
ارسوال موی شودند هور     " مرکز"در تلگرام های که از کابل به . دیگر روشن بود که امین نباید زنده بماند. باد کدام طرف است

بطوور مثوال از   . شاهده می شد، معطوف می گردیدچه بیشتر توجه به اظهارات ضد شوروی که در چهار طرف لیدر جدید م
اطالعات یکی از منابع بر می آمد که بعضی از نزدیکان امین به آن عقیده استند تا افغانستان سیاسوت مسوتقل از شووروی را    

افغانسوتان بوه   گفته می شد کوه بورای   . سوسیالیزم شوروی مورد انتقاد قرار گرفته،  فقیر و بدون آینده نامیده میشد. دنبال نماید
مراتب بهتر می بود اگر به جهان اسالم رو می کرد،  یا از کشور مصر پیروی کرده و از کمک های وسویع اتحواد شووروی    

در تلگرام دیگری از برخوردهای غیر دوستانۀ مأمورین استخبارات افغانستان در برابور اتبواع شووروی    . خودداری می نمود
در این تلگرام گفته می شود کوه گویوا شووروی هوا زیور تعقیوب قورار داشوته،          . آوری می شدکه در افغانستان کار می کردند یاد

در اطالع دیگری قید گردیوده  . کوشش می شود آنها را بدنام ساخته و حتی بعضی از شوروی ها مورد تهدید قرار می گیرند
. طیوون موذهبی گفتگوهوای را بوه راه بیانودازد     بود که گویا یکی از افراد امین تالش می کرد تا با نماینودگان ضود انقوالب، افرا   

کوه متخصصوین شووروی از کشوور خووارج     ( بووه نماینودگی از رهبوری افغانسوتان   )حوین ایون گفتگوهوا گویوا وعوده داده شوده بوود        
امین و حلقۀ نزدیوک طرفوداران وی   : " با در نظرداشت اطالعات مذکور نتیجه گیری صورت می گرفت. ساخته خواهند شد

 ."ب را درهم بشکنند و انقالب را ناکام بسازندمی خواهند حز
مأمورین کشف کوه بوه   . باید به این زنگ های خطر به یک شکلی عکس العمل نشان بدهد، و نشان داد" مرکز"هویدا بود که 

را بوا نماینودگان اپوزیسویون از جملوه بوا کارمول، سوروری،        " ضروری" کشورهای اروپایی اعزام گردیده بودند مالقات های 
مخالفین مذکور . گالب زوی و سائر اعضای سرشناس حزب دیموکراتیک خلق که در مهاجرت به سر می بردند انجام دادند

در ناموه هوا ضومنًا آموده     . هرکدام به نوبۀ خود نامه هایی را عنوانی کمیتۀ مرکوزی حوزب کمونیسوت اتحواد شووروی فرسوتادند      
 ."یام را علیه رژیم ضد مردمی و خاین به راه اندازیمما آماده هستیم هر آن به وطن برگردیم و ق: " بود

. در اوایل ماه اکتوبر رهبری شوروی هنوز در رابطه به اعزام قوا به افغانسوتان موضوعگیری قبلوی خوود را دنبوال موی کورد       
ی شوروی مسوئله  نامه های از این قبیل در تصور کرملین نشینان خیال آنرا ایجاد می کرد که افغان ها احتمااًل بدون سهم قوا

 .را حل و فصل خواهند کرد
 

. اموا در آخورین دقوایق رئویس کوی     . به چکوسلواکیا مسوافرت نمایود   کریوچکوفبا ببرک کارمل قرار بود شخص " کار"برای 
افشوا شودن چهورۀ توو موی توانود خطورات        : " گفتوه بوود   کریوچکووف بوه   انودروپوف . سفر او را لغو کرد( اندروپوف. )بی. جی

الزم بوه تووذکر اسوت کووه چهوورۀ   ." هنووز معلوووم نیسوت حوووادث چگونوه انکشوواف خواهنود یافووت    . قبووال داشوته باشوود  زیوادی را در 
الکسوی  دوسوت سوابقه دار پرچموی هوا هموان       چکوسولواکیا فیصوله بوه عمول آمود کوه بوه       . در آن ایام اشد محرم بودکریوچکوف 

 .معلوم الحال برود پیتروف
 

: " صبح، هنگام صرف چوای صوبح او بوا غصوه گفوت     . آگاهی یافت. سی. بی. بیکارمل از مرگ تره کی از طریق رادیوی 
 ."اجساد دیگری نیز خواهند بود. و به یاد داشته باشید، این فقط شروع است. من او را هوشدار داده بودم
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خوارجی   موأمور کشوف  . کارمل فورًا درک کرد که در سرنوشت وی به زودی تحوالتی رونما خواهند گردیدپیتروف با دیدن 
و کارموول بالفاصووله بووه یکووی از چهووار اتوواقی سووناتوریم کووه خووانوادۀ کارموول در آن اقامووت داشووت رفتووه و دو بوودو بووه صووحبت      

اینکوه بوه کجوا و بورای چوی مودتی موی        . روز بعد کارمل به اعضای خانوادۀ خود اعالم کرد که او راهی سفر است. پرداختند
خوانوادۀ کارمول را   . سوناتوریم را تورک کورد    پیتروف احافظی نموده و یکجا بابا خودداری خد. رود در این باره چیزی نگفت

ه، در قصر مستریحی جابجا ساخته و نگهبانان را برای محافظت در سلواکیا انتقال داد څهبیستر -بانسکهبالفاصله به شهرک 
 .غییر یافته بوداز اینهمه برمی آمد که موقف ببرک کارمل از آن لحظه به بعد کاماًل ت. آنها گماشتند

 

در حاشیۀ مسکو لیدران آیندۀ افغانستان منجملوه ببورک کارمول،    . بی. جی. در شروع ماه نوامبر در یکی از بناهای محرم کی
آنهوا تحوت نظور راهنماهوای خوویش بوه       . اناهیتا راتب زاد، اسداهلل سوروری، سوید محمود گوالب زوی، عبودالوکیل گوردهم آمدنود       

لیست های ارگان های رهبری آینده، اسامی آنهایی کوه بایود دسوتگیر موی گردیدنود ترتیوب شوده و        : گرفتن قدرت شروع نمودند
بوه اشوارۀ   " انقالبوی  –کمیتوۀ نظوامی   " ایون  . . . کرسی ها تقسیم شدند، پالن اشغال مراکز مهم و حیاتی تودوین و طورح گردیود   

کارمول طوی آنوروز هوای خزانوی      . خوویش برگزیود  کمیتۀ مرکزی حزب کمونیست اتحاد شوروی به اتفاق آرأ کارمل را رئیس 
باید عجله کورد توا کوه اموین از     : " از خود فعالیت غیرعادی نشان می داد و همیشه رفقای شوروی را وامیداشت تا عجله کنند

کارمل هراس داشت که امین امروز یا فوردا از هموه چیوز    ." انقالب را خطر عظیمی تهدید می کند. آمادگی های ما بوی نبرد
 .آگاهی یافته و در اینصورت ضربۀ اول را او  وارد خواهد کرد

بخاطر آنکه ارتباط مطمئن با طرفداران مخفی تأمین شده باشد کارمل پیشنهاد کرد تا گالبزوی محرمانوه بوه افغانسوتان انتقوال     
غان ها جودا نموی شود نظور     که  طی آنروز ها تقریبًا هیچگاه از اف یرشوف در کابل" کشف خارجی"آمر اسبق دفتر . داده شود

او بوه  . اما گالبزوی بطور غیر مترقبه این نظریه را رد نموده و نخواسوت توا جنگجووی پیشوتاز باشود     . مذکور را معقول یافت
. در ایوون بوواره میووان افغووان هووا بحووث پوور سوور و صوودای بووروز کوورد . جووای خووود بوورای ایوون مأموریووت وطنجووار را پیشوونهاد کوورد

در مورد آنکه در برابر حوادث سرنوشت ساز پرچمی ها و خلقی ها مخالفوت هوای قبلوی    .  بی. جی. امیدواری کارمندان کی
تمام صحبت های افغان ها در آن بنوای محورم   . خود را فراموش خواهند کرد و یکجا کار خواهند نمود به زودی از بین رفت

که آنها خصومت و حسوادت را مهوار نکورده    توسط وسایل تخنیکی ثبت گردیده و با تمام وضاحت دیده می شد . بی. جی. کی
 .فقط انتظار ساعتی را می کشیدند تا یکدیگر را خفک نمایند" انقالبیون"این .  بودند

قبوول از اعووزام . بوواالخره فیصووله بوور آن شوود کووه عبوودالوکیل پرچمووی، اول توور از دیگووران بووه افغانسووتان مخفیانووه فرسووتاده شووود    
بوه  . ار کردند و اکنوون دیگور حتوی موادر سوکۀ او هوم وکیول را نموی توانسوت بشناسود          متخصصین تغییر قیافه باالی او خوب ک

کمووک لینزهووا رنووگ چشوومان او را تغییوور دادنوود، شووکل معمووولی صووورت او را متحووول سوواختند، در میووان بوووت او مووانعی            
ا وکیول بوه موأمورین    در مرحلوۀ اخیور آموادگی هو    .  مخصوصی ایجاد نموده و بدینترتیب طوری وانمود ساختند که او می لنگود 

بخش مذکور طوریکه قباًل نیز یادآوری صورت گرفته بود وظیفوۀ اجورای عملیوات هوای     . سپرده شد ”C“بخش هشتم ریاست 
، همان کسی کوه چنودی پویش مخفیانوه خلقوی هوا       گلوتوفگروال ډ.  حساس را در خارج از قلمرو اتحاد شوری به دوش داشت

د، حاال به وکیل درس فیر کردن از تفنگچۀ بی صدا و جنگ های تن به تن را با استفاده انتقال داده بوبه شوروی را از کابل 
 .از اسلحۀ سرد می داد

فیصله بعمل آمد تا باز . سپرده شد که مهم ترین مرحلۀ این عملیات بود واسیلی گلوتوفانتقال محرمانۀ وکیل به افغانستان به 
" باید گفتوه شوود کوه در کوانتیننر      یدر صورت بروز سوال. فاده صورت بگیردهم از همان کانتینرهای چوبی آزموده شده است

کانتینر چوبی در یکی از جیپ ها جابجا گردیده و جیپ به نوبۀ خوود  ." پرزه های موتر برای جیپ های شوروی قرار دارند
ی در حاشویۀ مسوکو بوه کابول     و بدون هرگونه تکلیفی طیارۀ مذکور از یک میودان هوای هووایی نظوام     داخل شدهدر بدنۀ طیاره 

مسووتقالنه بووه تعمیوور  " جیووپ کووانتینر دار "در پایتخووت افغانسووتان بووار را طبووق معمووول هوویچکس تالشووی نکوورد و     . پوورواز کوورد
اقاموت گوزین    اوسوادچی وکیول در منوزل   . سوپرده شود   اوسوادچی وکیول زنوده و سوالمت بوه     " زینیوت "در تعمیور  . رسوید " زینیت"

در .  برآمدن به شهر شروع نموده تا بدینترتیب ارتباطات را با سائر حزبی ها تأمین نماید گردیده و بزودی از طرف شب به
 .تماس گرفت" پرچم"قدم اول او با مسؤول سازمان نظامی 
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از محتوای اسناد محرمی که اکنون مهر محرمیت از آنها برداشته شوده اسوت برموی آیود کوه هوم دیپلوموات هوا و هوم موأمورین           
توجوه خواص خوود را بوه اوضواع افغانسوتان و پیراموون آن مبوذول         19۱9که های استخباراتی کشوورهای غربوی در خوزان    شب

بطور مثال در شروع ماه اکتوبر سفارت برتانیۀ کبیر به لندن گوذارش داد کوه روسوها در اروپوا بوه فعالیوت هوای        . داشته بودند
 .می شمارند پرداخته اند" حکومت تعویضی"یندۀ که آنها را منحیث رهبران آ" پرچم" مخفی با لیدران 
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با در نظرداشت آنکه عملیات مذکور بطور اشد محرم انجام می شد، می توان حدس زد کوه اطالعوات را بوه انگلویس هوا بایود       
چکوسولواکی اینکوار را   " رفقوای " کسی از میان پرچمی های که بازی دوگانه را پیش می برد رسانده باشد و یا هوم کسوی از   

 .کرده باشد
عملیات تعرضی کوه در نیموۀ دوم مواه اکتووبر علیوه قیوام کننودگان        : " در اواسط ماه نوامبر آتشۀ نظامی هوائی برتانیه خبر داد

اهوداف اصولی ایون عملیوات را پاکسوازی منواطق و مواصوالت در نزدیکوی هوای سورحدات بوا            . به راه افتاد، نهایوت موفوق بوود   
نقوش اساسوی را در  راه   . هردوی این اهداف بدست آمدنود . عظیم به مخالفین تشکیل میداد پاکستان  و همچنان رساندن صدمۀ

کووه در برابوور آنهووا قیووام کننوودگان   MI-21دسووتیابی بووه پیووروزی مووذکور قوووای هوووائی، مخصوصووًا هیلیکوپترهووای جنگووی نوووع   
 .ایستادگی کرده نمی توانند بازی نمودند

یوام کننودگان مغلووب خواهنود شود زیورا تکتیوک و تجهیوزات قووای حکوومتی بهبوود            در طویل المدت من پیش بینی می کنم کوه ق 
پارتیزان ها از دیدگاه سیاسی متفورق بووده و سوتراتیژی آنهوا از نقطوۀ نظور نظوامی هماهنوگ         . قابل مالحظۀ کسب نموده است

 ."نیست
در قطعوات اردوی افغانسووتان  آتشوۀ نظوامی هووائی برتانیوه در اداموه خواطر نشوان موی سواخت کوه تعوداد متخصصوین شووروی              

افزایش قابل مالحظۀ یافته و به کمک و ادارۀ همین ها عملیات های چنودی قبول در والیوت پکتیوا کوه از آن در بواال یواد آوری        
در گذارش آتشۀ برتانیه در مورد امین گفتوه موی شود کوه موقعیوت وی پیچیوده بووده،        .  صورت گرفت طرح ریزی گردیده بود

افوزون بور آن اموین توانسوته اسوت      : " در بخوش دیگوری از ایون راپوور آموده بوود      . اردو برخووردار موی باشود   اما او از حمایوت  
پشتیبانی مخالفین سابق خود را نیوز بدسوت بیواورد، و بوه آنهوا وعوده داده اسوت کوه بمجورد بوجوود آمودن شورایط مناسوب او از              

. نوونی تغییورات جودی در افغانسوتان پویش بینوی نموی شوود        به عقیدۀ آتشۀ موذکور در شورایط ک  . " روسها خود را رها می سازد
. روسها مجبور استند از امین پشتیبانی نمایند، به هموین علوت اسوت کوه وی امیودواری هوای خووبی بورای آینودۀ درخشوان دارد          

ل ارگ دوام آینوده در داخو  " انتخابوات "این امیدواری هوا حوداقل توا    : " آتشه گذارش را با جملۀ طنز گونۀ ذیل خاتمه می بخشید
 ."خواهد داشت

از دو روی اموین آگواهی داشوت، بلکوه  آوازه هوا در موورد پوالن هوای         . بوی . جوی . از اسناد متذکره برموی آیود کوه نوه تنهوا کوی      
به گوش های دیپلوماتوان و  "( با فرا رسیدن لحظۀ مناسب ما از روسها خود را رها می سازیم) " مکارانۀ لیدر جدید از قبیل 

طوی مواه نووامبر    : صرف باید گفت که نتیجه گیری سفارت برتانیوه نادرسوت بوود     .راتی غرب نیز می رسیدندمأمورین اسخبا
 .سرنوشت او دیگر معلوم بود. فرستاده شده بود، امین دیگر آیندۀ درخشانی نداشت *فورین آفیس که این گذارش به 

 

بود، ولی در کشور همسایه  پاکستان استخبارات امریکوا  در قلمرو افغانستان محدود . ای. آی.امکانات برای فعالیت های سی
جمع آوری و تحلیل اطالعات که از جمهووری دیموکراتیوک   : فعالیت های خود را همزمان در چند استقامت تشدید می بخشید

می مواصلت می کرد، سازماندهی پایگاه های آمادگی مجاهدین، ارائۀ کمک ها و سائر مساعدت هوا بوه لیودران احوزاب اسوال     
عالوه بر آن مأمورین حکومت امریکا تجمعی را از کشورهای مختلف که آمواده بودنود از ضود انقالبیوون     . مخالف رژیم کابل

کشورهای همچون عربستان سعودی، مصر، چین آماده بودنود  . در مبارزۀ آنها علیه نفوذ شوروی حمایت نمایند، ایجاد کردند
ین چون از افزایش نفوذ اتحاد شوروی در ناحیۀ آسیای میانه که برای آن بسیار کشور کمونیستی چ. داخل تجمع مذکور شوند

 .مهم بود هراس داشت با ریاکاری تمام از مواضع طبقاتی عدول نموده و آشکارا به حمایت از مالهای مرتجع پرداخت
دون شک که از بسویاری چیزهوا   آیا امریکایی ها از آمادگی های نظامی اتحاد شوروی به صوب جنوب آگاهی داشتند؟ البته ب

ارقوام متخصصوین و مشواورین شووروی در     . ای. آی. بطور مثال در تلگرام های دیپلوموات هوا و موأمورین سوی    . خبر داشتند
انودکی بعودتر منوابع آنهوا معلوموات مؤثوق تشودید قووای نظوامی شووروی را در نزدیکوی            . افغانستان تقریبًا دقیق آورده می شدند

در اینجا سؤال به میوان موی   . تان، افزایش پرواز های قوای هوائی و جلب قوای احتیاط را گذارش دادندهای سرحدات افغانس
آید که وقتی واشنگتن از این همه جریانات آگاهی داشت پس چرا سر و صدا را بلند نمی ساخت، مسکو را با اقدامات متقابل 

وی به راه نمی انوداخت؟  شواید نظور برخوی از تحلیلگوران صوحت       تهدید نمی کرد و کمپاین وسیع تبلیغاتی را علیه اتحاد شور
 .بیاندازد" دام افغانستان" داشته باشد که واشنگتن با بکار گیری اینگونه تکتیک متدرجًا می خواست مسکو را به 

 .در جنگ همه وسایل خوب استند. امکان دارد
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 نهمفصل 
 

 حکم اعدام  .9
 

اد شوروی در مورد افغانستان پس از سرنگونی تره کی فعالیت خود را شدت کمیسیون بیوروی سیاسی حزب کمونیست اتح
پس از آنکه از به قتل  بریژنیف. ، تقریبًا هر هفته تشکیل جلسه می دادبصورت منظم کمیسیون، . هرچه بیشتر بخشید

ود، کنترول را باالی خود رسیدن تره کی با این همه قصاوت آگاهی یافت، با آنکه شخص کینه توز نبود و بیشتر برده بار ب
 .از دست داد

ما فقط یک ماه پیش از رفیق تره کی . می دانید، این یک واقعۀ ناهنجاری است: " او  خطاب به اعضای کمیسیون می گفت
در حالیکه  بریژنیف." در اینجا استقبال کردیم، یکدیگر را در آغوش کشیدیم، از او حمایت و پشتیبانی خود را اعالم نمودیم

این همه بدان . و اکنون، این شخص ماجراجو گرفت او را خفک کرد: " ز افادۀ کلمات زننده معذرت می خواست افزودا
معنی است که به وعده های ما اصاًل کدام اعتمادی وجود ندارد؟ یعنی سخنانی را که منشی عمومی حزب کمونیست اتحاد 

 ."ان تهیشوروی به زبان می آورد بی ارزش بوده و صدایی هست می
 

داکتران به وی توصیه نموده بودند تا از فشارهای زیاد .  قناعت بخش نبود بریژنیف طی خزان آن سال وضعیت صحی
بریژنیف باید خاطر نشان ساخت که . باالی خود اجتناب ورزد، بیشتر استراحت نماید و به هیچ صورت هیجانی نشود

اما یکی از عادات مضر خود را، یعنی سگرت کشیدن را . می کردتوصیه های داکتران را همیشه با دقت تمام عملی 
سائر . دود می کرد" نووست"او کمافی السابق، در خفا از داکتران سگرت دوست داشتنی خود را به نام . نتوانست رها نماید

یجان بوده باشد به را که دچار عصبانیت یا ه بریژنیف کمتر کسی. مشوره های داکتران را بدون چون و چرا اجرا می نمود
اطرافیان کوشش می کردند او را از اخبار ناخوشایند دور نگه دارند، اعضای خانواده نیز زیاد خسته اش نمی . خاطر داشت

چون حادثه ارتباط می گرفت به شخص اول ! و اما اکنون چنین یک خبر ناخوشایند و ناهنجار از دست این امین. ساختند
باید در سطح عالی کشور در . نمی توانست جریان واقعه را از او پنهان نماید بریژنیفبه  یک کشور دوست، حلقۀ نزدیک

جرئت نمی  بریژنیفعالوه  بر آن چون موضوع بسیار حساس بود، حلقۀ نزدیک به . این مورد تصمیمی  اتخاذ میگردید
. ا از تمام جزئیات حادثه مطلع ساختندر بریژنیفبه همین دلیل .  کرد چنین مسؤولیتی را بدوش بگیرد، این معمول نبود

منشی عمومی . که دیگر به دلیل کبر سن هم فرسوده و هم مریض بود وقت کار داشت تا به کُنه موضوع پی ببرد بریژنیف
 .هرقدر بیشتر در موضوع تعمق می کرد به همان پیمانه وضع صحی او وخیم تر می شد

افغان، هنگام مالقات ها سوگند وفاداری به ایدیال های سوسیالیزم یاد می  رفقای. آنچه که اتفاق افتاد تعجب انگیز بود
ولی در . کردند، بر دوستی خدشه ناپذیر خویش با اتحاد شوروی تأکید می ورزیدند، خود را برادران کوچک می نامیدند

ه ها اعزام گردیده، به به افغانستان هزاران مشاور در همه عرص. حقیقت به شوروی ها دو توت هم ارزش قایل نبودند
شوروی ها به این فکر بودند که حد اقل به دالیل فوق . ارزش ملیون ها روبل کمک های اقتصادی  و نظامی ارائه میشد

 .الذکر باید اوضاع را در افغانستان تحت کنترول داشته باشند، همانطوریکه سائر کشورهای متحد را کنترول می کردند
دیگران  بریژنیفباید یک تصمیمی گرفته شود، اما کدام تصمیم؟ مدت ها بود که به جای . . . شو اکنون این واقعۀ دلخرا

فیصله های اتخاذ شده معمواًل به شکل اسناد ترتیب یافته روی . تصمیم می گرفتند و او به وضعیت مذکور عادت کرده بود
. آن کرده باشد صرف آنها را به امضاء می رساند میز وی قرار می گرفتند  و او بدون آنکه کدام توجه خاصی به محتویات

که یکجا  بریژنیفبیائید، رفیق : " همکاران به سوی او می نگریستند و تو گوئی می گفتند. مگر اکنون وضعیت متفاوت بود
 ."تصمیم بگیریم، مسئله نهایت حساس است و هیچکسی نمی خواهد پیشدستی نماید و تصمیم بگیرد

تو وعده کرده بودی که موقع نمی دهی ( یوریمصغر نام )، یوره: " با لحن طعنه آمیز گفت دروپوفانخطاب به  بریژنیف
تو می توانی به من توضیح . تا حتی یک مو از سر رفیق تره کی بیافتد، که افراد تو اوضاع را کاماًل تحت کنترول دارند

 بدهی که چرا چنین واقعه ای رخ داد؟
آخ، او . ما نتوانستیم این امین را بدرستی درک کنیم: " ویای پذیرفتن مسؤولیت بود گفتکه لحنش گ. بی. جی. رئیس کی

ظاهرًا به مأمورین ما یک چیز می گفت، در حالیکه در خفا کارهای سیاه . همۀ ما را فریب داد! بسیار مکار از آب برامد
 ."خود را پیش می برد

اکنون . ما به او به مناسبت احراز ُکرسی های بلند تبریک گفتیم: " خاطر نشان ساخت اندروپوفدر ادامۀ سخنان  گرومیکو
 ."سفیر ما در کابل خبر می دهد که امین خواستار سفر رسمی به عنوان رئیس دولت به مسکو است

 : فشرده تر و خشمگین تر ساخته گفت( نهایت انبوه بودند بریژنیفابروهای )ابروهای مشهور خود را  بریژنیف
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 "معنی است که من باید با این ماجراجو روبوسی کنم؟ این بدان" 
به هیچ صورت در مسکو  پذیرفته : " ، مانند یک افسر نظامی کوتاه ولی  ُپر معنی گفتبریژنیف وزیر دفاع در حمایت از

 ."نشود
رسمی و کاری  می توانیم به وی اطالع بدهیم که گراف سفرهای: " در ادامۀ گفته های وزیر دفاع پیشنهاد کرد گرومیکو

تا آنوقت . بگذار سال آینده بیاید. برای سال جاری کاماًل تکمیل گردیده و مجالی برای پذیرش او در آیندۀ قریب وجود ندارد
 ."کی زنده و کی مرده

بلی، اوضاع در این افغانستان به پیچیدگی انجامید، سه بار لعنت به این : " با غصۀ بی پایان خاطر نشان ساخت بریژنیف
، تا جائیکه من از حرف های تو توانستم بفهمم، ادارۀ یوره .بیائید در مورد آن فکر کنیم که چی کاری باید انجام بدهیم. امین

 "تو چندان اعتمادی باالی این امین ندارد؟
نگران بلی، ما اطالعات : " گفت بریژنیفدر حالیکه کاغذهایی را باالی میز پائین و باال می کرد در جواب  اندروپوف

او عماًل فعالیت . من قباًل نیز به شما گذارش داده بودم که امین ناپاکی های متعدد و مختلف دارد. کننده ای بدست آورده ایم
ما همچنان عالیمی در مورد ارتباطات احتمالی وی با . های سرکوبگرانه را علیه اعضای متنفذ حزب به راه انداخته است

می خواهم تأکید کنم که امین . معلومات اخیر را به شدت و دقت بررسی می کنیم. داریم استخبارات امریکا نیز در دست
اتحاد با چنین یک فردی بدان معنی است که باالی ماینی نشسته باشی که هر . شخصی است غیر صادق، مکار و ظالم

با دشمن در سر داشته باشد و  من هکذا دور از امکان نمی دانم که امین خیال پیوستن را. لحظه می تواند منفجر شود
 ."سرانجام به ما خیانت کند

 

قرار داشتند تأریخچۀ خیانت های نچندان  اندروپوفآن لحظه یه دور  کسانیکه در. می توانست دیگر ادامه ندهد اندروپوف
آنها به یاد داشتند . ودندحوادث وابسته به خیانت ها در اذهان آنها مانند زخم ناسور جا گرفته ب. دور را بخوبی به یاد داشتند

که چگونه یک زمانی مصر در یک چشم به هم زدن  از مسکو دور شده و به طرف غرب رو گرداند، در حالیکه دوست 

بارئیبه عین ترتیب دو سال قبل لیدر کشور سومالی . وفادار شوروی پنداشته می شد
   

به امریکایی ها پیوسته و بخاطر  

یک . پخته تر ساخته باشد بالفاصله علیه ایتوپیا که متحد اتحاد شوروی بود به جنگ پرداخت آنکه اعتبارش را نزد واشنگتن
کرملین نشینان درک می کردند که دشمن را . کمونیست متعهد در یک لحظه به یک ضد کمونیست تمام عیار مبدل گردید

اًل کی گفته که جنگ سوم جهانی آغاز اص. خواب نبرده است، او به شدت علیه شوروی ها در همه جبهات فعالیت می کند
نگردیده است؟ جنگ مذکور دیر زمانیست که جریان دارد، از نیمۀ دوم سالهای چهل و طی تمام این مدت حتی برای یک 

تنزیل سطح  تشنجات، کاهش تسلیحات اتومی، اقدامات برای کسب اعتماد متقابل همه افسانه . روز هم توقف ننموده است
رهبران شوروی دیر زمانی صرف یک مسئله را با تمام قوت در برابر خود . ساده لوحان و خوش باوران های استند برای

آنچه که ارتباط می گرفت به امین، او ." یا ما باالی آنها پیروز می شویم  و یا هم آنها ما را نابود می سازند: " می دیدند
حتی اگر این ادعا واقعیت . ی که با امریکایی ها همکاری مینمودهاحتمااًل او از دیر زمان. واقعًا هم یک شخص مجهول بود

 .او به شوروی خیانت خواهد کرد و فریب خواهد داد. نداشته باشد، اعتمادی بر وی وجود ندارد
مشکل این است که امین به تنهائی نزد دشمن نمی رود، او : " به نوبۀ خود خاطر نشان ساخت اوستینوفوزیر دفاع 

 ."را نیز با خود می بردافغانستان 
این برای ما یک فاجعۀ بزرگ خواهد بود، ما افغانستان را از دست داده نمی : " با او موافقت کرده عالوه نمود گرومیکو

 ." توانیم
اسنادی که بیانگر اوضاع در حوزۀ آسیا بود و از طرف آگاهان ( گرومیکو)روی میز در برابر وزیر امور خارجۀ شوروی 

روابط اتحاد شوروی با چین . اوضاع مذکور چندان به نفع مسکو نبود. ئب نظران ترتیب گردیده بود قرار داشتامور و صا
سپس  قوای چین به ویتنام که از . سال پار حتی تصادم نظامی میان دو کشور در سرحد رخ داده بود. ُپر از تشنج بود

ر جنگ مذکور به چین صدمات زیادی رسید، ولی ظاهرًا دیده با آنکه د. متحدین اتحاد شوروی به حساب می رود حمله کرد
اضالع متحدۀ امریکا چین را فعاالنه علیه اتحاد شوروی تحریک . می شد که چین به پیش روی های خود ادامه خواهد داد

.  از سر گرفتواشنگتن روابط دیپلوماتیک را با چین مجددًا تأمین نموده و پروسۀ صدور تسلیحات را به این کشور : میکرد
. شواهد کاماًل انکار ناپذیری وجود دارند که چین موازی با امریکا از عناصر ضد انقالب افغانستان فعاالنه حمایت می کند

رژیم ُخمینی که پس از انقالب اسالمی در ایران روی کار آمده بود نیز موضعگیری ضد شوروی خود را اعالم نموده و از 
در مورد کشورهای عربی می توان زیاد فکر نکرد، چون تقریبًا همۀ آنها حاضر . انی می کردپارتیزان های افغان پشتیب

بودند مقاومت افغان ها
   

رهبری شوروی به آن باور بود که با از دست دادن افغانستان، در آنجا یا با .  را تمویل نمایند 
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و به حق آن، یعنی مقاومت ملی افغانها  شوروی به نام اصلی ر اتحادگبرابر هجوم و تجاوز قوای اشغال در نان ما راطی هموگایستاداین اعتراف صادقانۀ نویسندگان روسی که مبارزه و 
 ریاخی ها سالی ط نکشوریای الملل نیب مسائل لگرانیتحل نظران، صاحب  ،یاسیس محافل اعتراف مذکور به وضاحت نشان میدهد که تحول عظیمی در اذهان. نامیده اند میتوان استقبال کرد
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، و ویروس مذکور بالفاصله به جمهوریت های امریکا و نیروهای ناتو و یا هم با افراطیون اسالمی روبرو خواهد شد
 .آسیای میانۀ شوروی سرایت خواهد کرد

نمی خواست قوای اتحاد  گرومیکوکه هرچه بیشتر متمایل به مداخلۀ نظامی بودند،  اوستینوف و ندروپوفدر تفاوت با ا
نه برباد رفتن تمام مساعی شخص او معتقد بود که انکشاف اوضاع بدینگو. شوروی در معضله اشتراک مستقیم داشته باشد

او منحیث وزیر امور خارجۀ شوروی که طی دهه های اخیر بخاطر کاهش تشنج  و تأمین اعتماد متقابل  انجام داده بود 
درک می کرد که توضیح  ضرورت این اقدام جبری به جهانیان نه تنها دشوار، بلکه ناممکن  گرومیکو. معنی خواهد داشت

که به وزارت امور خارجه و تمام پالیسی بین المللی شوروی در این زمینه صدمات زیادی خواهد  او ملتفت بود. است
 .رسید

اما من همه را فرا می خوانم تا گام های . ما نمی توانیم افغانستان را از دست بدهیم: " یکبار دیگر یادآور شد گرومیکو
 ."مام شودسنجیده بردارند، زیرا هرگونه خطا می تواند نهایت قیمت ت

واضح است که ما نمی توانیم .  ما این را شنیدیم، شنیدیم ما این را( گرومیکونام ) ، آندری: " با شتابزدگی گفت بریژنیف
 "ولی پیشنهاد مشخص تو چیست؟. افغانستان را از دست بدهیم، اینکار مطابق منافع ملی ما نیست

او را مجبور بسازیم تا به اصول لینینی در . م که امین چی می کندبیائید ببینی. باید وقفه گرفت: " جواب داد گرومیکو
امین باید پرچمی ها را از محابس رها کند، به مخالفین خود اجازه دهد تا از خارج به بوطن . رهبری حزب رو آورد

ق و پرچم وجود بدین ترتیب، وقتی در اطراف امین سائر اشخاص از جناح های خل. برگردند، فرکسیون بازی را ختم نماید
هکذا ظرفیت جنگی قوای مسلح افغانستان باید باال . داشته باشند، ما می توانیم او را به آسانی تحت کنترول داشته باشیم

از طرف خود کوشش خواهیم کرد تا فشارهای دیپلوماتیک را بر کشورهای که از ضد انقالب حمایت می کنند تشدید . برود
 ." ببخشیم

امکان  آیا: " را مخاطب قرار داده پرسید پونوماریوفابط بین المللی کمیتۀ مرکزی حزب کمونیست مسؤول رو بریژنیف
دارد که امین را از تمایالت دیکتاتور ما آبانه اش بازداشت و وادار ساخت تا با مخالفین خود در داخل حزب به تفاهم 

"برسد؟
     

شما در جریان استید که من شخصًا دو بار به . راه به خرچ دادیمما مساعی زیادی  در این  بریژنیف،رفیق : " پونوماریوف
 . . ."اما با تأسف. کابل سفر نمودم

تضادها میان آنها . دسترسی به تفاهم میان آنها اصاًل امکان ندارد: " حمایت نموده عالوه کرد پونوماریوفاز اندروپوف 
توصیه های ما موافقت کند،  ولی عمل او کاماًل برعکس خواهد  دور از امکان نیست که امین ظاهرًا با. بسیار عمیق استند

با پرچمی ها، امین اکنون به جان رفقای خود از " حساب " به اساس اطالعاتی که ما در اختیار داریم پس از تصفیۀ . بود
طوریکه می دانید . ببرد افتیده است، به جان کسانیکه از نظر او مطمئن نیستند، تمام آنها را می خواهد از بین" خلق"جناح 

لیدران حلقات مخالف امین، آنهائی که در مهاجرت در اروپا به سر می برند، اظهار آمادگی نموده اند تا در یک جبهۀ واحد 
می خواهم تأکید کنم که . علیه رژیم کنونی اقدام کنند، حزب و دولت را به مواذین دیموکراسی و رعایت قانون برگردانند

 ."ما در این راستا کار می کنیم. می باشد" پرچم"و " خلق"اعضای هردو جناح " دران حلقات مخالفلی"هدف من از 
آنها در اروپا هستند، "  چیست؟" در یک جبهه علیه رژیم اقدام کنند"هدف تو از جملۀ : " کنجکاوی نموده پرسیدبریژنیف 

 "این کار چطور متصور است؟
ر نمی خواست منشی عمومی را زیر بار جزئیات آمادگی ها برای کودتا غرق کند که دیده می شد دیگ. بی. جی. رئیس کی

، آنها در مهاجرت نیز ارتباط نزدیک خود را با رفقا و همرزمان خود که در داخل افغانستان استند بریژنیفرفیق : " گفت
در صورت ضرورت . به کابل برسند به مجردیکه زمان مناسب گردد، ما به آنها کمک خواهیم کرد تا فورًا. قطع ننموده اند

 ."سائر کمک ها نیز به آنها ارائه خواهد شد
، یعنی تو می خواهی بگوئی که نیروهای سالم در داخل حزب می توانند دشواری های پیدا شده را رفع یوره: " بریژنیف

 "نمایند؟
 ."می توانند، اگر به آنها کمک شود بریژنیف بلی، رفیق: " اندروپوف
بیائید تا در این . این یک کار بسیار خوب است: " در حالیکه از موجودیت یک راه حل خشنود گردیده بود گفت بریژنیف

سؤال آخر خود را به وزیر دفاع بریژنیف  "راستی، اردوی افغانستان از کی حمایت خواهد کرد؟. راستا فعالتر عمل کنیم
 "تی؟، تو چرا خاموش اساوستینوفرفیق : " راجع ساخته پرسید

معکوسًا، طی تمام این مدت او در ذهنش جمالتی را برمی گزید تا آنها را به . وزیر دفاع به فکر آن نبود تا خاموش بماند
 . وزیر دفاع چیزهای زیادی برای گفتن داشت. زبان بیاورد

                                                                                                                                                                                                 
 با جهینت در که بوده اشغالگرانه عمل کی افغانستان بهی شوروی قوا هجوم که اند کرده درک و اند بردهی پ بوده دخلیذ مًایمستق آن در مسکو که افغانستانۀ فاجع ُکنه به گرید آنها و داده رخ

 .دیگرد مواجه افغانستان مردمی عموم مقاومت و  امیق
161

 !!!!عجیب است !!!! معراجش رسانیده بود چنین نظر میدادیک دیکتاتوری که نیم قرن یک ملت را از نفس کشیدن باز داشته بود و مکتب دیکتاتوری را به   
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"می تسلیحاتکمیسار مرد"گی به حیث سال 33او که در . تمام عمر خود را در جنگ ها سپری نموده بود اوستینوف
     (

مقرر گردیده بود حین جنگ با جرمن ها سعی به خرچ داد تا جبهات جنگ از ( به زبان امروزی وزیر جنگ یا وزیر دفاع
 کسی بود که در انسجام و ارائۀ یک اوستینوف" جنگ سرد"بعدتر، پس از آغاز  .هر نوع سالح تأمین باشند

او در کرسی هایی از . ح اتومی و سپس سالح هایدروژنی سهم بارز گرفتجواب متوازن به امریکایی ها در راه ایجاد سال
قبیل وزیر تسلیحات، وزیر صنایع دفاعی، معاون صدراعظم و منشی کمیتۀ مرکزی حزب کمونیست ایفای وظیفه نموده 

بوط به امور معمواٌل مر اوستینوفوظایف . سه سال قبل از امروز او به حیث وزیر دفاع اتحاد شوروی تقرر یافت. بود
مانند  اوستینوف. تسلیحات، دفاع، امنیت سرحدات شوروی  بوده و در ُکل تأمین امنیت کمپ سوسیالیستی را به عهده داشت

به نظر وی واقعیت زندگی .  به آن باور بود که زندگی صلح آمیز خیالی بیش نبوده و صرف ظاهر قضیه است اندروپوف
طی تمام این سال  اوستینوفانگشت . تا زمانیکه یکی از طرفین کاماًل از بین نرود را ادامۀ جنگ تشکیل می داد، جنگیدن

 .ها باالی ماشه قرار داشت
، (ادارۀ کشف خارجی)به نوبۀ خود ریاست عمومی اول را در  اختیار داشت . بی. جی. به حیث رئیس کیاندروپوف 

( هدف اضالع متحدۀ امریکا است" )دشمن اصلی" مکارانۀ موسسۀ ای که بالوقفه به وی در مورد پالن های غیر مترقبه و 
. یو. آر. نیز در این زمینه از معلومات دست اول برخوردار بود زیرا در اختیار خویش جی اوستینوف .گذارش می داد

نظر در تمام دنیا جابجا گردیده و شب و روز دشمن را زیر . یو. آر. شبکه های استخباراتی جی. را داشت( کشف نظامی)
 .داشتند و از کوچکترین جزئیاتی که می توانستند سوء ظن ایجاد نمایند به مرکز گذارش می دادند

در شرایط کنونی احتمااًل جنگ بزرگی بوقوع نخواهد پیوست، این خطر به شکلی از اشکال رفع خواهد شد، اما وظیفۀ 
کترش او را طوری عیار ساخته بودند که همیشه باید و تمام زندگی مأقبل او، طرز تفکر وی، عادات و کر اوستینوفکنونی 

 .نه تنها حمالت دشمن را دفع می کرد، بلکه به وی ضربۀ سرکوب کننده و تالفی جویانه ای قبل از وقوع وارد نماید
 

( عرب)کشتی های جنگی امریکا داخل خلیج فارس . مشوش کننده بود" کشف خارجی"آخرین اطالعات رسیده به ادارۀ 
. مانورهای متذکره بدان معنی بودند که امریکایی ها تصمیم داشتند کوماندوی خود را در قلمرو ایران پیاده نمایند. ندگردید

اگر واشنگتن افزون بر همه . در صورت وقوع چنین چیزی توازن قوا در منطقه به ضرر منافع شوروی تغییر می یافت
در این صورت حلقۀ دولت های دشمن . گر یک فاجعۀ تمام نما می بودافغانستان را نیز تحت کنترول در می آورد، این دی

تمام خاک اتحاد شوروی تحت پوشش راکت های . ترکیه، ایران، افغانستان و چین:  در جنوب اتحاد شوروی گره می خورد
 .امریکایی قرار می گرفت

گذارش می دهد که قوای مسلح  پاولوفسکی رفقای ما، منجمله قوماندان عمومی قوای پیاده: " با لحن خشک گفت اوستینوف
مشکل است . جمهوری دیموکراتیک افغانستان کاماًل در دفع حمالت شورشیان متمرکز بوده  و از جنگ هیچ فراغت ندارند

گفته شود که قوای مسلح در صورت بروز مناقشۀ احتمالی با امین طرف کی را خواهند گرفت؟ اطالعات ما می رسانند که 
او از قبل تشکیل افسران را از وجود پرچمی ها و سائر عناصر مشکوک به تصور . ات خوبی در اردو داردامین موضع

غالبًا . بدین ترتیب من هراس دارم که مشکل به مراتب پیچیده تر از آن باشد که ما تصور می کنیم.  امین پاک کرده است
 ."ا حل و فصل نمائیمبدون اشتراک مستقیم قطعات نظامی، ما قادر نخواهیم بود آنر

به عبارۀ دیگر تو پیشنهاد می کنی تا قوای شوروی به قلمرو افغانستان اعزام شود؟ ولی ما باید : " مجددًا پرسید گرومیکو
 "درک آنرا داشته باشیم که چنین یک گامی چی عواقبی را در پی خواهد داشت؟

من صرف . من تا هنوز هیچ چیزی را پیشنهاد نمی کنم : "در حالیکه قیافه اش به یک سنگ شباهت داشت گفت اوستینوف
. در حزب دیموکراتیک خلق افغانستان پیروز نخواهند شد" سالم"بدون حمایت فعال ما، نیرو های :  واقعیت را اذعان کردم

. بی. جی. ات کیاگر ما به آن نتیجه برسیم که به حمایت از مخالفین امین می پردازیم، در اینصورت باید تمام منابع و امکان
 ."اگر ما داخل این مسئله می شویم، پس باید دقیق و بدون اشتباه عمل کنیم. بکار انداخته شوند( وزارت دفاع)و ما 

مغلوبیت برای ما غیر قابل . حق به جانب است وستینوفا: " در حالیکه از وزیر دفاع پشتیبانی می کرد گفتبریژنیف 
نیز درست فکر می کند، واقعًا هم باید تمام عواقب ( ، وزیر امور خارجهدری گرومیکوآن)آندری در عین حال . پذیرش است

البته چی بهتر اگر قوای شوروی به قلمرو افغانستان اعزام نشود و مشکل بوجود آمده کاماًل توسط خود رفقای . را سنجید
صورت به جلسۀ آیندۀ کمیسیون پیشنهاد اما در صورتی که چنین یک کاری عملی نباشد، در این . افغانی حل و فصل گردد

 ."های مشخص تانرا پیرامون حضور نظامی ما در آنجا ارائه نمائید
منشی عمومی دیگر واقعًا خسته شده بود و وضعیت او را همه می دیدند و به همین علت ادامۀ مباحث را دیگر مصلحت 

 .ندیده به آن خاتمه بخشیدند
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صنعت هوائی، صنعت کشتی سازی و همچنان : کمیساری های دیگری از قبیل( وزارت دفاع" )کمیساری صنعت دفاعی"در ترکیب حکومت آنوقت شوروی بر بنیاد  1933در سال  
 .ه ها را داشتندتسلیحات و مهمات ایجاد گردیدند که هر کدام صالحیت وزارت حان
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در . و قابل دسترسی استندردیده گبیوروی سیاسی منعکس  19۱9اکتوبر  31سۀ مورخ نتایج این مباحث در پروتوکول جل
در پروتوکول ضمنًا قید گردیده . پروتوکول مذکور از کارنامه های لیدر جدید افغانستان به شدت انتقاد صورت گرفته است

رکزی حزب دیموکراتیک خلق را از امین تضییقات را وسعت زیاد بخشیده، او می خواهد دستۀ ای از اعضای کمیتۀ م: که
در قسمتی از سند مذکور . بین ببرد و اعمال او نارضایتی های روز افزون را حتی در میان خلقی ها به میان آورده است

عالیم آنکه امین تماس هایی را با نمایندگان مخالفین راستگرای مسلمان و سران اقوام که مخالف حکومت استند : " آمده است
را " سیاست متوازنتر" در عین حال به نظر می رسد که رهبری جدید قصد دارد . ی نماید موجب نگرانی می گرددتأمین م

 .در روابط با کشورهای غربی در پیش گیرد
در طرز برخورد حفیظ اهلل امین در عرصۀ روابط با اتحاد شوروی با وضاحت تمام دو رویی و غیر صادق بودن وی به 

 . . .نظر می رسد
یظ اهلل امین نه تنها کدام اقدامی را بخاطر ممنوع قرار دادن افکار ضد شوروی در اذهان عامه روی دست نمی گیرد، حف

 ."بلکه خود عماًل  اینگونه افکار را تشویق می کند
 .بدین ترتیب نتیجه گیری بعمل می آمد که اتحاد شوروی با یک فرد قدرت طلب، بی رحم و مکار مواجه گردیده است

 .و خطر آن وجود دارد که امین برای حفظ قدرت شخصی خود متوصل به تغییر استقامت سیاسی رژیم نیز گردد. ..
 :سند بیوروی سیاسی پیشنهاد می کرد تا در اوضاع بوجود آمده خطوط ذیل در نظر گرفته شوند

 

د تصور کند که ما باالی او اعتماد نداریم و امین نبای. روابط فعاالنه با امین و در مجموع  با رهبری کنونی ادامه بیابد .1 "
از تماس ها با امین برای تأثیر گذاری معین باالی وی استفاده صورت بگیرد و . نمی خواهیم با او سر و کار داشته باشیم

 .همزمان ماهیت اصلی او کشف گردد
ات مکرر امین بخاطر مسافرت با در نظر داشت خط مشی عمومی ما در رابطه با امین در مرحلۀ کنونی و خواهش .2

و سائر لیدران شوروی، خوب است به او در پرنسیپ جواب  لئونید بریژنیفرسمی یا کاری به اتحاد شوروی و مالقات با 
 .مثبت داده شود، ولی تأریخ و مدت مشخص این مسافرت تعیین نگردد

 

{...} 
 

تا مطالعۀ اوضاع و همچنان مسؤولین حزبی، ارگان های  به تمام مؤسسات شوروی در قلمرو افغانستان وظیفه داده شود .۱
 .دولتی، تشکیل قوماندانی های اردو و دوایر امنیتی را در این کشور شدت ببخشند

 از تداوم صدور تسلیحات ثقیل و تخنیک نظامی. . . ظامی به افغانستان در شرایط کنونی محدود گرددمقدار کمک های ن. ۳
 .جلوگیری شود تا امر ثانی

 .های نظامی شوروی به کابل به اساس خواهش امین، برای حفاظت شخصی امتناع صورت بگیردجزوتام از اعزام ...  .۲
 

{...} 
 

،  وزارت دفاع  و شعبۀ روابط بین المللی کمیتۀ مرکزی حزب کمونیست .بی. جی. ، کیبه سفارت شوروی در کابل. 11
انترناسیونالیست های افغانستان، مورد امین  و افراد نزدیک به او را در داده می شود تا سیاست و عمل حفیظ اهلل  هوظیف

وطنپرستان،
   

کدرهای که در اتحاد شوروی و کشورهای سوسیالیستی تحصیل نموده اند، روحانیون مرتجع، سران اقوام،  

 .رار بدهندروابط خارجی افغانستان را با غرب و مخصوصًا با اضالع متحدۀ امریکا و چین را تحت مطالعه ق
پیشنهادات بعدی در مورد اتخاذ اقدامات ضروری از جانب  ،در صورت مالحظۀ عالیم ضد شوروی در طرزالعمل امین

 ."شوروی ارائه گردند
 

 . ۀ آن را تشکیل میدادبدون شک مسود در حقیقت می توان گفت که اگر سند مذکور هنوز حکم اعدام امین نبود،  اما
 .آغاز یافت" ثور" انقالب"مرحلۀ اول " جعۀ افغانستان به نام بدین ترتیب بخش اخیر فا

 .اما مطابق سناریوی درامه، اول باید صحنه با غبار ضخیم و انبوه پوشانیده می شد
 

 مبنی بربه امین خبر بدهید که مسکو از خواهش حفیظ اهلل امین : " یک روز بعد سفیر شوروی هدایت دریافت کرد
رهبری شوروی به مجرد آنکه شرایط مناسب باشند از حفیظ اهلل امین پذیرائی . ی استقبال میکندمسافرتش به اتحاد شورو

 ."خواهد کرد تا در فضای رفیقانه و کاری روی مسائل ذیعالقه تبادل افکار صورت بگیرد
 

                                                           
166

شوروی ها با بکار گیری اینگونه کلمات و . ۀ وطنپرستان از زبان کرملین نشینان و مأمورین استخباراتی آنکشور میتواند صرف باعث خنده و تبسم گرددالبته شنیدن و خواندن کلم  
  .ان و وطنپرستان واقعی افغانستان راجمله های پر طمطراق وابستگان سیاسی و طرفداران خود را در نظر داشتند، نه ملی گرای
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پ اوپراسیونی وی در افغانستان و گرو پاولوفسکیدر این میان میعاد مأموریت نمایندۀ وزارت دفاع اتحاد شوروی جنرال 
شوروی موضع  عالیدر گذارشات خویش به مقامات ( پاولوفسکیهمین )قوماندان قوای پیادۀ شوروی . به پایان رسید

اوضاع در صفوف قوای مسلح افغانستان کاماًل قناعت بخش بوده، سطح آمادگی های : " همیشگی خود را تکرار می کرد
مشاهده می کرد که  پاولوفسکی. را دارد تا در برابر فشارهای مخالفین مسلح ایستادگی نمایدنظامی این قوا توانمندی آن

به شدت ( پاولوفسکی)وزیر حین تماس های تلفونی چند بار معاون خود را . نیستند اوستیونفارزیابی های وی مورد عالقۀ 
البته طوریکه او این واقعیت را )بیان واقعیت را از آن جنرال های کم یابی بود که   پاولوفسکیاما .  متوجه ساخته بود

منتظر ماند تا  هگشتنوامبر به مسکو بر 3ریخ أبه تاولوفسکی پجنرال . ندباالتر از مقام و کرسی می دان( تصور می کرد
فته طول اما چیزیکه او را متحیر ساخت آن بود که این انتظار دو ه. وزیر دفاع او را برای گذارش نهائی نزد خود بخواهد

وقت آنرا دریافت تا نمایندۀ خاص خود را که طی دو ماه اوستینوف پس از آنکه . کشید تا باالخره او را دعوت کردند
تو : " نتیجه گیری آتی را بعمل آورد پاولوفسکیاوضاع را در افغانستان مطالعه و ارزیابی کرده بود بشنود، از گذارشات 

 ." امین می رفتی تو نباید نزد. به هیچ چیز پی نبردی
 .حرف نمی زد پاولوفسکیدیر زمانی پس از این گفتگو با جنرال  اوستینوف

رفته تا مگر او وی آگارکوف که از چنین یک طرز برخورد وزیر دفاع به حیرت افتیده بود، نزد لوی درستیز  پاولوفسکی
وزیر در مورد مسائل مربوط به : " تنیز به نوبۀ خود دستش را با عصبانیت تکان داده گف آگارکوف .را درک کند

 ."او اطالعات خود را از منابع دیگری به دست می آورد. افغانستان با من نیز مشوره نمی کند
که بعضًا به جلسات کمیسیون بیوروی سیاسی دعوت می شد، می دانست که این منابع کدام اند و درک می کرد  آگارکوف

تصمیم گرفته می شد تا حفیظ اهلل امین را از " باالها"معلوم بود که در .  ساختکه چرا نظریات او وزیر را عصبانی می 
  .حتی اگر برای حمایت از وی ضرورت باشد از قوای شوروی نیز استفاده شود صحنه دور بسازند و از جانشین وی

 

د، چگونه نظریۀ عدم اسناد قلیلی در مورد آنکه طی آنروزهای خزانی در طبقات باالیی قدرت کرملین چی رخ می دا
می توان بدون شک و . مداخلۀ نظامی در امور افغانستان به هجوم مستقیم نظامی به اینکشور تحول می کرد به جا مانده اند

به " کشف خارجی"شبه تأکید کرد که در اخیر ماه  دسمبر، یعنی پس از اعزام قوا و به قتل رساندن امین اکثر اسناد ادارۀ  
و در ُکل .( یو. آر. جی)شواهد نشان می دهد که اسناد مربوط به کشف نظامی . از بین برده شدند وپوفاندرامر مستقیم 

بنابرین ما در ارائۀ رویدادها از اسناد اندکی که در آرشیف ها باقی . وزارت دفاع نیز به همین سرنوشت دچار گردیدند
نهائی را که هنوز در قید حیات استند و اشتراک کنندگان آن مانده اند استفاده می نمائیم  و همچنان صحبت ها و خاطرات آ

 .وقایع دور بودند نقل می کنیم
 

از فعالیت های فرستادگان خود در کابل اظهار  اوستینوفدر پایان خزان حلقۀ نزدیک به وزیر دفاع احساس کرد که 
ی نظامی برای سرکوبی قطعی ضد نارضایتی می کند، او می خواهد امین از بین برود و در بارۀ اعزام واحد ها

اما وزیر دفاع می دانست که تطبیق این نظریه کار دشواری . و تأمین یک ثبات دلخواه در افغانستان می اندیشد" انقالبیون"
همچنان درک می کرد که لوی درستیز و معاونین وی مخالف این نظریه هستند، بنابرین برای یک  اوستینوف. خواهد بود

صرف از ورای برخی از جزئیات حدس می زدند که  اوستینوفاطرافیان . ی خود را در خفا نگه میداشتمدتی پالن ها
 .بزودی تغییرات فاحشی رونما خواهند گردید
روی آن بحث می ( پونوماریوفو  گرومیکو، اندروپوف، اوستینوف، بریژنیف)در یک حلقۀ تنگ و محرم لیدران شوروی 

لیدران مذکور باالی آن فکر می . برگردانده شود" یموکراتیک خلق به اصول ادارۀ لینینیرهبری حزب د"کردند تا چگونه 
کرملین نشینان هرچه بیشتر . نمودند تا در رهبری حزبی به پرچمی های مخالف و خلقی های آزرده خاطر جا داده شود

رچه بیشتر معتقد می شدند که معطوف داشته و ه( کشف خارجی." )بی. جی. ریاست عمومی اول کی" توجه خود را به 
 .این وظیفۀ حساس را باید مأمورین همین اداره انجام دهند

 

و  اوسادچی، بوگدانوفاز مسکو به کابل برمیگردد، به همکاران نزدیک خود اکتوبر  10که به تأریخ  ایوانوف جنرال
در حزب دیموکراتیک " سالم"نیروهای " فیصله بعمل آمده است تا به" باال"بطور اشد محرم خبر می دهد که در چوچوکین 

 ."خلق افغانستان کمک صورت بگیرد
این بدان معنی است تا امین از کرسی های باالیی قدرت تعویض گردد و : " در ادامه توضیح می دهد بوریس ایوانوف

وع به جز شما سه نفر از این موض! اما در اینباره سکوت کامل را حفظ کنید. احتمااًل ببرک کارمل به قدرت رسانده شود
 ."کسی دیگری آگاهی ندارد
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. در اوضاع جدید کدام کارها را باید انجام دهند. بی. جی. و نمایندگی کی" دفتر کابل"این سه نفر فیصله بعمل می آورند که 
سفیر از  حتی: "یکبار دیگر اکیدًا خاطر نشان می سازد تا موضوع فاش نگردد و عالوه می کند ایوانوفدر پایان گفتگو 

 ."این پالن ها نباید مطلع باشد
 

بورد "حین اقامتش در مسکو به کرسی جدید تقرر یافته بود، او به حیث آمر  بوریس ایوانوفالزم به تذکر است که 
کشف ) ”C“که پیش از این در رأس ریاست  کیرپیچینکو تعیین گردیده و جنرال." بی. جی. مشورتی مشاورین رئیس کی

تعیین ( کشف خارجی." ) بی. جی. ریاست عمومی اول کی" ر داشت به عوض وی به صفت معاون اول قرا( غیر رسمی
که شخصی بود  بوریس ایوانوف: تعبیر می نمودند کریوچکوف آگاهان امور این تغییر و تبدیلی ها را پیروزی. گردیده بود

اوپراسیونی ادارۀ کشف خارجی دور ساخته شده  نامناسب و در عین حال با اتوریته، بدینترتیب از امور کریوچکوفبرای 
بورد مذکور در حقیقت .  می نامیدند" بورد بهشتی"را  شوخیگونه ." بی. جی. بورد مشورتی رئیس کی"مشاورین . بود

در باید گفت که آیندۀ نزدیک نشان میدهد که تقرر مذکور کاماًل  کیرپیچینکودر رابطه به ارتقاء .  بود" تبعید گاه اعزازی"
قرار داشت که می خواستند معضلۀ پیدا شده در افغانستان را با استفاده از  کریوچکوفو  اندروپوف هماهنگی با پالن های

هدایات را بخاطر تعویض صحنۀ " حساس ترین"وظیفه داشت تا  C”“همین ادارۀ . اقدامات نظامی حل و فصل نمایند
 .سیاسی در کابل اجرا نماید

نخست او را در ماه . از جمهوری دیموکراتیک افغانستان بود گوریلوفگردانیدن مشاور ارشد نظامی اقدام بعدی مسکو بر
برای اشتراک در  گوریلوف. اکتوبر برای گزارش دهی به کمیسیون بیوروی سیاسی در مورد افغانستان دعوت نمودند

منحیث یک افسر چگونگی اوضاع سیاسی و  گوریلوف. یکجا به کرملین آمد آگارکوفجلسۀ مذکور با لوی درستیز مارشال 
 .نظامی را در افغانستان دقیقًا به سمع حاضرین رسانده و ارزیابی مفصلی را از وضعیت قوای مسلح این کشور ارائه نمود

 .قوای مسلح افغانستان کاماًل قادر بود تا هرگونه حمالت شورشیان را دفع نماید گوریلوف به باور
در شرایط کنونی در ترکیب قوای مسلح افغانستان ده فرقه  وجود داشته و قوای هوائی : "میکرد مشاور ارشد نظامی تأکید

اردوی افغانستان . اردوی این کشور دارای ششصد زنجیر تانک است. این کشور مجهز با سه صد فروند طیاره می باشد
در عین حال مشکالتی  . وظایف برامده می تواندیکی از نیرومند ترین اردوها در منطقۀ آسیا بوده و از عهدۀ پیچیده ترین 

 : را که اردوی مذکور باید رفع نماید قرار ذیل اند
 کمبودی وسایل مخابراتی، هیلیکوپترهای ترانسپورتی و جنگی . 
 اما ما باالی مسائل مذکور کار میکنیم. سطح پائین آمادگی جنگی منسوبین اردو". 

ما به شما کمک ارسال : " مشاور  را برخواهد انگیخت با ساده دلی گفته بودکه فکر می کرد مراتب امتنان  بریژنیف
 ." خواهیم داشت، برخی از قطعات را به آنجا اعزام خواهیم کرد

 :در جواب اعتراض کرده بود گوریلوفاما 
 . . ." چنین یک اقدامی مصلحت نیست" 

گوش  گوریلوف ابر شان قرار داشت میدیدند به حرفهایاعضای بیوروی سیاسی در حالیکه به اوراقی که باالی میز در بر
 .می دادند
یعنی، شما به آن باور استید که افغان ها می توانند در برابر : " با تعجب ابروهای انبوه خود را باال برده پرسید بریژنیف

 "باندهایی که از پاکستان به این کشور گسیل می شوند، بدون کمک ما ایستادگی کنند؟
نیز  پاولوفسکی این هم نظر شخصی من بوده و معاون وزیر دفاع. من به این باور دارم بریژنیفبلی، رفیق : " گوریلوف

افغان ها می . به این موضوع معتقد است، کسیکه برای تفتیش به افغانستان اعزام گردیده بود و مدت طوالنی را در آنجا بود
 ."ما نیست ضرورت به اعزام قوای. توانند مستقالنه عمل کنند

 بریژنیف معلوم می شد که" آخر چرا؟: " منشی عمومی با چشمان بهت زده حاضرین را از نظر خویش گذرانده پرسید
طی تمام روزهای اخیر به وی تأکید کرده بودند که انقالب در افغانستان در یک مو . انتظار چنین یک چرخشی را نداشت

جنرال جنگی قوای کوماندو بوده و کسی است که در سرکوبی مؤفقانه ضد  یک گوریلوفمی دانست که  بریژنیف. بند است
" صلح آمیز" به هیچ وجه انتظار شنیدن همچو یک گذارش  گوریلوفاز  بریژنیف. انقالب در چکوسلواکیا سهم گرفته بود

 .را نداشت
 :  ورزیم دالیل متعددی وجود دارند که ما باید از مداخلۀ نظامی اجتناب: " در ادامه گوریلوف

 اول، طوریکه من قباًل خاطر نشان ساختم افغان ها خود توان سرکوبی دسته های شورشیان را دارند . 
 به افغان ها باید صرف در حصۀ استحکام قوای سرحدی مساعدت صورت بگیرد،  -
 وسایل مخابره ارسال گردد،  -
 و هیلیکوپترهای جنگی در اختیار شان قرار داده شود؛  -
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  نظامی ما در اینکشور امریکایی ها بطور آشکارا بخاطر حمایت از شورشیان استفاده خواهند کرد، دوم، از حضور
این بدان معنی خواهد بود که در نتیجه ما نه با دسته های پراگندۀ . آنها را سخاوتمندانه تمویل نموده مسلح خواهند ساخت

و . ه جمهوری دیموکراتیک افغانستان مواجه خواهیم شدمقاومت چیزی که حاال وجود دارد، بلکه با یک تهاجم واقعی علی
 ."سر انجام به نظر من اردوی ما آموزش پیشبرد عملیات جنگی را در مناطق کوهستانی ندارد

به شما هیچکس صالحیت آنرا نداده است تا به نمایندگی : " سرش را با خشم از کاغذ ها بلند نموده گفت اوستینوف مارشال
 ."بزنید از تمام اردو سخن

من این نظریۀ خود را بر بنیاد صحبت ها با افسرانیکه از قطعات مختلف قوای مسلح  اوستینوف،رفیق : " گوریلوف
. همۀ آنها اصاًل از هنر جنگیدن در کوهستان ها خبری ندارند. شوروی به حیث مشاور به افغانستان می آیند عرض کردم

علل دیگری که به نظر من نیز بسیار مهم است  و باید در نظر گرفته شود . تهیچکس آنها را به این کار آماده نساخته اس
از جانب دیگر این یک خیال است که قوا داخل . عبارت از آن است که اعزام قوا مصارف نهایت عظیم را طلب می کند

. صله به جنگ کشیده خواهند شدشکی نیست که قوا تقریبًا بالفا. قلمرو گردیده و در آنجا در گارنیزون ها باقی خواهند ماند
بدین . این یک امر اجتناب ناپذیر است. در نتیجه تلفات هم در میان قوای ما و هم در میان اهالی ملکی بروز خواهد کرد

 ."ترتیب ما خود دشمنان جدیدی به میان خواهیم آورد
 .وش بودندیکبار دیگر با خشونت به طرف مشاور ارشد نظامی نگریست، دیگران خام اوستینوف
شما دیگر چیزی به گفتن دارید؟ در : " با عصبانیت پرسید گوریلوفطوریکه از لحنش می شد استنباط کرد از  بریژنیف

. بی. جی. ما به گذارش نمایندۀ کی. به اتاق پهلو بروید و چای بنوشید. اینصورت شما را بیش از این معطل نمی سازیم
 ."گوش خواهیم داد

در یک  آگارکوف و گوریلوف .خارج شد آگارکوفقی که در آن جلسۀ کمیسیون جریان داشت مارشال یک ساعت بعد از اتا
 .لوی درستیز گرفته خاطر بود. موتر نشستند
 ."ما باختیم( گوریلوفاسم ) لیف گپ خالص است: " را مخاطب قرار داده  کوتاه گفت گوریلوف لوی درستیز

کسی از جملۀ همکاران به . کرد که او نیز باید بار و بستره اش را ببندد پس از بازگشت به کابل بزودی درک گوریلوف
خبر داد که یک هفته است در افغانستان گروپی از افسران شوروی تحت رهبری معاون قوای کوماندو جنرال  گوریلوف
ورود به کابل نزد باید بالفاصله پس از  گوسکوفمطابق مقرره های جاری جنرال . فعالیت خود را آغاز نموده گوسکوف
عالوه بر آن . که مشاور ارشد نظامی و نمایندۀ وزارت دفاع شوروی بود می آمد و خود را به او معرفی می کرد گوریلوف
دوست بودند، هردو یک زمانی یکجا قوماندانی قطعات کوماندو را به عهده داشتند، بارها با هم  گوسکوفو  گوریلوف

 .عنی که آنها حتی از دالیل غیر رسمی هم باید با یکدیگر مالقات می کردندبدین م. . . دیگر نوشیده بودند
و به او به احتمال قوی گوشزد شده بود تا از . را قبل از اعزام احتمالی قوا شناسائی نماید" محل"وظیفه داشت تا  گوسکوف
 .دیگر یک عالمت بد بود بلی، این. که گمان می رفت به امین عالقمندی دارد اجتناب ورزد گوریلوف گفتگو با

 

عوضی تو به کابل می آید، کارها را تسلیم او : " از دفتر لوی درستیز تلفونی کرده خبر دادند گوریلوفچند روز بعد به 
 ."کن

ماگومیتوف جنرال
   

ایفای وظیفه می کرد به حیث " بایکال"که قبل از آن به حیث معاون قوماندان قول اردوی حوزۀ فرا  

 .تعیین گردیده بود گوریلوفعوضی 
که مشاور رئیس عمومی امور سیاسی قوای مسلح افغانستان بود و  واسیلی زاپالتیناندکی بعدتر، جنرال دیگر شوروی، 

از مقامش و  زاپالتینبرکناری . تمایالت خود را به امین پنهان نمی کرد نیز از صحنۀ سیاسی دور ساخته شده شد
 .ک داستان پولیسی شباهت داشتبرگردانیدن او به مسکو بیشتر به ی

دفعتًا در جریان لکچر به او خبر می . به خورد ظابطان افغان در مکتب حربی لکچر می داد زاپالتین در آنروز ماه دسمبر
از محصلین معذرت  زاپالتین. دهند تا فورًا برای گفتگوی مهم با دفتر لوی درستیز به مرکز مخابرۀ محرم حاضر شود

در مرکز . جائیکه مخابرۀ محرم نصب گردیده بود می رود" کلوب عسکری" قطع نموده و با سرعت به  خواسته، لکچر را
 .تأمین می نمایند اوشورکوفمحرم مخابره فورًا تماس او را با معاون ریاست عمومی دهم وزارت دفاع جنرال 

دختر . های اضافی را مطرح نسازیدحرف های مرا با دقت بشنوید و هیچ گونه سؤال : " زاپالتینخطاب به  اوشورکوف
. شما به کمیتۀ مرکزی حزب کمونیست اتحاد شوروی مراجعه نموده و خواستار مالقات با  پدر خود، یعنی با شما شده است

 "فهمیده شد؟. شما بدون هرگونه اتالف وقت به مسکو پرواز کنید. به درخواست دختر شما جواب مثبت داده شده است

                                                           
16۱

 . منشۀ مسلمان داشته و از تبار کاراچایف اهالی قفقاز شمالی می باشد( سلطان محمدوف)ماگومیتوف ډګرجنرال   
وظیفوه داشوت بسویاری از    ( محمودوف ) مواگومیتوف . اتحاد شووروی داشوت  . بی. جی. موصوف قبل از تقرر خویش به حیث مشاور ارشد نظامی در افغانستان صحبت طویلی با رئیس کی

 .استقامت های عملیات اعزام قوای شوروی را به قلمرو افغانستان تنظیم و اداره نماید
آن قورار  طعوات و مشواورین شووروی در کشوور موا ایجواد گردیوده و هموین مواگومیتوف در رأس          قوماندانی واحود تکوام ق   29۱11۱19۱9پس از دخول قوا به افغانستان مطابق امریۀ مورخ 

 .گرفت
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 "چرا دختر من؟ با او چی شده؟. نخیر، هیچ چیز فهمیده نشد: " ا دست و پاچه شده بود گفتکه سراپ زاپالتین
 ."من به شما گفته بودم، هیچگونه سؤال نکنید: " صدا در آنسوی الین

 ."اما طیارۀ مسافر بری به مسکو پرواز نموده و طیارۀ بعدی صرف بعد از دو روز خواهد آمد: " زاپالتین
پایگاه نظامی بگرام خود را برسانید، آنجا طیارۀ مخصوص به دنبال شام به ( ۲)شما باید ساعت . یستاین مشکل شما ن" 

 .شما فرستاده خواهد شد
با کمال سردرگمی و هراس از وضعیت دخترش گوشی ثقیل تلفون محرم را گذاشته و رهسپار سفارت گردید، به  زاپالتین

جنرال را با همدردی شنیده و خاطر نشان ساخت که  تابییفاما سفیر . خواهند داداین امید که شاید در آنجا برایش معلوماتی 
تا جایی که او " آخر چی رخ داده؟: " از خود می پرسید زاپالتین. به سفارت در اینباره هیچگونه معلوماتی نرسیده است

از . یتۀ مرکزی حزب مراجعه کنددختر خود را می شناخت او حتی فکر آنرا هم نمی کرد که دخترش جرئت نماید و به کم
افکار . درک می کرد که او کدام مقام خاص و عالیرتبه ای نیست که عقبش طیارۀ خاص فرستاده شود زاپالتینجانب دیگر 

. این چگونه شفقتی است در مورد من که دخترم با من می خواهد صحبت کند: " را ناآرام ساخته بود زاپالتین گوناگون ذهن
تلفون  اوشورکوفیکبار دیگر مستقیمًا از دفتر سفیر به همان  زاپالتین ."گپ های دیگری باید در میان باشندنخیر، اینجا 
 : کرده پرسید

 "بگوئید، دخترکم حیات دارد؟ با وی چی اتفاقی افتیده؟" 
 ."ی خواهید بردبه تمام مسائل در مسکو پ. مگر دیگر هیچ چیزی نپرسید. بلی دختر شما در قید حیات است: " اوشورکوف

طیاره از اتحاد شوروی : او مجبور شد در آنجا معطل بماند. را به بگرام انتقال دادزاپالتین هیلیکوپتر طی بیست دقیقه 
در یک کلمه طیاره به صوب شوروی . چهار ساعت دیرتر رسید، پروسۀ تیل گیری نیز مدت زیادی را در برگرفت

 .نزدیکی صبح پرواز کرد
 از میدان هوائی. که یگانه مسافر آن بود نشسته به مسکو پرواز کرد IL-13تاشکند او در طیارۀ نظامی  بمجرد رسیدن به

رئیس، )یپی شیوف را به ریاست عمومی امور سیاسی وزارت دفاع شوروی انتقال دادند و در آنجا وی را جنرال  زاپالتین
در مورد اوضاع در افغانستان  زاپالتیندو ساعت از  یپی شوف. پذیرفت( ریاست عمومی امور سیاسی قوای مسلح شوروی

 .سؤال می کرد و پی در پی در کتابچۀ یاداشت خویش چیزی می نوشت
 :را مخاطب قرار داده گفت زاپالتین در مورد دخترک او حتی یکبار هم یاد نکرد، سپس

 ."مرا داشته باشتو همین جا انتظار . من باید برای اشتراک در جلسه به کمیتۀ مرکزی حزب بروم" 
 :از وقفۀ که بوجود آمده بود استفاده کرده به دخترکش تلفون نموده پرسیدزاپالتین 

 "حال و احوال تو خوب است، دخترکم؟" 
 "چرا سؤال میکنی؟. بلی تمام چیزها خوب است: " دخترک

 

بود و  آگارکوفکه با لوی درستیز در حالی اوستینوف .را بالفاصله نزد وزیر دفاع برد زاپالتین یپی شیوففردای آنروز 
 :باالپوش به تن داشت به اتاق پذیرائی برامده گفت

 ."تمام مسائل را گذارش بدهید، وقتی من برگردم هر دو را دعوت میکنم آگارکوفشما اول به رفیق " 
د از ابراز نظر تصور کرد که لوی درستیز ارزیابی های وی را با همدردی و درک شنید، اگرچه کوشش می کر زاپالتین

 :از کمیتۀ مرکزی برگشته و لوی درستیز را مخاطب قرار داده پرسید اوستینوفاندکی بعدتر . خودداری کند
 "صحبت کردید؟ زاپالتینچطور، در بارۀ اوضاع با رفیق " 

یش ایستاده صحبت کردیم، اما وی باالی مواضع قبلی خو زاپالتین در مورد تمام مسائل با رفیق! بلی صاحب: "آگارکوف
 ." است، یعنی با نظریۀ اعزام قوا موافق نیست

 : به طرف مشاور ارشد دور خورده نظر خشونت باری به او انداخته پرسید اوستینوف
 "توضیح بدهید که چرا به این نظر هستید؟" 

کید کرد که اردوی افغانستان او تأ. یکبار دیگر تمام چیزهای را که قباًل چندین مرتبه گفته و نوشته بود بیان کرد زاپالتین
کاماًل آماده است مستقالنه وظایف خود را اجرا کند، که موضعگیری های رفیق امین درست بوده و وی کمافی السابق 

چهرۀ وزیر پس از شنیدن . دوست وفادار اتحاد شوروی می باشد و الزم است تا به او اعتماد هرچه بیشتر صورت بگیرد
 :به خود گرفته پرسید رنگ سرخزاپالتین سخنان 

گفته ." یک موی هم از سر تره کی نمی افتد: " شما به یاد دارید دفعۀ قبل به من چی وعده داده بودید؟  شما گفته بودید" 
تلگرام رمزی را که از طرف آمر  اوستینوف" بودید؟ در این صورت این وعده های شما چی قیمت می تواند داشته باشد؟

 ."این را بگیرید و بخوانید: " دراز نموده گفت زاپالتیندر کابل ارسال گردیده بود به طرف . بی. جی. نمایندگی کی
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در آن مستقیمًا از اعزام قوا حرف زده نمی شد ولی تمام دالیلی که در آن . تلگرام رمزی متن کوتاهی داشت، در نیم صفحه
اوضاع در افغانستان کاماًل به بن "ل گفته می شد که بطور مثا. ذکر گردیده بودند بر ضرورت همین امر اشاره می کردند

 ."بست مواجه شده است
شخصًا من زیر چنین یک متنی امضاء : " در حالیکه تلگرام را مجددًا به وزیر مسترد می کرد با قاطعیت گفت زاپالتین
 ."معلوماتی که در آن درج شده واقعیت ندارد. نمی کنم
واقعیت ندارد؟  شما میدانید که آنها از معلومات خود سرهای : " م بیخود شده بود گفتدر حالیکه از خش اوستینوفمارشال 

 ."شان را می توانند ازدست بدهند
پا در زیر  با حرکتآگارکوف اما لوی درستیز . . ." ایکاش، این سرها مست نمی بودند: " شروع کرد بگوید که زاپالتین

در دیدگان زاپالتین اشک . توقف کرده بود زاپالتینو . و از خودداری کار بگیرد میز به زاپالتین فهمانده بود تا جدی نشده
اعتماد می کند و ( مأمورین استخباراتی" )همسایه ها"حلقه زده بود، او نمی توانست درک کند که چرا وزیر دفاع  بیشتر به 

بار دیگر  اوستینوف. گویند و نظامیان نی این بدان معنی بود که استخباراتچی ها راست می. نه به جنرال های وزارت خود
دور داده، دستش را تکان داده  یپی شوفو  آگارکوفانداخته، سپس رویش را به طرف   زاپالتیننگاه هراس انگیزی به 

 :گفت
 دیگر: " و یکبار دیگر، تو گوئی به خود میگفت عالوه نمود." در این باره دیگر بحث زاید است، حاال دیگر ناوقت است" 

 ."ناوقت است
 

پس از گذشت سال ها زاپالتین آگاهی می یابد که بیوروی سیاسی حزب کمونیست شوروی در همان روز فیصلۀ قطعی را 
درست پس از ختم همین  زاپالتینمالقات وزیر با . در مورد اعزام قوای نظامی اتحاد شوروی به افغانستان بعمل آورده بود

 . دجلسۀ بیوروی سیاسی صورت گرفته بو
سپس او را نخست برای اجرای ". . . می دواندند"را از یک دفتر به دفتر دیگر  زاپالتینطی آنروزهای ماه دسمبر 

برای به اصطالح مطالعۀ اذهان افغان هائی که در مؤسسات تعلیمی  لووفو سپس به ایالت  *ادیسه  مأموریتی به شهر
 .نظامی آنجا درس می خواندند، فرستادند

همان جنرال ریاست عمومی دهم را که به او در مورد دخترش دروغ گفته بود  زاپالتینلیز وزارت دفاع باری در ده
طوریکه آمرین به من . میدانید، من هیچ چیز را از خود نگفته بودم: " جنرال مذکور با خجالت زدگی گفته بود. مالقات کرد

 ."مهدیکته کردند من همان جمالت را به شما رساندم، کلمه به کل
 

را از حزب اخراج  واسیلی زاپالتیندر پایتخت افغانستان در میان مشاورین شایعه بود که . دیگر به کابل برنگشت زاپالتین
او دیر زمانی در داخل کشور به خدمت پرداخت، البته بدون . اما این همه جعلیاتی بیش نبود. و از اردو منفک نموده اند

 .هرگونه ارتقاء رتبه و منصب
 

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 
 

 
در کابل انتظار او را با وسواس های قابل . به حیث سفیر اتحاد شوروی در کابل تقرر یافت یچ تابییفوفیکیریت احمد جانو

همه دیپلوماتان . حضور سفیر جدید همیشه مرحلۀ مهمی در حیات یک نمایندگی سیاسی بشمار می رود. درک می کشیدند
هر دو مأمور دفتر . آمادگی می گرفتند، مخصوصًا آنهائی که سابقه دار تر بودند فتابییبا دقت تمام برای آمدن " پاک"

: به آن فکر می کردند تا چگونه روابط هر چه بهتر را با سفیر جدید تأمین نمایند. بی. جی. کشف و مسؤول نمایندگی کی
 . کدام گذارش ها را به او برسانند و از کدام ها اجتناب بورزند

اینها تشویش های خود . همه مدیر محاسبه، تحویلدار، آشپز و باغبان سفارت از خود ناآرامی نشان می دادند اما بییشتر از
می خواستند بدانند که تابییف تا کدام حد در مسائل پولی و مالی توجه می کند، کدام غذاها را ترجیح می دهد، و : را داشتند

ش را مثل قریه ها برای کردهای بادرنگ و زردک تخصیص داده بود نظر او در مورد آنکه سلف او قسمتی از اقامتگاه
 چگونه خواهد بود؟

این تحویلدار دیر زمانی . رفت راویل موسینبه نام " تاس"تحویلدار سفارت نزد خبرنگار آژانس خبر رسانی شوروی 
ائیکه من خبر دارم شما از قوم ، تا جراویل: ". . . سرانجام جرئت نموده پرسید. جرئت نمی کرد به اصل موضوع بپردازد

 ."استید تاتار
 ."اصیل هستم تاتار بلی، من یک: "موافقت کنان راویل

سفارت ما  ساونایدر اینصورت به من بگوئید که تاتارها کدام حمام ها را می پسندند؟ نظر تو چی است، آیا : " تحویلدار
 " قرار خواهد گرفت؟ تابییفمورد عالقۀ 
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ساونای اما تقریبًا با اطمینان می توانم بگویم که . لیاقت دعوت شدن را نداشته ام. هیچگاه نبوده ام ساونا من در این: " راویل
" حمام روسی" ها معمواًل دوست داریم به حمام های که اکنون به  تاتارما . قرار نخواهد گرفت تابییفمذکور مورد پسند 

یاد می شود " حمام روسی"راستی آنچه اکنون به نام . فاده میشود برویممشهور استند و در آن از جاروب ها و بخار داغ است
 ."است، روس ها این حمام را در زمانه های سابق از ما تاتار ها اقتباس کرده اند" حمام تاتاری"در حقیقت 

رًا اعمار مجدد حمام باید فو: " یک چیز را درک کرد راویلاما از صحبت . تحویلدار به سیر تأریخی عالقۀ زیادی نداشت
 ."گردد

آیا تو می توانی به او در مورد غذاهای تاتاری معلومات . آشپز سفارت بسیار می خواهد نزد تو بیاید راویل: " تحویلدار
 " بدهی؟
ۀ با نام های غذاهای قوم تاتار آشنا استم، به مز. باید بگویم که در مسائل آشپزی من مهارت زیاد ندارم. بگذار بیاید: " راویل

 .ولی اینکه از چی و چگونه آنها را آماده می سازند برایم مشکل است معلومات بدهم. آنها بلد هستم
 

در  تابییف اهل خبره می گفتند که. ، شایعات مختلفی در مورد وی در کابل سر زبان ها بودتابییف در آستانۀ آمد آمد سفیر

سن سی و دو سالگی در رأس سازمان حزبی ایالت تاتار
   

چنین لیدرهای جوان در ایام پس از جنگ دوم .  ار گرفتقر 

دلچسپتر آنکه سکرتر اول کمسمول  .جهانی در شوروی سابقه نداشتند
   

. یک و نیم سال بزرگتر از منشی اول حزبی بود 

  .ایالت تاتار حتی در زمان اتحاد شوروی نیز یکی از نواحی کلیدی و پیشرفتۀ صنعتی اتحاد شوروی به حساب می رفت
، عضویت در هیأت رئیسۀ شورای عالی اتحاد شوروی، عضویت در کمیتۀ مرکزی حزب لینینبا داشتن پنج مدال  تابییف

یکی از تابناک ترین ستاره های آسمان نومینکالتور اتحاد شوروی بود، و ناگهان پس از نزده سال قرار داشتن در رأس 
در کابل در حقیقت تبعیدی تابییف کسی می گفت که تقرر : ف بودنظریات مختل. یک ایالت، تقرر به حیث سفیر در کابل

که از خود استقالل زیاد نشان می داد  قازان بدین ترتیب خود را از یک شخصیت پر نفوذ در بریژنیفبیش نیست، زیرا 
وسته او بوقوع پی" منشۀ مسلمانی"بخاطر داشتن  تابییفدیگران می گفتند که این چرخش در سرنوشت . خالص ساخت

 .است
به یکی از نویسندگان این کتاب اظهار داشت که پیشتر از وی کرسی سفارت درکابل به چند تن از شخصیت  تابییفبعدها 

در کمیتۀ مرکزی . های سرشناس شوروی پیشنهاد گردیده بود ولی همۀ آنها تحت بهانه های مختلف آن را رد کرده بودند
گفته می شد . المی داشته و حتمًا از جملۀ مأمورین عالی رتبۀ حزبی می بودشخصی را جستجو می کردند که هم منشۀ اس

را برای صحبت به کمیتۀ مرکزی دعوت کردند،  تابییفوقتی . که گویا بر اینگونه مشخصات حفیظ اهلل امین تأکید می کرد
ت پیچیده بوده، و از وی خواهش بالفاصله به او یادآور شده بود که اوضاع در افغانستان نهای سوسلوفمنشی کمیتۀ مرکزی 

 ."گویا  برای مدت کوتاهی"می شود تا به آنجا رفته و اوضاع را ارزیابی کند، 
 ."وقتی حزب امر می کند، من آماده هستم هدایت آنرا اجرا نمایم. من از ترسو ها نیستم: " در عکس العمل گفته بود تابییف

س سیاسی هستید و رهبری افغانستان غالبًا تقرر شما را مثبت ارزیابی شما یکی از اراکین سرشنا. بسیار خوب: "سوسلوف
 ."خواهد کرد

باید فورًا وظیفه اش را : " به او خاطر نشان ساختند. تقریبًا وقت ندادند تا بار و بستره اش را بخوبی آماده نماید تابییفبه 
همه چیزها را در : " به او گفتند. بصورت ُکل آشنا گردد به او حتی موقع آنرا ندادند تا با اوضاع افغانستان." احراز نماید

با نتیجه گیری ها عجله : " حین صحبت خداحافظی به وی مشوره داده بود بریژنیف." محل اقامت مطالعه خواهید کرد
 ."یدنخست با چگونگی اوضاع بخوبی آشنا شوید، زندگی آنجا را درک کنید، سپس از ارزیابی های خود گذارش بده. نکنید

 .گرام را هم به امضاء نرساندیک تل 19۱9الی اخیر سال  تابییف با پیروی از توصیۀ مذکور
پایتخت افغانستان رسیده و پس از چند روز اعتبار نامه های خود را به امین  نوامبر به  2۲سفیر جدید با همسرش به تأریخ 

نه وزیر امور : مسکو او بالفاصله احساس حقارت کرددر . پنج روز قبل از آن کابل را ترک گفته بود پوزانوف. سپرد
خارجه و نه هم معاونین وی از سفیر اسبق به خاطر فعالیت های طویل المدت وی به حیث سفیر اظهار امتنان ننموده، نظر 

 .ناراضی استند از نتایج فعالیت های او در افغانستان" مقامات"فهماندند که  پوزانوفبه . او را در مورد افغانستان نپرسیدند
بزودی تقاعد خود را گرفته و در بلند منزل مشهور و تأریخی که در ساحل دریای مسکو مقابل کرملین قرار دارد پوزانوف 

 .تا آخرین دقایق حیات به سر برد
ا مسافرت مجددًا به دیدار امین رفته به او خبر داد که رهبری شوروی ب تابییفیک روز پس از ارائۀ اعتبار نامه ها سفیر 

البته مسکو در این وقت حکم اعدام امین را صادر کرده بود . رسمی رئیس دولت افغانستان به مسکو موافقت نموده است
با صداقت تمام با امین روی جزئیات مسافرت قریب  تابییف  .ولی سفیر نباید از این موضوع در جریان گذاشته می شد

                                                           
163

  .ه استایالت مردم تاتار که در میان کوه های اورال و سواحل دریای مشهور والگا قرار دارد اکنون جمهوریت خود مختاری در ترکیب فدراسیون روسی 
169

 .یاد میگردید، سپری مینمودند" مولکمس" اعضای حزب کمونیست قبل از دریافت حق شمولیت در این حزب باید مدت طوالنی را در سازمان جوانان که به نام   
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تابییف بزودی پی برد که در چی یک وضعیت . وگرام کلتوری بحث می کردالوقوع وی منجمله گرافیک مالقات ها و پر
" خلق" او هیچ معلوماتی در مورد افتراق در حزب دیموکراتیک خلق نداشت، قباًل هیچگاهی نه از . پیچیدۀ قرار گفته است
را درک نمی کرد و باالخره ، حساسیت ها و کشیدگی های موجود در میان لیدران افغانستان "پرچم" شنیده بود و نه هم از 

در حقیقت همین مسائل فوق الذکر بودند که بیشتر محتوای اوضاع . از به قتل رسانیدن بی رحمانۀ تره کی حدس نمی زد
کارمل، »پی می برد که مخالفین امین  فیکریت تابییف صرف در آخرین روزهای ماه دسمبر. این کشور را تشکیل می دادند

در مسکو بودند و انتظار برگشتن به کابل را داشتند، و اینکه پالن از بین بردن امین از اخیر  «. . .گالبزوی، سروری
به چیزهای   تابییف .نسج می گرفت( مقر ادارۀ کشف خارجی" )یاسینیووا "و .( بی. جی. مقر کی") لوبیانکه" تابستان در 

    .ت کافی خواهد داشتزیادی دیگر نیز از زندگی افغانستان پی می برد، او برای آن، وق
رئیس دولت . کوشش می کرد از چوکات رسمیات خارج نگردد و فاصله داشته باشد هنگام مالقات ها با امین تابییف

امین صرف یک بار . او  نیز تابییف را مطالعه می کرد. افغانستان نیز عجله نمی کرد با وی روابط نزدیک را تأمین نماید
 :دداری کند، او گفتنتوانست از تهدید مستقیم خو

 من امیداوار هستم شما از فعالیت های سلف خود درس های خوبی را گرفته باشید؟" 
چنین احساس می شد که . بدون آنکه خود را باخته باشد از ارتفاع قد کوتاه خود باال، به منشی عمومی نگاه کرد تابییف

اما دروس مکتب کهنه به هدر نرفته بودند، . خواهد گفت کنترول را باالی خود از دست خواهد داد و حرف سختی به امین
 :او بدون توصل به تفصیالت گفته بود

  ."زندگی نشان خواهد داد" 
 

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 
 

اریول  والیت. بی. جی. مأمور اوپراسیونی ریاست کی والیری کوریلوفی بریدمن ړدر یکی از روزهای ماه نوامبر لوم
ط شخص رئیس که رتبۀ جنرالی داشت، مخالف سی بریدمن توړلوم یک احضار. ردیدنزد رئیس ارگان متذکره احضار گ

اما . جنرال معمواًل با معاونین، آمرین بخش ها، مدیران شعبات در ولسوالی ها و نواحی مالقات می کرد: رات بودمقر
 . نظر به ملحوظات فوق العاده صورت می گرفت والیری کوریلوفی بریدمن ړمالقات با لوم

در . داد کوریلوفبه دست  اشاره نموده آنرا رسیده بود" مرکز" یس پس از سؤال های عمومی به تلگرام رمزی که از رئ
اعزام گردد تا متعاقبًا به " N"بدون اتالف وقت به مرکزی تحت نام محرمی  کوریلوفتلگرام قید گردیده بود که بریدمن 

البته رئیس عالقمند بود تا بداند که مأمور کجا و بخاطر کدام . شود  اعزامالی شش ماهه به خارج از کشور  ییک مأموریت
آرزوی موفقیت  کوریلوفهدف می رود، اما چون شخص با دسپیلینی بود، توانست کنجکاوی خود را مغلوب ساخته و به 

 .نموده و اظهار باورمندی کرد که وی اعتماد رهبری را برآورده خواهد ساخت
." اطاعت می شود، شایستۀ اعتمادی که باالی من شده خواهم بود: " مختصرًا خاطر نشان ساختدر عکس العمل  کوریلوف

 .سپس دست آمرش را که به طرف او دراز گردیده بود فشرده و نزد مدیر محاسبه رفت تا سفر خرج خود را تسلیم شود
شنودی، یا بهتر است گفته شود با یک نوع او با خ. بالفاصله پی برد که او را مجددًا به افغانستان می فرستندکوریلوف 

واقعاتی که او طی تابستان شاهد و اشتراک . او قوت سحر آمیز افغانستان را احساس کرده بود. راحتی این خبر را شنید
در یک ادارۀ  کوریلوف در مقایسه با وظایف روتین که. کنندۀ آنها شده بود او را بطور عجیبی بطرف خود کش می کردند

قرار می داشت و پطلون  خود را فرسوده می ساخت و به " طلوع تا غروب آفتاب" ی انجام می داد، جائیکه او باید از والیت
را  تطبیق می کرد و کاغذ ها را با گذارش های میان تهی ُپر می ساخت و در برابر آمرین سر خم " پالن ها " اصطالح 

پیش می برد، افغانستان جایی بود که ( ولو که افسر هم نامیده می شد)می کرد و در یک کلمه یک زندگی بدون مفهموم را 
 .در آن واقعات بزرگ و هیبتناک، غیر قابل تصور و احتمااًل مرگ آور رخ می داد

چون از طریق تلگرام رمز شده احضارم می کنند، آنهم عاجل، این بدان معنی است که در : " با خود می اندیشیدکوریلوف 
 .در حال وقوع استآنجا چیز جدی 

، تو گوئی شگون بدی را احساس کرده بود به او تاتیانهخانم او . صرف با یک مشکل قبل از عزیمت مواجه شد کوریلوف
اما وقتی درک کرد که شوهرش به حرف او نمی کند و در هر صورت خواهد ." تو هیچ جا نمی روی: " قاطعانه گفت

.وی تا ستیشن ریل با وی تقریبًا هیچ حرف نمیزد، از او آزرده بودرفت، مهر سکوت به دهن زد و الی مشایعت 
   

 

قرار داشت پس از ورود به بالک لیلیه او بالفاصله در میان دسته ای ( حاشیۀ شرقی مسکو)باالشیخه  که در" N"در مرکز 
نده بود و یا هم از کورس این ها کسانی بودند که با آنها یا یکجا درس خوا. آشنای خویش قرار گرفت" دیورسانت های"از 

منسوبین مذکور از همه قلمرو شوروی بوده ، همه بسیار هیجانی بوده  و پیشنهاد می کردند تا به افتخار . های قبلی بودند
                                                           

  .ماندی باق افغانستان دری شورو ریسف سال هفت مدتی ط فییتاب تیکریف: سندگانینو حاتیتوض  1۱0
1۱1

 .والیری کوریلوف زخم شدیدی برمیدارد( هجوم بر قصر تاج بیک) حین عملیات برای از بین بردن امین   
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بیشر به گوش می " افغانستان" کلمۀ . دیدار مجدد بنوشند و با سر و صدا بحث می کردند که آنها را کجا خواهند فرستاد
 .رسید

همه در جاهای . روندۀ افغانستان هستیم: " جنگجویان را فراخوانده تأئید کرد بویارینوفدگروال " N"آمر مرکز  روز بعد
) یک روز بعد  دیویرسانتها ." خود قرار داشته، مرکز را ترک ننمائید و در حالت دایمی آماده باش قرار داشته باشید

برای تدارکات ( کشف خارجی)، به مقر ریاست عمومی اول  "ایاسینیوو"را داخل سرویسی نموده و به ( تخریبکاران
در " زینیت"خاطر نشان ساخت که جنگجویان کیرپیچینکو " کشف خارجی" معاون اول رئیس . ضروری انتقال دادند

وضیحات وظیفه چی است، در این باره به آنها بعدتر ت" اینکه این . افغانستان وظیفۀ نهایت مهم دولتی را انجام خواهند داد
شامل آن گردید، افسران  کوریلوفدر دسته ای که . به دسته های مختلف منقسم گردیدند" زینیت "منسوبین . داده خواهد شد

قوماندانی دستۀ متذکره را . و مأمورین ضد کشف نظامی بیشتر بودند" ریاست عمومی اول" با تجربه و افغانستان شناس از 
که بیالروس  الکساندر گولوبیف. انداختند که بالفاصله به اعضای دسته معرفی گردیدالکساندر گولوبیف به دوش دگروال 

دگروال مذکور عادت نداشت کومه های خود را باد . قرار گرفت کوریلوفتبار آرام و با اتوریته ای بود فورًا مورد پسند 
مورد آنکه جنگجویان چی را باید با خود چند مشورۀ خیلی مفید در  گولوبیفدر عین حال . داده و نشان بدهد که آمر است

" عملیات اکتشافی"با چنین یک شخصی می توان به : " با خود فکر می کردکوریلوف . داد. . . بگیرند، چی را باید بپوشند
   
 .رفت 

در عین حال تأکید کرد که منسوبین . قوماندان دسته نیز کدام چیز مشخصی در مورد عملیات عنقریب به زبان نیاورد
مسؤولیت خطیری بدوش دارند و باید شایستگی اعتمادی را که حزب و حکومت باالی آنها نموده به اثبات " زینیت"

 . . . برسانند، و سائر حرف هایی از همین قبیل
به عنوان سخن اختتامیه از عقب میز برخاسته در حالیکه همه منسوبین را از نظر جدی خویش می  کیرپیچینکوجنرال 

.  باید خاطر نشان بسازم که انجام وظیفۀ آیندۀ شما احتمااًل خطر زندگی را برای شما در قبال داشته باشد: " ودگذراند افز
: " جنرال صدایش را بلندتر ساخت." بنابرین ما قصد داریم واحد شما را بصورت قطع بر بنیاد اصل داوطلبی ترتیب نمائیم

از عواقب داشته باشد می تواند از اشتراک در این عملیات اجتناب من تأکید می کنم، هر یک شما بدون آنکه هراسی 
. با استفاده از عقل سلیم، توانائی و امکانات خود را تول و ترازو کنید، در مورد عواقب فکر کنید. خوب فکر کنید. ورزید

ن صرف نظر نماید،  موضع مکررًا خاطر نشان می سازم هر کسیکه  بخواهد نظر به دالیلی از انجام مأموریت در افغانستا
 "چنین کسانی استند؟. وی از طرف رهبری درک خواهد شد

 .هیچکس دستش را باال نکرد، از جایش برنخاست. در تاالر خاموشی تشنج باری حکمفرما گردید
 هیچکس نیست؟  در اینصورت به همه آرزوی موفقیت می: " جنرال با راحتی آشکار سخنانش را به پایان رسانیده گفت

 ."کنم
: " را مخاطب قرار داده گفت کوریلوف" زینیت"ناوقت های شب در سرویس یکی از منسوبین  باالشیخه حین برگشت به

بیادت است، تو می گفتی چیزهایی را که به ما می آموزانند در زندگی واقعی به درد نمی خورند، اینک ثابت می شود که 
 ."به درد می خورد

 ."به نظر می رسد که زمان ما فرا رسیده است. ی همینطور استبل: " کوریلوف موافقت کرد
ای بابا، پشت این گپ ها نروید، خواهید دید، باز در کابل : " کسی از میان تاریکی سرویس صدایش را بلند نموده گفت

 ."مأمورین سفارت را حفاظت خواهیم کرد
 

ده و در آنجا یونیفورم عادی سربازان را به تن همه را نخست به شهر تاشکند بر" زینیت"گروپ  چند روز بعد منسوبین
گویا برای انجام "  زینیت"مطابق پالن گروپ . نموده و سپس به پایگاه نظامی هوائی افغانستان در بگرام انتقال دادند

"  که بعدها آنرا به نام( کشف نظامی شوروی. )یو. آر. وظایف انجینیری و تخنیکی به کمک جزوتام مستقل و خاص جی
کندک مذکور مدت ها پیش داخل افغانستان گردیده و در بگرام مستقر . یاد خواهند کرد فرستاده شده بود" کندک مسلمان ها

 .شده بود
اگر شما انجینران مین پال استید، پس وسایل : " می پرسیدند" زینیت"با تعجب از منسوبین " کندک مسلمان ها" افراد 

 "تخنیکی شما کجاست؟
باالی  گلوبیوف، "زینیت"گروپ " سربازان عادی" در تفاوت با ." می رسند: " اطمینان کامل به آنها می گفت با گولوبیف

 .شانه های خود پلیت های خورد ضابتی داشت و بعضًا جایی می رفت و دیر زمانی از انظار ناپدید می بود
 

                                                           
1۱2

 .اشتیعنی باالی این شخص میتوان اعتماد کامل د  
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رتی فرود آمده و با خود نظامیان، اسلحه، تجهیزات در این میان در پایگاه نظامی بگرام هر روز طیاره های ثقیل ترانسپو
را از سراسر شوروی جمع آوری می کردند و با " باالشیخه" فارغان کورسهای . نظامی و زرهپوش ها را انتقال می دادند

 .همه چیزها گویای آن بود که بزودی در اینجا شورماشور عظیمی برپا می شود. شتاب به افغانستان اعزام می داشتند
 

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 
 

فیصله " باال" که طی آن او بطور اشد محرم خبر داده بود که در  بوگدانوفو  اوسادچیبا  ایوانوفدو هفته از صحبت 
اما از مسکو هیچگونه . حساب شود، می گذشت" باالی نیروهای سالم در حزب دیموکراتیک خلق" بعمل آمده است تا منبعد 

در کابل می دانست که اوضاع باید دگرگون . بی. جی. آمر دفتر کی. نمی کرد هدایت مشخصی در این رابطه مواصلت
عالیم زیادی به این ادعا اشاره می نمودند، و قبل از همه از ورود همۀ روزۀ چهره های جدید . گردیده و گره گشوده شود

ر آمیز از وزارت دفاع منسوبین واحد های خاص، افسران ادارۀ ضد کشف، عده ای از جنرال های اسرا": مرکز"از 
اما این عملیات چگونه خواهد بود و به کدام . می شد درک کرد که بند و بست عملیات بزرگی گرفته شده است. شوروی

نتیجه خواهد انجامید؟  آیا نیروهای مخالف دست به قیام خواهند زد؟  یا تمام کارهای سیاه را شوروی ها پیش خواهند برد؟ 
با وجود دلهره ای که داشتند در پی آن شدند تا مواضع  اوسادچیو  بوگدانوفبه همین دلیل خاموش بود، و " مرکز"

اینکه حوادثی اتفاق . باید برای هرگونه چرخش ها آماده بود: آنها متیقن بودند. اوپراسیونی خود را پیرامون امین ایجاد نمایند
 .خواهند افتید آنها شک نداشتند

وزارت دفاع، وزارت : سیدن به کابل وظیفه دادند تا به کشف مراکز مهم در کابل بپردازندپس از ر" زینیت"به منسوبین 
مسیر های دسترسی به . . . داخله، عمارات حکومتی، مواصالت مخابراتی، رادیو و تلویزیون، محابس، میدان های هوائی

 .العه و بررسی می شدنداین مراکز، چگونگی هجوم به آنها و ُطرق عقب نشینی از آنها با دقت تمام مط
با آنکه در حلقۀ نزدیک امین چند تن از متخصصین شوروی . معلوم شد که مشکلتر از همه دسترسی به خود امین است

شوروی های مذکور . در ارتباط نبودند و باالی آنها نمی شد حساب کرد. بی. جی. قرار داشتند، اما این اشخاص با کی
متخصصین به  وقتی این. که به رئیس دولت و اعضای خانوادۀ او مشوره می دادندمتخصصین رژیم غذایی ای بودند 

با دقت و احتیاط تمام  سفارت می آمدند در مورد غذاهای دوست داشتنی امین، نقاط ضعف وی و تقسیم اوقات روزانۀ اش
نتظار رسیدن یک آشپز را از قرار بود در آیندۀ نزدیک کمیت متخصصین مذکور ازدیاد بیابد، ا. از آنها پرسیده می شد

 .مسکو داشتند
یکی از اشخاص دیگری بود که بنابر مکلفیت های وظیفوی . بی. جی. منسوب ریاست نهم کی یوری کوتیپوفن ړجگ

 :آمر گارد رئیس دولت بود مشکلی پیش آمد« جانداد» اما با او هم که مشاور . مستقیمًا در نزدیکی امین قرار داشت
تا این حد تمام چیزها به دلیل آنکه  )خویش هیچگونه هدایت مستقیمی دریافت نمی کرد ( همنریاست )موصوف از آمریت 
ۀ درجوظایف خود را، یعنی تأمین امنیت رئیس دولت را به  کوتیپوفبه همین دلیل بود که (. محرم بوددر خفا قرار داشته و

صاًل عمل کرده نمی توانست، به او صرف یک چیز را او طور دیگری ا. اعلی مسؤوالنه و با صداقت تمام اجرا می کرد
فیصله به عمل آمد که ." هیچ چیزی نباید سبب خطر و تهدید برای حیات کسی که حفاظت میکنی شود: " آموخته بودند

 .شخص مطلوبی برای انجام وظایف ظریف و حساس نیست و مراجعه به وی رد گردید کوتیپوف
ا در نتیجه با بسیاری از پرسوناژ درامۀ در حال وقوع، بازی بی رحمانۀ را خواهد این همه مخفی گری ها و محرمیت ه

 .کرد
 

آنجا دور از آبادی . طی ماه دسمبر قرار بود اقامتگاه رئیس دولت از ارگ به حاشیۀ کابل در آخر جادۀ داراالمان انتقال یابد
از قلعۀ مذکور قباًل به حیث مقر گارنیزون . کشیده بود های شهر، باالی تپۀ بلندی قلعۀ، تقریبًا کاخی باشکوه سر به فلک

به کمک متخصصین آلمانی ترمیم مجدد وعمومی آنرا شروع نموده و با " انقالب"بالفاصله پس از . کابل استفاده می شد
بخاطر اعمار کاخ مذکور از هرگونه مصرف . وسایلی که برای زیست و کار رئیس دولت ضروری است مجهز ساختند

اتاق . در کاخ از سنگ های نیمه قیمتی همچو گرانیت، مرمر و عقیق وسیعًا استفاده صورت گرفته بود:  غ نمی کردنددری
 .ها ذریعۀ قندیل های عالی کریستال روشن می شدند و فرش ها از پارکت ساخته شده بودند

قرار داشت، و به وسیلۀ دو دیوار در تفاوت با ارگ که در مرکز کابل . این تعمیر صرف یک زیان قابل مالحظه داشت
به همین دلیل از نقطۀ . اعمار شده بودتپه  االیو ب زمین همواردر ( نام قصر" )تاج بیگ"عریض محاط گردیده بود، قصر 
 ، او فعاالنه به انتقال به آنجا آمادگیداشتش نیشوتاما به دلیل نامعلومی امین از این بابت . نظر امنیتی کافی آسیب پذیر بود

 .می گرفت، شخصًا جریان جابجا سازی موبل ها را در اقامتگاه، دیزاین اتاق ها و مهمانخانه ها را کنترول می کرد
حفاظت  یتفقط چندی پیش همین شخص مسؤول.  ن مالقات کردړبا جانداد قوماندان گارد جگ بوگدانوفدر اخیر ماه نوامبر 

" هنرمندانه"اوضاع پی برده و در روزهای کودتای ماه سپتمبر نه تنها   "چرخش"اما به موقع به . را به عهده داشت تره کی
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از امین جانبداری کرد، بلکه عماًل به وی وفاداری خود را ثابت ساخته و مستقیمًا در قتل منشی عمومی و مؤسس حزب 
 .دیموکراتیک خلق سهم گرفت

جانداد، ما آرزو داریم به اقامتگاه آیندۀ رئیس دولت  رفیق: " از طریق ترجمان جانداد را خطاب قرار داده گفت وگدانوفب
نظری بیاندازیم و ببینیم که آیا همه چیزها از نظر امنیتی مد نظر گرفته شده اند یا خیر؟ رهبری ما در مسکو از این بابت 

با رفیق امین  اگر خدا نخواسته. مشوش است، مخصوصًا که تروریستها و شورشیان فعالیت های خویش را افزایش داده اند
 ."چیزی رخ بدهد، به ما این را نخواهند بخشید

هر وقتیکه به شما مناسب . بلی، بلی من خود می خواستم به شما این را پیشنهاد کنم: " جانداد با وارخطائی مطیعانه گفت
 .باشد من حاضر هستم شما را رهنمائی کنم

در حالیکه جانداد آنها را همراهی .  بی. جی. فسران نمایندگی کیو دیگر چند تن از ا بوگدانوف ،ایوانوففردای همان روز 
عمارت مذکور دور نبود، تقریبًا در حدود سه کیلومتر از سفارت از طریق جادۀ داراالمان . قصر رفتند" تماشای"میکرد به 

 .ودقصر مذکور مجموعه ای از دو تعمیر علیحده ب. که مستقیمًا به خود قصر می انجامید فاصله داشت
 ."در اینجا ما وزارت دفاع و مقر لوی درستیز را جابجا خواهیم ساخت: " ن جانداد توضیح دادړجگ

در پهلوی مانع پوستۀ . سپس سرک به طرف دست چپ می رفت و در آنجا فورًا با مانعی که گذاشته بودند روبرو می شد
 .قرار داشتتجهیز یافتۀ نظامی 

از می شود، دخول صرف غساحۀ ممنوعه آ" تاج بیگ"یک کیلومتر قبل از قصر از این نقطه، یعنی : " جانداد گفت
 ."دیگر هیچگونه راهی که به قصر بیانجامد  وجود ندارد .امکان پذیر است رهایی که جواز خاص داشته باشندتمو

از زیر : ذرانندگاز نظر بتوانستند با دقت تمام اقامتگاه آیندۀ دیکتاتور افغانستان را سراپا . بی. جی. آنروز مأمورین کی
 .زمینی ها تا اتاق های شخصی منجمله اتاق های خواب، حمام و بارها را نیز مشاهده نمودند

مأمورین استخبارات شوروی که از قبل آماده ساخته شده بودند کوشش می کردند حتی کوچکترین چیز را هم از نظر 
 . . .هلیزهاموقعیت دروازه ها، کلکین ها، زینه ها، د: نیاندازند

تمام این . قصر از زاویۀ  احتمال اشغال مسلحانۀ آن، نصب وسایل خاص و راه های مخفی رخنه به آن مطالعه می گردید 
معلومات در همان روز با تفصیالت تمام نوشته شده، پالن هر یک از طبقات تعمیر تهیه گردیده و الی درخواست ثانی در 

 .سیفی پنهان گردیدند
 

دسترسی هرچه " خوددارانه توصیف بعمل آورده و توصیه نمود تا فعالیت ها بخاطر " دفتر کابل" این اقدام  از" مرکز" 
 .ادامه یابند" بیشتر به شخص مورد نظر

 .در اینجا نیز یاری کرد بوگدانوفبخت با 
 

ی نمودن دورۀ ستاژ مأمور در ایران ایفای وظیفه میکرد، نزد وی برای سپر" کشف"به حیث آمر دفتر  بوگدانوفهنگامیکه 
پس از ختم مأموریت، حسب معمول ستاژیر . فرستادند میخائیل تبه نام ( C)را از ریاست " کشف غیر رسمی"آیندۀ ادارۀ 

واضح بود که حرفی از کدام رستورانی نمی توانست در میان . مذکور به مناسبت عودت خود به وطن ضیافتی برپا کرد
أمور آیندۀ ادارۀ کشف قبل از آن شغل آشپزی داشته و بنابرین پیشنهاد نمود تا ضیافت و صرف طوریکه معلوم شد، م. باشد

همه تکالیف را در رابطه به تهیه و آماده ساختن غذاها . برپا گردد"( دفتر"یکی از مأمورین)غذا در منزل رهنمای وی 
د معجزه آسای حرفۀ آشپزی را از خود نشان داد، این جوان استعدا. ضیافت خوبی برپا شد. ستاژیر به دوش خود گرفته بود

مخصوصًا غذاهای مردم آزربایجان
   

در مورد سرنوشت این  بوگدانوفاز آن زمان . را او بسیار مزه دار تهیه کرده بود 

 .جوان هیچ چیزی نمی دانست
او "  زینیت"ین مسلح  گروپ برای رفتن به شهر درخواست کرد تا منسوببوگدانوف . و اینک مالقات ناگهانی با همان جوان

در موتر " زینیت"منسوبین گروپ . را همراهی نمایند، طی هفته های اخیر این امر دیگر در کابل معمول شده بود
در همان لحظۀ ای . را داشتند بوگدانوفبه سفارت آمده و در برابر دروازۀ ورودی از موتر برامده، انتظار آمدن " والگایی"

با آواز نچندان بلند او را به نام صدا " زینیت"خود بنشیند، یکی از منسوبین " میرسیدس بنز"ست در می خوا بوگدانوفکه 
خود را در تهران سپری " دورۀ ستاژ"سرش را دور داده و با حیرت تمام همان ستاژیر را که دو سال قبل  بوگدانوف. کرد

راه  داده " زینیت"را به " کشف غیر رسمی " یندۀ  ادارۀ حیرت انگیز آن بود که این مأمور آ. می کرد در برابر خود دید
از این برمی آمد . پنهان نگه می داشتند( C)حتی در داخل ریاست " اضافی"بودند، معمواًل این قبیل اشخاص را از انظار 

 .شدغالبًا قربانی خیانت باید شده با. های داشته است" بندش"که ستاژیر اسبق در مأموریت های طویل المدت 
 "تو کجا و این جا کجا؟ میخائیل " :ستاژیر اسبق خود را مخاطب قرار داده پرسیدبوگدانوف 

                                                           
1۱3

 .، اکنون کشور مستقلی است که در ناحیۀ قفقاز جنوبی در سواحل بحیرۀ کسپین موقعیت داردانزده جمهوریت اتحاد شوروی بودهپیکی از  1992آزربایجان قبل از سال   
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چون من با چند زبان شرقی، منجمله با دری بلد استم مرا به کابل فرستادند، آنها باور دارند که من در اینجا به : " میخائیل
 ."درد خواهم خورد

 بوگدانوفپالن برق آسا در ذهن ! بسیار به درد می خورد. عًا هم به درد می خوردواق میخائیلفورًا درک کرد که  بوگدانوف
 .تدوین یافت

اعزام آشپز واقعی را که : "  ارسال داشت" مرکز"همان روز پس از برگشتن از شهر، او پیشنهاد خود را به شرح ذیل به 
میخائیل به نام " زینیت" و عوض وی منسوب گروپ  قرار بود برای خدمت به امین و خانوادۀ او فرستاده شود، متوقف کنید

 .پس از آشنائی با این پالن بالفاصله آنرا تأئید کرد ایوانوفجنرال . را معرفی نمائید ت
مأمور " تا جایی که من می توانم درک کنم، این . ، پیش برویدبوگدانوفبسیار عالی رفیق "  :بوگدانوفخطاب به  ایوانوف

 ."ف سه روز می تواند ادارۀ آشپزخانۀ امین را بدست بگیردشما در ظر" غیر رسمی
بگذار او فردا خاموشانه، بدون عبور از کنترول . نخیر، بیائید تا یک پالن آهنین بسازیم: " اعتراض کنان بوگدانوف

دولتی روابط بین کمیتۀ "پاسپورت از بگرام پرواز نموده و به شوروی برگردد،  آنجا فورًا اسناد او را  به نام یک مأمور 
با دیگ و کاسه و توصیه های رژیم غذایی  و اینکه امین چی را و " پاک و صفا" ترتیب نموده و سپس "* المللی اقتصادی

 . چگونه نوش جان کند مجددًا به اینجا بر می گردد
. جی. آمر نمایندگی کیاما در نتیجه با دالیل ." وقت را تلف می کنیم: " در شروع اعتراض کمرنگی نموده گفتایوانوف 

 .موافقت کرد. بی
در سفارت سرخورده با بوگدانوف چند روز بعد خانمی که نزد امین به حیث متخصص رژیم غذایی کار می کرد تصادفًا با 

 : "خوشحالی گفت
او آپارتمانی را او باالخره آمد، به . شما بخاطر دارید که ما منتظر یک آشپز بودیم. ما همکار تازۀ ای دریافت داشته ایم" 

معلوم می شود که در حرفۀ خود خوب بلد است، مگر اندکی . در میکروریان دادند، ما به او کمک می کنیم تا جابجا شود
 ."بی جرئت به نظر می رسد، از رفتن به شهر هراس دارد

است به کابل آمده، و در بی جرئت است؟  آفرین، او باید طوری نشان بدهد که اولین بار : " با خود فکر کرد بوگدانوف
از جانب دیگر برای او واقعًا هم بهتر است زیاد در کوچه و بازار نگردد، مبادا کسی از منسوبین . اینجا کاماًل نابلد است

 ."در این صورت تمام پروگرام به هم خواهد خورد. او را ببیند و سالم علیکی و در آغوش گیری شروع شود" زینیت"
آشپز منبعد به وی معلومات . شخصی امین ارتباط مطمئن خود را تأمین نماید" آشپز" توانست با  فبوگدانویک روز بعد 

الزم را در مورد تقسیم اوقات روزانۀ رئیس دولت، اینکه کدام غذاها را ترجیح می داد، چگونگی موقعیت اتاق ها در 
ساعت . نمی دادند" آشپز" عینی سفارش های دیگری به تا زمان م. ، می رساند. . .اقامتگاه، مهمانانی که نزد او می آمدند

 .موعود هنوز نرسیده بود
بطور مثال به . سائر ُطرق از بین بردن امین نیز تحت نظر گرفته شده بود" آشپز" ، یعنی "سالح مرگ آور"برعالوۀ 

 .یکی از جاه ها بررسی نمایندوظیفه داده شده بود تا امکان بمب گذاری را با قوت زیاد در " زینیت "تخریبکاران گروپ 
 .نشان زن خوبی است، خواست شخصًا با وی مالقات کند" زینیت"پس از آنکه به وی گفتند که در میان منسوبین  بوگدانوف

 .می توانم هدف را در فاصلۀ الی دو کیلومتر بزنم: "نشان زن حین مالقات با بوگدانوف وعده داده بود
 "ام است؟فیصدی احتمالی کد: " بوگدانوف
 ."در روشنائی روز، صد فیصد: " نشان زن
 .بطور غیر مترقبه به کابل آمد" کشف خارجی"معاون اول جدید رئیس  پیچینکوکیر جنرال دسمبر 3به تأریخ 

 .بزودی شروع می شود: این دیگر یک عالمت کاماًل روشن بود
 

 وارینیکووف اوپراسویون   ریاسوت  و رئویس عموومی   یوف آخرومی اشیکجا با معاون  آگارکوفاه دسمبر لوی درستیز مدر آغاز 
  .یک بار دیگر کوشش کردند تا وزیر دفاع را از نظریۀ اعزام قوای شوروی به افغانستان منصرف بسازند

کوه از اسوتدالل هوای هموه جانبوه بورای صوحت و معقولیوت نقطوۀ           آگوارکوف پس از آنکه به بیانات مفصول و طویول    اوستینوف
را که همچنان در این مالقات حضور داشت  یپی شیف د، گوش داد، رئیس عمومی امور سیاسی اردونظر خویش استفاده کر

 : مخاطب قرار داده پرسید
 "، تو در این مورد چی نظر داری؟یپی شیفرفیق " 

بوود،   معلومات کافی داشت و آنرا خوب مطالعوه نمووده  " باال"که  در این زمان در مورد طرز دید و توازن قوا در  یپی شیف
 : برای مبادا از جواب مستقیم طفره رفته گفت

 ." دفتر لوی درستیز همیشه نظر خاص خود را دارد" 
 ."بلی، بلی من نظر لوی درستیز را مد نظر میگیرم: " در حالیکه لحن صدایش را طویل میساخت گفت اوستینوف
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موا بوه   : " بًا بوا توزرع از وزیور دفواع خوواهش میکورد      در پایان گفتگو از یاد برده بود که او یک نظامی است و تقری آگارکوف
 !"اوستینوفشما بسیار امید بسته ایم، رفیق 

 ."عکس العملی نشان نداد اوستینوف
 

در جلسۀ . را به جلسۀ کمیسیون بیوروی سیاسی در مورد افغانستان دعوت نمودند آگارکوفلوی درستیز دسمبر  3به تاریخ 
مسوؤول اموور روابوط بوین     ) پونومواریوف رملین دایر گردیده بود به دلیل نامعلومی به جای ک "چارمغزی"تاالر مذکور که در 

لووی درسوتیز   . نیوز غیور حاضور بوود     بریژنیوف . حضور بهوم رسوانده بوود    1۱1،(اللملی کمیتۀ مرکزی حزب کمونیست شوروی
ت آینده را مورد بحوث قورار داده   سپس اعضای کمیسیون دیر زمانی با تفصیالت اقداما. مجددًا اعتراضات خود را ارائه کرد

در مووورد سرنوشووت حفوویظ اهلل امووین در ایوون جلسووه بحووث  . و وقتووًا فوقتووًا از لوووی درسووتیز سووؤال هووایی را مطوورح مووی سوواختند  
مباحوث عمودتًا روی آن چورخ موی     . صورت نگرفت، به نظر می رسید که در رابطه به او قباًل فیصلۀ قطعوی بعمول آموده بوود    

"پیرشوینگ هوای  " آیوا در خواک افغانسوتان    .  دست دادن افغانستان چی رخ خواهد داد خورد که در صورت از
   
امریکوایی   

پدیدار خواهند شد؟ از دست دادن افغانستان چی تأثیری باالی جمهوریوت هوای آسویای میانوۀ شووروی بوه جوا خواهود گذاشوت؟          
 پاکستان و ایران چی اقداماتی را روی دست خواهند گرفت؟

وظیفوه داده  . بوی . جوی . به قوت های کوی : " را مرخص کردند، اعضای بیوروی سیاسی فیصله کردند کوفآگارپس از آنکه 
بوه قودرت برسوانند، در صوورتیکه اینکوار بنوابر عوواملی        " نیروهوای سوالم را در حوزب   "می شوود توا اموین را از بوین ببرنود و      

."روی استفاده شودصورت گرفته نتواند، در آنصورت برای تطبیق عملیات از قوای نظامی شو
   

 

قووای محودود، منبعود نیروهوای شووروی      : " که طی تمام این مدت خاموش بود جملۀ مذکور را تصحیح نموده گفت اوستینوف
 ."یاد میکنیم" قوای محدود شوروی" را به نام 

ایون  اوستینوف  زد،بازهم تالش کرد تا وزیر را به غیر ضروری بودن این اقدام معتقد بساآگارکوف یک روز بعد هنگامیکه 
 : بار نتواست با او از در مدارا پیش آید و با خشم بر مارشال خود فریاد زد

 !امر را اجرا کنید! اعضای بیوروی سیاسی را درس ندهید" 
اما دفتر لوی درستیز نمی تواند بی تفواوت بمانود، وقتوی همچوو تصوامیم مهوم       : " در عکس العمل خاطرنشان ساخت آگارکوف

 ."اتخاذ می شوندبرای کشور 
شوما بوی ادبوی موی کنیود، موی خواهیود از فیصولۀ رهبوری عوالی           : " تمام از عقب میز کوار خوود برخاسوته گفوت     هیـبت وزیر با

کشور و ارادۀ حزب سرکشی نموده و کار شکنی نمائید؟  من دیر زموانی اسوت متوجوه شوده ام کوه در عقوب وزیور دفواع دایوم          
دور داده فهماند که گفتگو به  آگارکوفقصدًا پشتش را به اوستینوف !" امر را اجرا کنید!  بس است. توطئه های را می بافید

 .پایان رسیده است
و معواون اول   الکسوی کاسویگین  لوی درستیز پس از آنکه از دفتر وزیر دفاع برامد با رئیس شورای وزیوران اتحواد شووروی    

 .موافق بودند آگارکوفطرز دید  هر دو با. تماس تلفونی گرفتینکو  کورنیوزیر امور خارجه 
بواالی سوخن خوود    . آرزو نودارد حورف هوای مورا بشونود      اوسوتینوف . هیچ نتیجوه نموی دهود   : " با ناامیدی به آنها گفت آگارکوف

 ."اصرار دارد
 

چطور اتفاق افتاد که اعضای بیوروی سیاسی فقوط چنودی پویش جودًا و بصوورت قطعوی مخوالف مداخلوۀ نظوامی در افغانسوتان           
خوود را بوه   " قطعوات محودود  "د، مگر اکنون دفعتًا مواضع خویش را یکصد و هشتاد درجه تغییر دادند و فیصله کردند تا بودن

کشور همسایه اعزام بدارند، یعنی مستقیمًا در افغانستان داخل جنگ شوند؟ این همان سؤالی است که تا کنوون توأریخ نویسوان    
ب دقیق به این سؤال امکوان پوذیر نیسوت زیورا تموام اشخاصویکه کوه در اتخواذ ایون          ارائۀ جوا. و تحلیلگران را آرام نمی گذارد

تصمیم سرنوشت ساز ذیدخل بودند دیر زمانیست جهان فانی را وداع گفته اند، و بسیاری از اسناد یا از بوین بورده شوده انود و     
 .از آنها برداشته نشده است" اشد محرم"یا هم هنوز مهر 

 

                                                           
1۱1

ر رسمی حزب او را ایدیالوژیست غی. بریژنیفمنشی کمیتۀ مرکزی حزب کمونیست شوروی و یکی از اشخاص نزدیک به  "سوسلوف"    

 .کمونیست شوروی نیز می نامیدند
1۱5

  (MGM-31C Pershing II ) . راکت دو طبقه ای بالیستیک امریکایی؛ یکی از خصوصیات راکت مذکور موبیل بودن آن به شمار میرفت  
1۱6
و اشغال متعاقب آنرا در ذهن داشت اعتراف مذکور با تمام وضاحت ثابت می سازد که اتحاد شوروی وقت از مدتها قبل پالن هجوم به افغانستان  

پس از آنکه کودتای ثور را توسط وابستگان خویش از میان خلق و پرچم انجام داد، در وهله های . و پالن مذکور را از مدتها قبل پروگرام نموده بود
افغانستان و در مجموع بر ناحیۀ وسیع اول کاماًل آرامش خاطر احساس میکرد و شکی نداشت که به اهداف دیرینۀ خویش، یعنی کسب کنترول بر 

ولی بمجرد آنکه درک کردند که امین شخصی است که در خود کامگی ها و قدرت طلبی . شرق میانه و بخشی از آسیای جنوب را بدست آوردند
 . وی دست گرفتندهای خویش حتی در برابر شوروی ها هم مقاومت خواهد کرد، پالن از بین بردن و هجوم تمام عیار را به میهن ما ر
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یق آنچه بواقی مانوده اسوت، تحلیول یادداشوت هوا، کتوب، خواطرات، اسوناد آرشویف، گفتگوهوا ثابوت موی              روی هم رفته مطالعۀ دق
فیصلۀ مذکور در اثر تالقی مجموعه ای از شورایط  وعوامول جودی اتخواذ گردیوده و بوازیگران اصولی ایون فیصوله          : سازند که

در . موی باشوند   یووری انودروپوف  کشوور   ایون . بوی . جوی . و رئویس کوی   دمیتوری اوسوتینوف  وزیر دفاع اتحاد شوروی مارشوال  
حقیقت همین دو تن توانستند اعضای بیوروی سیاسی و قبل از همه منشی عمومی حزب کمونیست شوروی را معتقد بسوازند  
که راه دیگری وجود ندارد، و تمام راه های دیگر منجر به از دست دادن افغانستان شده و جدی تورین مغلوبیوت در مقابلوه بوا     

 .معنی خواهد داشتجهان غرب 
گذاشووته موی شوودند بوودون هرگونوه شووک و شوبهه بووه آن اشواره مووی کردنود کووه امووین      انودروپوف  اسوناد و موودارکی کوه روی میووز   

شخصی است غیر مطمئن، مبهم، کسی است که از او انتظار اعمال غیر پیش بینی شده را باید داشت و باالخره گفته می شد 
باالی امین، در ماه اکتوبر، بالفاصله پس از به قتل رسیدن ظالمانۀ تره کوی چلیپوا کشویده    .  که او از کنترول خارج شده است

یعنی باید باالی آن فکر می شد تا از نظر تخنیکی چگونوه اموین دور   : دیگر باید یک کار کوچکی صورت میگرفت. شده بود
حزب دیموکراتیوک خلوق مخوالف اموین بودنود       ساخته شود؟  در شروع قرار بود باالی آنهائیکه بطور علنی و مخفی در داخل

سپس وقتی ملتفوت شودند کوه مخوالفین موذکور نهایوت ضوعیف و پراگنوده         . اتکاء صورت بگیرد و آنها  برای اینکار آماده شوند
قرار بود افغان هوا بوه حمایوت واحود هوای      : استند،  فیصله بعمل آمد تا امکان تشریک مساعی برای حل این کار مطالعه گردد

اما در یکی از لحظات پی بردند کوه ایون طریوق نیوز بورای پیوروزی       . شوروی عمل کنند. یو. آر. و جی. بی. جی. کی خاص
صورف پوس از   . صد در صد احتمااًل کافی نخواهد بود،  و پالن مذکور به احتمال قوی باعث بروز تلفات زیاد خواهود گردیود  

 .با عملیات نظامی موافقت کرد اندروپوفآن 
 مؤافقت کرد یا خود آنرا پیشنهاد نمود؟  اندروپوف :است کهسؤال اینج

 

فرسوتاده بوود نوامبرده اوضواع را در افغانسوتان وخویم        بریژنیوف در شروع ماه دسمبر بوه  . بی. جی. در گذارشی که رئیس کی
حورم بوا نماینودگان    در راپور مذکور بازهم از تماس های مخفی امین با اسالمگرایان تند رو و مالقات های م. ارزیابی میکرد

در راپور پیش بینی میگردید که در سوطوح بواالیی حاکمیوت افغانسوتان تموایالت در موورد تغییور        . امریکایی یادآوری شده بود
در عین حال برای ثبوت این ادعا مثال های از انتقادات پشوت  . استقامت یک جانبۀ افغانستان به اتحاد شوروی جان می گیرد

رزالعمل اتحاد شوروی در افغانستان، متخصصین و مشاورین شوروی می شد یادآوری صورت می پرده که از سیاست و ط
برای قیوام کوردن تأکیود    ...  بار دیگر بر آمادگی های لیدران مخالف در داخل حزب مانند کارمل، سروری اندروپوف .گرفت

ر چنوین یوک عملیواتی صورف در صوورت      نموده و با نقل قول از افغان های نوامبرده خواطر نشوان موی سواخت کوه پیوروزی د       
تأکید می کرد کوه در مرحلوۀ کنوونی نیروهوا و وسوایل       یوری اندروپوف.  حمایۀ نظامی قوای شوروی امکان پذیر خواهد بود

مووازی  . و وزارت دفاع که همین اکنون در افغانستان قرار دارند برای اشتراک در عملیات کافی خواهنود بوود  . بی. جی. کی
پیشونهاد موی کورد توا در مواورای سورحد بوا افغانسوتان قطعوات احتیواطی جابجوا گردنود توا در               انودروپوف وق الوذکر  با اقدامات ف

 .صورت ضرورت در عملیات آنسوی دریای آمو از آنها استفاده شود
بوا او  مالقوات موی کورد و گفتگوهوای طووالنی       اوستینوفطی آنروزها اکثرًا با  اندروپوفشواهد دست داشته نشان میدهند که 

 .می داشت
. در این ایام حالوت ناهنجوار روانوی داشوته و اضوطراب او را آزار موی داد       اندروپوف در عین حال حقایق گویندۀ آن است که

 .او از مجهولیت رنج می برد و بر مؤفقیت عملیات قریب الوقوع باور نداشت
 

کموووک " ت بوووه آن نداشوووت توووا از اصووول ، بایووود گفوووت کوووه او ضوووروراوسوووتینوف آنچوووه کوووه ارتبووواط میگرفوووت بوووه وزیووور دفووواع 
در آن دم دیگوور او خوود کوواماًل  . بوه او یووادآوری شوود  " احیووای اصوول لینینیسووتی در رهبوری افغانسووتان  " و " انتراناسیونالیسوتی 

او . معتقد شده بود که حل معضلۀ بوجود آمده در افغانستان بدون اشتراک مستقیم قوای نظوامی شووروی اجتنواب ناپوذیر اسوت     
 .یل نهایت جدی برای این طرز دید خود داشتنیز دال

 

اتحواد شووروی و اضوالع    ) وزیر دفاع شوروی طی سوالیان متموادی از آن نظوارت موی کورد توا میوان دو زبور قودرت آنزموان           
این توازن، ولو نسبی، در تعداد سورگلوله هوای اتوومی، طیواره هوای بوم افگون،        . توازن ستراتیژیک حفظ گردد( متحدۀ امریکا

ای تحت البحری، راکت ها، پایگاه های نظوامی، تسولیحات عوادی، مراکوز نظوارت از یوک دیگور وغیوره کوه ظرفیوت           کشتی ه
البتوه سوؤال دیگوری اسوت کوه اتحواد       . تعرضی و دفاعی دو کشور را تشکیل می دادنود توا مودتی میوان دو کشوور حفوظ موی شود        

بود اقتصاد خود را زیر ضوربۀ عظویم قورار بدهود توا       شوروی چی قیمتی را برای این همه می پرداخت، و تا کدام حد مجبور
مصارف اردو الوی هشوتاد فیصود درامود خوالص اتحواد شووروی را نووش         . صنعتی و نظامی عقب نماند( کومپلیکس)مجموعۀ 

ابتکوار عمول بیشوتر از خوود نشوان موی       ( هدف اضوالع متحودۀ امریکاسوت   " )دشمن اصلی" اما از مدتی بدینسو . جان می کرد
در ایون رابطووه قبول از همووه بایوود از نیوروه هووای اتووومی    . ر بعضوی حصووص حتوی مواضووع برتووری را کسوب مووی کوورد   داد، و د

امریکووا یووادآوری کوورد، ظرفیووت کمووی و کیفووی آن، همچنووان عصووری توورین تسوولیحات عووادی کووه بووا اسووتفاده از آخوورین دسووت       
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طوی بیسوت سوال اخیور کمیوت تسولیحات       : " ددفتر لوی درستیز شوروی گوذارش موی دا  . آوردهای تکنولوژی تولید گردیده بود
در اروپا تعداد همچو . اتومی ستراتیژیک امریکا از چهار هزار به ده هزار رسیده است، یعنی دو نیم مرتبه افزایش یافته اند

افوزون بور آن تسولیحات دارای عامول اتوومی در امتوداد هموه سورحدات اتحواد شووروی جابجوا            . تسلیحات به هفت هزار میرسود 
امریکوایی هوا در   . را بیشتر از همه راکت های بال دار ُبعد دور با اصابت دقیوق ناراحوت سواخته بوود     اوستینوف." ده اندگردی

 . نظر داشتند تا اضافه از دوازده هزار از این نوع راکتها را جابجا بسازند
ات شوروی تهدید عظیمی را به واضح بود که نصب اینگونه راکتها و همچنان راکتهای عادی ُبعد متوسط در نزدیکی سرحد

راکت های مذکور قادر بودند در ظرف چند ساعت تموام ظرفیوت دفواعی اتحواد شووروی را از      . این کشور متوجه می ساخت
 .کار بیاندازند، قرار گاه ها، مراکز سوق و اداره و مراکز مخابراتی را منهدم بسازند

آیا قوای هووائی و مدافعوۀ هووائی    : " مخاطب قرار داده پرسیده  بود قوماندان های خود را اوستینوفچندی قبل حین تجمعی، 
از قلمورو  " 2–پیرشوینگ  " چهوار دقیقوه پوس از آنکوه راکوت هوای نووع         -اتحاد شوروی ظرفیت آنرا دارنود کوه در ظورف سوه    

اده بود تا  به هر قیمتوی  وزیر بالفاصله هدایت د." نخیر: " به او جواب داده بودند" اروپای غربی فیر شوند، آنها را دریابند؟
 .که شود سیستم مدافعۀ راکتی را ایجاد نمایند

به دفتر لوی درستیز قووای مسولح  اتحواد شووروی هودایت داده شود توا پوالن اقودامات پیشوگیرانۀ عملیوات هوای تعرضوی را در              
وای ناتو بر اتحاد شووروی  در نظر بود اقدامات مذکور در صورت بروز عالیم حملۀ راکت های اتومی ق. اروپا ترتیب نماید

 .عملی شوند
در صورت پیاده نموودن اقودامات موذکور قورار بوود ده هوا راکوت اتوومی تکتیکوی بوه اهودافی در قلمورو اروپوا پرتواب گوردد و                

 .همزمان با آن قطعات عظیم تانک به تعرض در عمق خاک دشمن در تمام جبهات بپردازند
شووروی و  )هوردو جانوب   . سال های هشتاد در آستانۀ فاجعۀ همگانی قرار داشوت بدین ترتیب، به عبارۀ دیگر جهان در اخیر 

با شک و تردید بیمار گونه و حتی جنون آمیز متوجوه تحرکوات و آموادگی هوای نظوامی یکودیگر بودنود و کووچکترین         ( امریکا
شورق میانوه تشوویش قابول     در روشنائی عوامول موذکور، اوضواع در    . تغییر را در توازن جیوستراتیژیک قوا زیر نظر داشتند

 .را برانگیخته بود اوستینوف درک
در تفاوت با اتباع عادی کشور شوراها که پروپاگنود رسومی   . یک مسئلۀ مهم دیگری نیز بود که وزیر را ناراحت می ساخت

را دفوع نمایود و    کرملین آنها را معتقد ساخته بود که گویا قوای مسلح اتحاد شوروی قابلیت آنرا دارد تا هرگونوه تهواجم دشومن   
شوک و تردیود شودیدی در حصوۀ آموادگی هوای عملوی و نظوامی          اوستینوفپیروزی را در جنگ های آینده از آن خود بسازد، 

او می دانست، که در جریان تطبیقات بزرگ اخیر بسیاری از تانکها، زرهپووش هوا   . اردو و نیروهای بحری شوروی داشت
 .ای خویش به علت عوارض تخنیکی بیرون شوندو وسایط نقلیه نمی توانستند از پارک ه

و آنعده از وسایطی که روی هم رفته از ساحات وضع الجیش خویش توانستند خارج شوند، قادر نبودند به اهداف تعیین شوده  
انجن های وسایط تخنیکی حین حرکت  در مسیر راه از کار می ماندند، عساکر و خورد ظابطوان آموادگی هوای پوائین     : برسند

راکت هوا بوه هودف اصوابت نموی کردنود، کومانودو در منواطق از قبول          . . . شته و در شرایط نچندان مغلق خود را می باختنددا
تعیین شده پرتاب نمی شد، وسایل مخابراتی دیر زمان بود که دیگر کهنه شده بودند، هماهنگی هوای الزم میوان جزوتوام هوا و     

چی در قوای پیاده و چی قوای بحری . منسوبین در سطح پائین قرار داشتقطعات اصاًل به نظر نمی خورد، سفر بری های 
روابط مغایر تعلیم نامه های نظامی میان منسووبین حکمفرموا بوود، خوورد ظابطوان هموه چیزهوا را موی دزدیدنود، افسوران موی            

 ...نوشیدند
ادگی هوای نظوامی، تعلویم و پختگوی     در عین حال امریکایی ها مؤفق شدند اردوی مسلکی خوود را ایجواد نماینود، در حصوۀ آمو     

اشتراک در جنگ ویتنام  و سائر مناقشوات منطقووی میودان خووبی بورای      . نظامی، هماهنگی و ادارۀ قطعات نهایت پیش رفتند
امریکایی ها متحرک بوده، وسایل معاصور ارتبواط فضوای داشوتند، بوا اطمینوان تموام و        . برای آنها شد  تمرین و کسب تجارب

 .اخانه در هر گوشۀ جهان عمل میکردندبعضًا حتی گست
مووی خواسووت تووا در افغانسوتان، در شوورایط عینووی جنووگ اردوی خووود را مووورد   اوسووتینوفبوه همووین دلیوول بووود کووه وزیور دفوواع   

و . آزمووایش قوورار داده، و در مثمریووت انبارهووای تسوولیحات و تجهیزاتووی کووه طووی دهووه هووا انباشووته شووده بودنوود معتقوود گووردد            
موازی با اهداف فوق الذکر، قوا بایود یکوی   . ببیند" میدان" در یک کلمه نظریات ارکان ها را در . بدهدرا تمرین " عضالت"

بوه افغوان هوا کموک کننود توا از اموین خواین نجوات یابنود، شورشویان را قاطعانوه             : " از وظایف مهم سیاسوی را نیوز انجوام بدهنود    
  ."شکست بدهند و با افتخار مجددًا به وطن برگردند
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او فکور موی کورد شوش مواه کوافی خواهود        . بدون شک و شبهه معتقد بود که قوا در آنجوا دیور نخواهنود مانود     اوستینوفل مارشا
داخل می شویم، وظایف تعیین شده را انجام می دهیم و خارج می شویم، احتموااًل  : " بود، او تقریبًا به شکل ذیل فکر می کرد

."ریمیکی دو پایگاه را در قلمرو افغانستان می گذا
   

 

 
اموا همکوواران  . بوا او کوواماًل مؤافوق بوود    انودروپوف . بوی . جوی . وزیور دفواع درسوت هموین طووور تصوور موی کورد و رئویس کووی        

که دنیوا  ( اوستینوف)در تفاوت با آمر خود . چنین فکر نمی کردند نیکوالی آگارکوفنزدیک وی و قبل از همه لوی درستیز 
بوه مثابوۀ یوک رئویس ارکوان مجورب،        آگوارکوف بوال موی دیود، لووی درسوتیز      و موجودات را در آن از مواضوع همگوانی و گلو  

اوضاع مشخص را در افغانستان بخوبی مطالعه نموده بود، با تأریخچۀ تلخ  مهاجمین انگلیس در اینکشور آشونا گردیوده و بوا    
ادیمیوک کوار میکردنود    صائب نظران قلیلی مسائل شرق میانه که در کمیتۀ مرکزی، وزارت امور خارجه و انستیتوت های اک

بوه خوواهش وی دانشومندان و متخصصوین گذارشواتی را در موورد افغانسوتان        . مالقات نموده نظر آنها را در زمینه گرفته بود
نتیجوه گیوری   . ترتیب داده که در آنها منجمله نظر خویش را پیرامون حضور نظامی شوروی در آنجا نیز ابوراز نمووده بودنود   

حضور نظامی اتحواد شووروی تشودید بعودی جنوگ را در پوی خواهود داشوت کوه          : " وشبینانه نبودهای صائب نظران مذکور خ
غورب بودینترتیب بهانوۀ خووبی درخواهود یافوت توا کموک هوای خوود را بوه            . منجر به اشتراک قوای شوروی در آن خواهود شود  

یب جودی خواهود دیود، حتوی دشووار      حیثیت اتحاد شوروی در صحنۀ بین الملی آس. مخالفین مسلح افزایش قابل مالحظه ببخشد
در یوک کلموه باخوت هوا از     . خواهد بود تا حقانیت این اقدام را بوه دوسوتان شووروی در کشوورهای سوسیالیسوتی توضویح کورد       

 ."همچو یک اقدام به مراتب بیشتر از دست آوردها خواهند بود
در شووروع . دالیوول جدیوودتر مووی آوردبارهووا کوشووش کوورد موضووع خووود را بووه وزیوور دفوواع توضوویح بدهوود و هوور بووار   آگووارکوف
استدالل لوی درستیز را خاموشانه می شنید و چنین به نظر میرسید که سایۀ شوک و تردیود در صوورت او پدیودار      اوستینوف

می گشت، اما در آغاز دسمبر، چیزی ذهن وی را متحول ساخته بود، او بوا شودت سوخنان لووی درسوتیز را قطوع موی کورد و         
 .ودنمی خواست چیزی بشن

حین برگشتن ها از مقر کمیتۀ مرکزی حزب قیافۀ او هرچوه  . روحیۀ وزیر امور خارجه نیز تغییر قابل مالحظه ای یافته بود
موضع وزیر . بیشتر گرفته، عصبی می بود  و در برابر سوال های محتاطانۀ حلقۀ نزدیک همکاران سکوت اختیار می کرد

موی داد،  " رأی" درسوت " مثول همیشوه    آنودری گرومیکوو  م روشون نبوود، اگرچوه    امور خارجه در رابطه به اعزام قوا هنوز هو 
 .می خواست لئونید بریژنیفیعنی طوریکه 

 

*** 
. کشوف خوارجی کوی   " )ریاسوت اول عموومی  " ببرک کارمل و یاران نزدیک او بیش از یوک مواه بوود کوه در یکوی از مراکوز       

میوان تموام وظوایف تعیوین شوده و نقوش هوا تقسویم گردیوده و اسوناد           در این . در نزدیکی های مسکو به سر می بردند.( بی. جی
خطابۀ کارمل عنوانی مردم افغانستان که قرار بود فوورًا پوس از تعوویض حاکمیوت از طریوق رادیوو پخوش        . ترتیب یافته بودند

ن در حوال بوه   در عین حال لیست ترکیب جدید شورای انقالبی، بیوروی سیاسی و حکوموت افغانسوتا  . گردد در کستی ثبت شد
بحث روی آنکه کوی  . در تمام ارگان های فوقًا یاد شدۀ دولتی و حزبی مواضع اول به کارمل واگذار میشد. توافق رسیدن بود

.ها باید از حلقۀ نزدیک به امین اعدام گردد و کی ها به زندان افگنده شوند جریان داشت
   

 

چوی  : " همیشوه یوک سووال گنوگ خوانوده میشود      " کشوف خوارجی  "  از ادارۀ" راهنماهوا "در چشمان کارمل حین مالقوات هوا بوا    
 .انتظار باالی کارمل تأثیر خفقان آور میکرد" وقت؟

 .از آنها دیدن میکرد الکسی پیتروفبیشتر از همه، 
 ."اندکی دیگر هم صبر کنید. اوضاع باید آماده شود: " او خطاب به افغانهای فراری میگفت

ب زوی و سوائر مخوالفین داخول حوزب کوه از سراسور جهوان جموع آوری گردیوده بودنود بوه            در اخیر ماه نوامبر سوروری، گوال  
 .نزدیکی های سرحد با افغانستان انتقال یافتند

 

 :خبر داد پیتروفو اینک، در یکی از روزهای فوالدی رنگ ماه دسمبر 
 ."فردا به تاشکند پرواز میکنیم و از آنجا نظر به اوضاع به بگرام خواهیم رفت" 

                                                           
1۱۱

اینکه چی دلیلی برای هجوم و اشغال افغانستان نظامیوان و رهبوری کمونیسوتی اتحواد شووروی در سور داشوتند، اهمیوت نودارد، مهوم آن اسوت کوه از               

را بور افغانسوتان    جنبۀ حقوقی تمام مسؤولیت بدوش رهبری اتحاد شوروی میباشد کوه فیصولۀ هجووم و اشوغال غیور قوانونی و فاقود هرگونوه بنیواد حقووقی          
 .روا داشتند

1۱3
حیف و صد افسوس که تصامیم سرنوشت ساز در مورد ادارۀ آیندۀ افغانستان در دفاتر مخفی  استخبارت کشورهای بیگانه بعمل می آیند و   

 .تن به چنین شرمساری های تأریخی میدهند... مانند کارمل، سروری، وطنجار" وطنداران"برخی از 



 مبتال میگردیدیم( هجوم به افغانستان) Aچگونه ما به بیماری وایروس  غوث جانباز: ترجمه
 والدیمیر سنیگیریوف و والیری ساموونین: نویسندگان

 
 

 

 333 از 301

 

را در آغووش کشویده، سوپس در     الکسوی او از فورط خشونودی   . رۀ تاریک کارمل، تو گوئی به یک بارگی روشون شوده بوود   چه
 : حالیکه تبسم جال داری در چهره اش نقش بسته بود رو به اناهیتا راتبزاد نموده گفت

ید به افغانستان با موا یکجوا برخواهود    ام. ظلم مغلوب خواهد گردید. من همیشه باور داشتم که عدالت در این دنیا وجود دارد" 

."گشت
   

 

خودا مهربوان اسوت   ! انشوااهلل : " راتب زاد که نیز با تبسم به طرف کارمول میدیود گفوت   
   

موا بوه   . ایون یوک خبور خووش اسوت     . 

 ."مبارزۀ خویش ادامه خواهیم داد
ر چشومان او حووادث ماهوای    در برابو . شبی که فردا باید حرکت میکردند، کارمول نتوانسوت یوک لحظوه هوم چشومانش را ببنودد       

انقالب ثور که غیور مترقبوه صوورت گرفتوه بوود، تحقیرهوای کوه متعاقبوًا از همکواران حزبوی خوود از            : اخیر مکررًا میگذشتند
دیده بود، برکناری ها و سوپس اعوزام وی بوه پوراگ، تهدیود هوای کوه از اموین بوه او مواصولت میکردنود، اخبوار             " خلق" جناح 

اموا  ... انستان می رسیدند، تضییقات که علیه رفقوای او عملوی میشودند، قتول بوی رحمانوۀ مؤسوس حوزب        مشوش کنندۀ که از افغ
حزب به کمک رفقای شوروی از دشومن پواک خواهود شود، و بوه مسویر درسوت        . اکنون دیگر همه چیزها دگرگون خواهند شد

.مووردم افغانسووتان بوواالخره از مسووتبد رهووائی خواهنوود یافووت   . روان خواهوود شوود
   
ل کوودام آیدیالیسووت سوواده ای نبووود، او  کارموو 

از حموالت بالوقفوۀ مخوالفین مسولح  کووه از     : دشوواری هوای مغلقوی را کوه در برابور میهونش قورار داشووت بخووبی درک میکورد         
طرف بیرونی ها تحریک میگردیدند آگاهی داشت، از فرار دسته جمعی منسووبین اردو بوا خبور بوود، از قلوت بودجوۀ دولتوی،        

اموا اکنوون کوه هنووز در مسوکو بوود و       . آگواهی داشوت  ... سوادی فراگیر، کمبود طبیبوان، معلموین، انجینیوران   گرسنگی، فقر، بی
برای گرفتن بار سونگین مسوؤولیت ادارۀ دولوت آموادگی میگرفوت، او بواور داشوت کوه مشوکالت موذکور و سوائر دشوواری هوا               

رسوتان واقعوی کوه از آنهوا بودون شوک تووده هوای         حتمًا رفع خواهند شد زیرا قدرت به دست اشخاص صوادق و مسوؤول، وطنپ  

. وسیع حمایت خواهند کرد سپرده میشود
   

 

: " ... کارمل آنقدر به حمایت مردم از خود باور داشت که او در این مورد حتوی ناموه ایورا عنووانی رهبوری شووروی نوشوت       
نمائیم تا قیام کنند، امین در اثر فشار توده اقدامات را علیه امین معطل نسازید، همین که ما حزبی ها آشکارا از مردم دعوت 

." ها سرنگون خواهد شد
   

 

رفیوق  "کوه آنهوا بوه سور میبردنود،      . بوی . جوی . بواری در مرکوز محورم کوی    . ببرک کارمل در آنروزها از یک چیوز موی شورمید   
هنگوام  " والدیمیوروف (. " کشف خارجی را به همین نام مستعار یاد میکردنود "، رئیس ادارۀ  کریوچکوف. )آمد" والدیمیروف

صرف چای بطور غیر مستقیم اشاره نمود که اگر اوضاع ایجاب کند قوای محدود اتحاد شوروی به افغانستان اعزام خواهند 
 .شد
 "." نیروهای سالم"برای حمایت از مبارزۀ  : "با لحن مجهولی افزوده بود" والدیمیروف"

                                                           
1۱9

در حقیقت او از . بت میسازد که او واقعًا انسان کوچک و فاقد توانمندی هرگونه دور اندیشی و تحلیل عمیق حال و آینده بودحرکات کارمل ثا  

در راه رسیدن به قدرت او نیز . امین در قسمت دسترسی به قدرت کامل و یکه تازی صرف فرق ظاهری و بیشتر تفننی و ماجراجویانه داشت
 .نظامی بیگانه داخل وطن خود شود و از خوشی آنها را حتی در آغوش بکشدحاضر بود سوار بر وسایط 

130
 !ههههه، پس آنها به خداوند هم باور داشتند؟  

131
یا اینکوه نویسوندگان روسوی و در مجمووع رهبوری آنوقوت شووروی از ماهیوت اصولی          : با مطالعۀ این پاراگراف به آدم احساس دو گانه دست میدهد  

طوریکوه در بواال توذکر    . و فریب او را خورده بودند، یا اینکه آنها عمدًا چنین جعلیات را در این اثر مهم تحقیقی خوود جوا میدهنود   کارمل آگاهی نداشتند 
کارمل همانقدر در بوروز و افتوراق داخول    . یافت، رهبران هر دو جناح خلق و پرچم از دیدگاه های فطرتی و عملی هیچگونه تفاوتی با یکدیگر نداشتند

کارمل هیچگاه گامهوای عملوی و از خوود گوذری را بخواطر وحودت ایون حوزب در عمول از خوود           . ه همان اندازه مقصر است که امین و تره کیحزبی ب
مطورح در  نشان نداد، معکوسًا،  تمام عمر تالش کرد تا حریفان خود را بکوبد، تحقیر کند و تمام سعی خود را بخرچ میداد تا یکه تاز و یگانه شخص 

البته اینکه شوروی ها و دستگاه استخباراتی شان الزم دیدند تا در یکی از مراحل توجه بیشتر خود را بطرف خلقوی هوا   . زد شوروی ها باشدحزب و ن
ایوون انتخوواب هوور لحظووه میتوانسووت . معطوووف دارنوود و آنهووا را در همووان لحظووه بوورای اجوورای کودتووای هفووت ثووور مناسووبتر یافتنوود، حادثووه ای اسووت اتفوواقی  

نوی، موا خوون ملوت خوود را نموی       : " ها باشد، و هیچکسی در میان رهبری این گروه بوه شومول کارمول پیودا نمیشود و جرئوت نمیکورد کوه بگویود         پرچمی 
جی ریزیم، ما اردو را علیه مردم و نظام قانونی جمهوری شهید محمد داوود سوق نمیدهیم، ما طرفودار خشوونت و زورگووئی نیسوتیم، موا بوه زور خوار       

نموی کنویم و بوا اسوتفاده از راه هوای قوانونی و دیموکراتیوک و بوروز شورایط مناسوب قودرت را بدسوت             " انقوالب "ما به اصوطالح  . نمی رسیم ها به قدرت
 .بنابرین فرق تفکری، اخالقی، ایدیالوژیکی میان تره کی، امین و کارمل وجود نداشت. میگیرم و تا آن دم به مبارزۀ صلح آمیز خویش ادامه میدهیم

132
انتقام از اموین و برخوی از حریوف    : دقیقًا تشنۀ یک چیز بود کارمل. نگونه تذکرات صرف می توانند تبسم تلخ هر افغان چیز فهم را تحریک کندای  

او نه پالن و پروگرامی در ذهن قصیرش برای افغانستان داشت و نه اراده و فهوم  . های خویش در میان خلقی ها و دسترسی کامل به قدرت در کشور
 .رای تدوین، ترتیب و تطبیق پالن های حیاتی برای افغانستانب

133
حووادث بعودی نشوان    . این گفتۀ کارمل یک بار دیگر نشان میدهد که در جعل سازی، تظاهر و بزرگ منشی او به هیچصورت کمتر از اموین نبوود    

بین اسووتخبارات شوووروی صووورت گرفووت و مووردم افغانسووتان   توسووط نظامیووان و منسووو ( کارموول)دادنوود کووه تغییوور حاکمیووت در افغانسووتان از امووین بووه او    
علیوه وی  همانطوریکه در برابر امین خون آشام از خود بی تفاوتی نشان دادند، به کارمل نیز وقعی نگذاشتند و فقط چند روز بعود قیوام گسوتردۀ وطنوی     

 .و حامیان خارجی اش را آغاز نمودند
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 :باشد و کوشش کرد اعتراض کند، او گفت. بی. جی. الی رتبۀ کیغالبًا باید از مقامات ع" مهمان"کارمل حدس زد که 
مون در ناموه ایکوه بوه آدرس کمیتوۀ مرکوزی حوزب کمونیسوت         . مگر ما خود نیز می توانیم از عهدۀ چنین یک کاری بدرآئیم" 

مخفوی قورار    فرستادم خاطر نشان ساخته ام که بمجرد دعووت بوه قیوام، اموین فوورًا از طورف رفقوای موا کوه اکنوون در شورایط           
مون بوه   . شوما افغانهوا را نموی شناسوید    . دارند و هم از طرف توده هایی وسیع مردم که از وی متنفر استند سرنگون خواهد شد

."مردم ما دیگر طاقت تحمل همچون یک ماجراجو و مستبد را ندارد: شما اطمینان میدهم
   

 

در ایون هیچگونوه شوکی وجوود نودارد رفیوق       : " ورد گفوت در حالیکه مطیعانه سرش را به عالمت حرمت پائین می آ" مهمان"
ایون آخورین انتخواب موا خواهود بوود و موا بوه آن صورف در صوورتی متوسول            : و من یکبار دیگر می خواهم تأکیود کونم  . کارمل

، ولوو  این در قدم اول؛ در قودم دوم . خواهیم شد که درک کنیم که وظیفۀ مذکور را بلوسیلۀ امکانات کنونی نمی شود انجام داد
اگر به قلمرو افغانستان بعضی از قطعات نظامی شوروی داخل هم شوند، آنها در آنجا صرف طی مدتی تغییر حاکمیت باقی 

 ." بمجرد آنکه اوضاع ثبات بیابد، قوا فورًا به نقاط وضع الجیش دایمی خویش در اتحاد شوروی برمیگردند. خواهند ماند
سوخنان خوود را بوا نقول قوول از گفتوه هوای        " والدیمیوروف رفیوق  " آینودۀ افغانسوتان،   پس از مالحضوۀ قیافوۀ گرفتوه خواطر لیودر      

 :مستدل تر ساخته، افزود" بزرگان"
و .  باور کنید، رفیق کارمل رهبری شوروی قبل از اتخاذ چنین یک فیصله ای اوضاع را دقیق و همه جانبه مطالعوه نموود  " 

مغلوبیوت انقوالب ثوور و از دسوت دادن افغانسوتان بوه مثابوۀ یوک دوسوت و          باالخره به این نتیجوه رسوید کوه هور خطوا بوه معنوی        
 ."حووین اتخوواذ تصوومیم مووا ملحوظووات فوووق را در نظوور داشووتیم       . متعاقبووًا حضووور نیروهووای امپریووالیزم در کابوول خواهوود بووود      

ده ایود کوه اگور    شما در بارۀ آن فکور کور  : " می دیدند گفت" مهمان" کارمل در حالیکه چشمان قهوۀ رنگش به شدت به طرف 
مون همزموان بوا تانوک هوای شووروی وارد وطونم شووم  و در رأس دولووت قورار بگیورم، موردم افغانسوتان بوا کودام دیوده بوه موون                 

" خواهند نگریست؟
   

 

کوه   الکسوی پیتوروف  در حالیکه معلوم می شد خجالت زده شده است، نگاه سرزنش آمیزی بوه طورف   ( کریوچکوف" )مهمان"
: " در حالیکه دستهایش را تکان داده و آهسته، گوئی با خود صحبت میکنود گفوت   پیتروف .د انداختترجمانی گفتگو را میکر

 ."بلی در این صورت او محبوبیتی در میان مردم نخواهد داشد
 :رئیس ادارۀ کشف شوروی که انتظار چنین یک چرخش را نداشت کوشش کرد گفتگو را تغییر بدهد

نظور بوه معلومواتی کوه مون در اختیوار دارم، در کابول هموه         . اذ اقودامات حواد بوروز نکنود    امیدوار هستیم که ضرورت بوه اتخو  " 
و من به اینجوا آموده ام توا بوه شوما مؤفقیوت آرزو نموایم، و بوه نماینودگی از حوزب و بیووروی            . چیزها برای عملیات آماده استند

شما به خاطر برگشت به اصول رهبری لینینی  سیاسی آن به شما اطمینان بدهم که ما مصمم هستیم با تمام جدیت از مساعی 
 ."در زندگی حزبی و پاک ساختن صفوف حزب تان از وجود افراد ماجراجو و خاین حمایت کنیم

 (تشکر!" )سپاسیبه: " را که به طرف او دراز شده بود فشرده گفت" مهمان"کارمل با هردو دستانش، کف دست 
ایون  . از بواقی مانوده بوود، تشوویش مبهموی ذهون کارمول را مکودر موی سواخت          اکنون کوه دیگور فقوط چنود سواعت معودود بوه پورو        

تشویش نه از خطرهای قریب الوقوع، نه از آنکه به امر امین مکار و زرنگ  طیارۀ حامل آنها در فضای شهر کابول سوقوط   
تشوویش او از بابوت   . نداشتداده خواهد شد، و نه هم از آنکه بمجرد پا گذاشتن به خاک افغانستان دستگیر خواهد شد، ارتباط 

کارمول شوخص بیسوواد و    . آن بود که می تواند آشکارا آلۀ دست کرملین گردد، و با بدرقوۀ تانکهوای شووروی بوه  تخوت برسود      
او میدانسوت کوه افغانهوا اینکوار را     . کودن نبود، او بخوبی از تأریخ میهن خود آگاهی داشت، با طرز تفکر مردم خود بلد بوود 

.هیچگاه نخواهند بخشید. خشیدبه او نخواهند ب
   

 
 

اگر تصور کنیم که تمام عملیات قریب الوقوع بخاطر تغییر حاکمیت در افغانستان در خفای عمیق قرار داشت، انتقوال رئویس   
 .آیندۀ دولت افغانستان در عقب اشد ترین پردۀ مکدر و محرمیت جابجا شده بود

مقور ادارۀ کشوف خوارجی    " )یاسینیووا" را نزد خود به زوتوف این ړتحت رهبری جگ" A"افسران دستۀ خاص  کریوچکوف

 : احضار نموده هدایت را مختصر به شرح ذیل به سمع آنها رسانید( در جنوب غرب مسکو
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. بوه دعووت کارمول از جوایش تکوان نخوورد و نموی خوورد        ( از میوان تووده هوا   )تی یک افغان عادی هم ح! بازهم حسب عادت ماجراجوئی، جعل و تفنن  

 .زیرا برای مردم عادی چهره های همچون کارمل، تره کی و امین در اصل فرقی نداشتند

135
ینودۀ خوود را ترتیوب میوداد، بوه      شخصی که ساعاتی پیش یکجا با مأمورین کشف خارجی شوروی ترکیوب ادارۀ آ . ههههههه، احسنت به این وقاحت  

ان توصیۀ آنها فیصله میکرد که کی به زندان و کوی بوه دار آویختوه شوود، خووب میدانسوت کوه اموین و طرفودارانش نوه توسوط افغانهوا بلکوه توسوط نظامیو               
بنشویند، اکنوون قیافوۀ مهوم،     " تخت" شوروی عنقریب از بین می روند و او متعاقبًا صرف و فقط میتواند سوار بر تانک شوروی به کابل برسد و باالی 

 " مردم به طرف من چگونه خواهند نگریست؟: " بخود میگیرد و میگوید" اندوهگین"حق بجانب و حتی 
136

ادث بعدی نشان .طوریکه ح. بلی، این درست است، مردم افغانستان مزدوران و دست نشانده های بیگانگان را نمی پذیرند و هیچگاه نمی بخشند  

 .افغانستان الی برکناری رژیم دست نشاندۀ خلقی ها و پرچمی ها به مبارزه پرداختند داد مردم
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در صوورت وقووع انودک تورین حادثوه بوا آنهوا شوما         . به شما وظیفۀ محافظت عده ای از لیدران کشور دوسوت سوپرده میشوود   " 
 ."فهمیدید؟ فردا از مسکو پرواز میکنید. گرفت تحت محاکمه قرار خواهید

یکی مردی بود با چهرۀ تاریک و قد متوسط با پروفیل عقوابی  : کسانی را که دستۀ مذکور باید حفاظت میکردند، دو تن بودند
 .و دومی زنی بود سبزینه، با قامت شاهانه که چهره اش همیشه دوستانه مینمود

ن دستۀ خود را کوه از  ړجگ. و افسران وی نگفته بودند ایزوتوفجا باید پرواز نمایند، به اینکه این اشخاص کی ها استند و ک

"ونوکوووه " در میودان هووائی   . چهار نفر تشکیل یافته بود برای مبادا توا حودی کوه امکوان داشوت مسولح سواخت       
   
دو موأمور   

. ک زموانی مهور سوکوت بور لوب بسوته بودنود       اینها نیوز توا یو   . به آنها ملحق گردیدند چیچیرینو  پیتروف" کشف خارجی"ادارۀ 

 :استقبال کرد گذارش داد Tu-131پس از آنکه مهمانان را در سالون طیارۀ  ناگانوف به  نام اندروپوفپیلوت شخصی 

 ."عملۀ طیاره برای پرواز از مسکو به تاشکند و متعاقبًا به بگرام آماده است! رفیق ببرک کارمل" 
او را بووه نووام ببوورک خطوواب کردنوود دسووت پیلوووت را دوسووتانه فشوورده و در حالیکووه خووانم    شخصووی کووه قیافووۀ تاریووک داشووت و  

 .همراهش را پیش از خود راه می داد، به سالون اولی، جائیکه برای اشخاص طراز اول مد نظر گرفته شده است رفت
 :ده پرسیداز موقع استفاده نمو ایزوتوفبه عقب آنها رفته و همکار وی اندکی معطل گردیده و  پیتروف

 "شما اقاًل به ما بگوئید که این بگرام در کجا موقعیت دارد؟ در کدام کشور؟" 
 :گروپ را از نظر خود گذرانده گفتاعضای با تعجب تمام چیچیرین 

 ."یعنی چی؟ آیا به شما نگفته اند؟ در افغانستان موقعیت دارد" 
 

ه از آنها در میدان هووائی تاشوکند مسوتقیمًا در نزدیکوی زینوۀ      جمهوری ازبکستان ک. بی. جی. یکی از دگروال های ادارۀ کی
 :او افزود. طیاره استقبال کرد، خبر داد که پرواز به طرف بگرام فعاًل معطل است

هدایت داده شده است تا شما در یکی از ویالهای سکرتر اول کمیتوۀ مرکوزی حوزب کمونیسوت جمهووری ازبکسوتان جابجوا        " 
 .شوید

 رشیدوفکه کلکین های آن با پرده بسته شده بود نشسته و به اقامتگاه " والگا"عراده  مسافرین همه در سه
   
که در حاشیۀ  

بدون سورو  ( آلفا) ”A“طی این مدت زمان منسوبین دستۀ  . انتظار پرواز بعدی چند روز طول کشید. شهر قرار داشت رفتند

به همه، . افغانستان و رفیقۀ سرسپردۀ وی حفاظت می کنند (مطابق متن روسی)صدا تثبیت نمودند که از رئیس جمهور آیندۀ 
بوواالپوش هووای فوووالدی رنووگ، موووزه، کمربنوود،  : منجملووه اناهیتووا راتووب زاد یونیفووورم سووربازی بوودون پلیووت و نشووان کووه شووامل  

 .زیرپیراهن و پتلون بود توزیع شد
و  ایزوتوووفی شوود و بوودین ترتیووب جمهوووری ازبکسووتان بخوووبی حفاظووت موو . بووی. جووی. توسووط منسوووبین کووی رشوویدوفویووالی 

البتوه  . ساعتیری عمدۀ آنها طی مدت انتظار مواهیگیری در جویبوار ویوال بوود    . همکارانش از این بابت تشویش خاصی نداشتند
بواری کارمول را    میشوا گولوواتووف  ضوابط جووان   . را یک لحظه هم نباید  از نظر دور داشته باشند" مهمانان" واضح بود که 
در همین اثنا به طرف آنها از راه دیگری محافظ محلی سووار بور   . ر صحن محاط شدۀ ویال همراهی می کردحین قدم زدن د

بمجرد دیدن افغان، محافظ مذکور، مطابق امر، فورًا از بایسکل پائین آمده خود را بوه زموین انداختوه، صوورتش     . بایسکل آمد
بودین  . از انظوار پنهوان نشوده بودنود هموین طوور بوه زموین افتیوده بوود          " نمهامانا"را کاماًل با دستانش پنهان نموده و تا زمانیکه 
 .ترتیب سطح محرمیت را میتوان تصور کرد

طیوارۀ  . ناگفته نماند، پس از آنکه آنها مجوز پرواز را دریافتنود، ایون محورم بوازی هوا کوم بوود بوه قیموت حیوات آنهوا تموام شوود             

بنابر دالیل امنیتی چراغ های نشسوت را  . وائی بگرام فرود می آمدناوقت های شب در میدان ه اندروپوف  Tu-131شخصی

با وجود آنکه طیاره بورک هوای پراشووتی خوود را بواز نمووده بوود، اموا بوازهم کوم بوود            . در میدان هوائی خاموش ساخته بودند
پوس  . بگیورد  صرف معجزه و مهارت پیلوت باعث شد تا از وقوع فاجعه جلوگیری صورت. طیاره از خط رنوی خارج شود

از طریق زینۀ متحورک پوائین آموده و سوالح     " آلفا"از آنکه طیاره در دورترین کنج میدان هوائی توقف کرد، منسوبین گروپ 
" کشف نظامی" دقیقۀ بعدتر جیپ های که در آنها افسران مؤظف . به دست به چهار اطراف طیاره پراگنده شده کمین گرفتند

قوورار داشووتند بوورق آسووا   گوسووکوفمی بگوورام و معوواون قومانوودان قوووای کومانوودو جنوورال  قوووای مسوولح شوووروی در پایگوواه نظووا 
 .بردند" کندک مسلمان"همه مسافرین طیاره را فورًا با اشیا و اسباب شان در موترها جابجا نموده و به مقر . رسیدند

آن سوال  . طاقوت فرسوا بیوداد موی کورد      کارمل و اناهیتا  را در زیر زمینی سمنتی جابجا ساختند، در آنجا برق بود ولی سردی
در ماه دسمبر، شبها حرارت هوا به منفی بیست درجه تقرب موی  . زمستان به افغانستان وقتر از سالهای دیگر فرا رسیده بود

 .کرد
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 . د و در حاشیۀ غربی مسکو قرار داردالی رتبۀ خارجی بکار گرفته میشمیدان هوائی مذکور عمدتًا برای مشایعت و پذیرائی مهمانان ع  
133

الی اتحواد شووروی، عضوو کمیتوۀ مرکوزی حوزب کمونیسوت و سوکرتر اول         شرف رشیدوف در این زمان به حیوث عضوو هیوأت رئیسوۀ شوورای عو        

 .جمهوری ازبکستان در ترکیب شوروی ایفای وظیفه می نمود



 مبتال میگردیدیم( هجوم به افغانستان) Aچگونه ما به بیماری وایروس  غوث جانباز: ترجمه
 والدیمیر سنیگیریوف و والیری ساموونین: نویسندگان

 
 

 

 333 از 301

 

 ،"شوب بوه کابول میورویم    . در حالت آماده باش نظامی باشید: " را مخاطب قرار داده گفت" آلفا" در تاریکی منسوبین  پیتروف
 .و در تاریکی ناپدیید گردید

 

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 
 

آخرین تالش خود را به خرچ داد تا اعضای بیوروی سیاسی را معتقد ( لوی درستیز قوای مسلح شوروی) آگارکوفمارشال 
یک بار دیگر با قوماندان عمومی قوای  آگارکوفقبل از آن . بسازد که از نظریۀ اعزام قوا به افغانستان منصرف شوند

که هنوز هم  به  پاولوفسکی. مشوره کرد وارینیکوفو رئیس عمومی اوپراسیون آخرومییف ، معاون خود پاولوفسکی پیاده
علت گوش ندادن به استدالل های وی از وزیر دفاع آزرده خاطر بود، یکبار دیگر با سردی چیزهایی را که در نتیجۀ سفر 

 :رها و گذارشات خود تذکر داده بود برشمرده در خاتمه تأکید کرددو ماهۀ خود در افغانستان دیده بود و قباًل در راپو
آنها فطرتًا با . عکس العمل اکثر افغان ها در برابر قطعات و جزوتام های اردوی خارجی در قلمرو آنها منفی خواهد بود"

در عین . ا خواهند خاستبنابرین آنها سالح بدست خواهند گرفت و علیه ما به پ. چنین یک چیزی موافقت کرده نمی توانند
این بدان معنی است که . حال آنها به ضد این انقالبی های افغان که قوای ما را به آنجا دعوت کرده اند نیز قیام خواهند کرد

 ."اوضاع در آنجا وخیمتر خواهد شد
بنابرین من شک . نبردها شکل یک جنگ واقعی و بزرگ را به خود خواهند گرفت: " به نوبۀ خود تأئید کرد وارینیکوف

ما مجبور خواهیم شد آنرا افزایش بدهیم، یعنی . دارم که این قوای محدودی را که ما به آنجا می فرستیم پیروز خواهد شد
به اساس پیشگوئی های ما، بخاطر آنکه اوضاع را در آنجا بدرستی تحت کنترول داشته باشیم، . قوای بیشتر اعزام بداریم

ما . ر منسوب نظامی در این کشور داشته باشیم، چیزی که در شرایط کنونی اصاًل امکان نداردالزم است الی دو صد هزا
 ."حاال فاقد چنین امکانات بوده و در آیندۀ نزدیک نیز فاقد آن خواهیم بود

ن اموا رهبوری موا دلیلوی بسویار قووی دارد، و آن تشوویش از خیانوت احتموالی اموی          : " محتاطانه خواطر نشوان سواخت    آخرومییف
از قورائن چنوین برموی آیود کوه      . به آن عقیده است که امین مخفیانه با امریکایی هوا همکواری موی کنود     اندروپوفدستگاه . است

امووین آخوورین روزهووای خووود را در کرسووی هووای عووالی افغانسووتان سووپری مووی نمایوود و رفقووای مووا در کمیتووۀ مرکووزی در مووورد  
کووی طرفووداری خواهوود کوورد؟  آیووا شورشوویان از اوضوواع مووذکور بوورای  اردوی افغانسووتان از . تعووویض حاکمیووت نگووران هسووتند

شوما بهتور از مون بوا     : " را مخاطب قورار موی داد گفوت    آگارکوف و در حالیکه"  تحکیم مواضع خویش استفاده نخواهند کرد؟
 ."آشنائی دارید( هدف مأمورین امور استخباراتی است" )همسایگان" موضع 

 ."بلی، من در جریان استم: " رًا گفتسرش را تکان داده مختص آگارکوف
در کابول کوشوش کردنود موا را     ! پیروز شد" همسایگان"یعنی اینکه موضع : "با نا امیدی دستش را تکان داده گفت پاولوفسکی

که حین تحصیل : است، اما کدام ثبوت برای این ادعا آورده می شد؟ فقط یک چیز. ای. آی. معتقد بسازند که امین اجنت سی
گفته می شد که گویا اینگونه محصولین را امریکوایی هوا بالفاصوله     . وهنتون امریکا، او رئیس اتحادیۀ محصلین افغان بوددر پ

من می خواهم مکررًا خواطر نشوان بسوازم کوه بارهوا      . این تمام ثبوت ها است. دیگر ثبوتی آورده نمی شد. استخدام می کردند
تگوو داشوته ام و از صوحبت هوایی خوود بوه ایون نتیجوۀ راسوخ رسویده ام کوه اموین             با اموین مالقوات کورده ام، سواعت هوا بوا او گف      

او چندین مرتبه از رهبری شوروی خواسته بوود توا در مسوکو او را بپذیرنود، هوم در      . شخصی است وفادار به اتحاد شوروی
بوا او مالقوات کنود،    او می خواست تا زعامت شوروی . زمان تصدی صدرات و هم بعدتر وقتیکه در رأس دولت قرار گرفت

 . . ."، هی، هی، چی بگویم. . .اما، ما در جواب این همه از او مخبر ساختیم. به حرف هایش گوش بدهد و حمایت نماید
و این باور واهی کوه  : " پشتیبانی می کرد به نوبۀ خود افزود پاولوفسکیدر حالیکه با گرمی تمام از حرف های  وارینیکوف

دخول به این کشور صرف در گارنیزیون ها مسقر باقی می مانند و به اشتراک در جنوگ کشوانیده   گویا قوای ما در صورت 
ما چی دلیلی به مردم خود خوواهیم داشوت؟   . تابوت ها خواهند رسید. ؟ نخیر، قوا حتمی به جنگ کشانیده می شوند!نمی شوند

 ."فورًا به تهاجم متهم خواهند کردو به جامعۀ بین المللی موضع خود را چگونه توضیح خواهیم کرد؟ ما را 
لوی درستیز اکنون در وضعیت سخت و . و کاماًل با آنها موافق بود. بارها استدالل های مشابه را شنیده بود آگارکوف

از یک طرف، به حیث لوی درستیز و معاون اول وزیر دفاع، او مکلف بود از امر اطاعت نماید و . پیچیده ای قرار داشت
به مثابۀ یک قوماندان مجرب و آگاه امور سیاسی، تمام عواقب این اقدام را  . . . از جانب دیگر. رای آن بپردازدفورًا به اج

. پیش بینی های بدی ذهن او را مغدوش می ساختند. برای اردوی خود، برای کشور و برای آینده بخوبی تصور می کرد
حمالت هوشدارانه بر کشورهای عضو پیمان ناتو سهم گرفته ، کسیکه که شخصًا در تدوین و تصویب پالن های آگارکوف

و باور داشت که ضربات مذکور موفقانه خواهند ( در صورت بروز عالیم آمادگی های حملۀ اتومی بر اتحاد شوروی)بود 
خود را بود، در وقت و زمانش در جبهات جنگ دوم جهانی با نازی های آلمانی شجاعانه جنگیده بود، و ده ها سال زندگی 

در راه استحکام قوت دفاعی اتحاد شوروی وقف نموده بود، باور نداشت که پیروزی در کوهستان های افغانستان نصیب 
بلی، او نیز به این عقیده بود که افغانستان نباید از دست . آنها خواهد شد، او نامالیمات فراوانی را از این اقدام انتظار داشت
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می کرد،  و آماده بود تا از طریق تطبیق نقشه های مختلف رژیم دوست در این کشور باقی برود، او این موضوع را درک 
او نمی خواست افغانستان برای شوروی به یک ویتنام مبدل . ولی بدون اعزام و اشتراک قوای شوروی در آنجا. بماند

چون مأمورین استخبارات : " کرد استدالل میآگارکوف . گردد، به هیچوجه نمی خواست، او طرفدار یک جنگ بزرگ نبود
به نظر من بهتر . ما یقیین دارند که امین اجنت امریکایی ها است، پس بگذار آنها خود از یک طریقی او را دور بسازند

بگذار . است اگر از امکانات قانونی و با استفاده از مخالفینی که در داخل حزب آنها وجود دارند اینکار صورت بگیرد
. ما در کابل کسانی را داریم که اینکار را انجام داده می توانند. یگری را که مطمئن تر باشد نصب نمایندعوض وی کس د

در آنجا پرسونل قابل مالحظه ای در اختیار دارند، . یو. آر. و جی. بی. جی. به من یادآور شده بود  که کیپاولوفسکی 
ز جنگجویان دسته های خاص اعزام گردیده اند، و در بگرام قرار افزون بر آن همین اکنون در آنجا به تعداد پنجصد تن ا

در صورت حضور قوا در آنجا، از هر طرف مورد ضربه قرار خواهد گرفت، و . . . دارند و انتظار قومانده را می کشند
 ".این درد آور خواهد بود

وب، من نظریات شما را گرفتم، بسیار خ: " صحبتش را با همکاران خود خاتمه بخشیده خاطر نشان ساخت آگارکوف
 .او باید مجددًا به بیوروی سیاسی می رفت." تشکر

 

 آگارکوفوقتیکه رشتۀ سخن را به لوی درستیز دادند، . پیش برده می شد لئونید بریژنیفاینبار جلسه از طرف شخص 
مژده نمی  آگارکوفا به دو چشمش را به او دوخته است، اینگونه نگریستن ها چیز خوبی ر اوستینوفاحساس کرد که 

هیجان آگارکوف ." با آتش بازی نکن، ور نه پشیمان می شوی: " نگاه های وزیر دفاع گوئی به او هوشدار می داد. دادند
او به عنوان حسن تفاهم پیشنهاد کرد . خود را که قابل درک بود دفع نموده دقیق و با استدالل طرز دید خویش را ارائه نمود

ن جزوتام های کوچکی برای حفاظت از مراکز حیاتی اعزام گردد، و معضلۀ بوجود آمده از طریق سیاسی، نه تا به افغانستا
 .از طریق نظامی حل و فصل گردد

کی به شما صالحیت داده است تا در مورد مسائل سیاسی اینجا حرف : " را قطع نموده گفت آگارکوف حرفهای اندروپوف
 ."ویش بپردازید، سیاست را به ما بگذاریدبه اجرای وظایف مستقیم خ. بزنید

 . . ."آخر من لوی درستیز استم: " کوشش کرد اعتراض کند آگارکوف
شما را به اینجا  نه بخاطر آن دعوت نموده اند تا . فقط، لوی درستیز استید: " که برخالف معمول تند بود گفت اندروپوف

تا متعاقبًا مورد اجرا . د تا فیصلۀ بیوروی سیاسی به شما ابالغ گرددنظریات شما را بشنوند، بلکه برای آن احضار شده ای
 ."بیوروی سیاسی نظر دیگری دارد و شما از آن آگاه هستید. قرار گیرد

 "رفقا، نظریات دیگری وجود دارد؟: " حاضرین را از نظر گذرانده پرسید( بریژنیف)منشی عمومی 
حمایت صورت  یوری اندروپوفپیشنهاد می کنم تا از نظر رفیق "  :صدای جغد مانندش را بلند نموده گفت سوسلوف

 .سائر اعضای بیوروی سیاسی نیز ابراز نظر کردندسوسلوف به تعقیب ." بگیرد
قوا باید برای " برای مبادا" صرف موافقت صورت گرفت که . آنروز فیصلۀ نهائی که درج کاغذ گردیده باشد بعمل نیامد

 .ن در حالت آماده باش درآورده شوداعزام به قلمرو افغانستا
خدشه دار نشده و او کمافی السابق باالی نظرش  آگارکوف تعجب آور است، اما حتی در این حالت نیز موضعگیری قاطعانۀ

احتمااًل این اولین بار طی سال های زیاد بود که بیوروی سیاسی با چنین یک مقاومت پیگیرانۀ یکی از . پافشاری می کرد
 .ی رتبۀ دولت روبرو می شدرجال عال

 

او گذارش مفصلی را که در . خود را بخرچ داد تا اوضاع را دگرگون بسازددسمبر لوی درستیز آخرین تالش  10به تاریخ 
در . برگیرندۀ عناصر عمده در بارۀ اوضاع جاری افغانستان و ُطرق رفع دشواری ها در آن منعکس گردیده بود ترتیب داد

پیدایش قوای اتحاد شوروی در قلمرو یک کشور مستقل عواقب ثقیل : " گیری سختی بعمل آمده بوداخیر گذارش نتیجه 
 آخرومییفگذارش مذکور برعالوۀ لوی درستیز از طرف ." سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و نظامی را در قبال خواهد داشت

 . آوردند اوستینوفرا به بدینترتیب همین سه تن سند مذکور . نیز به امضاء رسیده بود  وارینیکوفو 
آیا شما فکر نمی کنید که : " خود را بکار انداخته گفت" قطعه ای"آخرین  اوستینوفحین سپردن گذارش خود به  آگارکوف

امریکایی ها قصدًا ما را به یک جنگ بزرگ میکشانند؟  تا در نتیجه اتحاد شوروی را ضعیف ساخته و به حیثیت آن در 
لی لطمه بزنند؟ برخی از رفقای ما به آن عقیده هستند که استخبارات امریکا خاین بودن امین  و تحت برابر جامعۀ بین المل

 ."کنترول قرار دادن افغانستان را ماهرانه جعل نموده و دیزنفورمیشن مذکور را عمدًا به ما تلقین میکنند
ی می توان گفت با بی تفاوتی به آمادگی های توجه داشته باشید که امریکایی ها با چی آرامش، حت: " افزود وارینیکوف

اما ساکت هستند، اعالمیه های . من شک دارم که آنها از آمادگی های ما خبر ندارند. نظامی ما عکس العمل نشان می دهند
 ."آنها معمواًل اینطور نمی کنند. رسمی منتشر نمی کنند، و سر و صدا را در مطبوعات نیز به راه نمی اندازند
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البته او نیز در مورد چنین یک روایتی حدس . به چیزهای که شنید، هیچگونه عکس العملی از خود نشان نداد نوفاوستی
باری در جمع راپورهای اوپراسیونی ادارۀ کشف که باالی میز او گذاشته شده بودند، توجه او را اطالعی که منبع آن . میزد

امریکایی ها گویا به خواهش امین مصمم هستند کوماندوی متعددی  در خبر مذکور گفته می شد که. مجهول بود جلب کرد
 .این راپور واقعًا هم بیشتر به یک دیزینفرمیشن شباهت داشت. را در ناحیۀ میدان هوائی کندهار پیاده بسازند

آن یادداشت در حاشیه های . را از نظر گذراند آگارکوفوزیر دفاع در حالیکه خاموشی خود را حفظ می کرد، تمام گذارش 
سپس در صفحۀ اول آن امضاء نموده، گذارش را در دوسیه گذاشته و آنرا مجددًا به لوی درستیز برگردانده  . های را نوشت

 :خاطر نشان ساخت
 ."څارنوال نزد تان داشته بایداین را برای " 

 .دور داده، در دفتر وسیع خویش به قدم زدن پرداخت آگارکوف روی خود را از اوستینوف
. فیصله اتخاذ گردیده. دیگر ناوقت شده، ناوقت است: " سپس در حالیکه مستقیمًا به چشمان لوی درستیز می نگریست گفت

 ."و ما و شما باید آنرا اجرا نمائیم
از آنروز به بعد او و مادونان وی شب و روز . دیگر با این موضوع مزاحم وزیر دفاع نمی شد نیکوالی آگارکوف... 

قوای محدود اتحاد " ردیدند تا بند و بست آماده ساختن اعزام قوای عظیم نظامی را  که بزودی به آن نام مصروف آن گ
 .داده شد بگیرند" شوروی در افغانستان

حتی بعدترها، پس از سال ها، وقتیکه قوای شوروی قلمرو افغانستان را ترک گفتند و دورۀ آزادی بیان و علنیت به میان آمد 
سیاسیون، نظامیان، مسؤولین امور استخباراتی با شتاب زدگی اعالم می نمودند که در اتخاذ فیصله های اشتباه و بسیاری از 

از خود نه خاطراتی  آگارکوف. ترجیح داد سکوت را حفظ کند آگارکوفآمیز قبلی شریک نبوده اند، و آنرا محکوم کردند، 
 .ده بوداو همینطور تربیه دی. و نه هم مصاحباتی به جا گذاشت

 

***   
. جی. در حالیکه با قیافۀ پر از انتظار به طرف مسؤول ریاست عمومی اول کی( اندروپوف) .بی. جی. رئیس کی

وقت آن فرا رسیده است تا داخل اقدام ( والدیمیرمصغر نام )، ولودیاچطور : " می نگریست گفت( ادارۀ کشف خارجی.)بی
 ."چیزها، یا بیشتر چیزها صرف به عمل تو و منسوبین تو مربوط خواهد بودمنبعد همه . تصور کن که امر شده است. شد

کجاست این امر؟ کی آنرا به امضاء رسانیده : " بپرسد اندروپوفهم خطور نمی کرد تا از  کریوچکوفحتی در تصور 
آنکه سخنی به لب سرسپرده بود، که بدون  اندروپوفآنقدر به کریوچکوف است؟  کدام جمالت در آن درج گردیده اند؟  

دالیل زیادی باعث چنین یک سرسپردگی . آورده و تردید از خود نشان داده باشد هرگونه دستور وی را اجرا می کرد
صادقانه احترام  او به مقام های بلند دولتی راه یافته بود و به وی ندروپوفاز برکت حمایت ا: گردیده بود کریوچکوف

و باالخره در میان مأمورین (. بدون شک شخصیت پر نفوذی در دولت بود. بی. جی .قابل تذکر است که رئیس کی)داشت 
 .استخبارات شوروی بطور عنعنوی معمول نبود از آمرین زیاد سؤال شود

شخص قاطع نبوده و فاقد  کریوچکوفخود . برای آمر بخش کشف خارجی غیر مترقبه نبودند. بی. جی. سخنان رئیس کی
اما طی سالیان خدمت به حیث مأمور دولت او مهارت درک انتظارات یک آمر را بخوبی . لی بودکدام استعداد خاص تحلی

اکنون نیز آرزوی آمر روشن بود، و آن عبارت از بین بردن این امین بد زاد و به قدرت . آموخته و یک مجری ماهر بود
غانستان راه رشد سوسیالیزم را ادامه می داد، باید کاری می شد تا اف. و سرسپرده در افغانستان بود" شخص سالم"رساندن 

کارمل، سروری و سائر لیدران حزب . کارهای بسیاری صورت گرفته بود. دوست و متحد مطمئن شوروی باقی می ماند
افغان های مذکور . دیموکراتیک خلق ترینینگ های خوبی دیده بودند، و آنها مدت ها بود که می خواستند داخل معرکه شوند

به تاشکند، در نزدیکی سرحد برده شدند، تا بمجرد مواصلت قومانده در ظرف یک یا یک و نیم ساعت به کابل انتقال  عمدًا
. بی. جی. در خود پایتخت افغانستان مأمورین کی. بیابند تا به اجرای وظایفی که قباًل برایشان تعیین شده بود بپردازند

در پایگاه هوائی بگرام و در کابل جزوتام های . خلقی ها کار می کردنددوشادوش پرچمی های مخفی و مخالفین از جملۀ 
و اردوی شوروی که تعداد شان به پنجصد نفر مسلح می رسید متمرکز گردیده . بی. جی. بزرگ جنگجویان خاص کی

 .می کرد" کار. "بی. جی. در حلقۀ نزدیک امین افسر کی. بودند
سؤالهای زیادی، منجمله سوال های پیچیده ای . فته بود، ولی نه همه چیزهاطوریکه تذکر یافت کارهای زیادی صورت گر

خواسته شده بود تا طرح یک کودتای سیاسی و تعویض رژیم کریوچکوف در حقیقت از . هنوز بی جواب باقی مانده بودند
شمار می رفت، ولی دولتی  با آنکه از ساتیلیت های اتحاد شوروی به( افغانستان)کشور مذکور . را در کشور همسایه بریزد

بود کاماًل مستقل، چگونه به جهانیان توضیح داده خواهد شد که اتحاد شوروی بر اساس درخواست رهبری این کشور 
:  قوایش را داخل قلمرو آن نموده و پس از دخول بالفاصله رئیس دولت آنرا از بین برد؟ کریوچکوف با خود می اندیشید

در این صورت می توان اذعان کرد که . را انجام دهند بهتر خواهد بود" ناپسند"وانند کارهای اگر مخالفین درون حزب بت"
اما اگر آنها از عهدۀ انجام این کار بدر نیایند؟  از جانب دیگر با امین چی باید کرد؟ او را . این یک مسئلۀ داخلی آنها است
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ت به اعدام محکوم کرد؟ یا شاید او را حین عملیات تعویض دستگیر کرد و به محاکمه کشانید و بخاطر ارتکاب همه جنایا
" جزئیات"قدرت از بین برد؟ به اتحاد شوروی آورد و در اینجا در حالت تجرید شده قرار داد؟  بیوروی سیاسی به اینگونه 

. بی. جی. ین کینخواهد پرداخت، ارگان مذکور فیصلۀ اصولی را اتخاذ نموده، و تمام کارهای بعدی را باید آنها، مأمور
 ."و ارتکاب هرگونه خطا، نهایت قیمت تمام خواهد شد. انجام دهند

برای بحث روی این مسئله می توانست صرف حلقۀ بسیار تنگ از افراد را کریوچکوف پیچیدگی موضوع در آن بود که 
 .خبر نبودندسطح محرمیت به حدی بود که حتی بعضی از معاونین نیز از عملیات روی دست با. دعوت نماید

عدم موجودیت شخص، : " این همان موقع است که میگویند. البته بهتر بود تا امین در جریان غصب قدرت از بین برده شود
دلیل از بین بردن امین حکم محکمۀ : " پالن ترتیب یافته در ذهن کریوچکوف قرار ذیل بود." عدم موجودیت مشکل است

افغانستان روایت مذکور سؤال های زیادی به میان نخواهد آورد زیرا همه می دانند که  در. فوق العادۀ انقالبی اعالم گردد
متعاقبًا باید با دقت تمام و از قبل جواب به سؤال های حساسی که جامعۀ . دست های امین الی آرنج ها غرق خون استند

که افغانستان عضویت آنرا دارد حتمًا  جهانی، دوستان ما در کشورهای سوسیالیستی، لیدران کشورهای جنبش عدم انسالک
: " را خوانده بود به او زنگ زد کریوچکوفتو گوئی افکار  اندروپوفدر همین وقت ." مطرح خواهند ساخت آماده شوند

آنها را با غور ببین و . ، من طرح های رفقای ما را از کمیتۀ مرکزی در مورد حوادث قریب الوقوع به تو فرستادمولودیا
 ."بده نظرت را

تمام این طرح ها در مورد همان مسائل . بزودی از اتاق سکرتریت پاکت سنگینی را که مملو از اسناد بود به او آوردند
توضیح مسئلۀ تعویض رهبری در "یکی از اسناد مربوط . را گیچ ساخته بود" کشف خارجی" پیچیده ای بود که رئیس ادارۀ 

این سند، اساسی بود که بر بنیاد آن به سؤال های متعددی که بروز می ". کشور بودافغانستان و اعزام قوای شوروی به این 
 .کردند می شد جواب ارائه کرد

، بارها، حداقل چهارده بار از رهبری اتحاد لیدران افغانستان تره کی و امین 19۱9در اسناد آمده بود که از ماه مارچ 
. ع مداخالت خارجی در امور داخلی افغانستان داخل این کشور بسازندشوروی خواسته بودند تا قوای خود را به دلیل دف

معاهدۀ دوستی، همسایگی نیک و همکاری میان اتحاد شوروی و " اعزام قوا بر مواذین حقوق بین المللی که اساس آنرا 
. گذاشته می شدجمهوری دیموکراتیک افغانستان، منشور ملل متحد و تقاضاهای مکرر رهبری افغانستان تشکیل می داد 

کارمل در اواسط ماه : " آنچه که ارتباط می گرفت به لیدر جدید افغانستان، این موضوع باید به شکل ذیل ارائه می شد
از مهاجرت اجباری به وطن برگشته بود، یعنی بالفاصله پس از آنکه رفیق تره کی از طرف امین به قتل  19۱9اکتوبر 

قرار داشت نخست با سازمان های که مخفیانه فعالیت می کردند ارتباط خود را تأمین  کارمل که خود در حالت مخفی. رسید
رژیم امین توسط اعضای مخفی حزب دیموکراتیک خلق که از . نموده سپس در رأس رهبری این فعالیت ها قرار گرفت

جیه خواهد شد که عملیات بدین ترتیب تو. طرف همه نیروهای وطنپرست کشور مورد پشتیبانی قرار گرفت سقوط داده شد
علیه امین ذریعۀ خود افغان ها صورت گرفته، منجمله به اشتراک بعضی از کسانیکه در رهبری حزبی و دولتی در 

این قطعات صرف . قطعات نظامی اتحاد شوروی در از بین بردن امین هیچگونه سهمی نداشته اند. حکومت امین بودند
 ."ضی، استقالل و حاکمیت ملی افغانستان در برابر تهاجم خارجی دفاع نمایندبخاطر آن آمده اند تا از تمامیت ار

 

وجود داشتند حاوی معلومات مفصل  پونوماریوف و اوستینوف، گرومیکو، اندروپوفسند دیگری که در آن نیز امضاء های 
فیظ اهلل امین، متمایل شدن در مورد اوضاع در داخل حزب دیموکراتیک خلق و فعالیت های تخریبکارانه و افتراق آمیز ح

از مطالعۀ سند مذکور  کریوچکوف. او به طرف غرب، تضییقات متداوم و علل اعزام قوای شوروی به افغانستان بود
طوری درک کرد که آن باید دستورالعملی برای استفاده در داخل کشور باشد و در فعالیت های تبلیغاتی و توضیحاتی در 

 .نیست باید مورد استفاده قرار گیردسازمانهای پائینی حزب کمو
، "تأمین جوانب تبلیغاتی اقدام شوروی در افغانستان" رئیس ادارۀ کشف سپس نظر گذرایی باالی اسناد دیگری از قبیل 

طرح نامه به نمایندۀ دایمی اتحاد شوروی در سازمان ملل "، " طرح هدایات به سفرای شوروی در کشورهای سوسیالیستی"
نامه به اعضای اصلی و علل البدل کمیتۀ مرکزی حزب کمونیست، اعضای کمیته های مرکزی حزب  طرح"، "متحد

و همچنان طرح تلگرام تبریکه به آدرس رئیس شورای انقالبی، " کمونیست جمهوریت های شوروی، والیات و مناطق
به مناسبت ( مطابق متن روسی)منشی عمومی حزب دیموکراتیک خلق افغانستان، صدراعظم این کشور رفیق کارمل ببرک 

 . انتخاب وی به کرسی های فوق الذکر، انداخت
در رابطه به اسناد متذکره هیچگونه مالحظاتی بوجود نیامد، تمام آنها بطور اساسی آماده شده بودند و رفقا  کریوچکوفنزد 

 .اطمینان داد. بی. جی. کی در این باره به رئیس کریوچکوف. از کمیتۀ مرکزی باالی آنها خوب زحمت کشیده بودند
 !"در این صورت عمل کن: " به وی خاطر نشان ساخت اندروپوفپس از آشنائی با نظر رئیس ادارۀ کشف، 

 .برای شروع عملیات باید اشاره ای صورت میگرفت
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ب بودن تعلل وی بخاطر آن نبود که در مناس. او میدانست که با کدام خطر مواجه است. عجله نمیکرد کریوچکوفاما 
در صورتیکه فیصله : " او فکر میکرد. عملیات قریب الوقوع شک داشت؛ نخیر، در این قسمت مواضع او نهایت محکم بود

به عمل آمده است اقدام مذکور در مطابقت با منافع اتحاد شوروی، جنبش بین المللی کمونیستی قرار دارد، پس شک و شبهۀ 
ر آن بطی عمل میکرد که می خواست از هرگونه ناکامی ها در امان باشد، هیچ او بخاط." در آن وجود داشته نمی تواند

 .چیزی نباید در راه تطبیق عملیات روی دست مزاحمت ایجاد کند یا آنرا زیر ضربه قرار بدهد
نجمله تمام منابع را که در اختیار خویش داشتند در حال آماده باش قرار دادند، م اوسادچیو  بوگدانوفمطابق هدایت وی 

به افراد مذکور بدون توضیح دلیل هدایت داده شد که در آمادگی . اجنت ها را از جملۀ اتباع اتحاد شوروی در افغانستان
بیست و چهار ساعته قرار داشته باشند و معلومات را در مورد همه چیز هایی که در بارۀ امین، شبکه های امنیتی و ارگان 

 .ی و تحرکات قطعات نظامی بدست می آورند جمع آوری نمایندهای حکومتی، فعالیت مأمورین دولت
مشاور و متخصص،  1۲00برای جمع آوری معلومات و اطالعات اضافه از : " به رئیس ریاست عمومی اول گذارش دادند

 و همچنان" زینیت"در کابل، منسوبین اوپراسیونی دستۀ " کشف خارجی"و دفتر . بی. جی. همه کارمندان نمایندگی کی
 .ردیده اندگعتماد جلب شخص قابل ا 11۳اجنت و  103اجنت ها از میان شوروی های مقیم افغانستان، 

"( غیر علنی"کشف غیر رسمی ) ”C“ریاست  3به کابل منسوبین شبکۀ ( مقر ادارۀ کشف خارجی در مسکو" )یاسینیووا"از 

منسوبین دستۀ . کار میکردند فرستاده شدند و عماًل تمام مأمورین ریاست عمومی کشف خارجی که در بخش افغانستان
 .بی احضار شده بودند قباًل به افغانستان اعزام گردیده بودند. جی. که از ریاست های مختلف منطقوی کی" زینیت"

را معتقد بسازد تا در اختیار وی منسوبین استحکام یافتۀ گروپ  اندروپوفتوانسته بود  کریوچکوفافزون بر اینهمه 

« A » ، (دستۀ ضد ترور )یکجا با گروپ مذکور رئیس ریاست . بود قرار بدهد. بی. جی. که در تشکیل ریاست هفتم کی

 .نیز به کابل آمد بیس چاستنوفمتذکره جنرال 
 

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 
 

ل میخائی .تی که نزد امین توظیف گردیده بود، و در حقیقت مأمور ادارۀ کشف خارجی به نام " آشپز" دسمبر  13به تاریخ 
بدینترتیب فعالیت حفیظ . تطبیق نماید( به عبارۀ دیگر زهر)بود، هدایت دریافت کرد مادۀ خاصی را که از مسکو رسیده بود 

پالن عملیات مذکور قرار ذیل . را بدوش داشت از کار بیاندازد" کام"اهلل امین و اسداهلل برادرزاده اش را که رهبری ریاست 
 : بود

. کلیدی خنثی می شدند، باید همه مراکز مهم در کابل مورد حملۀ نیروهای خاص اردو و کی پس از آنکه این چهره های
و همچنان جزوتام های حمایوی کوماندو و قوتهای سرحدی شوروی که جدیدًا به افغانستان رسیده بودند قرار می . بی. جی

را ایفا می " ستون پنجم"آنها باید نقش  .نقش کمکی داده می شد" نیروهای سالم در حزب دیموکراتیک خلق"به . گرفتند
 . نمودند، یعنی از داخل باید در اشغال مراکز مهم سهم خود را ادا کنند

در حقیقت این آگاهی . از عملیات قریب الوقوع صرف در آستانۀ شروع آن آگاهی یافت ماگومیتوفمشاور ارشد نظامی 
آمادگی ها برای : " کنجکاوی نموده پرسید اوستینوفزیر دفاع حین صحبت تلفونی، و. یافتن وی نیز بیشتر تصادفی بود

 "برطرفی امین از قدرت چطور پیش می رود؟
در کابل  اندروپوفپس از آنکه شنید که مشاور ارشد از موضوع هیچگونه آگاهی ندارد، امر کرد فورًا با نمایندۀ  اوستینوف

گفت که هیچ چیزی در مورد آمادگی  اگومیتوفمرو آورده باشد به بدون آنکه خمی به اب ایوانوفاما جنرال . مالقات نماید
با خشم از هدایت وزیر دفاع و عضو  ماگومیتوف و صرف پس از آنکه. ها برای عملیات برطرفی امین نشنیده است

 .او را با پالن عملیات روی دست آشنا ساخت ایوانوفبیوروی سیاسی شوروی یادآور شد، 
شما، براستی امیدوار هستید که با این نیروهای معدود علیه گارد چند : " پالن با تعجب پرسید پس از مطالعۀماگومیتوف 

و خلقی های سر سپرده به امین از جملۀ فعالین حزبی پیروز خواهید شد؟ در عین حال، " کام"هزار نفری امین، منسوبین 
ئن هستید که قطعات نظامی به دفاع از لیدر خویش آیا شما مطم. هنوز معلوم نیست که عکس العمل اردو چگونه خواهد بود

 "برنخواهند خاست؟
شوما کوه دیگور    ". شوما "نوه  " موا "حاال دیگر باید بگوئیم : " با لحن خشک مشاور ارشد را تصحیح نموده گفت بوریس ایوانوف

کوه مربووط بوه اردو در     در جملۀ معدود کسانی که در جریان جزئیات عملیات قرار دارند، اسوتید، بنوابرین تموام بخوش  هوایی     
 ."، نیز باید از پالن باخبر ساخته شودگوسکوفاین عملیات می باشد مسؤولیت شما را تشکیل میدهد، و همچنان جنرال 

 :را در بگرام شنید، نتوانست مراتب تعجب خود را پنهان نماید ماگومیتوفپس از آنکه سخنان  گوسکوفافسر کوماندو 
؟ در کجا دیده شده است که بدون برتری های کمیت و دیگر مسائل، دشمنی را که بخوبی این کارهای کدام عاقل است" 

 ."برای مدافعه آمادگی گرفته است مورد تهاجم قرار داد؟  اگر مورد غیر مترقبه بودن را در نظر نگیریم
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مورد به راه اندازی هیچگونه هدایت کتبی در . کی بود تا امروز هم مجهول باقی مانده است" عاقل"اینکه این شخص 
 . مؤلف پالن عملیات کمافی السابق در سایه مانده است. و هم از وزارت دفاع مواصلت نکرده بود. بی. جی. عملیات از کی

با در نظر داشت محرمیت . دسمبر بیوروی سیاسی شوروی فیصلۀ خود را اتخاذ نموده بود12یک روز قبل، یعنی به تأریخ 
بیوروی سیاسی را ( چیزی که در تأریخ فعالیت اداری کمیتۀ مرکزی شوروی سابقه نداشت )و حساسیت موضوع، مصوبۀ 

کنستانتین چیرنینکو
 :شرح مصوبۀ مذکور قرار ذیل بود. شخصًا با دست نوشت    
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 ۱  /۱  مصوبۀ کمیتۀ مرکزی حزب کمونیست اتحاد شوروی شماره 

 (افغانستان" )”Aۀ اوضاع در در بار

اشخاص . ردمورد تأئید قرار بگی گرومیکو، اندروپوف اوستیونف: ظریات و اقداماتی پیشنهاد شده از طرف رفقا هریکن. 1
مسائلی که . مذکور اجازه دارند تا حین تطبیق اقدامات مذکور در آن تغییراتی که محتوای اصولی نداشته باشند وارد نمایند

مسؤولیت تطبیق تمام این . طالب اتخاذ فیصله از طرف کمیتۀ مرکزی باشند باید عندالموقع به بیوروی سیاسی سپرده شوند
 .گذاشته می شود گرومیکوو  اوستینوف، اندروپوفاقدامات بدوش رفقا 

وی سیاسی را از جریان تطبیق اقدامات روظیفه داده می شود تا اعضای بیو گرومیکو، اوستینوف، اندروپوف: به رفقا. 2
 .تصریح شده باخبر بسازند

 ."لئونید بریژنیفمنشی کمیتۀ مرکزی، 
 

رئویس شوورای وزیوران اتحواد شووروی       .بواقی مانوده اسوت   اندکی در مورد آن جلسۀ سرنوشت ساز بیوروی سیاسی  تفصیالت
بطور پیگیرانه از رفقای خود خواهش می کرد تا در  کاسگین. نبودبه دلیل بیماری در جلسۀ مذکور حاضر  الکسی کاسیگین

لین دلچسپ اسوت، اگور او آنوروز در کورم    . قسمت افغانستان موقف معتدل بگیرند و همیشه مخالف اعزام قوا به آن کشور بود
وقفی را می گرفت؟ قابل یوادآوری اسوت کوه هموه اعضوای بواقی مانودۀ بیووروی سیاسوی          ممی بود در رابطه به اعزام قوا چی 

، امریکوا و متحودین آن اعوالم نمودنود کوه      دسومبر  12در همان روز، یعنی بوه توأریخ   . سند مذکور را به اتفاق آراء تأئید کردند
روپا جابجوا موی سوازند، ایون چیوزی بوود کوه تووازن سوتراتیژیک را بورهم موی زد و            راکتهای جدید ُبعد متوسط خویش را در ا

و  اوسووتینوفسووؤال بووه میووان مووی آیوود کووه راپووور مشووترکی را کووه گویووا    . رهبووری شوووروی را بووه شوودت ناراحووت مووی سوواخت  
ری وجوود نداشوته   نامیوده موی شود، کجاسوت؟ احتموااًل هیچگونوه راپوو       " مالحظوات و اقودامات  "ترتیب نموده بودنود و   اندروپوف

در ُکل مأمورین محتاط طی آنروزها کوشوش موی   . ایندو غالبًا تمام استدالل های خود را تقریری به سمع رسانیده بودند. است
. بواقی نگذارنود  . . . کردند در روی کاغذ آثاری را از فعالیت های خوویش از قبیول یادداشوت هوای وظیفووی، اوامور، پوالن هوا        

 .نوشته شده بود ”A“صرف با حرف   شرمگینانهآن سند، که با دست نوشته شده بود، حتی کلمۀ افغانستان در 
 .شدداده " الزم"و به کابل هدایت . همین عالمت کافی بود تا داخل اقدام شود کریوچکوفاما برای 

ت بواالی  مطابق پالن، مادۀ مخصوص را در کوکاکوال مخلووط سواخته و آنورا حوین صورف غوذای چاشو       . میخائیل. ت" آشپز" 
او با کمال میل کوکاکوال را مینوشید و با اشتهای تموام غوذای آمواده    :  امین به هیچ چیزی بوی نبرد. میز رئیس دولت گذاشت

پس از آنکه متیقن شد که مادۀ خواص بوه جائیکوه بایود میرفوت، رسوید، از داخول ارگ بوه         " آشپز. " شده را نوش جان می کرد
لطفًا بگوئید : " وی تلفون کرده و جملۀ رمزی ذیل را که از قبل تعیین گردیده بود ادا کردنوکریوال دفتر آتشۀ اقتصادی شور

جملۀ مذکور معنی آنورا موی داد کوه    "  که موضوع بقیۀ موبل برای اپارتمان من در میکروریان چطور حل و فصل می شود؟
. یکوی از موأمورین نماینودگی کوی    . ه آمواده اسوت  او وظیفۀ سپرده شده را انجام داده و برای رفتن بوه موضوع از قبول تعیوین شود     

بوا اسوتعمال جملوۀ رموزی اجوازه داد ارگ را تورک بگویود و در سوفارت          میخائیلکسی که گوشی را برداشته بود به . بی. جی
 .شوروی مخفی گردد

                                                           
139
شوخص   193۳الوی موارچ    193۱از  فبوروری  . در این زمان سمت عضو بیوروی سیاسی کمیتوۀ مرکوزی حوزب کمونیسوت را داشوت      "چیرنینکو" 

 .عماًل رئیس دولت اتحاد شوروی بود ۀ مرکزی، یعنیمذکور منشی عمومی کمیت
190

حین وقایع که در کتاب از آنها یادآوری صورت می گیرد سمت عضو بیوروی سیاسی کمیتۀ مرکزی حوزب کمونیسوت اتحواد شووروی      "گریشین"  

 .را داشته  و همچنان سکرتر اول کمیتۀ حزبی شهر مسکو بود
191
 .منشی کمیتۀ مرکزی حزب کمونیست را داشتدر این وقت سمت عضو بیوروی سیاسی و  "کیری لینکو" 

192
حووین وقووایع کووه در کتوواب از آنهووا یووادآوری صووورت مووی گیوورد سوومت عضووو بیوووروی سیاسووی و مسووؤولیت بخووش نظووارت و کنتوورول کمیتووۀ   پیلشووی  

 .مرکزی حزب کمونیست را بدوش داشت
193

 .    ی را داشتدر این وقت سمت عضو بیوروی کمیتۀ مرکزی حزب کمونیست اتحاد شورو تیخونوف  
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طوی ایون مودت     .گفته می شد که مادۀ خاص باید بعد از پنج، شش ساعت پس از استعمال کردن شروع بوه توأثیر گوذاری نمایود    
، دو تووولی کومانوودو و جزوتووام "زینیووت"، گووروپ "کنوودک مسوولمان هووا) "واحوود هووایی کووه بوورای عملیووات تعیووین گردیووده بودنوود   

اقاموت گواه اموین، عموارت وزارت     : وظیفه داشتند تا به طرف مراکوزی کوه بایود اشوغال شووند حرکوت کننود       ( منسوبین سرحدی
 . . . ، زندان پل چرخی"کام"امور داخله، عمارت رادیو و تلویزیون، تعمیر دفاع، مقر قول اردوی مرکز، عمارت وزارت 

 بوگودانوف سوپرده شوده بوود بوه      وی بودون هرگونوه خطور بوه سوفارت آموده و از انجوام وظیفوۀ کوه بوه           میخائیول . تدر این میان 
شوام موا تورا بوه بگورام و      . بواش  فعواًل همینجوا  : " او را بوه اپارتموان یکوی از کارمنودان خوود بورده گفوت        بوگودانوف . گذارش داد

 ."متعاقبًا به مسکو انتقال میدهیم
هنگوام  . پس از آن به اقامتگاه خود برگشت، جائیکه از قبل صرف غذای چاشت با اسداهلل امین پالن شوده بوود   بوگدانوفخود 

در عقووب میووز . دتطبیووق گوورد( کووام)صوورف غووذای چاشووت قوورار بووود مووادۀ خوواص اینبووار علیووه رئوویس شووبکۀ امنیتووی افغانسووتان   
در  بووریس ایوانووف  اموا  . و ترجمان شوروی ها حضور به هم برسوانند  بوگدانوف، ایوانوفبرعالوۀ مهمان افغانی قرار بود 

اسوت، معقوول نیسوت در چنوین یوک مسوئلۀ        انودروپوف آخورین لحظوه فکور کورد کوه بورای او کوه یوک جنورال و نماینودۀ خواص            
بگو که مون موریض شوده ام و داکتور     ( امین)به اسداهلل : " خاطر نشان ساخت چکوفکریواو به نمایندۀ . حساس اشتراک نماید

 .مستفالنه عمل کند نداشت جز آنکه چاره ای بوگدانوف." کلینیک سفارت به من جدًا توصیه نموده تا در بستر بمانم
اکنوون بایود دیوده موی شود      . ندظهر، هر دو دشمن اصلی با زهر ملوس شده بود، بعد از 19۱9دسمبر  13بدینترتیب به تاریخ 

صرف در اینصورت مرحلوۀ بعودی   . کار انداخته یا نی  که آیا مادۀ خاص مثمر بوده یا خیر و حفیظ اهلل و اسد اهلل امین را از
ولی سؤال در اینجا بود که چگونه باید دانست که کاکا و برادرزاده در چی وضوعیتی قورار   . عملیات می توانست شروع شود

 دارند؟
تلگرام عاجلی را در مورد آنکه گویا امریکوایی هوا در    بوگدانوف: " در این مورد طرز العمل آتی را پیشنهاد کرد"  رکزم" 

امر می کند توا بوا موتن ایون     " مرکز. "زودترین فرصت کوماندوی خود را در قلمرو ایران پیاده می سازند، به دست می آورد
د، و همزمان با آن پی ببرد که در اقامتگاه اوضاع از چی قرار بووده و سوالمتی   تلگرام مشوش کننده رفیق امین را آشنا بساز

 ." امین چگونه است
ون بوه قتول   ړاز طریق همان زینوۀ کوه بواالی آن سوه مواه قبول تو       . همراه با ترجمان به ارگ می آیند بوگدانوف حوالی نیمه شب

نیوز آنشوب در هموان جوا بوود، او بورای       ( اموین )اسوداهلل  . تقبال کردحفیظ اهلل امین از آنها اس. ندشدرسیده بود به منزل دوم باال 
پوس از   بوگودانوف . لحظه ای از اتاق خواب بیرون آمد تا با مهمان دیر آمده سالم و علیکی نماید و سوپس از اتواق خوارج شود    

. شونا سواخت  آسویده  با محتویات تلگرام ر او را آنکه از رئیس دولت بخاطر آمدن در چنین یک ساعت ناوقت معذرت خواست
اموا ایون هموه موی     . رنوگ پوسوتش فووالدی موی نموود     . چشمان او خریطه ها دیده می شودند  زیر: نبودامین در وضعیتی خوبی 

را شوونیده، از او اظهووار امتنووان نموووده و  بوگوودانوف دگووروال سووخنان  او بووا دقووت تمووام. توانسووتند عالیووم کسووالت معمووولی باشووند 
حوین  . را همینطوور، بطوور عاجول از انکشواف حووادث در ناحیوۀ خلویج فوارس بواخبر بسوازد           ینده نیوز وی آخواهش کرد تا در 

با تأسف باید گفت که آنها به بیمواران وخویم   . ، حفیظ اهلل امین و اسداهلل امین مشایعت کردنددُو را هربوگدانوف ترک اقامتگاه 
 .شباهت نداشتند

در موورد آنچوه در ارگ دیوده بوود     " مرکوز "تلگراموی رموزی بوه     پس از آنکه ناوقت های شب به سوفارت برگشوت،   بوگدانوف
 .نوشته و رهسپار بستر خواب گردید

صوبح  . ولی عجیب آنکه اثر آن صرف باالی برادرزادۀ امین کاریگر واقوع شوده بوود   . مادۀ خاص اثری خود را به جا گذاشت
وقتوی بوا آنهوا    . ظامی به ارگ احضار نمووده بودنود  طبیبان شوروی را از شفاخانۀ نمنجمله ، دسمبر خبر دادند که داکتران 1۱

حوالی شام همانروز . تماس گرفته شد، معلوم گردید که اسداهلل امین با عالیم شدید تصمم غذا به شفاخانه انتقال داده شده است
 .یابدبتصمیم بر آن شد تا موصوف برای تداوی بعدی به مسکو انتقال 

این عماًل بدان معنوی بوود کوه مرحلوۀ دوم     . رک کارمل از تاشکند به بگرام پرواز نمایدهدایت داد تا بب" مرکز"در عین زمان 
 .استعملیات آغاز یافته 

 :اوضاع را به شرح ذیل گذارش داد( کریوچکوف)حین یک تماس تلفونی با رئیس ریاست عمومی اول  ایوانوف
ایند و خوونش را پواک کننود،    مکنند معدۀ او را شستشو ن داکتران کوشش می. اسداهلل امین در شفاخانه زیر سیروم قرار دارد" 

آنچوه کوه ارتبواط موی گیورد بوه حفویظ اهلل اموین، وضوعیت او بوازگو کننودۀ هیچگونوه خطوری              . وضوعیت او قناعوت بخوش نیسوت    
 ."او در محل کار خود بوده و در رژیم معمولی قرار دارد. نیست

نفر شما که حین  ت؟ کجاسدهد میعنی ممن توضیح بدهید که این چی چرا؟ شما می توانید به : " با شدت پرسید کریوچکوف
 "صرف غذای چاشت حضور داشت؟ او چی می گوید؟

 

در این زمان بازهم در جائیکوه بایود موی بوود قورار      ( در نظر داشت کریوچکوفکسی را که )میخائیل . تمأمور اوپراسیونی 
از بگرام به کابل برگرداندنود، چوون اموین از وی هیچگونوه شوکایتی       او را مجددًا صبحگاهان. اشت، یعنی در آشپزخانۀ امین
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او بدون آنکوه کسوی متوجوه شوود بوه گیالسوی کوه در آن کوکواکوال         : تمام کارها را مطابق پالن انجام داده بود" آشپز. " نداشت
چیزیکوه  . کننوده سرکشوید   که امین گیالس مکمل کوکواکوال را بوا موادۀ مسوموم     نظارت کردبود زهر خود را انداخته و شخصًا 

 . به رئیس ادارۀ کشف خارجی گذارش داده بودنوف اایو
یا مادۀ خاص هنوز به تأثیر گذاری شروع نکرده و . اینجا دو روایت می تواند وجود داشته باشد: " توضیح داده بودایوانوف 

رت اوضاع بطور بنیادی تغییر میکند و باید در اینصو. یا هم کوکاکوال مثمریت ماده را خنثی ساخته است. باید  انتظار کشید
 ."کدام فیصلۀ اتخاذ نمود

کنتوورول را بواالی خوود از دسوت موی داد، سوکوت کوورده بوود، ولوی در عقوب ایون سووکوت           سوختی کوه معموواًل بوه     کریوچکووف 
 .چیزهای زیادی نهفته بود

هودف  " )ک"از تاشوکند طیوارۀ حامول رفیوق      ؟  کوه آماده ساخته ایوم شما می فهمید که ما همه را : " سرانجام گفت کریوچکوف
 "به طرف شما حرکت نموده و به نیروهای خاص امر شده است تا حرکت کنند؟( کارمل است

 ."باخبر خواهیم ساختمورد اوضاع در داخل ارگ  شما را درما : " وعده داد ایوانوف
 .نداختا و گوشی را" در جریان بگذارید: " با لحن نارضایت مندانه گفتکریوچکوف 

و منسوبین کومانودو بوه راسوتی هوم هودایت کسوب کردنود توا در         " زینیت" ، گروپ "کندک مسلمان ها"در این میان جنگجویان 
 .آماده باشند کابل طرفوسایط نظامی جابجا شوند و برای مارش جنگی به 

 

*** 
باری . ی شروع می شود تصادفًا پی برددر مورد هدف اصلی انتقال آنها به بگرام ، و اینکه عملیات بزود والیری کوریلوف

شامگاهان هنگام قدم زدن در نزدیکی های خیمه ای خویش او متوجه شد که کاغوش های همجوار را با سیم خار دار محواط  
ایون بودان معنوی اسوت، کوه موأمورین       : " با خود فکر کورد  کوریلوف .ساختند و دروازه ها را با جال های مصنوعی پوشانیدند

در صوحن کوه محواط گردیوده بوود، در چهوار طورف کواغوش هوا،          : وقتی او نزدیکتر رفت، مشواهده کورد  ." آمده اند عالی رتبه
افراد عجیبی با باالپوش های طویل سربازان، که فهمیده می شد از خود شوان نیسوت بوه تون نمووده انود و بودون پلیوت و تسومه          

در پهلووی او  . ها، آشنای سابقۀ خود را، یعنی سروری را شناختدر میان این چهره  کوریلوف. استند، پائین و باال می روند
یکوی از نجوات دهنودگان چنودی قبول خوود را شوناخته و         کوریلووف نیوز در چهورۀ   " اگسا"رئیس اسبق . گالب زوی قرار داشت

 :خوشحال پرسید
 "تو برگشتی؟ رفقای دیگر شما نیز اینجا استند؟" 

 ."ند، تمام دسته بسته استهمه اینجا است: "با آرامی گفت  کوریلوف
 !"مرگ به امین خون آشام. در اینصورت پیروزی از آن ما خواهد بود. بسیار خوب: " سروری در حالیکه می خندید گفت

همین که خواست به طرف خیمۀ خود برگردد، در همین اثنا نزد وی یکی از منسوبین نوا آشونای نیروهوای خواص،      کوریلوف
( آلفوا ) ”A“تا آن لحظه هنوز از موجودیت جزوتوام خواص ضود تورور بوه نوام        کوریلوف. مسلح بود آمد با قد بلند که تا دندانها

ایندو خود . آگاه نبودند" زینیت" "کشف خارجی" نیز از  گروپ خاص ریاست " آلفا"خبر نداشت، همان طوریکه جنگجویان 
ای توأمین امنیوت اعضوای حکوموت آینودۀ افغانسوتان       قسمیکه معلووم شود ایون مورد عظویم الجثوه بور       . را به یکدیگر معرفی کردند

 :خواهش کرد کوریلوفاو در حالیکه با سرش به طرف افغانها اشاره می کرد از . توظیف گردیده بود
 !"این موضوع محرم است. و به هیچکس نگو که آنها را دیده ای. تو دیگر نزدیک آنها نشو" 

فهمیوده شود، ایون بودان معنوی اسوت کوه بوزودی بورای جنوگ           : "گیوری کورد  بوا خوود نتیجوه     کوریلووف پس از شنیدن این سوخنان  
 ."رهسپار کابل خواهیم شد و امین را سقوط خواهیم داد

" منسوبین گروپ خود را در میوان وسوایط نقلیوۀ نظوامی کنودک      تیتیچ نخست قوماندان. فردای همان روز حدس او تأئید گردید
یاشووا سووپس . لووت آموواده بوواش بوورای مووارش بووه طوورف کابوول قوورار داشووته باشووند  تقسوویم نموووده و اموور کوورد تووا در حا" مسوولمان هووا
آمده خاطر نشان ساخت کوه حووالی شوام هموه  بورای جلسوه بوه خیموۀ         " زینیت"گروپ  دسته های قوماندان یکی از سیمیونوف

رقوی دایور   ب اشتراک کننودگان جلسوۀ موذکور کوه در زیور یوک ترپوال نوازک و روشونی چوراغ ضوعیف           .  قوماندان دعوت استند
و هوم افوراد   " هیوأت رئیسوه  "همۀ آنها، هم کسانی که در عقب میوز   .گردیده بود تصویر وحشتناکی را در برابر خود می دیدند

آمورین را صورف موی شود بوا عالیوم کوه در        . عادی، همه کاله ها و باالپوش های همسان سربازان را به سر و تن کرده بودند
در پلیوت نشوان موی داد کوه ایون شوخص دگورمن یوا          ضوابطی بطوور مثوال عالیوم    . یوک کورد  پلیت های بواالی شوانه آنهوا بوود تفک    

ریش های تقریبوًا هموۀ آنهوا رسویده بوود      . دگروال است، عالیم خورد ضابطی میرساند که حاملین آنها افسران پائین رتبه استند
افسوران  " کنودک مسولمان هوا   "و تولی هوای  قوماندان های جزوتام ها . و نشانۀ خستگی در چهره های ُپر پشم آنها دیده می شد

 .نیز در جلسه حضور داشتند" زینیت"کوماندو و منسوبین 
فکور کورد کوه     کوریلووف ) یک تن از نا آشنا هایی که ُمسن تر به نظر می رسید و پلیت های لمری بریودمنی بور شوانه داشوت     

. ای. آی. انی بود کواری بووده و کوه او احتموااًل بوا سوی       لکچر مفصلی را در مورد آنکه امین چی انسو ( احتمااًل جنرال باید باشد
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از گفتوه هوای ایون شوخص برموی آمود کوه        . ارتباط داشته و مطابق منافع ایاالت متحدۀ امریکا عمل می کند به حاضرین خوانود 
مووده و در  که متعاقبًا رشوتۀ سوخن را بدسوت گرفوت ایون حودس و گموان را تأئیود ن         یاشا سیمیونوف. امین باید از بین برده شود

از شماره های زرهپوش ها و وسایط نقلیۀ نام برد که وظیفوه   سیمیونوف. برابر جنگجویان وظیفۀ مشخص نظامی را گذاشت
در زمرۀ گروپی قرار گرفت که باید بوه خواطر    کوریلوفزرهپوش . داشتند اهداف مشخص را در کابل باید زیر آتش بگیرند

 .اشغال ارگ هجوم می برد
به این توصیه هوا و راهنموایی هوا گووش موی داد فکور موی کورد کوه ایون هموه بوه هوذیان شوباهت دارد، خوواب                 کوریلوفوقتی 

این میدان هوائی ناپیدا در کوهستان های بیگانه، خیمۀ ترپالی ضعیف بوا بخواری در   . سنگینی است و افسانۀ غیر قابل تصور
و مهمتور  . هوا شوباهت نداشوتند   " سووپرمن "به  به هیچوجهد، این چهره های که یک هفته ریش هایشان را نتراشیده ان. وسط آن

این چطور امکان دارد که با دسته ای از جنگجویوان خواص اردو،   . . . از همه وظیفۀ نظامی را که آنها باید عملی می کردند
فتوه در  ارگ را که مجموعۀ از عموارات خووب اسوتحکام یا   " زینیت"یک تولی حمایوی کوماندو  و بیست نفر منسوب گروپ 

افوزون  . گفته می شد که ارگ را دو هزار نظامی سرسپردۀ گارد حفاظت موی کننود  .  مرکز شهر کابل است به اشغال درآورد
 .و باالخره قطعات اردو که در مرکز شهر کابل مستقر استند. بر آن حلقۀ نزدیک محافظین از جملۀ خویشاوندان امین بودند

وش با تمام سرعت به دروازۀ ارگ هجوم برده، دروازه را از بین بورده داخول صوحن    مطابق پالن قرار بود پنج عراده زرهپ
ارگ شوند، در آنجا برق آسا نقاط تدافعی را امحا ساخته و ترجمان از طریوق لودسوپیکیر اعوالن کنود کوه رژیوم ضود مردموی         

موی شود کوه آنهوا بالتردیود بوا دسوتهای         تصوور . امین از بین رفته و به منسوبین گارد پیشنهاد شود تا بدون مقاومت تسلیم شوند
 .باال به استقبال ناجیان خویش خواهند شتافت

هموۀ آنهوا سراسویمه بوه     . بدون آنکه توجه کسی را جلب کرده باشد چهره هوای همرزموان خوود را از نظور گذرانود      کوریولوف
رنوود، آنهووا هووم واضووحًا احسوواس نیووز کوشووش مووی کردنوود مسووتقیمًا بووه جنگجویووان ننگ گولوبیووفو  سوویمیونوف. نظوور مووی رسوویدند
 .نگرانی می کردند

 " آیا می توان با نقشۀ ساختمان عمارات در ارگ آشنا شد؟: " کسی از قطارهای اخیر فریاد زد

آمرین در عقب میز بطرف یکدیگر نگریسته، سپس مردی ُمسنی که پلیوت هوای لوومری بریودمنی    
   
بوه شوانه داشوت بوا بوی       

 :اطمینانی وعده داد
 ."ا با این نقشه بعدتر آشنا می سازیمما شما ر" 

 "با امین، پس از اشغال ارگ چی باید بکنیم؟  آیا او را اسیر بگیریم؟ یا جابجا نابود شود؟: " کس دیگری سؤال کرد
منجملوه اعضوای بیووروی    . این کار شما نیست، در آنجا اشخاصی خواهند بود که غم اموین را موی خورنود   : " جواب دادتیتیچ 

 ."آنها می دانند چی کنند. یتۀ مرکزی حزب دیموکراتیک خلقسیاسی کم
اگور نظامیوان گوارد سرسوختانه مقاوموت      : " که معلوم می شد قباًل در کابل بوده است پرسوید " زینیت"یکی از منسوبین گروپ 

 "کنند و واحد های کوماندو مستقر در باالحصار به کمک آنها بشتابند؟
اطالعات اکتشافی نشان می دهند که منسوبین گارد در مورد نظامیان شوروی روحیۀ مثبت : " اطمینان داد" لومری بریدمن"

 ."دارند و باالی شما فیر نخواهند کرد
فورض کنویم اگور فیور کننود؟ در      : " در این میان صداها در زیر خیمه بلندتر و پرتحرکتر گردیدند، آنهوا ُمصورانه موی پرسویدند    

 "اینصورت چی کنیم؟
و بوه هور   . در اینصورت شما باید تمام چیزهایی را که آموخته اید در عمل نشوان بدهیود  : " ا شدت جواب دادلومری بریدمن ب

حتوی اگور بوه قیموت     : " سپس از جایش برخاسته افسران را از نظر گذرانوده افوزود  ." قیمتی که شده وظیفۀ خود را انجام دهید
 "سؤالی دیگر وجود دارد؟. جان شما هم تمام شود

 .همه خاموشانه خیمه را ترک گفتند. لسه دیگر سؤالی نداشتندحاضرین ج
پراشوتی اردوی شوروی فرود موی   کوماندوی 3۱۳عۀ قطبه میدان هوائی بگرام یکی پی دیگری طیاره های حامل منسوبین 

نیوز  لوک اکتشوافی  که قباًل به افغانستان اعزام شده بود یک غند و یک بوستروتین ی بریدمن ړتولی لومبه بدین ترتیب . آمدند
 .کافی نبوداما با این همه قوت ها برای اشغال یک شهر . اضافه شدند

 :تماس تلفونی گرفت اوستینوف با وزیر دفاع شوروی ماگومیتوفمقارن همین زمان مشاور ارشد نظامی جنرال 
شرایط کنونی من فاقد وسایل و در : رفیق وزیر، من به چگونگی اوضاع پی بردم و با تمام مسؤولیت به شما اعالم میدارم" 

 ."قوای کافی برای اجرای وظیفۀ تعیین شده و تأمین نظم متعاقب در کابل استم
 "این بدان معنی است که شما بی غیرتی می کنید؟: " که احساس می شد بسیار قاطع است پرسید اوستینوف

                                                           
191

 .گوسکوف بوده باشد. غالبًا این شخص باید معاون قوای کوماندوی هوائی جنرال ن: "توضیح نویسندگان  
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رشال اتحاد شوروی، مون صورف در بوارۀ یوک چیوز      رفیق ما: " مشاور که از فرط هیجان آنًا ُپر از عرق شده بود جواب داد
 ."فکر می کنم، و آن اینکه چگونه وظیفۀ تعیین شده را انجام بدهم

 !" پس امر را اجرا نمائید: " اوستینوفمارشال 
تماس گرفت و متیقن شد که کوماندو مواصلت نموده اسوت، امور کورد توا قطوار       گوسکوفپس از آنکه مشاور ارشد نظامی با 

 .به طرف کابل حرکت کند نظامیان
 !"توقف کنید: " اما هنوز اولین وسایط نقلیه از دروازۀ پایگاه خارج نشده بود که از طریق مخابره هدایت رسید

بار دیگور اوضواع موجوود را موورد بررسوی  قورار داده، قابلیوت        کبی، ی. جی. در مسکو تجمع نظامیان عالیرتبه و آمرین کی
که در کابل قورار داشوتند، فیصوله بعمول آورد توا عملیوات معطول         یو پس از مشوره با مأمورین هتفزیکی امین را در نظر گرف

در حقیقت اینکار معنی آن را می داد که عمواًل روایوت دوم، کوه در هویچ کاغوذی رسومًا درج نگردیوده بوود، اموا بطوور           . گردد
پوالن موذکور نخسوت قطعوات نظوامی داخول       مطوابق  . شده بود روی دست گرفته شده است تصویبشفاهی در بیوروی سیاسی 

 .ومتی مورد تهاجم قرار می گرفتند و حاکمیت تعویض میگردیدکافغانستان می شد، سپس مراکز ح
. در براه اندازی پالن دوم هوراس از اینکوه احتموااًل بوا شکسوت در افغانسوتان روبورو خواهنود شود نقوش اساسوی را بوازی کورد             

مواضوووع اتحووواد شووووروی در افغانسوووتان، از دسوووت رفوووتن آن، نوووابودی قطعوووی حوووزب  ۀ هموووه، سوووقوط انوووناکوووامی بوووه نظووور متفق
نشان موی دهنود    قرائندر عین حال . دیموکراتیک خلق و به احتمال قوی از بین رفتن سفارت شوروی در کابل معنی می داد

از اعضوای حوزب    که آمرین عملیات در مسکو و در کابول عمواًل هیچگونوه امیودواری هوای جودی را بخواطر دریافوت حمایوت         
گروپ های علیحدۀ از پرچمی ها و خلقوی  هوای کوه    . فعالیت های انتظام یافتۀ مخفی وجود نداشت. دیموکراتیک خلق نداشتند

افوزون بور آن گوروپ هوای     . از امین ناراض بودند، بدون آنکه با یکدیگر در ارتبواط باشوند بطوور پراگنوده فعالیوت موی کردنود       
بخواهنود  " انقالب"افزون بر آن قهرمانانی که بخاطر نجات . همکاری های نزدیک نمی کردندمتذکره کدام تالش جدی برای 

که ناوقت هوای شوام   !" توقف کنید"قوماندۀ : مثال ذیل ادعای ما را به اثبات می رساند. خود را فدا نمایند، غالبًا وجود نداشتند
بوود بوه هموه گوروپ هوای  مخفوی کوه صوبح هموان روز          دسمبر مواصلت کرده بود از نقطوۀ نظور تخنیکوی نواممکن      1۱تأریخ 

با تعجب دریافتند که شام و شب آنروز . بی. جی. اما مأمورین کی. اشارۀ شروع به قیام کردن را دریافته بودند رسانیده شود
فیرهوا  با فورا رسویدن شوب البتوه فیرهوای پراگنوده بگووش موی رسوید، اموا  ایون            . هیچگونه تصادمات مسلحانه در کابل رخ نداد

تموام شوهر را تواریکی و    . صرف حوالی ساعت نه در پایتخت بصورت غیور مترقبوه بورق هوا گول شودند      . بیشتر معمولی بودند
اموا اکنوون دیگور ایون یوک کوار غیور        . تخریب شوبکه هوای بورق در پوالن عملیوات مود نظور گرفتوه شوده بوود          . سیاهی در برکرد

 .ضروری بود
دیوده موی شود کوه او     . افسران عالی رتبۀ کشوف خوارجی را جموع کورد     اوسادچیدفتر در  کیر پیچینکوحوالی نیمه شب جنرال 

مراتب نارضایتی خوود   اندروپوفو متعاقبًا  کریوچکوفنخست : تماسی داشت" مرکز"فقط لحظاتی قبل او با . ناخشنود است
 .داشتند ابراز داشتندرا در رابطه به ناکامی پالن بخاطر از بین بردن امین به کمک نیروهای که در کابل وجود 

و اجنت ها، مشتغل در عملیات به اجرای وظایف . بی. جی. معاون رئیس ادارۀ کشف خارجی امر کرد تا همه کارمندان کی
هیچکس سؤال نکرد کوه چوی وقوت چنوین یوک هودایتی داده خواهود شود و         . عادی خویش ادامه بدهند، الی دریافت هدایت جدید

 :گفوووووووت کیرپیچینکووووووووخاموشوووووووی کوووووووه حکمفرموووووووا گردیوووووووده بوووووووود جنووووووورال     در. محتویوووووووات آن چوووووووی خواهووووووود بوووووووود  
 ." کسی واضحًا با ما بازی می کند" 
 .مجددًا به تاشکند برگشتند An-12صبح روز بعد کارمل، اناهیتا و سائر اعضای حکومت آیندۀ افغانستان در طیارۀ  

" منسوبین کومانودو، گوروپ   " کندک مسلمان ها" یل چند روز تقریبًا همه واحد هایی که به بگرام مواصلت کرده بودند، از قب
هدایت دریافتند تا به حاشیۀ کابل، در عمارت ناتکمیل شدۀ نظامی که در همجوواری قصور تواج بیوگ موقعیوت داشوت       " زینیت

 .برای حفاظت از اقامتگاه آیندۀ رئیس دولت آیندۀ افغانستان رفته در آنجا مستقر شودند
دسومبر اجورا موی کردنود پوی       1۱به بی معنی بودن تمام پالن که آنهوا بایود بوه توأریخ      کوریلوفوالیری درست در همین موقع 

ثلوث تموام وسوایط    . ورود شب هنگام آنها به کابل، دیگر آن مارش سریعی نبود که آمرین آنها قوباًل در نظور گرفتوه بودنود    . برد
وسایل مخابره . ه کمک وسایط دیگر نقیله کش می شدندزره دار حین حرکت باالی جادۀ خوب قیر شده از کار افتید، و آنها ب

حتی در ساده تورین شورایط خوود را از    " کندک مسلمان ها"سربازان  . با سکتگی فعالیت داشته و یا هم اصاًل کار نمی کردند
 .دست می دادند، عادی ترین عوارض را رفع ساخته نمی توانستند، از اوامر قوماندانان سرپیچی می کردند

 

ر مذکور فاصلۀ شصت کیلومتری را با دشواری های عظیم در چهار ساعت طی نموده و پس از ورود به کابل وضعیت قطا
 .صرف منسوبین کوماندو در زرهپوش های جدید کوماندوی خویش در وضع بهتری قرار داشتند. رقبت باری داشت

. ر راه مواجه گردیده بود گذارش دادنود بوه خشوم آمود    پس از آنکه به وی از مشکالتی که قوا با آن در مسی ماگومیتوفجنرال 
 از بور  بوا مشوکالتی فوراوان   . را فوورًا از مقوامش برطورف بسوازند     خالبوایف ن ګوړ ج" مسولمان هوا  "او امر کرد قوماندان کندک 

: طرفوداران خالبوایف بوه مواگومیتوف ضورب المثول روسوی را بوه یواد آوردنود          . ن مذکور جلوگیری صورت گرفتګړطرفی ج
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در مسکو  روی همرفته تصمیم گرفت مواضع خود را . یو. آر. اما رهبری جی". ها را در گذر گاه تعویض نمی کننداسپ "
"  مرکوز "اشوخاص موذکور در   . اعوزام نمودنود   بوه افغانسوتان   را څشووی و دگورمن   کولیسونیک تقویت بخشد و بالفاصوله دگوروال   

 .دست داشتند" کندک مسلمان ها"در ترتیب و تنظیم   کهدند مسؤولیت آمادگی نیروهای خاص را بدوش داشتند و کسانی بو
 دروزدوفدسمبر جنورال   19به تأریخ : نیز رهبری عملیات قریب الوقع را تقویت بخشید. بی. جی. ریاست عمومی اول کی

یوووری  .پوورواز کوورد تقوورر یافتووه بووود بووه کابوول  ( غیوور علنووی)کشووف غیوور رسوومی  " (C)کووه چنوودی قبوول بووه حیووث رئوویس ادارۀ   
حین مشایعت او به  اندروپوف. از افسران جنگ دیده بوده و در برخی از عملیات داغ اکتشافی اشتراک کرده بود دروزدوف

اوضاع در آنجا پیچیوده اسوت، وظوایف مهموی بایود حول و       : " افغانستان جدی بودن اوضاع را در افغانستان کتمان ننموده گفت
 ." استی جنگیده استفصل شوند، و تو یکی از آنهایی هستی که به ر

 

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 
 

بین و زرنگ، نمی دید که ابرها بواالی سور او تیوره موی شووند، کوه خطور مورگ بواری او را           ذرهاما آیا امین، که انسانی بود 
، نظامیوان  .بی. جی. مأمورین کی ":دوستان شوروی" تهدید می کند؟ او امکانات زیادی را در اختیار داشت تا  فعالیت های 

چگونوه موی تووان توضویح داد کوه فعالیوت هوای اسورار آمیوز شووروی هوا در پایگواه             . لوماتها را زیر نظارت داشوته باشود  و دیپ
این همه فرود آمودن هوایی شوبانۀ طیواره هوا؟ شووروی هوا بعضوًا حتوی بوا تهدیود             –نظامی هوائی بگرام او را مشوش  نساخت 

افسوران افغوان   . ت می کردند اجازه نمی دادند تا نزدیک طیاره ها شووند استفاده از اسلحه افسران افغانی را که در پایگاه خدم
مطابق الیحۀ وظایف شان مکلف بودند از همه طیاره ها اسوتقبال نمووده، بارهوای آنهوا را تالشوی نماینود و اسوناد مسوافرین را         

انتظوار کوه در آن واحود هوای     و بواالخره فضوای متشونجی    . چک کنند، ولی نظامیان شوروی این اجوازه را بوه آنهوا نموی دادنود     
 ... نظامی شوروی که به اصطالح برای محافظت او آمده بودند، چرا امین را نا آرام نمی ساخت؟

هکذا پرسش برانگیز است که امین از اوضواع در خوود شوهر کابول چورا احسواس تشوویش نموی کورد؟ طوی آن روزهوا مووارد             
وغیره افزایش یافته بودنود  " را سرنگون بسازیم. ای. آی. تبد و اجنت سیبیائید تا مس"پخش شب نامه ها با محتویات از قبیل 

ولی امین از این همه ناراحت نبود؟ در عین حال اجنت های امین به او گذارش می دادند که در میان پرچمی های مخفی نیز 
ن اسوداهلل اموین و انتقوال او بورای     و سرانجام این واقعۀ بی مفهووم و غیور مترقبوه بوا بیموار شود      . . . تحرکاتی به نظر می رسند
 ...تداوی به اتحاد شوروی؟ 

مورد سوء ظن قرار گرفت، چوون درسوت بعود     بوگدانوفباید گفت که در شروع ( اسداهلل امین)در رابطه به برادرزادۀ امین 
یور منتظوره و نجوات    اموا تحقیقوات نتوایج غ   . از صرف غذای چاشت در اقامتگاه  با وی وضعیت اسداهلل امین به خرابی گرائید

با دختوران سبکسور وقوت گوذرانی نمووده      " کام"معلوم شد که شام همان روز رئیس ادارۀ :  بدست دادند بوگدانوفدهنده برای 
 .تمام شدت مورد تحقیق قرار گرفتند زنهای مذکور فورًا دستگیر شده و با. بود و در آنجا نیز خورده و نوشیده بود

یک تسمم . چیزی قابل تشویشی اتفاق نیفتیده: " داکتران شوروی به امین دلداری داده می گفتندرفقای شوروی با نقل قول از 
حتوی  بوگودانوف  ." وضع رفیق اسداهلل امین حاال بهتر است و او عنقریب موی توانود بوه افغانسوتان برگوردد     . عادی غذایی است
اسداهلل اموین مودتها بوود کوه از موا موی خواسوت توا          خدا شری را پیش کرد که در آن خیری وی بود، رفیق"اشاره می کرد که 

اسوتدالل موذکور بوه    ." ترتیوب دهویم، و اینوک چنوین یوک مالقواتی موی توانود کواماًل صوورت بگیورد            انودروپوف مالقات او را با 

.رئیس دولت افغانستان آرامش می بخشید
   

 

منسوبین نظامی و بارها را بوه اموین بوه عنووان     تحرکات در بگرام، منجمله کثرت فرود آمدن طیاره های ثقیل ترانسپورتی با 
آمادگی ها بخاطر اعزام قریب الوقوع قوای نظامی توضیح دادند، چیوزی کوه خوود رئویس دولوت افغانسوتان بواالی آن اصورار         

 .می کرد
ۀ رهبری شوروی باالخره مؤافقت نمود کوه ضورب  : " ، مشاور جدید ارشد نظامی شوروی به امین توضیح می دادماگومیتوف

شوما رفیوق اموین حوق بجانوب بودیود، وقتوی تأکیود موی کردیود کوه            . فیصله کن و قلع و قمع کننده را باالی شورشیان وارد نمایود 
همه در حکمت دولتداری، دور اندیشوی سیاسوی و پیگیوری    . بدون حمایت وسیع نظامی شوروی اینکار را نمی شود انجام داد

 ."ر معتقد شدندشما بخاطر  دفاع از دست آوردهای انقالب ثو
قوا ما باید چوی   عوقریب الوقدر رابطه به اعزام : " امین که معلوم می شد از حرف های مشاور نهایت بخود می بالید پرسید

 "بکنیم؟

                                                           
195

حبس میشود و . بی. جی. در توقیف خانۀ کی" مطابق خواهش شخص ببرک کارمل"دسمبر اسد اهلل امین  2۱بعد از حوادث : توضیح نویسندگان  

 .تیر باران میشود 1930ردیده و در شروع سپس به افغانستان مسترد گ
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ترموز  بهتر می بود اگر شما نمایندۀ بوا صوالحیت خوود را بوه    : " در جواب گفت ماگومیتوف
بورای فعالیوت هوای هماهنوگ         

در خفا امیداوار بود کوه اموین رئویس ارکوان قووای مسولح        با این سخنان ماگومیتوف ."وای ما می فرستادیدکننده با قوماندانی ق
یعقووب خطور بزرگوی بورای     . یعقوب را که کاماًل به وی سرسپرده بود برای انجام این مأموریت به ترمز اعوزام خواهود کورد   

ب طی آنروزها در قلمرو اتحاد شوروی قرار موی گرفوت   اگر یعقو. سازماندهندگان کودتای در حال اجرا به حساب می رفت
 .احتمال پیروزی به مراتب افزایش می یافت

به . رئیس اوپراسیون دفتر لوی درستیز، جنرال بابه جان به ترمز اعزام خواهد شد. من اینکار را خواهم کرد: " امین گفت
 ."را خواهد داشترهبری خود خبر بدهید که جنرال مذکور از طرف من تمام صالحیت ها 

رهبری شوروی یک تعداد از اقدامات دیگری را نیز برای در خفا قرار دادن عملیات در حال آماده شدن و مخشوش ساختن 
دسوتگیر پنجشویری منشوی کمیتوۀ مرکوزی و عضوو بیووروی سیاسوی حوزب دیموکراتیوک خلوق            . ذهن اموین روی دسوت گرفوت   

مبادالت هیوأت هوا پوی در    . یان احزاب دو کشور عازم اتحاد شوروی گردیدمطابق پروگرام از قبل ترتیب شدۀ همکاری ها م
حوین مالقوات بوا رئویس دولوت       توابییف سوفیر  . پی در همه عرصه ها از قبیل اقتصادی، کلتوری، محصلین، نظامی ادامه یافت

ی نظوامی منجملوه   افغانستان رسمًا به وی خبور داد کوه رهبوری شووروی بوه خواهشوات افغانسوتان مبنوی بور اعطوائی کموک هوا            
اعزام برخی از قطعات نظامی شوروی به اینکشور کاماًل جواب مثبت داده است و کمک ها بصورت کامل صورت خواهنود  

وی  مراتوب احتراموات عمیوق   امین در مقابل خوواهش کورد توا     .دسمبر 2۳ -تأریخ دخول قطعات نیز تعیین گردیده بود. گرفت
 .برسانند بریژنیف شخص رفیقرا به کمیتۀ مرکزی حزب کمونیست و به 

. به اساس اظهارات همکاران نزدیک وی، امین طی آنروزها با انرژی، مملو از توانمندی و خوشبینی به نظر می رسید
او جلسات شورای : او فکر می کرد که همه چیرها طبق معمول پیش می روند. معلوم می شد که او از هیچ چیز خبر ندارد

 .را دور خود جمع می کرد بیورویمی برد و اعضای  انقالبی و حکومت را پیش
" توواج بیووگ"دسوومبر بوواالخره کوووچ کشووی رئوویس حووزب و دولووت بووه اقامتگوواه جدیوود در قصوور مجووددًا توورمیم شوودۀ    20بووه توواریخ 

واسیلی سوافرونچوک  یکی از اولین مهامانانی که در قصر نو به دیدن امین آمد، مستشار سفارت شوروی . صورت می گیرد
 .که مدت مأموریتش در افغانستان به پایان رسیده بود از امین خواهش کرد تا او را بپذیرد سافرونچوک. بود

در غیر آن . از کسانی بودند که از اسرار عملیات قریب الوقوع در جریان قرار داده نشده بودند تابییفو سفیر  سافرونچوک
. موووع ارزیوووابی هووای مثبوووت را از امووین بعمووول نموووی آورد   در مج رومیکوووواو در آخوورین تلگووورام خووویش از کابووول عنوووانی گ   

تا وقتیکه امین در قدرت باشد ما نباید  بخاطر احتمال تیره شدن : " . . . در تلگرام واپسین خود یادآور شده بود سافرونچوک
موکودًا  ومیکوو  گربوه   سوافرونچوک ." روابط با افغانستان تشویش داشته باشیم،  این کشور همکوار خووبی بورای موا خواهود بوود      

یادآور می شد که او مأموریتش را انجام یافته می پندارد و درخواست می کرد توا الوی سوال نوو بوه او اجوازه بدهنود بوه مسوکو          
 ." موافق استم: " بر آن نوشت سافرونچوکپس از دریافت تلگرام  گرومیکو. . . برگردد

رفیق امین کارهای روزمره را کنوار گذاشوته و بوا رضوایت     . اوردو اینک مستشار آمده بود تا با امین مالقات تودیعی بعمل بی
تاالرهای باشکوه برای مالقوات هوای رسومی، دفواتر، و اتواق هوای       : اقامتگاه جدید خود را نشان می داد سافرونچوکمندی به 

نگ اونویکس سوبز   سو  حتوی اتواق حموام را کوه در آن از    سوافرونچوک  امین به . نشیمن که در آن موبل قیمتی جابجا گردیده بود
 .رنگ به طور وافر کار گرفته شده بود نشان داد

بیایود و موا از او در همچوو     بریژنیوف اگور رفیوق   : " پرسوید سوافرونچوک  در اقامتگاه خطواب بوه   " سیرعلمی"امین پس از ختم 
 "یک تعمیری پذیرائی نمائیم، کم نخواهیم آمد؟

 ." طابق بلندترین معیارهای بین المللی اعمار گردیده استالبته که نی، این تعمیر م: " مستشار با اطمینان گفت
 . او بشاش به نظر می رسید و ُپر از پالن های خوش بینانه بود. امین از فرط رضایت برق زد

کوچ کشی کرد، اگرچه برخی از نزدیکانش بوه او موی گفتنود توا از ایون تصومیم       " تاج بیگ"او بدون هرگونه تعصبی به قصر 
این محل باز است، چهار طرف آن کوه ها و تپه ها قرار دارند، امنیت در همچو یک محلی به سوختی  : " خود منصرف شود

تضومین موی   رفقای شوروی امنیت صد در صد را : " اما امین در استدالل خود محکم بود و می گفت." می تواند تأمین گردد
و زنووگ خطوور محوواط بسووازند، و بیسووت و چهووار سوواعت    آنهووا وعووده داده انوود تمووام اطووراف محوول را بووا سوویم خوواردار     . نماینوود

 ." نوکریوالی داشته باشند
در آنجوا هموه چیزهوا فاجعوه هوای      . احتمااًل دلیل دیگری نیوز کوه او میخواسوت هرچوه زودتور ارگ را تورک کنود وجوود داشوت         

وارهوای ارگ او احسواس   در میوان دی .  . .ون، از بوین بوردن توره کوی    ړبوه قتول رسویدن تو    : چندی پیش را به یاد او موی آوردنود  
 .کرد ناراحتی می
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حیرتان افغانستان، آنسوی دریای آمو که سرحد میان افغانستان و اتحاد شوروی آنوقت را تشکیل میداد قرار  ترمز در همجواری شهر سرحدی  

 .پس از فروپاشی اتحاد شوروی شهر ترمز در قلمرو جمهوری ازبکستان قرار گرفت. دارد
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 سوافرونچوک که او نیز مانند پادشاه اسبق افغانستان یک چهرۀ بزرگ توأریخی اسوت بوه     کردامین با فخر، تو گوئی تأکید می 
مترقوی موا اموان اهلل خوان طورح و       پادشواه  مطوابق آرزوی " تاج بیگ" ، شما می دانید که قصر واسیلیرفیق : " شد یادآور می

 "ار گردیده است؟اعم
پس از آنکه با گرمی تموام بوا مستشوار خوداحافظی نموود، اموین بوه مرکوز شوهر، جائیکوه قورار بوود بوا کارمنودان صوحت عاموه                 

حوین ایووراد بیانووه در برابوور آنهوا، او بووه شوودت سیاسووت اضوالع متحوودۀ امریکووا را و مخصوصووًا    . مالقوات نمایوود رهسووپار گردیوود 
همووان روز امووین در جلسووۀ شووورای وزیووران از  . محکوووم نمووود( خلوویج عوورب) یج فووارس مانورهووای اخیوور آنوورا در ناحیووۀ خلوو 

 . افزایش قابل مالحضۀ کمک های اتحاد شوروی خبر داد
رفقای شوروی باالخره به خواهشات ما مبنی بر اعزام قطعات و واحد های : " امین با صدای بلند خطاب به یاران خود گفت

 .حاضرین از شنیدن خبر مذکور کف زدند." ی انقالب ثور گوش دادندنظامی برای دفاع از دست آوردها
بایود تابسوتان قووای اتحواد شووروی داخول موی شودند، ورنوه مون از دسوت ایون             ! خودا را شوکر  : " لوی درستیز یعقووب فریواد زد  
 ."شورشیان کاماًل سر سفید شدم

مااًل امریکائی ها به موا کموک کردنود؟ تهدیود آنکوه قووای       احت: " وزیر مالیه عبدالکریم میثاق به نوبۀ خود پیشگوئی نموده گفت
 ."آنها در  قلمرو ایران پیاده شود کاماًل در قوت خود باقی مانده است

 ."می نامد" دین انترناسیونالیستی"رهبری شوروی اعزام قوا را به افغانستان، ادای : " امین توضیح داد
ن دو دولوت، هیوأت بزرگوی تحوت ریاسوت وزیور مخوابرات اتحواد شووروی          پس از دو روز مطابق پالن از قبول آمواده شوده میوا    

 .به کابل آمد تالیزین
ا بوه افغانسوتان بودون شوک     توان دریافت که اعزام عضو حکومت شووروی و هیوأت هموراه وی در آنروزهو     با دقت بیشتر می

بوه پیوروزی اقودامات خوود مطموئن       آنهوائی کوه عملیوات تعوویض رژیوم را پالنگوذاری نمووده بودنود توا اخیور          . بزرگی بود تهدید
غالبوًا بوه   . همه به چی خواهد انجامید، با ریختاندن چی مقدار خوونی امکوان پوذیر خواهود شود      نبودند، هیچکس نمی دانست این

برای آن متوسل شدند چون منافع علیای شوروی مطرح بود، تا امین بدینترتیب بوه هویچ   ( اعزام هیأت به افغانستان)این اقدام 
 .پی نبرد، و بیداری او را خوابانده باشندچیزی 

در مرحلوۀ اخیور ایون دراموۀ وسویع و توأریخی       . اگر صرف همین هودف بووده باشود، پوس مسوکو در ایون راه کواماًل پیوروز بوود         
البته امین احتمااًل برای برخی قهرمان نباشود، البتوه ایون یوک     . شد که مسکو، میدان را از قهرمان اصلی برده است معلوم می

 . وضع ذوق و سلیقه استم
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 

 
طوریکوه همیشوه اتفواق موی     . رفوع نمایود  ( 19۱9)امین را الوی خوتم سوال جواری     " مشکل"کرد و قصد داشت  مسکو عجله می

خواسوت توا نظامیوان و ادارات اسوتخباراتی کودام موضووع  بزرگوی را حول و فصول نمایود، در ایون             کوه دولوت موی    افتید، وقتی
 .کرد گونه مصارف مالی، بشری، مادی و خالصه هیچ چیزی دریغ نمی رسی به این هدف از هیچصورت دولت برای دست

، جائیکه با تمام قوت اردوی شماره چهلم اتحاد شوروی با ارکان ها، مراکز اکتشافی، قطعوات عقوب جبهوه و    ترمزدر والیت 
شد، معاون لوی درسوتیز شووروی،    ان آماده میدیگر تشکیالت، به منظور پیش بردن نبردهای واقعی برای اعزام به افغانست

 .شوند فرستاده می سوکولوفاز جنرال ها و به تعقیب وی معاون اول وزیر دفاع مارشال  یبا گروپ آخرومییفجنرال 
 

تعوداد  . اتحاد شوروی مسؤولین بخش های مختلف یکوی پوی دیگور بوه کابول موی آمدنود       . بی. جی. از دستگاه مرکزی ادارۀ کی
. شوده بودنود   عصوبانی دیگور خاموشوانه   ( اوسادچیو  بوگدانوف، ایوانوف" )گی هاکهن" ین دیگر آنقدر شده بود که این مسؤول

شدند، افزون برهمه هرکودام آنهوا خوود را مهمتور      کسانیکه از مسکو می آمدند همه آمرین بودند، آنها باید در جائی جابجا می
اوضاع در داخل سفارت با گذشت هور روز طاقوت   . کرد جدید ارائه میداد و نظریات  دانست و امر و نهی می از دیگر می

 .گردید فرسا می
 

و صدای زیاد از بین برد، توا از بوه راه انودازی یوک عملیوات       توان بدون سر هنوز هم امیدوار بود که امین را میبوگدانوف 
تلوف را موورد بحوث و ارزیوابی هوای      آنهوا روایوت هوای مخ    کیور پیچینکوو  و  ایوانووف یکجوا بوا   . بزرگ نظوامی جلووگیری شوود   

به طور مثال بخاطر می آورد کوه حوین تابسوتان داکتوران دنودان شووروی بوه توداوی دنودان           بوگدانوف. دادند طوالنی قرار می
 :را احضار کرده پرسیدبختورین  بوگدانوف. هایی تره کی پرداخته بودند، و تره کی از آنها بسیار راضی بود

در چی وضعیتی قرار دارند؟ مشکل ندارند؟ او آرزو ندارد که ما در کلینیک سفارت خوود دنودان او    بگو، دندان های امین" 
 ."را پروتیز بدهیم
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به ." من می توانم این موضوع را مطالعه کنم: " که هنوز به اصل موضوع پی نبرده بود گفت( بختورین)افسر امور امنیتی 
العه کن و همزمان از داکتران ما  محتاطانه بپرس که آیا حین توداوی دنودان   تو این موضوع را مط: " توضیح دادند بختورین

 "وجود دارد یا خیر؟( هدف زهر است)با مادۀ خاص  یها امکان گذاشتن آمپول
کرد تا در کج گردشی هوای محول،    پیشنهاد میکریوچکوف . کردند ییکبار دیگر مورد استفاده از نشان زن ها را نیز ارزیاب

کمینی را سازمان دهی نموده و موتر حامل امین و محافظین اش را توسط راکت انداز ها تیر " تاج بیگ" صر در نزدیکی ق
اموا هور پیشونهاد پوس از     .  . .نمودنود  بخش هشوتم میتوود هوای دیگوری را نیوز پیشوکش موی       " زرنگ"متخصصین . باران نمایند

در یکوی از لحظوات   . شود  داد و به همین دلیل رد موی  میارزیابی  های همه جانبه و با تمام جزئیات ضمانت صد در صدی ن
 :بی طاقت شده پیشنهاد کرد بوریس ایوانوف

روم، به من یک ترجمانی که مجرد بوده و حاضر باشود توا بورای انجوام وظیفوۀ نظوامی جوان خوود را فودا کنود            من خودم می" 
رفقوایش را از فورط    ایوانووف ایون پیشونهاد   ." می سوازیم ما خود را به امین کاماًل نزدیک ساخته و خود و او را منفجر . بدهید

 .تعجب بی خود ساخته بود
شد که خود جنرال  از جانب دیگر دیده می. کرد هیچگاه با چنین یک طرزالعملی مؤافقت نمی" مرکز"البته ُپرواضح بود که 

ذهون   .  . .ا همکاران، مجهولیت هوا ، مشاجرات ب"مرکز"نیز هیجانی شده بود، فشارهای روزهای اخیر، امر و نهی  ایوانوف
 .او را تحت شعاع قرار داده بودند

که باالی دریای آمو مستولی گردیده بود قطعوات  " پونتون"وضاحت یافت، زمانیکه به وسیلۀ ُپل دسمبر  2۳اوضاع به تأریخ 
از شوهر  . گردیدنود  داخول  کوماندوی اردوی شووروی بوه قلمورو افغانسوتان     103 ۀپیاده و از طریق هوا قطعات فرق 103فرقۀ 

همزمووان بووا آنهووا کنوودک مسووتقل پیوواده، لوووای    .پیوواده حرکووت کردنوود  ۳کنوودهار واحوود هووای فرقووۀ   - بووه مسوویر هوورات     کشووک
اکنوون دیگور هویچ سوؤالی بواقی نمانوده       . کوماندوی تهاجمی و چند قطعۀ دیگر نیز شروع به مارش به طرف افغانسوتان کردنود  

 .بود به افغانستان هجوم نظامی ببردرهبری شوروی فیصله نموده : بود
 .ببرک کارمل یکجا با دیگر اعضای رهبری آیندۀ کشور مجددًا به بگرام انتقال یافتند

در چیرنینکوو  دسمبر کمیسیون بیوروی سیاسی حزب کمونیست شوروی در مورد افغانستان این بار با اشتراک  2۲ریخ أبه ت
اگور حادثوۀ سوقوط طیوارۀ     . وزیر دفاع در بارۀ جریوان اعوزام قووا گوذارش داد    . بریژنیف تشکیل جلسه داد     زاریچیویالی 

که حین نشستن در میدان هوائی بگورام بوا کووه تصوادم نمووده بوود در نظور گرفتوه نشوود مشوکالت             IL-۱6ثقیل ترانسپورتی  
ر مسویر راه بوا هیچگونوه    قووا بوه اسوتقامت هوای از قبول تعیوین شوده در حرکوت بووده و د         . خاصی در این زمینه وجوود نداشوتند  

 : مندی خود را پنهان نمی کرد گفت که رضایت اوستینوف. مقاومتی از طرف مردم محل مواجه نمی شدند
به نوبۀ خود از فعالیت های وزارت امور خارجه و سوائر دوایور    آندری گرومیکو." روند همه چیزها مطابق پالن پیش می" 

متعاقبوًا رشوتۀ   . در آنطرف دریاهای آمو و پنج به جامعۀ جهانی یادآوری کرد برای توضیح دلیل حضور قوای اتحاد شوروی
او بودون آنکوه بوه جزئیوات پرداختوه باشود اطمینوان داد کوه ادارۀ وی بورای اجورای مرحلوۀ            . بدست گرفت  اندروپوفسخن را 

 ."فردا در افغانستان منشی عمومی جدید خواهد بود: " و وعده داد. نهائی عملیات آماده است
خووب رفقوا، بوه نظور مون الزم اسوت توا آنچوه کوه صوورت گرفتوه و            : " صوحبت هوا را جموع بنودی نمووده گفوت       لئونید بریژنیف

. با همین ترکیب به صوورت مونظم در آینوده نیوز گورد هوم خوواهیم آمود        . کارهای که در نظر است باید مورد تأئید قرار بگیرند
 ."ا با دقت تمام مطالعه نمائیدهر گام خود ر: " من از شما صرف یک خواهش دارم

استخباراتی در کابل پالن نهائی اشغال مراکز مهم حکومتی و دیگر جاه هوا و در   روز نظامیان و کارمندان شبکه هایهمان 
را " آشوپز "شخصوًا  ( ایوانووف . )بوی . جوی . آمور نماینودگی کوی   . مورد تأئید قطعوی قورار دادنود    قدم اول اقامتگاه رئیس دولت را

را بورای اقوداماتی کوه در پایتخوت افغانسوتان روی دسوت       " غوذای اساسوی  "نموده به وی وظیفوه سوپرد توا فوردا بوازهم      رهنمائی 
از سوفارت صوندوق مملوو از بوتول هوای ودکوای نواب را        " آلفوا "و " زینیت"گروپ های  به جنگجویان. بسازد گرفته شده آماده

 .آوردند تا طبق عنعنه قبل از رفتن به جنگ بنوشند
 .راهی برای عقب نشینی نمانده بوددیگر 

 

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 
  

که یکوی   ستانیسالف سمولینتجلیل از میالد مسیح در منزل دوستش به نام برای با همسرش تمارا  ستاراستیندسمبر  2۳شام 
 .تنود گرف زندگی میکردند آمادگی موی  گرومیکو پسر کوچکش  هانههای سفارت پولند در کابل بود و با خانمش  از دیپلومات

                                                           
19۱

پس از فروپاشی . که هم سرحد با والیت هرات افغانستان بود از جنوبی ترین نواحی اتحاد شوروی به شمار میرفت (Kushka)کوشکهمنطقۀ   

 .شوروی منطقۀ مذکور در قلمرو دولت مستقل ترکمنستان قرار گرفت
193

 .موقعیت داشت" چیزاری"این ویالی بزرگ بریژنیف در ده کیلومتری شمال غرب مسکو در قریه ای به همین نام، یعنی   
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بود که  ویکتور بوبنوفاین . در حال پوشیدن لباس و آرایش سر و صورت بود که دروازۀ منزل آنها را تک تک زدندتمارا 
تکه ای را باز نموده از داخل آن ماشویندار   خریطۀ او بسیار عجله داشت، پس از آنکه داخل دهلیز گردید،. نزد آنها آمده بود
." بگیور، شواید ایون بوه کوار توو بیایود       : " گفوت  ستاراسوتین بۀ از مرمی ها بیورون آورده بوه   را با جع" شمائیسیر"ساخت جرمنی 

رود تووا از کارمنوودان کووه از  یووادآور شوود کووه او اکنووون بووه اسوواس هوودایت رهبووری بووه بگوورام مووی  ستاراسووتینبووه  بوبنوووفمتعقبووًا 
صوورت بوروز جنوگ هوا در کابول بوه        او خوواهش کورد توا  در عودم حضوور وی در شوهر در      . شوروی می آیند پذیرائی نماید

تشوویش نداشوته بواش، بواالی     : " به دوستش اطمینوان داده گفوت   ستاراستین. همسر او توجه داشته باشد و از وی محافظت کنند
 ."من اعتماد کن

و ، دسوته گلوی گوالب جوالل آبواد      "شوامپاین شووروی  " دو بوتول   تموارا  و( ستاراسوتین ) والیوری  بوبنووف،  پس از خدا حافظی بوا 
، پسور  گرومیکتحفه برای )در آن رسم شده بود و موترکی زیبا برای بازی  سانتا کالوسپاکت کاغذی را که در آن تصویر 

 .کردند جای که پولندی ها زندگی میرفتند در آن گذاشته شده بود برداشته به مکروریان ( دیپلومات پولندی
. بورف در کابول هنووز نباریوده بوود     . افغانی میان آن می درخشوید  آسمان سیاه رنگ با ستاره های بزرگ. هوا تاریک شده بود

 . ولی آن شب سردی شدت زیاد دشت
باالی کوه آسمائی و خانه هایی گلی ناحیۀ شوربازار و در مناطق شهر کهنوۀ کابول در ارتفاعوات کوم طیواره هوای کوچوک کوه         

ذکور در عقب خوود راکوت هوای روشونی انوداز را      طیاره های م. چراغ های آنها خاموش و روشن می شدند در  پرواز بودند
راکت هوای موذکور کوه بورای چنود دقیقوه در آسومان آرام شوبانه معلوق موی           . کردند آویخته در پراشوت های کوچک پرتاب می

 . ماندند کوچه ها و خانه ها را روشن می ساختند
 "کنند؟ ا را برای چی رها میه دلچسپ است، آنها این راکت. ببین، چقدر زیباست: " با تعجب پرسید تمارا

از قیوامی کوه هور لحظوه     . خواهند بدانند که اوضاع شهر کابل چطور است احتمااًل می: " به همسر خود جواب داد ستاراستین
ببینید ما در باال قورار داریوم، دورهوا را موی     : " خواهند نشان بدهند به اهالی شهر می. می تواند برپا شود بسیار هراس دارند

 ."و شما را هم می بینیم، خبر داریم که شما در این پائین ها چی در سر دارید بینیم،
 

ستاراسوتین  که های تند، منجمله سمارق شور که ارروی میز خو. گی خوبی گرفته بودندپولندی ها برای عید میالد مسیح آماد
" ویبووروی "بوتول هوای ودکوای پولنودی     . دنود آنرا از پولند آورده بود گذاشوته شوده بو   ستانیسالفآنها را بسیار دوست داشت و 

نکیک کچالو، گوشت بریان شدۀ گوساله و ماهی کوارپ کوه بوه شوکل عنعنووی آن      الحظاتی بعد پ .نیز روی میز دیده می شدند
پوسوت   گرومیوک . تقسویم کردنود نیوز پدیودار گشوتند     " چشم بود دور " پخته شده بود، و پوست آنرا میان همه مهمانان  به عنوان 

خود را در موترکی که به وی خانوادۀ ستاراستین تحفه داده بود گذاشته با فریادهای بلند و متداوم هارن کنان دورادور ماهی 
 .پسرک از همه بیشتر بخاطر فرارسیدن عید میالد مسیح خشنود بود. زد اپارتمان چرخ می
های دیگر سفارت پولند به نوام   ی از دیپلوماتیک: ستانیسالف، در مهمانی آنشب دوستان نزدیک ستاراستینبرعالوۀ خانوادۀ 
همسوران و اوالد هوای هوردو ایون دو     ) حضوور داشوتند    پوان موزالیفسوکی  و مأمور دفتر ملل متحد در کابول   پان ویش نیفسکی

این پولندی هوای موؤدب و بوا نزاکوت طوی آن      (. دیپلومات به علت خطرناک بودن اوضاع در کابل در وارسا باقی مانده بودند
 .حتی در میان خویش نیز صرف به روسی حرف می زدند شب

. پس از سرکشیدن پیک دیگری ودکا از کلک دست چپ خویش حلقۀ عجیبوی پویچ خووردۀ طالئوی را کشوید      پان ویش نیفسکی
. شد با چشمان قابید اجرا نموده و حلقۀ مذکور بوه نوبوۀ خوود بوه شوش حلقوۀ نوازک  دیگور منقسوم گردیود           یاو حرکتی را که نم

خانم جوان چینائی تبار دو . توضیح داد که حلقۀ مذکور را در یک دکان چینائی در تایلند خریداری نموده است ش نیفسکیوی
هنگوام انجوام وظیفوه در سوفارت پولنود مقویم مسوکو        . داد روز به وی طریقۀ جدا سازی و جمع آوری مجدد حلقه ها را یاد موی 

موی آمود، خوراکوۀ ارزان    "* آراگووی "او به رستوران . ۀ اختراع نموده بودبرای خود سرگرمی خارق العاد پان ویش نیفسکی
بالفاصوله کسوی از   . موی پرداخوت  " بوازی بوا حلقوه هوا    " داد و در برابر حاضورین رسوتوران بوه     قیمتی برای خود فرمایش می

شوود ایون    قیموت کوه موی    به هور ( به زبان گرجستانیای دوست، ) ،څوالیگینا: " گفت باشندگان قفقاز نزدیک او می آمد و می
من حاضر استم حلقه را بوه توو رایگوان    : " گفت در جواب می ویش نیفسکی" خواهی؟ حلقه را به من بفروش، چقدر پول می

اما اگر توو  . بدهم، به شرط آنکه طی مدت زمانی که من میخورم و می نوشم تو قادر به جمع این حلقه ها در یک حلقه شوی
" بارهوا در رسوتوران    پوان ویوش نیفسوکی   بودینترتیب  ." پول مصرف غوذای شوام مورا موی پوردازی     مؤفق به این کار نشوی تو 

 .بدون آنکه شخصًا پول آنرا پرداخته باشد غذا صرف میکرد" آراگوی
را که از فرط حرص موتر مستعمل فوولکس واگوون را    پان موزولیفسکیمی خندیدند و ویش نیفسکی همه باالی این حکایت 

حاال دیگر این پولندی نه آنقدر در این . دادند در سفارت شوروی خریداری نموده بود مورد تمسخر قرار می "ناچیز"با پول 
 .کرد تا به نزدیکترین ورکشاپ برساند هایی کابل تیله می یموتر سوار می بود بلکه بیشتر آنرا در کوچه ها و میدان

اموا در عوین   . داد که خشنود و آسوده خواطر اسوت   نشان می و همیشه"  دور نماند"کرد از صحبت ها  کوشش میستاراستین 
 "امشب؟ فردا؟" شود؟ چی وقت پس اینکار آخراالمر شروع می: " کرد حال او فکر می
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سوالو  ، تو تقریبًا هیچ چیز نمی نوشی؟ شواید توو دیگور از تبوار     والیری: " نموده پرسید ستارستینبا تشویش رو به  ستانیسالف
 "خواهی چیزی دیگری بنوشی؟ م رو آورده ای؟ شاید تو مینباشی و به اسال *ها

 موی . دل جووش هسوتم  . ببخش دوست عزیز، احساس می کنم که گاسوتریت معودۀ مون زیواد شوده اسوت      : " در جواب ستاراستین
 ."ترسم شدت بیشتر پیدا نکند

 ."در این صورت از صرغ سمارق های شور نیز منصرف شو: " ستانیسالف
تواند، آنها صرف شور بوده اما تقریبًا تازه اسوتند، در آنهوا حتوی     سمارق ها را او خورده می: " گفت داخل صحبت شده هانه

 ."مادرم آنها را تهیه نموده. یک قطره سرکه هم نیست
 که قباًل هیچگاهی دوستانش را بخاطر ننوشیدن آزرده نموی سواخت، آنشوب صورف پیوک شوراب را نزدیوک لبوان موی          والیری

بسویاری از عالیوم   . توانند هر لحظه برای اجرای کدام وظیفوۀ مهوم احضوار کننود     کرد که او را می حساس میاو ا. برد و بس
جنورال هووای متعودد کوه طووی روزهوای اخیوور از     . بووه بگورام  بوبنووف سوفر غیور مترقبووۀ   . داد کووه فاینول نزدیوک اسووت   نشوان موی  

ایون طیواره هوا بوا راکوت       .رسوید  ا بوه ده نفور موی   تعداد آنه. بی. جی. صرف از طرف ادارۀ کی. کردند مواصلت می" مرکز"
 ...های روشنی انداز، این سر و صدا ها و هیجانات در سفارت

 

که در شروع ماه نوومبر او   د در حالیکه در منزل پولندی ها در عقب میز عید میالد مسیح قرار داشت به یاد آور ستاراستین
همیشه روابط بسیار تنگا تنگ با ببرک کارمل داشوت و شوخص    "خوست. "با وی مالقات کرد" خوست"به درخواست اجنت 

را " پرچم"مسؤول سازمان نظامی جناح  صالحیت های" خوست"کارمل هنگام ترک کابل به . بسیار نزدیک و معتمد او بود
فوالن  یاد آور شده بود که اعضای سوازمان نظوامی وی بوه کموک فوالن و      ستاراستین به " خوست"طی آن مالقات . سپرده بود

رژیوم  "قیوامی را بوه راه بیاندازنود و     نوومبر  ۱قطعات، و به امید حمایت عموومی موردم کابول و والیوات قصود دارنود بوه توأریخ         
که  روز پیروزی انقالب اکتوبر در شووروی اسوت آرزو دارنود    نومبر ۱و به تأریخ . را سقوط بدهند" منفور و فاشیستی امین

 .انستان را در چمن حضوری برپا نمایندرسم گذشت نظامی و مارش زحمتکشان افغ
پوس از شونیدن خبور    " دفتور "آمور  . رفت اوسادچیوقت نزد اتالف کوچکترین بدون  ستاراستینپس از دریافت اطالع مذکور، 

در تواالر اسوت و در    ایوانووف فورًا بوه میکروریوان بورو، بوه کلووب،      : " شد که عصبانی شده است امر کرد مذکور معلوم می
 ."ور متخصصین شوروی حضور دارد، به وی موضوع را گذارش بدهکنسرت آمات
بوه  " استشومام هووای توازه   " را پیدا نموده و از جنرال خواهش کرد تا با او برای  بوریس ایوانوفطی بیست دقیقه  ستاراستین

قتوی بوه آن دو از دور موی    و. آندو باالی راه رو های که میان بالک های پنج منزله بودند بوه قودم زدن پرداختنود   . بیرون براید
سووفید بووا پسوور ضووعیف الجثووه کووه از آسووتین پوودر گرفتووه در مووورد مسووائل   مووو رسووید کووه یووک پوودر نگریسووتی چنووین بووه نظوور مووی

 .خانوادگی صحبت می کنند
مالقوات  " خوسوت " ، هرچه زودتر با والیری: " گفت ستاراستینایوانوف را نیز ناآرام ساخت، او خطاب به " خوست"اطالع 

در صوورتیکه موا   . توانند منجر به ناکامی شوند تحرکات قبل از وقت می. و بگوئید که هنوز برای قیام کردن وقت است کنید
 ."به اشتراک و کمک سازمان نظامی پرچمی ها ضرورت پیدا نمائیم ما به آنها از طریق شما خبر خواهیم داد

خوواهش کورد توا    " خوسوت "و از " مرکوز "اشاره به توصیه های مجددًا با اجنت مالقات کرده و با  ستاراستینفردا صبح وقت 
کوشش کرد با اسوتفاده از رنوگ و بووی فلکوور افغوانی متلوی را کوه خوود در          ستاراستین. قیام مسلحانه را  فعاًل معطل بسازند

." مضور واقوع شوود   توانود بوه معوده     میوۀ نارسیده می: " همان لحظه ساخته بود به عنوان حسن تأئید حرفهایش به زبان بیاورد
یعنی اینکه شما از ما حمایت خواهید کرد؟ یعنی که بزودی روز نجوات خواهود   : " از سخنان والیری خشنود گردید" خوست"

 ."کنند رسید؟ من تمام زندگی معتقد بودم که شوروی ها هیچگاه دوستان خود را در روز بد رها نمی
اینکه کرملین چی پوالن هوای   . دانم که مسائل چگونه پیش خواهند رفتمن دقیق نمی : " در جواب با تواضع گفت ستاراستین

 ."را که از من خواستند به شما بگویم، به شما رساندم یمن صرف چیزهای. در رابطه به افغانستان دارد خبر ندارم
یک پیالوه  " و با وی خواست تا به دفترش سری بزند  ستاراستیندر پایان روز کاری از اوسادچی تقریبًا یک هفته بعد از آن 

در یکووی از . ت کردنوود، منجملووه نووه تنهووا در بووارۀ کوواربزیووادی صووح آنهووا در مووورد مسووائل. بنوشوود" نیوواکُک پیووکقهوووه بووا یووک 
 : پرسیدوالیری بطور غیر مترقبه از " دفتر"لحظات آمر 

 "دلخواه تر خواهد بود؟ ها باشد به نظر تو کدام طریقۀ از بین بردن امین که در مطابقت با خصوصیات ملی افغان" 
به عقیدۀ من او را باید وطنپرستان افغان از بین ببرند، و بهتر می بود اگور ایون کوار را خلقوی هوا انجوام       : " جواب داد والیری

او باید در انظار عام، با فیر های پی در پی به روی او از بین برده شود، یا اینکه جالد خود را یکجوا بوا وی بوا بموب     . بدهند
چنین یک عملی نهایوت اثور کوذار و شوجاعانه بووده و در مطابقوت بوا عنعنوات         . قاتل باید نیز از بین برود. ی منفجر بسازددست

 ."افغانها قرار دارد
 "چنین یک شخصی را از کجا می توان پیدا کرد؟: " گفت اوسادچی
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دانیوود کووه مووردم زیووادی از امووین  مووی شووما." اگوور الزم باشوود در ظوورف چنوود روز پیوودا مووی کنوویم: " گفووت در جووواب ستاراسووتین
در ایون صوورت صورف    . متضرر گردیده اند و بسیاری از آنها حاضر هستند حتی به قیمت جان خویش از وی انتقام بگیرنود 

 ."به سالح و بوجود آوردن صحنۀ معین ضرورت خواهد بود
 "موم شود چی فکر می کنی؟سدر مورد آنکه امین م: " گفت اوسادچی

قتول  . آنهوم زنوان سوالخورده   . کنند دانم از زهر در افغانستان صرف زنها استفاده می تا جائیکه من می: " سخ دادپا ستاراستین
 ."تواند ترحم را در مقابل وی برانگیزد و باعث تنفر علیه قاتل او شود امین به وسیلۀ زهر می

طوور، تصوادفی یواد آور شودم توا نظور        این موضوع را مون هموین   والیریبه هر صورت، : سپس تبسمی نموده گفت اوسادچی
و در حالیکوه موضووع صوحبت    ." بگذار این امین فعاًل بدون هرگونه بیماری زنده باشود . شرق شناسی مانند تو را داشته باشم

تو فکر نمی کنی که ُکنیاک قهوه را خراب می سازد یا قهوه ُکنیاک را خراب می سازد؟ شاید بهتر : " داد افزود را تغییر می
 "شد آنها را جداگانه نوشید؟با
 

 1۱موان اغلوب بوه تواریخ     گبوه   .را بوه یواد آورد   19۱9سوال در حوال تموام شودن، یعنوی       اندوه بار یکی از خاطرات ستاراستین
که از مسکو آموده بوود نوزد خوود خواسوته      ( کشف خارجی)ریاست عمومی اول  معاون جدید کیر پیچینکوجنرال  دسمبر او را

 :ودنظر او را پرسیده ب
برسانید توا او اقوداماتی را بورای قیوام اعضوای      " خوست"، شما می توانید در زود ترین فرصت به اجنت خود به نام والیری" 

 ."امروز شب کار این رژیم باید یک طرفه شود. سازمان نظامی پرچمی ها علیه رژیم امین روی دست بگیرد
یک یا دو سواعت موی تووانم تمواس بگیورم، البتوه اگور او در کابول          طی" خوست"فکر می کنم که با : " والیری جواب داده بود

بطور مشخص به او باید چی بگویم؟ کدام عالمت باید نشوانۀ شوروع قیوام بورای پرچموی هوا باشود؟ در کجوا آنهوا تمرکوز           . باشد
 "بیابند؟ سالح های که آنها بکار خواهند برد در کجا می باشد؟

اعضوای سوازمان نظوامی مکلوف نیسوتند در      . ه رژیوم اموین امشوب سوقوط داده خواهود شود      به آنها خبر بدهیود کو  : " کیر پیچینکو
وظیفوۀ عمودۀ آنهوا عبوارت از آن خواهود بوود توا بوه وظوایف خوود در قطعوات اردو و            . عملیات هجومی به قصر اشوتراک کننود  

ر کابول و دیگور شوهرهای    پولیس بیایند و اوضواع را در قووای مسولح عوادی سواخته و سوپس در اقودامات بخواطر توأمین نظوم د          
 ."افغانستان سهم بگیرند

 ."من فهمیدم. شود اطاعت می: " که از فرط درک اهمیت وظیفه بی حرکت مانده بود گفت ستاراستین
بمجورد  . مالقوات کورد  " خوسوت "کووه آسومائی بوا اجنوت     بزودی در یکی از پس کوچوه هوای خلووت کابول در ناحیوۀ       ستاراستین

 ."من فورًا رفقایم را در جریان میگذارم: " کم بود به رقصیدن بپردازد، او گفت" خوست"راتی شنیدن سخنان مأمور استخبا
عفوو کون   : " او را بالفاصله نزد خود احضار نموده خاطر نشوان سواخت  اوسادچی به سفارت برگشت  ستاراستینپس از آنکه 

. توقوف کنود   ل اجنت خود را پیدا کن و بگو عاج. ددگر گذاشته بود فعاًل ملغی می کیرپیچینکو، وظیفۀ را که برای تو والیری
 ."شود سرنگونی امین موکول می

شدن فقوط  یک چیز گفتم و حاال با سپری " خوست"یک ساعت پیش من به ! شما مرا چی فکر کرده اید: " فریاد کشیدوالیری 
 "بروم خودکشی کنم؟ دیگری بگویم؟ من حاال چی کنم؟  نیم ساعت باید به وی چیز

توو بایود بودانی    . ها را بشنوم؟ من به هیجان های توو ضورورت نودارم    تو کی هستی که من باید از تو چنین حرف: " دچیاوسا
بورو بودون اتوالف وقوت     (. غ جانبواز . در چوی حلووای موا غوطوه میوزنیم     : در متن آمده اسوت ) که در چی حالتی ما قرار داریم 

 ."که شور نخورد نماش تفهیم و برایکن شود پیدا  خود را از هر جا که می" خوست"
 

 . . .دودسمبر روزی ثقیلی ب 1۱، بلی
 

خوانم  )! شوانوونی پوانی ای پوانوی   : " ، پیکش را بلند نموده گفتمی باشد ر مهمانی نزد پولندی ها به یاد آورد که د ستاراستین
بگوذار عودالت خداونودی    . بنوشویم " ادرمو و  فرزنود  -خدا: "د به خاطر روز زیبای میالد مسیحبیائی( پولندی! )ها و آقایان عزیز

 !"بگذار عیسی ما را ببخشاید و گناه های ما را عفو کند! ابلیس به سزای اعمال خود برسد! صورت بگیرد
. و صدا به راه انداختند ظروف باالی میز به لرزه در آمده و سر. شنیدند را صداهای مهیبی والیریبالفاصله پس از سخنان 

 .ثقیل و مملو از بارهای عظیم بود که در کابل فرود می آمدند این صدای طیاره های
 ."شروع شد: " درک کرد ستاراستین

 ."شود که خداوند شعار ترا شنید می بینی والیری، دیده می: " دیپلومات پولندی شوخیگونه گفت
 

***   
سووی و وزراء بوورای صوورف غووذای دسوومبر حفوویظ اهلل امووین یوواران نزدیووک خووود را از قبیوول اعضووای بیوووروی سیا 2۱پنجشوونبه 

برخی از مدعوین با خانم های خوویش آموده بودنود و بورای آنهوا در میزهوای جداگانوه غوذا          . چاشت به اقامتگاهش دعوت کرد
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اموا  . بهانۀ فورمالیتۀ این ضیافت برگشتن عضو بیوروی سیاسی دستگیر پنجشویری از سوفر بوه مسوکو اعوالم شوده بوود       . چیدند
خواست هر چه زودتر اقامتگواه جدیود خوود را     او با بی طاقتی می. گری نیز برای دعوت مهمان داشتامین یک دلیل مهم دی

 .به همه نشان بدهد و از دفاتر رسمی و اتاق های نشمین آن تعریف کند
 و بودین  دعووت نمووده   قبل از صرف غذای چاشت امین مهمانان را به صفۀ وسیعی که در برابر دفتور کواری او قورار داشوت    

که قصر را محاط نموده بود ُکردهای گل و درختوان کواج شوانده شوده و      ه ایدر تپ. نمایش دادتیب منظرۀ منطقه را به آنها تر
در عمارت بلند منوزل کوه در همجووار سواخته شوده بوود رسوتوران عصوری بورای محافول سورور و خوشوی هوای آینوده اعموار                

اکمال نرسیده بود نظامیان گارد و دیگور واحود هوای جنگوی جابجوا شوده        در سربازخانۀ که هنوز تعمیر آن به پایۀ. گردیده بود
نموای خوارجی قصور را واحود هوای قووت هوای خواص اتحواد          . های نیمه گور در زمین نیوز بوه نظور موی رسویدند      بودند، تانک

 .شوروی محافظت می کردند
 چند حلقۀ محافظین توأمین موی   طتوسنیت قصر اما ام. دیوار های حصار گونه مانند ارگ در اینجا نیستند: " امین توضیح داد

 ."مگس هم داخل شده نمی تواند. شود
اینکوه در آن لحظوه آنهوا در موورد خوود      . اعضای بیوروی سیاسی با تحسین و تحیر به این همه شکوه و زیبایی می نگریستند

 .کردند، صرف به خدا معلوم است منشی عمومی حزب چی فکر می
. صورف غوذای چاشوت در یوک فضوای دوسوتانه و بالتکلیفوی صوورت موی گرفوت          . هوا جوا گرفتنود   اندکی بعدتر هموه عقوب میز  

وقتیکه دستگیر پنجشیری به دلیل توصویۀ اکیود داکتوران مبنوی بور      . صاحب خانه با خشنودی تمام شخصًا مراقب همه چیز بود
شاید تو در مسکو به : " ه گفتمراعات رژیم غذائی از صرف سوپ گوشت خودداری نمود، امین با او دوستانه شوخی نمود

. مالیمی کرده و به معنی شوخی پی بورد  پنجشیری نیز تبسم. بلند خندیدند همه با صدای." غذاهای کرملین عادت کرده باشی
: را که قباًل به امین گفته بود به همه تکرار کرد یهایش را پاک نموده و یکبار دیگر چیزهای پنجشیری با دستمال کاغذی لب

ی شوروی از روایت مرگ تره کی و تعوویض حاکمیوت در کشوور کوه مون بوه آنهوا ارائوه نموودم راضوی بووده و سوفر             رهبر" 
پنجشویری هکوذا عوالوه نموود کوه اتحواد شووروی        ." اینجانب به مسکو روابط میان دو کشور را هرچوه بیشوتر اسوتحکام بخشوید    

 .کمک های وسیع نظامی را به افغانستان اعطا خواهد کرد
 :ه با نگاه پیروزمندانه همه حاضرین را نگریسته گفتصاحب خان

من به شما همیشه می گفتم که همسایۀ کبیر هیچگواه موا   . فرقه های شوروی همین اکنون در راه رسیدن به اینجا قرار دارند" 
دارم و موا   قورار  گرومیکوو مون در تمواس دایموی بوا رفیوق      . رونود  همه چیز ها بسیار عالی پیش می. را در بدبختی نمی گذراد

یکجووا روی آن کووار مووی کنوویم کووه چگونووه بووه شووکل بهتوور موضوووع کمووک هووای نظووامی اتحوواد شوووروی را بووه افغانسووتان بوورای  
 ."جهانیان بیان داریم

بلی، رفیوق اموین، رهبوری کمیتوۀ مرکوزی حوزب کمونیسوت شووروی خوواهش کورد توا بوه شوما سوالم               : " پنجشیری به یاد آورد
 ." کنند ا برسانم، آنها همچنان سهم شما را در داعیۀ انقالب نهایت بلند ارزیابی میبرادرانه و کمونیستی آنها ر

من حتمًا این موضوع را در خطابۀ رادیوی خوود بوه موردم افغانسوتان کوه اموروز شوام پخوش         : " امین به نوبۀ خود یاد آور شد
 "راستی کارمندان تلویزیون اینجا استند؟. خواهد شد خاطر نشان می سازم

بوا آنهوا رئویس عموومی اموور سیاسوی       . آنها منتظر استند تا شوما بیکوار شووید، پوائین در منوزل اول اسوتند      : " داد توضیح دادجان
 ."اقبال قرار دارد

لمورو افغانسوتان بیوان دارد، ضومنًا او     قرا در  امین قرار بود در خطابۀ خود عنوانی مردم علل حضور عساکر اتحاد شوروی
داشت که عسواکر موذکور بور اسواس خوواهش رهبوری افغانسوتان بخواطر دفواع از تمامیوت ارضوی،             باید با صراحت اعالم می

 .حاکمیت ملی کشور در برابر تهاجم خارجی آمده اند
برخی از مهمانوان بوا اشواره بوه کارهوای      . پس از صرف پلو همه به تاالر دیگری که در آنجا چای را آماده نموده بودند رفتند

 .رک گفتندعاجل در شهر قصر را ت
همووه را احسوواس بووی سووابقه و  : تقریبووًا همووه همزمووان احسوواس بوودی کردنوود . در همووین اثنووا اتفوواقی غیوور قابوول توضوویحی رخ داد 

 :وزیر مالیه میثاق با تشویش از امین پرسید. گرفته بود خواهند بخوابند فرا اینکه می وحشتناک
 "باشند؟شاید غذا خوب نبوده باشد؟ و چیزی را در آن مخلوط کرده " 

آنها از هر خوراکه قبل از آنکه آنرا روی . تشویش نکن، آشپز و داکتران رژیم غذای اتباع شوروی استند: " امین جواب داد
 ."میز بگذارند کنترول بعمل می آورند

را  میثاق صرف شانه هایش را تکوان داده و در حالیکوه از دیووار محکوم گرفتوه بوود بوا عجلوه بوه بیورون رفوت توا هووای توازه              
او در مووتری کوه   . هوا سورد بوود، بورف باریوده بوود، میثواق در هووای آزاد انودکی خوود را بهتور احسواس کورد            . استشمام نماید

در دفتور خوود در کووچ غلطیوده و بخوواب عمیوق فورو        . انتظار وی را می کشید نشسته و به طرف وزارت خانۀ خویش رفوت 
 .رفت
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مهمانان امین یکی پی دیگر در کووچ هوا یوا هوم مسوتقیمًا بواالی       . یان داشتدر داخل قصر در این وقت حوادث غیر عادی جر
محوافظین داخول   . گرفتوه بوود   بعضوی هوا را خنوده هوای عصوبی دوامودار فورا       . گردیدند قالین می غلطیدند و فورًا بی هوش می

قووای مرکوز داکتوران را     به تلفون ها حمله بردنود توا از سوفارت شووروی و شوفاخانۀ     که از ترس به وحشت افتیده بودند قصر 
 .بخواهند

صرف پنجشیری به حال خوود بواقی مانوده بوود و بوا تعجوب بوه یواران         . بیماری عجیبی به یکبارگی همه را از کار انداخته بود
محافظین در حالیکه جسم نرم شدۀ امین را محکم گرفته بودند به وی کمک کردند توا بوه   : امین استثنا نبود. خود می نگریست

 .به مجرد رسیدن به چپرکت صاحب خانه بالفاصله به خواب عمیق فرو رفت. رسدچپرکت ب
مادۀ خاص که با سوپ مخلوط شده بود اینبار هموان اثوری را کوه در نظور     . این بار اشتباه نکرده بود" آشپز" شد که  دیده می

اول، زهر بالفاصله تأثیر کرد، نه . ندولی این دفعه نیز بندش های تأسف باری رخ داد. گرفته شده بود از خود به جا گذاشت
" کووچکی "دوم، آنهائی که این عملیات را پالن کرده بودنود، مداخلوۀ عنصور    . حوالی شام، زمانیکه اشغال قصر پالن شده بود

 «حبیبوی جنرال والیوت   »داکتران شوروی که در رأس شان افغان و همچنان  دکتران. را به نام داکتر، از نظر انداخته بودند
آنهوا آموده بودنود توا رئویس دولوت و حوزب را نجوات         . ر طبیب شفاخانۀ قوای مرکز قرار داشت فورًا بوه محول واقعوه رسویدند    س

جنورال حبیبوی و معواون وی، دو دگوروال      : تاج بیگ رسید قورار ذیول بوود   " ترکیب گروپ عاجل طبیبانی که به قصر . بدهند
کوه توا هنووز از     توابییف  داکتور سوفارت را شوخص سوفیر    . ها و نرس ، دو داکتر از سفارت شوروی(داکتران نظامی)شوروی 

 .عملیات آغاز شده در جریان نبود فرستاده بود
. برای بعضی هوا مراسوم امالوۀ معوده را مسوتقیمًا در قصور بوه راه انداختنود        . برخی از مهمانان را فورًا به شفاخانه انتقال دادند

معدۀ او را پاک کاری کردنود و سویروم را بورایش    . وی رفیق امین معطوف بودالبته واضح بود که توجه بیشتر داکتران به س
آشپزخانه و پیشخدمتان که غذا را سرویس کورده بودنود دسوتگیر شووند،      اد امر کرد تا فورًا تمام پرسونلجگرن جاند. گذاشتند

و  میخائیول . ت" آشوپز " نمودنود، اموا   تمام پرسونل افغوانی را دسوتگیر   . خوراکه ها و نوشیدنی ها برای آزمایش فرستاده شوند
 .متخصصین رژیم غذائی توانستند عندالموقع قصر را ترک گفتند

 
چورا اینهموه در خانوۀ مون     : " حفیظ اهلل امین پس از چند ساعت بی هوشی، چشمانش را باز نموده با تعجب از داکتران پرسوید 

وقتیکوه   شوام  ۱:30درست سواعت  . اما خاموشی دیر دوام نکرد. داد کسی به او جواب نمی" اتفاق افتید؟  اینکار را کی کرد؟
گوچ از چوت هوا    . تاریکی زمستان در عقب کلکین ها غلیظ تر گردید، چند انفجار مهیب دیوارهای قصر را به لرزه درآوردند

و . دشو  ریخت، طنین شیشه های شکسته بگوش رسید، فریادهای هراس انگیز پیش خدمتان و محافظین از هر سوو شونیده موی   
ایون مرموی هوای    . موی سواختند فیور شودند     مختول تقریبًا بالفاصله به تعقیب آن مرمی هوای روشونی انوداز کوه تواریکی شوبانه را       

 .وقفه گردید و صدای انفجارها بال شدند و سر ردیابی کننده از هرسو به طرف قصر انداخت می
باالی قصور طوفوان چنوان    . ه گذاری به حیات خود پایان دادکه قبل از آن وجود داشت، آنًا، فورًا، بدون هرگون یچیزهای تمام

. یک آتشی شروع شده بود که حتی مجال فکر کردن در بارۀ کدام تروریستی که به عمارت رخنه نموده باشد دسوت نموی داد  
همووه یووک خووواب  قیووام پرچمووی هووا؟ حملووۀ شورشوویان؟ یووا ایوون  آیووا کسووی بووه خیانووت متوسوول شووده بووود؟   مگوور ایوون چووی اسووت؟  

 حشتناکی بیش نبود؟و
خوانم او، پتمنوه و وزیور داخلوه     : در نزدیکی چپرکوت او دو نفور قورار داشوتند    . امین سر سنگین شده اش را از بالشت بلند کرد

 : شد گفت با دیدن وزیر داخله امین با صدای که به سختی شنیده می. فقیر که لحظاتی پیش از شهر رسیده بود
 ."دهم از دست می فقیر، به گمانم من عقل خود را" 

 . رسیدند دیگر در منزل اول بگوش میی در این میان بمب های دست صدای فیرها و انفجار
 ."به من ماشیندار بدهید: " امین کوشش کرد از جایش برخیزد و با صدای نحیف خواهش کرد

 "خواهی فیر کنی؟ باالی شوروی ها؟ همسرش از وی پرسید باالی کی تو می
 .همه چیز را درک کرده بودهمسر امین دیگر 

: که در آن زمان به کابل اعوزام شوده بودنود سوهم گرفتنود     ایتقریبًا همه قوت های عمده  " تاج بیگ"در عملیات هجوم به قصر 
(. آلفوا ) ”A“و  " زینیوت " گوروپ هوای    199وسوتروتین، با ترکیب مکمل آن، تولی کوماندو تحت قومانودنی  " ها کندک مسلمان"

ذریعۀ طیواره مواصولت کورده بودنود حرکوت موی        قبل کوماندو اردوی شوروی که چندی 103منسوبین فرقۀ برای حمایۀ آنها 
 .نمودند

 .امین هیچگونه چانسی برای آنکه جان به سالمت ببرد نداشت

                                                           
199
او همچنان به حیث . و رتبۀ دگر جنرالی تفویض گردید" قهمرمان شوروی"به وستروتین چندی بعد از  این حوادث لقب : " توضیح نویسندگان 

 ."نیز کار کرد( معادل ولسی جرگه در افغانستان) روسیه " دومای"معین وزارت ضد حوادث و وکیل 



 مبتال میگردیدیم( هجوم به افغانستان) Aچگونه ما به بیماری وایروس  غوث جانباز: ترجمه
 والدیمیر سنیگیریوف و والیری ساموونین: نویسندگان

 
 

 

 333 از 323

 

وقتیکه زد و خورد ها در قصر به منزل دوم رسیدند اموین در وجوود خوود قووت یافتوه از چپرکوت برخاسوته و در حالیکوه در         
. دو دستش تیوب های سیروم بود که با سیم ها پیچانیده شده و سوزن های آن در رگ های او داخل بودند به دهلیز برامد هر

و جرقوه   امین در حالیکه نیکر و زیر پیراهنی به تن داشت: " بعدها بخاطر می آورد الکسییفیکی از داکتران نظامی به نام 
نهوا تیووب سویروم قورار     در آ( تو گوئی بمب هوای دسوتی را گرفتوه بوود    )لند گرفته که های آتش از او بر میخاستند با دستهای ب

در همین اثنا سور و صودای گریوۀ کوودکی بوه گووش رسوید و از یکوی از اتواق هوای           . در دهلیز این سو و آنسو می دویدداشت 
دیود بوه طورف او دویود و      طفلوک وقتوی پودرش را   . ها به رویش موی ریخوت بیورون آمود     همجوار پسر پنج سالۀ امین که اشک

از طوفوان آتوش   ( میوزی بورای نوشوابه هوای الکوولی     )هردو کوشش کردند در عقوب بوار   پدر و پسر  . پاهایش را محکم گرفت
داد، پارچه های بم های دستی به  پنهان شوند، در عقب همان باری که ساعاتی قبل امین با افتخار انرا به مهمانانش نشان می

: از لحظاتی، وقتیکه نتیجۀ نبردها دیگر روشن بود، تعدادی از اشوخاص نزدیوک جسوم بوی نفوس آمدنود      پس . آندو اصابت کرد
آنها امین را به پشت دور داده، عکس های را که با خود آورده بودنود بوا قیافوۀ جسود مقایسوه      .    دو تبعۀ شوروی و دو افغان

ها از تفنگچه باالی صوورت کسویکه کوه     یکی از افغان پس از آنکه معتقد گردیدند که اشتباهی صورت نگرفته است،. نمودند
 .انقالب ثور بود فیر کرد" قوماندان"لحظاتی پیش رئیس دولت افغانستان و 

ول دسوته هوای خواص    و مسوو ( شوف خوارجی قووای مسولح شووروی     یوا ک . یو. آر. مربوط جی) کولیسنیک آمر عملیات دگروال
سپس جسود اموین را کوه در پورده     . حفیظ اهلل امین را به امضاء رساندندسند شناسائی جسد .( بی. جی. کی)دروزدوف جنرال 

در نزدیکوی او اجسواد دو فرزنود او    . گور کردند"  ها کندک مسلمان"رداشتند و در محل استقرار بپیچانیده شده بود بالفاصله 
 .دفن نمودندرا که حین هجوم به قصر به قتل رسیده بودند نیز 

تلفوات  . به قتل رسیدند    بیست و پنج افغان، منجمله همسر عضو بیوروی سیاسی شاه ولی" تاج بیگ"در مجموع در قصر 
و " هوا  کنودک مسولمان  " ، چهوارده تون کشوته در    .بوی . جوی . پنج تون در گوروپ هوای خواص کوی     : جانب شوروی قرار ذیل بود

که شخصًا ادارۀ  بویارینوفدگروال " باالشیخه"آمر مرکز . منسوبین کوماندو، تعداد زخمی ها به بیشتر از صد تن می رسید
که برای نجوات   ویکتور کوزنیچینکوفداکتر نظامی به نام  دگرمن  . را بدوش داشت حین عملیات کشته شد" زینیت"گروپ 

 .امین آمده بود توسط مرمی تصادفی به قتل رسید
 کریوچکووف رسوید   نقویص موی   هنگامیکه جنگ هنوز در اوج خود بود و از داخل قصر به سفارت شوروی معلومات ضود و 

خاطر نشان ساخت که امین زنوده را آنهوا    بوگدانوفاو با وضاحت تمام به . تماس گرفتبوگدانوف به وسیلۀ مخابرۀ مخفی با 
 ".را باید ختم کرد" خط اول: " شوروی با رمز تأکید کرده بود. بی. جی. رئیس کشف خارجی کی. کار ندارند

 ."نفر اساسی ختم گردید" : لی همزمان از چند چینل به مسکو خبر دادندشام به وقت مح 3:30حوالی ساعت 
 .اما این ختم نبود

 .ثور می گفتند خاتمه یافته بود" انقالب"مرحلۀ اول " صرف چیزیکه بعد تر به آن 
 

 

 به عنوان سخن آخر
 
 

 گفتگوی نویسندگان
 

 : والدیمیر سنیگریوف
 

ما من بوا احسواس دوگانوه  کوار مربووط خوود را بواالی کتواب مشوترک موا بوه پایوان             ، نمی دانم شما چی فکر می کنید، اوالیری
قابول یوادآوری اسوت کوه     . از یک طرف رضایتمندی معینی وجود دارد که یک کار بزرگ و دشواری به پایان رسید. رساندم

. ها و افکار خودم می باشود  اینکار ثمر جست و جوی سالهای دراز، مالقات ها، مصاحبه ها، مطالعۀ منابع گوناگون، اندیشه
مون هوراس دارم کوه نوزد     . اما از سوی دیگر احساس آنکه موضوع پایان نیافته و تمام چیزها گفته نشده اند مرا رها نموی کنود  

آیوا مسوکو بایود در    : و در این زمره، یکی از سؤالهای اساسی عبوارت از آن اسوت کوه   . خوانندگان سؤالهای زیادی باقی بمانند
اینطور ظالمانه عمل میکرد، و بدینترتیب ناخواسته در حلقۀ بالوقفۀ سورنگونی هوای خشوونت آمیوز لیودران افغوان        برابر امین
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 ."دو تن افغان سروری و گالب زوی بودند که در عملیات اشغال قصر در ردیف دوم قرار داشتنداین : " توضیحات نویسندگان  

201
تلف شده بودند " تاج بیگ"اینکه چی تعداد افغانها در چهار اطراف قصر . حرف از تلفات صرف در داخل قصر میرود: " توضیحات نویسندگان  

 ."عداد آنها به چند صد نفر میرسدبه اساس بعضی از احصائیه ها ت. دقیقًا معلوم نیست



 مبتال میگردیدیم( هجوم به افغانستان) Aچگونه ما به بیماری وایروس  غوث جانباز: ترجمه
 والدیمیر سنیگیریوف و والیری ساموونین: نویسندگان

 
 

 

 333 از 321

 

رهبران شوروی در رابطه به موضوع از بین بردن تره کوی چشوم پوشوی    : سهیم میگردید؟ آیا سناریوی دیگری امکان داشت
خوویش بوا اموین اداموه میدهنود؟ در اینصوورت، احتموااًل بایود از          میکنند و تو گوئی هیچ چیزی اتفواق نیفتیوده بوه همکواری هوای     

: شوما ببینیود  . اعزام قوای ما بوه افغانسوتان جلووگیری موی شود و از بوروز اینهموه عواقوب نواگوار جلووگیری صوورت میگرفوت            
 .استعداد های کاری امین به مراتب باالتر از لیدر قبلی افغانستان بود

بوود؟ اگور چنوین بووده باشود،      . ای. آی. آیوا اموین اجنوت سوی    . وضوع تا کنون هم ادامه دارندجر و بحث ها در رابطه به این م
قووس صوعودی  خوود را موی پیموود بوه راسوتی هوم دالیول جودی بورای مداخلوۀ نظوامی              " جنگ سورد "پس مسکو در آنزمان که 

 بودن امین واقعیت نداشته باشد؟اما، اگر موضوع اجنت . داشت، تا از منافع خویش در این ناحیۀ ستراتیژیک دفاع نماید
شوما بوه   . با تأسف باید خاطر نشان بسازم که پیرامون موضوع مذکور میان ما و شما نیز اختالف نظرات جدی بروز نمودنود 

صورت قطع به آن نظر هستید که رهبوران شووروی دالیلوی بورای آنکوه اموین را در همکواری هوای مخفوی بوا اضوالع متحودۀ             
مون بوه نوبوۀ خوود بواور محکوم بوه بورعکس آن دارم، و تأکیود میکونم کوه افسوانۀ اجنوت              . ، نزد خود داشتندامریکا مظنون بدانند

 اقودامات اتخواذ  را بورای  کورملین  اختراع نمودنود توا بودینترتیب     19۱9در سال . بی. جی. بودن امین را در اعماق دستگاه کی
بگذار او در موورد  . استدالل خویش را به قضاوت خواننده بگذاریمبیائید، تا نظریات و . در افغانستان وادار نماید قاطعانه تر

 .ما قضاوت کند
 

 :والیری ساموونین
 

من نیز مانند شما که نویسندۀ محترم و مشترک این کتاب هستید به همین عقیده هستم که موضوع ارتباط داشوتن  . موافق هستم
البتووه ایوون . بوودون شووک موضوووع بسوویار دلچسووپ اسووت. ای. آی. حفوویظ اهلل امووین بووه شووبکه هووای اسووتخباراتی سووی( یووا نداشووتن)

همیشه توجه مردم را بوه خوود جلوب موی     " هیجان انگیزجاسوسی" موضوع قابل درک است چون روایت های اسرار آمیز و 
در صوورتیکه اموین بوه راسوتی اجنوت      (: طوریکوه بسویاری هوا فکور میکننود     )من همچنان با این نظر نیوز موافقوت دارم    . نماید

البتوه اینکوه ایون    . بوده باشد، پس فیصلۀ رهبوری شووروی در رابطوه بوه از بوین بوردن خواین درسوت بووده اسوت          . ای. آی. یس
ولوی اگور اموین بوا شوبکه هوای جاسوسوی امریکوا ارتبواط          . فیصله به جا بوده یا خیر، عاقالنه بووده یوا نوه، بحثوی اسوت جداگانوه      

اموا مون موضووع    .  شاید بهتر باشد گفته شود که جنایوت را مرتکوب شوده انود    نداشته، بنابرین رهبران کرملین اشتباه بزرگ و 
. امین را با ضروری بودن یا غیر ضروری بودن از بین بردن او نمی خواهم در ارتباط مستقیم قورار بودهم  " جاسوس بودن"

 . این موضوعات تفاوت دارند، با آنکه به شکلی با همدیگر مرتبط استند: من باور دارم
، به یاد بیاوریم که چی معلوماتی را پیرامون متهم بودن اموین بوه تعلوق داشوتن وی بوه شوبکه هوای جاسوسوی امریکوا در          بیائید

 .اختیار داریم
 

 :والدیمیر سنیگیریوف
 

بوا فعوالین   : در آغاز میخواهم بگویم که حوین مطالعوۀ توأریخ معاصور افغانسوتان، مون بوا اشوخاص کواماًل مختلوف مالقوات کوردم            
. راتیک خلق، لیدران اپوزیسیون اسالمی، سیاسوتمداران شووروی، دیپلوماتهوا، موأمورین اسوتخباراتی، بوا جنرالهوا       حزب دیموک

بسویاری از ایون اشوخاص کوه نوزد      . بودن امین را جدی تلقی نمی کردند" جاسوس"هیچگاه روایت !( اکثریت مطلق)اکثر آنها 
 .اگر الزم بیافتد میتوانم از نام های یادآور شوم. می شمارندمن اعتبار زیاد دارند، بصورت قطع این نظریه را مردود 

 

 :والیری ساموونین
 

: بوه احتموال قووی برخوی از قهرمانوان کتواب موا در نظور اسوتند ماننود          . می توانم حدس بزنم که حرف از کی ها در میان اسوت 
، مشوواور وزارت امووور ارازوفهوو، مشوواور حزبووی زاپالتووینو  گوریلوووف، جنرالهووا هریووک پاولووفسووکیمعوواون وزیوور دفوواع 

اموین  . بنابر خصوصیات وظیفوی اشخاص مذکور تقریبًا هر روز با حفیظ اهلل اموین مالقوات میکردنود   ... سافرونچوکخارجه 
استقبال میکرد و نشان میداد که آمواده اسوت هور مشوورۀ آنهوا را در نظور       " هالیوودی اش"همیشه از آنها با آغوش باز و تبسم 

در . افسوس کوه اموین ماننود یوک سوگ دم نداشوت      (. البته صرف در ظاهر چنین بود)توصیۀ شانرا دنبال کند بگیرد و هرگونه
مشواورین موذکور از چنوین یوک     . اینصورت دم مذکور هر بار با دیدن این مشاورین احترامانه به شورک خووردن میپرداخوت  

 .ستثنی بودندالبته  نه همه، بعضی ها م. امین بسیار راضی و خشنود بودند" محبت"
وجوود  " شخصوی " در ایون روابوط هیچگونوه رنوگ و بووی      . با امین معطوف گوردد  پوزانوفتوجه خاص باید به روابط سفیر 

بوه مون هودایت میرسود توا بوه اموین کوه رئویس دولوت           . من باید وظیفۀ خود را انجوام دهوم  : " میگفت الکساندر پوزانوف. نداشت
مون بایود سوعی بوه خورچ بودهم توا او را در موورد ایون یوا آن           . شووروی را برسوانم   است این و آن پیشونهادات و نظریوات جانوب   

مون  . من اینکار را انجام داده و متعاقبًا به مرکز راپور مفصول را در موورد تطبیوق هودایت موی فرسوتم      . موضوع معتقد بسازم
یوا عودم موافقوت وی بوا جانوب      مسکو را در جریان نظریات امین پیرامون موضوعات مختلف قورار میودهم، در بوارۀ موافقوت     
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ایون کوار مون    . مون بایود پروگورام مبوادالت کلتووری را فوراهم سوازم       . شوروی، من نمی توانم اقودامات تشوریفاتی را انجوام دهوم    
ثور خیانت کرد یا خیر، به من " انقالب"است یا خیر، اینکه به . ای. آی. اینکه امین جاسوس سی. این وظیفۀ من است. است

اینگونوه اشوخاص در سوفارت موا کوافی وجوود       . کوار کننود  " اشوخاص خواص مسولکی   "بگذار باالی ایون موضووع    .ارتباط ندارد
 ."دارند

 :والدیمیر سنیگیریوف
 

، یعنوی کشوف خوارجی    .بوی . جوی . ، بطور مشخص بسیاری از مسؤولین ریاست عمومی اول کی"اشخاص مسلکی" اما حتی 
. کردند کوه شوبکه هوای اسوتخباراتی امریکوا اموین را اسوتخدام نمووده انود         حین صحبت ها با من هیچگاه صد در صد تأکید نمی 

حودس  : غالبًا موضع این اشخاص به طور توحیدی قرار ذیول بوود  . البته آنها چنین امکان را می پذیرفتند ولی نه بیشتر از این
کوه اموین بصوورت عینوی بوا      حورف اساسوی در آن اسوت    . زدن در مورد آنکه لیدر افغانستان جاسوس بود یا خیر معنوی نودارد  

هموین مسوئله نقوش عموده را در     . و  همچنان به منافع ملی ما ضرر میرسواند " انقالب ثور"تمام اعمال و کردار خود به داعیۀ 
اتخاذ تصمیم بخاطر از بین بردن لیدر افغانستان و تعویض وی به شخصوی کوه از موا اطاعوت میکورد و قابول پویش بینوی بوود          

 .بازی کرد
 : موونینوالیری سا

 

، مخصوصووًا مسووؤولین امووور کشووف کوودام وقتووی همووه واقعیووت را بووه     "اشووخاص خوواص "امووا آیووا شووما واقعووًا فکوور میکنیوود کووه    
مون بوا   . ژورنالیست یا به تأریخنویس بیان خواهند داشت؟ و آنهم با ذکر منابعی که به آنها معلوم باشد؟ ایون کوار امکوان نودارد    

چیزهوای  . کوردم " فرامووش "ن نیوز بسویاری از چیزهوا را در ایون کتواب ننوشوتم، گویوا        شما یکجا این کتواب را نوشوتم، مگور مو    
 .زیادی است که با من یکجا به گور خواهند رفت

کووه در آنوقووت در کابوول کووار . بووی. جووی. کووی" کشووف خووارجی"در عووین حووال موون بووه شووما اطمینووان میوودهم کووه مووأمورین دفتوور  
ثور به اساس هدایت کمیتۀ مرکزی حوزب کمونیسوت اتحواد شووروی بوا      " قالبان"که قبل از  الکسی پیتروفمیکردند، منجمله 

عالیوم  . اسوت . ای. آی. حفیظ اهلل امین کار میکرد، باالی امین مشکوک بودند و گمان میبردند که اموین خواین و جاسووس سوی    
مدتها قبل از آنکه وی  .بی. جی. عالوه بر آن شخص مذکور از طرف ارگان های اکتشافی کی. زیادی بیانگر این ادعا است

بوا تموام دقوت و ذره بینوی     . در جملۀ رهبران طراز اول حزب دیموکراتیوک خلوق قورار بگیورد تحوت مطالعوه قورار گرفتوه بوود         
قبل از رفوتن بوه اضوالع متحودۀ     : حین این بررسی ها یک مسئلۀ سوال برانگیز نمایان شده بود. بیوگرافی او بررسی شده بود

ین در روزنامه های چاپ کابل مقاالتی که بیشتر ماهیت ملی گرایانه و حتی ضد شوروی داشتند به امریکا برای تحصیل، ام
با در نظر داشت محتویات این نوشته ها دیده میشود که او در آنزمان هیچگونه تموایلی بوه اتحواد شووروی     *. نشر رسانیده بود

حوین اقامووت در  . رای نظریووات تودوین یافتووۀ سیاسوی بووود  اگرچووه در آنوقوت او دیگوور مورد پختووه و بوه ثموور رسویده و دا    . نداشوت 
امریکا او مدتی موفقانه در رأس اتحادیۀ محصلین افغان بود، اما سپس، بالفاصله بعد از کنگورۀ مؤسوس حوزب دیموکراتیوک     

توورین در کابوول در زود . خلووق، بووه دلیوول مجهووولی بوودون آنکووه تحصوویالتش را بووه اتمووام رسووانیده باشوود بووه افغانسووتان برمیگووردد  
فرصت اعتماد تره کی را بدست آورده و به بدترین دشمن ببرک کارمول مبودل موی شوود، چیزیکوه بوه دو پوارچگی در حوزب         

 . دیموکراتیک خلق می انجامد
ایون راپورهوا   . از ارتباط داشتن امین با استخبارات امریکا دایمًا خبور میدادنود  . بی. جی. از همین زمان به بعد چینل هایی کی

اما، دیر زمانی موا اتهاموات علیوه اموین را ادعاهوای      . ابع افغانی و هم از اجنت ها در سائر کشورها مواصلت میکردهم از من
 .میان تهی دشمنان او و تقابالت در داخل حزب می پنداشتیم

 

 : والدیمیر سنیگیریوف
 

بارها تأکید نمودیم که مبارزه میان  ما و شما در کتاب. قبول کنید که برای داشتن شک و تردید هرگونه اساسات وجود داشت
جناح ها از هر دو طرف با استفاده از چنان اتهامات و ریختن کثافات علیه یکدیگر همراهی میشد که تهموت  بسوتن بوه خواین     

کوه هنووز در قیود    " خلوق "بطوور مثوال آنعوده از رهبوران    . بودن به جانب مقابل برای حزبی های افغان اصاًل کار مشوکلی نبوود  
استند تا اکنون تأکید میکنند که ببرک کارمل به رئیس جمهور محمد داوود که حوین کودتوای ثوور از قودرت برکنوار شود       حیات 

پرچمی ها به نوبۀ خوود از اسوتعمال دشونام هوای رکیوک و اتهاموات تقریبوًا        . مخبری میکرد، یعنی خبر رسان پولیس خفیه بود
 .اینهمه آنقدر هویدا است که اصاًل ضرورت به ثبوت ندارد. نداشتنددر همین سطح علیه اعضای جناح دیگر هیچگونه کمی 

آنچه که ارتباط میگرد به تأکیدات شما در رابطه به آنکوه مسوؤولین اسوتخباراتی هیچگواه تموام واقعیوت را بورمال نموی سوازند،          
اموا  . نامیوده موی شووند   " مخفوی محرم یوا  "به همین دلیل است که ادارات مذکور . این خوب است اگر واقعًا هم همین طور باشد

در صورتیکه حرف از منابع محرم اطالعاتی خود این ادارات در میوان باشود،   . قابل توجهی وجود دارد" تأمل"در اینجا نیز 
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را مخفوی  . ای. آی. اموا مسوؤولین ارگوان هوای اکتشوافی چوی مجبوریوت دارنود راز هوای سوی          . حرف شما را میتوان تأئید کرد
 نگهدارند؟

 

 :ساموونین والیری
 

پس از مدتی به یکی از دانشمندان معتبر شوروی در ساحۀ روان شناسی وظیفه سپرده میشود تا تصویر . من ادامه میدهم... 
دانشمند مذکور پس از آشنائی با مواد و اطالعاتی کوه در اختیوار او قورار میدهنود صوریحًا نتیجوه       . سیاسی امین را ترتیب دهد

مسوؤولین اسوتخبارات شووروی فیصوله     ."  اموین کسوی نیسوت کوه ظواهرًا خوود را نشوان میدهود        : "دگیری ذیل را بعمول موی آور  
 ."امین غالبًا جاسوس استخبارات امریکا است: " میکنند

اوپراتیفوی صوورت   " کوار هوای نهایوت دقیوق    "با اسداهلل سوروری و دوسوتانش، وزیوران فوراری در قلمورو شووروی و بلغاریوا         
کارمنودان کشوف خوارجی سوهم گرفتنود بلکوه تحلیلگوران، روان شناسوان، داکتوران، زبوان شناسوان و             گرفت که در آنها نوه تنهوا  

با تمام ذره بینی به جمع آوری حتی کوچکترین معلومات در مورد اوضاع داخول  ... ده ها نفر. دیگران نیز اشتراک ورزیدند
در . همه جانبه جمع آوری، تجزیه و تحلیول میشود  از این فراری ها در مورد  توازن قوا در حزب اطالعات . حزب پرداختند

 ."است. ای. آی. امین جاسوس سی: " همۀ این فعالیت ها یک موضوع برجسته بود
هدفم کتابچۀ یادداشت اموین اسوت کوه یوک روز بعود از      . اما من یک دلیل دیگری نیز دارم که به نظرم مهمترین از همه است

من به هدایت رهبری شوروی تمام چیزهوای  . میزدم و با محتویات آن آشنا شدم کشته شدن او، من صفحات آنرا شخصًا ورق
نام های اشخاص مختلف، شماره های تلفون و بعضی چیزهوای  : را که در کتابچۀ یاداشت بودند به زبان روسی ترجمه کردم

 ...س شمارۀ تلفون در امریکاو سپ CIA: در یکی از صفحات من یادداشتی را که به قلم امین نوشته شده بود خواندم. دیگر
 

 : والدیمیر سنیگیریوف
 

و باید خاطر نشان بسازم که دلیل مذکور همان ضوعیف تورین   . من این حکایت را از  مأمورین متقاعد استخبارات شنیده بودم
" گوان هوای   خوود را در ار " راهنموای " شما خود بگوئید، کدام جاسوس شمارۀ تلفوون  . حلقه در زنجیر استدالل های شما است

در کتابچووۀ یادداشووتی کووه در جیووبش باشوود میگووذارد؟ اگوور چنووین یووک چیووزی هووم وجووود داشووته، آنوورا بووه کمووال سووهولت   " خوواص
تا جائیکه من می دانم اینگونه متخصصین در یکوی  . متخصصین خط شناسی از ادارۀ کشف خارجی می توانستند جعل نمایند

بایود بگوویم کوه متقاعودین ارگوان هوای اسوتخباراتی بوا درک         . هجوم بردند" تاج بیگ"از گروپ هایی شامل بودند که به قصر 
کتواب هوای   . دلیل ناشیانه بودن و غیر معتقد بودن آن از کتابچۀ یادداشت در خاطرات خوویش هیچگونوه یواد آوری نکورده انود     

اسوتند، بطوور مسوتقیم یوا غیور      . بی. جی. همۀ آنها جنرال های کی. را از نظر بگذرانید... شیبرشین، کیر پیچینکو، بوگدانوف
 چرا؟. آیا آنها می توانستند چنین یک عنصر مهم و مفید را نبینند. مستقیم از اشتراک کنندگان آن حوادث بوده اند

 

 :والیری ساموونین
 

ایود  جواسیس ارگان های کشفی یادداشت های از این قبیل را در کتابچه های یادداشوت نب . تذکر شما برای من قابل درک است
ولوی  ...  آنهوا همیشوه بوا مون موافقوت میکردنود و      . در ایون بواره مون نیوز بوه اجنوت هوای خوود میگفوتم         . موافق هستم. درج نمایند

همانجا در حضور من کوشوش میکردنود، حوداقل در دسوتمال کاغوذی رسوتوران چیوزی یادداشوت بگیرنود، و سوپس گویوا بودون             
دور از امکوان نیسوت   . ب چی باید کرد، مردم به حافظۀ خود بواور ندارنود  خو. آنکه من متوجه شده باشم در جیب می گذاشتند

با اموین زیواد کوار نمیکردنود و توجوه زیواد بوه تودریس رعایوت مقوررات محورم مبوذول             . ای. آی. که مأمورین اوپراسیونی سی
 .نمیداشتند

 

 : والدیمیر سنگیریوف
 

هیچگاه اجنت های خود را رها نمی کند، مخصوصًا . ای .آی. طوریکه هویداست سی. من یک مخالفت جدی دیگر نیز دارم
در صورت مرگ چنین یوک  . اگر این اجنتان از ارزش زیاد برخوردار باشند و با طبقات باالیی حاکمیت ارتباط داشته باشند

چوی شود؟   اموا بوا اعضوای خوانوادۀ ایون لیودر افغانسوتان        . اجنتی، خویشاوندان نزدیک وی مورد توجه و حمایوت قورار میگیرنود   
 193۳همسر و اطفال او را به زندان پل چرخی افگندند، آنها در آنجا الوی سوال   " تاج بیگ"بالفاصله پس از هجوم به قصر 

بیووۀ اموین از وزارت معوارف    193۱در سوال  . بعود از آن دو سوال دیگور آنهوا در منوزل زیور حوبس قورار داشوتند          .باقی ماندنود 
دو دختور  : به درخواست مذکور جواب مثبت داده شد. ه اوالدهایش شامل مکتب شوندافغانستان خواهش کرد تا اجازه بدهند ک

. الی آمدن مجاهدین در کابل باقی مانده بوود ( خانم امین)و پسر امین برای تحصیل عازم اتحاد شوروی گردیدند و خود پتمنه 
بوه سور   ( آلموان )یش در شوهر هوامبورگ   سپس به هندوستان رفته، مدتی در روسیه زندگی میکرد و اکنون با یکوی از دخترهوا  
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الزم به تذکر است که او صرف از برکت کمک ناچیز اجتماعی که به پناهندگان سیاسی داده می شود امرار حیوات  . می برد
 .میکند

 

حاال بیائید به فعایت های عملی امین، نخست در مقام عضو کمیتوۀ مرکوزی حوزب دیموکراتیوک خلوق، سوپس شوخص دوم در        
"  خصوصوویات معمووول در میووان افغانهووا"اگوور بعضوی از  . االموور در کرسووی رئوویس دولوت افغانسووتان نظوور انوودازیم دولوت و آخر 

را موودنظر نگیووریم، امووین طووی سووالیان متمووادی بووه مثابووۀ یووک دوسووت سرسووپردۀ اتحوواد   ... ماننوود مکووارگی شوورقی، بووی رحمووی  
ی نداشتند از نقوش بوزرگ وی در ایجواد سوازمان     حتی آنهائیکه به وی عالقمند. شوروی و یک انقالبی حرفوی عمل می کرد

بسیاری ها صداقت . تأکید میکنند، و از قاطعیت وی در روزهای کودتای ثور یادآور می شوند" خلق"نظامی در داخل جناح 
ن البتوه ایو  . مورد شک و تردید قرار نمی دهنود " من بیشتر، از بسیاری از شوروی ها سویتیست هستم: " این گفتۀ امین را که

را  سوتالین او بیشتر رنگ و بوی افراطیت چپی داشت، از شتابزدگی کار می گرفت و " سویتیزم"یک بحث جداگانه است که 
 ...بت خود ساخته بود

و یک مسئلۀ دیگر، اگر او به امریکاییها کار میکرد، در اینصورت پس چرا بالوقفه قووای شووروی را بوه افغانسوتان دعووت      
خووب، البتوه موی تووان     ... خوود؟ بورای دفوع حموالت شورشویان، بورای دفواع از اسوتقالل افغانسوتان         میکرد؟ برای حفاظت جان 

گمان برد که این گویا ترکیبی از تعامالت متعودد بووده اسوت، توا بودینترتیب کشوورما بوه یوک جنوگ فرسایشوی در قلمورو یوک             
ناگفتوه نمانود کوه حضوور     . ردازانه معلوم می شوود اما این روایت، مرا عفو کنید، به من بسیار خیالپ. کشور دیگر کشانیده شود

 .شوروی ها در موجودیت وی افزایش می یافت، در حالیکه امریکاییها را سخت محدود ساخت
 

 : والیری ساموونین
 

دوم، من نمیتوانم در قسمت امین ." هیچگاه اجنت های خود را رها نمی کند. ای. آی. سی" اول، من چندان مطمئن نیستم که 
بخاطر آن کوه بوه عنووان یوک دوسوت      . را بکار ببندم" انقالبی حرفوی" و "  دوست سرسپردۀ اتحاد شوروی: " فاتی مثلتعری

. امین در مورد اتحواد شووروی بسویار کوم معلوموات داشوت      . شمرده شوی، باید حداقل درک آنرا داشت که با کی دوست استی
پ می شدند و همین مطالبی که در مطبوعات افغانستان تجدید چاپ آنهم عمدتًا از طریق نشرات مغرضانۀ  که در امریکا چا

به همین دلیل او فکر میکرد که رهبری اتحاد شوروی، شما خود تصور کنید، آنهوم در اخیور سوالهای هفتواد، بوه      . می گردیدند
 .قلمداد میکرد" نیستستالی"به همین دلیل بود که او در هر جا خود را یک . اتکاء دارد ستالینیاصول و میتودهای دورۀ 

در اخیر سال های شسوت، وقتیکوه مون در افغانسوتان کوار و      . دارد" مشکل"است نیز " انقالبی حرفوی"تأکید آن که امین یک 
زندگی میکردم و با افغانهای نهایت معظم و روشنفکر از نزدیک هم صحبت بودم، من کسوی را در میوان آنهوا بخواطر نودارم      

آنها از تره کوی، الیوق، بوارق شوفیعی،     . ام حفیظ اهلل امین را در زمرۀ انقالبیون به زبان آورده باشدکه حداقل یک بار به من ن
خیبر، کارمل، پنجشیری، محمودی، غبار، طاهر بدخشی یادآور موی شودند، در حالیکوه در موورد اموین هویچکس هویچ چیوزی         

بط اسورار امیوز و عجیوب او بوا توره کوی در ایون        ، البته روا"خزید"این شخص به شکل مرموزی به داخل حزب . نمی دانست
" خوود را نوه علیوه    " انقالبوی "اموین بوه مجورد آنکوه قودرت را احسواس کورد، بالفاصوله قهور خورد کننودۀ            . راه مثمر واقوع شودند  

 .، بلکه به ضد پرچمی ها سوق داد"نیروهای ارتجاع و امپریالیزم
پنهوان نیسوت کوه امریکوایی هوا در مواه       . قوای شوروی بوه افغانسوتان  و حاال در بارۀ خواهشات مکرر وی در رابطه به اعزام 

آنهوا ایون را یوک چوانس     . حوداکثر اتحواد شووروی را در حووادث افغانسوتان بررسوی میکردنود       " بنود مانودن  " امکوان   19۱3می 
البتوه  . می پنداشوتند  مناسب برای صدمه رسانیدن به پرستیژ بین المللی شوروی و اینکه ما وادار شویم تا تلفات سنگین ببینیم،

واضح است که اعزام نظامیان به افغانستان نمی توانست باالی توازن ستراتیژیک قوا در جهان تأثیر زیاد داشوته باشود، نموی    
. توانست به منافع امریکوا صودمۀ جودی برسواند، در حالیکوه موی توانسوت عواقوب نهایوت نواگوار بوه کشووردر پوی داشوته باشود               

میکورد توا بوه جمهووری دیموکراتیوک      " دعووت "بوه هموین دلیول بوود کوه اموین دایوم از قووای موا          . تچیزیکه عماًل صورت گرفو 
 .افغانستان بیایند

 

 :والدیمیر سنیگیریوف
 

بانود چهوار   "روایوت بوازی دوگانوۀ حفویظ اهلل اموین پوس از حضوور        . در اینصورت آخرین استدالل خود را برایتان بیان میدارم
تورویج گردیود، آیوا شوما اینورا نموی پذیریود؟  زمانیکوه خلقوی هوای سرشوناس ماننود سوروری،               در صحنۀ سیاسی فعاالنوه " نفری

موووأمورین . گوووالب زوی، وطنجوووار و مزدوریوووار بوووا موووأمورین اسوووتخباراتی اتحووواد شووووروی در کابووول تمووواس برقووورار نمودنووود 
چیزی کوه مرکوز را سوخت بوه      اوپراسیونی ما از زبان همین ها متن تلگرامهای خود را عنوانی رهبری شوروی می نوشتند،

در آنوقوت  . تشویش انداخته بود، در همین تلگرام ها بود که روایت تعلوق داشوتن اموین بوه اسوتخبارات امریکوا بکوار رفتوه بوود         
مخالفین همه اتهامات را بر دیکتاتور می افگندند، و موی خواسوتند خوود را نجوات بدهنود، آنهوا همچنوان هوراس داشوتند کوه تنود            
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وطنجار و . اما سه دهه از آن حوادث سپری شدند. را به شکست مواجه سازد" انقالب" ایانۀ امین می تواند روی های چپگر
اشتراک در تضییقات دستجمعی ) سروری حبس ابد را در زندان کابل سپری می نماید . مزدوریار دیگر در قید حیات نیستند

از کشوور بوه سور بورده بوه کابول برگشوته و کموافی السوابق در          گوالب زوی دورۀ بحرانوی را در خوارج    (.  را به وی نبخشویدند 
وقتی از او می پرسند که آیا او حاال هم باور دارد کوه حفویظ اهلل اموین اجنوت امریکوا      . زندگی سیاسی افغانستان سهم می گیرد

 ."ممن هیچ وقت اینطور فکر نمی کرد: "بود، این کار کشتۀ نبرد های سیاسی بدون شک و شبهۀ جواب می دهد
 : والیری ساموونین

 

اموا روایوت بوازی دوگانوۀ حفویظ اهلل اموین       . من اینرا می دانوم . بلی، گالب زوی نسبت به گذشتۀ  دور تغییر زیادی نموده است
در صحنه بوه میوان نیاموده و متعاقبوًا معموول سواخته نشوده اسوت، مون در          " باند چهار نفری" به هیچصورت با روی کار آمدن 

 ." یکی باالی دیگر بسیار خوب قرار گرفت" اطالعات خلقی های فراری و معلومات دست داشته  . تذکر دادماین باره قباًل 
بود یا نبود، بسویار بوه آن شوباهت    . ای. آی. اینکه امین اجنت سی. اکنون می خواهم به موضوع اساسی یی اشاره داشته باشم

نوی بواور   : " بواور دارد یوا خیور؟ یکوی خواهود گفوت      قابهایی پرنوده  بشو از قبیول  مجهوول  دارد که انسان به موجودیت پدیوده هوای   
من شخصًا آنها را دیده ام و یکجا با آنها به سیارۀ آنها پرواز : " ، و سومی خواهد گفت"باور دارم: " ، دیگری میگوید"ندارم

 .درک می باشد برای عده ای این موضوع بیشتر سؤال باورمندی است، در حالیکه برای برخی موضوع." نموده ام
بخاطر آن صورت نگرفت که کسی در رهبری شوروی وی را ( و نتیجتًا از بین بردن خود او) امحای رژیم حفیظ اهلل امین 

ماننود کوار   " جزئیات"در سیاست، مخصوصًا در سیاست کالن، اینگونه . مظنون می دانست. ای. آی. به ارتباط داشتن با سی
ثبوت این گفتۀ من چی در توأریخ کشوور موا و چوی هوم در توأریخ دولوت        . ر گرفته می شودبه استخبارات خارجی کمتر مد نظ

 .های دیگر فراوان است
، وقتیکه سردار محمد داوود خان در افغانستان به قدرت رسید، مطابق برنامۀ که از 19۱3جوالی  1۱از  ،رهبری شوروی

افته بود به آن نتیجه رسیده بود که در همچو یک کشوور  طرف تئوریسن های سیاسی و شرق شناس های ما تدوین و ترتیب ی
میتوانوود ورود ارتجوواع طرفوودار   " جبهووۀ نیروهووای مترقووی و وطنپرسووت  " عقووب مانووده و قوورون وسووطی، صوورف ایجوواد یووک     

به همین دلیل بود که رهبری شوروی مصرانه کوشش میکورد توا داوود را وادار بوه اتحواد بوا حوزب       . امپریالیزم را مانع شود
اجتماعی روشنفکران اسبق، مدافعین حقوق بشر، بوا روحوانیون مترقوی و دیگوران     " نامنهاد"وکراتیک خلق، سازمان های دیم

 .اینکه عکس العمل داوود در برابر این همه چی بود ما با تفصیل در کتاب از آن یادآوری کردیم .میکرد
جبهوۀ  " بیائیود، رفقوای انقالبوی، هرچوه زودتور      : " ادمسوکو بوه سورودن هموان آهنوگ قبلوی خوود اداموه د        " انقوالب ثوور  "پس از 

اما توره کوی نوه تنهوا تون بوه ایجواد چنوین یوک جبهوه نوداد، بلکوه بوه توصویۀ اموین                . را ایجاد کنید" نیروهای مترقی و وطنپرست
حمایوت   دوستان قبلی و متحدین پرچمی خود را به شمول هزاران نفر را که می توانسوتند از اصوالحات مترقوی در افغانسوتان    

 .نمایند، از بین برد
 .پس از آنکه امین تره کی را برکنار نموده و متعاقبًا از بین برد، اوضاع سیاسی در افغانستان بهه هیچوجه بهتر نشد

توازن قوا را در افغانستان به صورت قطوع تغییور داده و   " باند چهار نفری"قتل تره کی و نجات حیات یاران نزدیک وی از 
جبهۀ متحود  "کرملین نشینان به آن باور شدند که دیگر امکان ایجاد یک . شوروی را تعیین نمود -روابط افغانانکشاف بعدی 

قبل از همه بر بنیاد طرفوداران توره کوی مقتوول و کارمول کوه در خوارج از        : بوجود آمده است"  نیروهای مترقی و وطنپرست
سوروری، وطنجوار و گوالب زوی از نظور فورمالیتوۀ بوا       . کشور قرار داشت، کارهای معینی در ایون عرصوه صوورت گرفوت    

از طورف رهبوری آینودۀ افغانسوتان روی دسوت      " جبهۀ متحد نیروهای مترقی و وطنپرسوت "کارمل آشتی کرده بودند و برنامۀ 
 .گرفته شد

هویچ قیمتوی    اموین هیچگواه و بوه   . بوه هیچوجوه جوور نموی آمدنود     " وحدت ملی"اما حفیظ اهلل امین و طرفداران وی در این نقشۀ 
افغانسوتان او  " انقوالب "حتوی بوه خواطر نجوات     . کسانی را که با تمام قوت کوشش میکرد از بین ببرد حاضر به همکاری شود

 .در عین حال دیگران نیز به وی کارنامه های قبلی وی را نمی بخشیدند. تن به چنین یک عملی نمی داد
نام شد، بنابرین ضرورت بود یا از اصالحات انقالبی صرف نظر شوود  در افغانستان بطور قطع بد" انقالب ثور"مرحلۀ اول 

 .و یا به مرحلۀ دوم پرداخته شود
 

 : والدیمیر سنیگیریوف
 

. نباید درمورد رهبران موا و افغانسوتان از مواضوع اموروزی قضواوت کورد      : خوب، به هر حال، یک چیز دقیقًا وضاحت دارد
شریت در لبوۀ فاجعوۀ اتوومی بوود، هویچ یوک از طورفین در ایون مقابلوه نمیخواسوت           ب. نبرد میان دو سیستم جهانی جریان داشت

 .حاالت طوری آمد که امین میان دو آتش قرار گرفت، او قربانی تقابالت کالن گردید. عقب نشینی کند



 مبتال میگردیدیم( هجوم به افغانستان) Aچگونه ما به بیماری وایروس  غوث جانباز: ترجمه
 والدیمیر سنیگیریوف و والیری ساموونین: نویسندگان

 
 

 

 333 از 329

 

یخچوه هنووز   داغ هوای سوفید در ایون تار   . برداشوتیم " انقالب ثور" "مرحلۀ اول"در کتاب خود ما صرف اندکی پرده از اسرار 
بنوابرین گذاشوتن نقطوۀ اخیور     . نهایت زیاد است، هم در قسمت افغانستان و هم چیزهائیکه به اعمال شوروی ها ارتباط میگیرد

 .هنوز وقت است
عالوه بر آن، اکنون که افغانستان یک بوار دیگور منبوع خبرهوای داغ گردیوده اسوت، و امریکوایی هوا بوا متحودین شوان در آنجوا             

د، درس های تأریخ نچندان دور را با دقت بیشتر باید آموخت و کوشش کرد از آنها نتیجه گیری هوایی درسوت   درگیر مانده ان
  .بعمل آورد

 

 ختم وقایع

 گالیری تصاویر .11

 (با توضیحات مترجم)
 

 
 اولین رئیس جمهور افغانستان شهید محمد داوود:  تصویر 

 
 آخرین شاه افغانستان، اعلیحضرت محمد ظاهر شاه  : تصویر

 
نمای بیرونی ارگ تأریخی شاهان افغانستان  : تصویر 

در دورۀ ریاست جمهوری شهید محمد داوود، مقر ریاست 
 جمهوری افغانستان

 
 میالدی     کابل در دهـۀ  :  تصویر 
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 ثور   نامیمون کودتای باغیان از برخی تصاویر
 

 
نور محمد تره کی، منشی  : تصویر 

 عمومی حزب دیموکراتیک خلق

 
 حفیظ اهلل امین : تصویر 

  استاد قاتل و وفادار شاگرد

 
 عیدالکریم میثاق : تصویر 

 وزیر مالیه در حکومت خلقی ها

 
 ببرک کارمل : تصویر 

 
 دستگیر پنجشیری : تصویر 

 
 میراکبر خیبر :  تصویر 

 
 اسداهلل سروری :  تصویر 

 
 جنرال عبدالقادرست چپ :  تصویر 

 
 شهنواز تنی :  تصویر 

 
 گالب زوی محمد سید :  صویر ت

 
 محمد اسلم وطنجار .  تصویر 

 
 شیرجان مزدوریار :  تصویر 

 
 سلیمان الیق :  تصویر 

 
  داوود تړون :  تصویر 

 امام الدین :  ویر تص
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 ها شوروی
 

 
 ژنفیبر ندیلئو :   تصویر

 
 نوفیاوست یتریدم :   تصویر

 
 اندروپوف یوری :   تصویر

 
 کویم گرو یاندر :   تصویر

 
 وچکوفیکر ریمید وال :   تصویر

 
 بوگدانوف دیلئون :   تصویر

 
 سافرونچوک یلیواس :   تصویر

 (راست دست) 

 
 یاوسادچ وریلیو :   تصویر

 
 کوف آگار یکوالین  :   تصویر

 
 لوفیگور فیل جنرال :   تصویر

 
 پوزانوف الکساندر :   تصویر

 
 نیت زاپال یلیواس  جنرال :   تصویر
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 سایر تصاویر مرتبط
 

 
 یپرچم و ها یخلق ۀنیکاب نیاول :   تصویر

 
 مسکو در نیکرمل یخیتأر قصر یرونیب ینما :   تصویر

 
 نامد یم" استاد" را یک تره نیام اهلل ظیحف :   تصویر

 
 مسکو به یک تره محمد نور سفر:   تصویر

 
 دابز ادولف کابل در کایامر ۀمتحد اضالع ریسف:     تصویر

در رابطه به قتل اسرار آمیز این دیپلومات هنوز  هم سؤالهای زیادی 

  الجواب مانده اند

 چپ دست اول فیرد نیام اهلل ظیحف : :   تصویر
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 گیب تاج ۀتپ قصر بٔهمخرو :   تصویر

 
 افغانستان بر یشورو یقوا هجوم :   تصویر

 افغانستان یتنهائیال یدیتراژ آغاز 

 
"  یجهنم یاستخبارات ۀادار سیرئ ،یسرور اهلل اسد :   تصویر

 "اگسا

 
 کابل -محکمه برابر در یسرور اسداهلل :   تصویر

 
 کابل یها جنگ نیح یشورو اتحاد سفارت عمارت :   تصویر

 
 سیبور جنرال کابل در. یب. یج. یک سیرئ خاص ۀندینما :   تصویر

 تلفون یگوش با راست دست وانوفیا
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 مصاحبه ها
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 .بی. جی.ول کیئیس، ریاست عمومی امعاون ر. بی. جی. سولوماتین، جنرال کی. آ. ب
 .سفیر اتحاد شوروی در کابل 193۲-19۱9طی سالهای . آ. ف

 .بیوۀ نور محمد تره کینور بی بی تره کی، 
به حیوث وزیور    1939وزیر امور خارجه بود و در سال  19۱9شاه ولی،  یکی از فعالین حزب دیموکراتیک خلق، در سال 

 .بی کرسی ایفای وۍیفه نمود
 .بی. جی. ، رئیس، ریاست عمومی اول کی1991 -1933طی سالهای . بی. جی. کیشیبارشین، جنرال . و. ل

 (.اخیر سالهای هشتاد) والیت حبیبی آمر شفاخانۀ مرکزی نظامی در کابل 
 .به کابل آمده بود 19۱3اولین مشاور امور حزبی که در سال هارازوف، . ای. و
  .1933 -19۱9در کابل طی سالهای . بی. جی. ی کیگچوچوکین، جنرال، معاون اول آمر نمایند. ا. و
 

 :توضیحات در مورد تصاویر
 

و بر  مسند  هپس از به قتل رسیدن امین توسط  شوروی ها به کابل انتقال یافت، "پرچم"ببرک کارمل لیدر جناح    .1
 .حاکمیت نشانده شد

مسموم سازی امین او بطور مرمووزی بوه مسوکو      در آستانۀ . ۀ حفیظ اهلل امینکابیندستگیر پنجشیری، یکی از وزیران  .    2
 .معده اجتناب میورزد" زخم"میرود و پس از برگشت، از صرف شوربای مسموم شده در منزل امین به دلیل 

 گونوۀ مرمووزی  ثور به  ۱ۀ  کودتای خانه برانداز دیموکارتیک خلق در آستان خیبر، یکی از بنیان گزاران حزبمیر اکبر . 3
 .به قتل میرسد

 .در شروع حکومت خلقی و پرچمی ها" اگسا"جهنمی اسد اهلل سروری، رئیس ادارۀ   . ۱
                               (سایت رادیو صدای روسیه:)یکی از اجرا کنندگان کودتای سیاه ثور  منبع( دست چپ)جنرال عبدالقادر . ۳
 بوه رئویس   باغیوان را " پیوام "م الودین امور میکنود توا بورود و      ی بوه موادونش اموا   ڼو افسران غند کوماندوی باالحصوار شوهنواز ت  . ۲

 .برساند جمهور محمد داوود
 .وزیر دفاع در شروع حکومت خلقی ها و پرچمی ها اسلم وطنجار  .۱
رو موی آورنود و نتیجتوًا سوبب تبواهی خوود و ملوت         به دلیل نامعلومی شعراء و نویسوندگا ن در افغانسوتان بوه سیاسوت بوازی     . 3

 . الیق نمونۀ بارزی آنهاست ای سلیمانآق. میشوند
 .وزیر امور داخله در شروع حکومت خلقی ها و پرچمی ها ،شیرجان مزدوریار. الف 3
 .مشاورین شوروی با جمعی از( در وسط)ړون داوود ت  . 9
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ل رسانیده امام ادین، شخصی که پس از وقوع کودتا با مباهات تأکید میکرد که رئیس جمهور محمد داوود را به قت .10
 . گردیده و گفته های قبلی خود را رد میکند از کردۀ خود ظاهرًا نادم " شرایط"است، اما با تغییر 

 . در شروع حکومت خلقی ها و پرچمی ها وزیر مخابرات بود سید محمد گالب زوی. 11
    (.اسبق آن کشور  رئیس دولت)کمونیست اتحاد شوروی  لئویند بریژنیف منشی عمومی حزب. 12
 .   اتحاد شوروی اسبق  وزیر دفاع اوستینوف دمیتری  . 13
 . اتحاد شوروی. بی. جی. کیاسبق  رئیس ادارۀ  یوری اندروپوف .1۱
 . گرومیکو وزیر اسبق امور خارجۀ اتحاد شوروی اندری . 1۳
 .   ویاتحاد شور (کشف خارجی. )بی. جی. ، ریاست عمومی اول کیاسبق والدیمیر کریوچکوف رئیس.  1۲
 .  اتحاد شوروی بی. جی. کی" کشف خارجی" ئونید بوگدانوف، نمایندۀ خاص کریوچکوف رئیس ل. 1۱
     .ۀ خاص گرومیکو در کابلل سیاست و روابط بین المللی و نمایندئمسامشاور حفیظ اهلل امین در واسیلی سافرونچوک . 13
   .در کابل (ریزیدینت).بی. جی. کی " کشف خارجی"آمر دفتر  ویلیور اوسادچی  .19
 . لوی درستیز اسبق قوای مسلح اتحاد شوروی  گارکوف نیکوالی ا.  20
     .گوریلوف لیف مشاور ارشد نظامی جنرال .21
   .اتحاد شوروی در کابل اسبق سفیر الکساندر پوزانوف،  .22
 . وکراتیک افغانستانجمهوری دیم قو ای مسلح برای زاپالتین مشاور امور سیاسی واسیلی جنرال . 23

 
 
 

 (ختم)
 


