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 معرفی کتاب ک.ج.ب در افغانستان
 

ک.ج.ب در افغانستان، نامی کتاب است که بوسیله واسیلی میتروخین، ضابط اسناد در ارشیف" ک.ج.ب"، نوشته 
، معلومات اراء  1983و 1978افغانستان بین سالهای  پیرامون فعا لیتهای سازمان "ک.ج.ب" در شده، این کتاب

 مینماید، که توسط موسیسه تاریخ
 ترجمه نموده است. درینرا از انگلیسی به آ رهگذرء یابه طبع رسیده است. احمد ض جهانی جنگ سرد

مده از "ک.ج.ب" بنا یافته، معلومات از سایر مراجع و آلف " بخش افغانستان بر اساس معلومات بدست بقول مو  
 ن بخش کنجانیده نشده است". آمنابع در 

بیان  1980الی  1950غاز سال آهای ک.ج.ب و جواسیس افغانی در خدمت "ک.ج.ب" از  در این کتاب فعالیت
نها با "ک.ج.ب" آه نزدیک شده است، و پرده ازنقاب مهره های فعال" ک.ج.ب"، در افغانستان برمیدارد. و از رابط

ید کننده این واقعیت نیز میباشد که "ک.ج.ب" حتی قبل از کود تا هفت ثور در ئبه ما میگوید. یاداشتهای میتروخین تا  
 ستان فعال بوده و توسط همین افراد فعالیت داشته است".افغان

تعداد  دخیل بوده و غاز عمیقا  آان ل افغانستان ازهمک.ج.ب" در سیاست شوروی سابق در قبا"»میتروخین میگوید 
 نها تنها بداخل افغانستان محدود نگردیده بلکه کشورآفعالیت  ها نفر میرسد که ساحه   ن سازمان به صدآگماشتگان 

روابط نزدیکی  1978-1973پاکستان را نیز در بر میگرفت. دولت سردار محمد داود  های همسایه مانند ایران و
 «. تن از وزیران محمد داود اعضای ک.ج.ب بودند.با اتحاد شوروی داشت وچندین 
با افراد ذیل که همه  بصفت اجنت گماشته شد و 1951ن نور( بود. تره کی در سال آنور محمد تره کی )اسم اجنتی 

  ( درکابل بودند در تماس بود:1اعضای )ریزدنسی
A.V.Petrov, Kozyrev ,Kostromin ,Spiridnov ,Fedoseev ,kozlov ,Sagadiev  

یان در خدمت "ک.ج.ب" بود. در پا 1957ببرک کارمل )اسم رمزی اش: مرید( بود. کارمل از سال  اجنت دیگر
ند(. هردو وطن فروش اشدند )هردو جاسوس باهم معرفی شدشنآیگد یگر  با تره کی وکارمل شخصا    1962سال 

ضد رعایت  سالها قبل از تاسیس حزب نام نهاد "خلق" جاسوس" ک.ج.ب" بودند. حزب ضد دموکراتیک خلق و
دالالن سرمایه دولتی شوروی ومبلیغین راه  ساخته شد، رهبران این حزب جواسیس و 1965حقوق بشر در سال 

کتور دولتی با ماسک پرولیتری در افغانستان بودند. متروخین" این رهبران را و تقویه سرشد غیر سرمایه داری 
افغانهای کمونیست مینگرد. زمانیکه تره کی بصفت منشی عمومی حزب  هبد ید های شوروی بعدا   نخست بدیده اجنت

 تا تماس هایش را بان اداره در نظر دارد آکه  بر کزیده شد،"ک.ج.ب" به کمیته مرکزی "ح.ک.ا.ش" اطالع داد
 مده بود "در صورتیکه اوضاع بوخامت بگراید وایجاب ارایه کمکآاجنتش )تره کی( قطع کند در این اطالعات 
ن اداره میتواند بانها یت احتیاط تماسها ی مخفی را با تره آن صورت آهای عملی در امورات حزبی را نماید، در 

کمیته مرکزی میلووالف بجواب "ک.ج.ب" نوشت: سوسلوف الملی  بین یس بخش روابطئکی برقرارنماید".ر
 1982تا  1967ک.ج.ب، از سال  ندروپف )رهبرآعضوبیرو سیاسی کمیته مرکزی" ح.ک.ا. ش" پونو ماریف و 

به این  1965منشی کمیته مرکزی ح.ک.ا.ش( بعد از مطالعه نمودن راپور "ک.ج.ب" بتاریخ هژدهم فبوری  بعدا  
حتی مضامین جریده خلق توسط هایش با تره کی در امورات حزبی ادامه دهد". " به تماسنتیجه رسیدند تا" ک.ج.ب

روسها تهیه میشده، چنانچه میتروخین مینوسد. " تره کی نظرریزیدانسی را در مورد این روزنامه جویا شده در 
 ماده نماید". آخواست نمود تا ریزیدانسی برای روزنامه خلق مقاالت و مضامین 

یر استخدام "ک.ح.ب" را در افغانستان ایفا میکرده، میترو حین ادامه میدهد :"تره کی شخصی بود کی نقش مد تره
مظاهره در مقابل  که مردم را رهبری کرده و تعداد زیادی از اجنتها بواسطه او استخدام شده بودند. به کمک او

 شد. یک اعتراضنامه ازء فرقه جویانه چین اجرات تبر علیه اقداما 1967فبوری  21یخ سفارت چین در کابل بتار
مده بود، ترتیب داده شده آی ها تذکر بعمل انزجار دوستان افغانی چینا ن از خشم وآ" که در طرف "کارکران

  .میزی با سفارت چینآتلیفونی اعتراض  تماسهای
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ت شوروی در افغانستان فعالیت "ک.ج.ب" گفته میشد که در چوکات سفار : به آن دسته از جاسوسانریزید نسی 1
 میکردند.

بنابر در خواست دوستان چیناي اش در کابل:  با سفارت چین تماس تلیفونی گرفته و صورت گرفت، تره کی شخصا  
 23بتاریخ  را نوشت که بعدا   همون به زبان دری و با دست چپ نامنهارا اظهار داشت. او مضآودی نخشم و نا خوش

شت به داخل ذای "ح.د.خ.ا" دوکتور صالح که با بایسکل از مقابل سفارت چین میگی توسط یک تن از اعضرورفب
حزب را رهبری نمایند.  این تواناي را نداشتند تا مشترکا   کارمل ب گردید. اما تره کی واتن کشور پرآسفارت 

افغانی  400000لک بودن چهار عراده موتر وداشتن خوری، تماس با امریکا یها، ما تببرک، تره کی را به رشو
بود اینبار از تره  نک پشتون متهم میساخت". اما ریزیدنسی همان طوریکه در گذشته از ببرک حمایه نمودهدر یک با

ز اصل را س کهبا پا واجنت دقمنحیث نوکر صا"ک.ح.ب" تره کی را  رد نمود. کی حمایه نموده این اتهامات را
یک  را بمثابه   ریزبدانسی در باره تره کی نظر مثبت داشته او" :ختمیشنا داری و محرمیت را رعایت میکرد،

قانه با شوروی همکاری مینمود و از اصل راز داری و محرمیت دمخلص شوروی، شخصیکه صا دوست صدیق و
شتانده بود میپندا را رعایت میکرد و باال خره شخصیکه یک دوره ماموریت را در سفارت افغانستان در امریکا گذ

 .شت
، رهبران شوروی میتواستنند یه دولتی شوروی بودارگان تبلیغاتی و مارکیتینگ سرماحزب "دموکراتیک خلق" 

: "اگر ر گزارشی به "ک.ج.ب" چنین میگویدن را منحل نمایند، چنانجه تره کی دآهر لحظه  دل خواه خود برحسب
ما فرا  شوروی فکر میکنند که هنوز زمان مناسبی برای ایجاد وفعالیت حزبی مانند "ح.د.خ.ا" در کشور یرفقا

رفته سرگرم یا هم سریالنکا  به هند، سوریه و من باید به خارج کشور مثال   نرسیده پس باید این حزب منحل شده و
 کار ادبی گردم". 

یه مالی میشدند. در سال "حمامرکزی "ح.ک.ا.ش ه  کمیت ن هر دو توسطآ"ح.د.خ.ا، ونشریه  :میتروخین، ادامه میدهد
داخته شد. در اپریل افغانی برای مبارزه انتخاباتی موصوف در شورای ملی، پر 50000برای تره کی مبلغ  1965
 یا در داخل یک موتر و مالقات بین تره کی و نماینده " ک.ح.ب" معموال   نمود. غازآنشر ه خلق ب ه  روز نام 1965
نجاه برده میشد. برای تره کی آنت یک کارمند "ک.ح.ب" صورت گرفته، تره کی بشکل مخفیانه به محل سکو یا در
در سال به تره کی  .مواد غذای در نظر گرفته شده بود تدارک افغانی معاش و 4000روبل معادل  180مبلغ 

مارچ مبلغ  15افغانی پرداخته شده بود. برای ترکی نخست بتاریخ  50000رقم تعین شده همیشگی  1974
بطور منظم از مزد تره کی ".شد افغانی پرداخته 30240مبلغ  1977 می سال 25بتاریخ  بعدا   افغانی و 30000

به روایط بین مللی کمیته مرکزی "ح.ک.ا.ش"، اما تره کی از طرف شعپرداخته میشد. " هطرف "ک.ج.ب" هموار
"ح.د.خ.ا" صورت کزیگاهی سایر اعضای کمیته مرآت. البته این موضوع بدون شبطور منظم پول در یافت میدا

، در مورد اعتماد او قرار داشت وجود اینکه دوست نزدیک تره کی بود و کامال   امین با میگرفت. حتی حفیظ هللا
ن آدر  رژنف فرستاد، وببه  ه  نام 1968 ب" او چیزی نمیدانیست".تره کی بتاریخ اول اکتوبرباره فعالیتهای "ک.ج.

مواد مصرفی مانند شکر ویا  تدارک نوشت "کمک های اقتصادی برای دولت افغانستان بشکل قرضه و حصوصا  
کارگرمیشود نیستیم. عث رشد و تقویت طبقه خوهان قطع فرستادن موادیکه با باید متوقف گردد. ما طبعتا   پطرول

 طبقه حاکم در کشور قرار میگیرد."بلکه ما خواهان قطع فرستادن اشیای لوکس استیم زیراکه این اشیا مورید استفاده 
نابغه شرق" اشیای لوکس از دید " یک کشور محسوب میشود، در حالیکه شکر و پطرول ضروریات اولیه در

که در متابقت با  "امید وارم به فعالیتهای "ح.د.خ"کی ادامه میدهد ؟ ترهحسوس میشود، چه اقتصاد دان بزرگیم
خ.ا"از همان ابتدا د.یالیزم میباشد، توحه نماید. "ح ینینیزم قرار دارد و سرگرم مبارزه با ارتجا و امپرل-مارکسیم

 لینینیزم در افغانستان بوده است". -مارکسیم ناشیر افکار
 1973تا نماید. در می ار داد که داود در نظر دارد کو دبه ریزیدنسی هشد تره کی 1972اکتوبر  17بتاریخ 

تا ست. اظهار معلومات مفصلی در دکو ه  مادح بود( گزارش داد که داود آفت عبدالصمد اظهر)اسم اجنتوری یا رمزی
خود را به افراد وفادار "ک.ج.ب" به تره کی هدایت داد تا  1973باره بر نامه کودتا ارایه نمود" بعد از کودتای 

 دولت جدید جابجا نماید.  ه  مقامات باالي در دستگا
ثبت "ک.ج.ب"  می اجنتوریب" بودند و با اسازب، عضوی" ک.ج.ی حها کزی و کدرمر ی کمیته  " تمامی اعضا
 شده بودند." 

یاد زم ن نور،الآجنتی شان بترتیب ذیل: نور محمد تره کی اسم ا لیست جا سوسان "ک.ج.ب" با اسامی اجینتوری
ببرک کارمل اسم  ز)نور( به )دیدوف( تعویض گردید.،تره کی بعد از کودتا اپریل ا وریست که اسم اجنتوریآ
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حفیظ هللا امین اسم  رتوف تعویض گردید،اسم اجنتوری ببرک از مرید به ما 1979رمزی اش: مرید، در ماه اکتوبر 
، محمد رفیع اسم اجنتوری نوروز، قادر اسم اجنتوری توری محمدمحمد گالبزوی اسم اجنسید اجنتوری کاظم، 

یالی اسم اجنتوری شیر، فتح، محمود برت، عبدالصمد اظهر اسم اجنتوری مان، عباس اسم اجنتوری استخبا راعث
 دستگیر پنجشیری اسم اجنتوری ریچارد ،جیالنی باختری اسم اجنتوری رکاس شاه محمد اسم اجنتوری  اشپیرس.،

 

 1978اپریل  27کودتای هفت ثور یا 
 

شوری اعالم کرد.  تم یک حزبی را با پیروی از اتحادتاسیس سیس حزب انقالب ملی را 1975د در سال داو
ین وسیله دهند تا بد نفوذ را بحزب داود ن ها افراد خودآدستور داد تا  نسی در کابل بر رهبران "ح.د.خ.ا"ریسید

نان به تره کی مشوره داده شد تا او چ ت به فعالیت های تخریب کارانه بزنند.همن حزب دسآبتوانند از داخل 
اری قات های غیر ضروری با سایر اعضای کمیته مرکزی خودگرفته و از مال بصورت خاص از احتیات کار

 نماید.
 ورد.آن نمی تای حرفی به میاترو خین از ترور خیبر قبل از کودمی

پریل تره کی، ببرک شاه ولی و چند ا 25تاریخ گیزه بود برای سر نگونی دولت داود. بمرگ خیبر زمینه چینی و ان
ن "ک.ج.ب" و جاسوسان آتنی دیگر از اعضای رهبری حزب توسط دولت افغانستان دستگیر گردیدند. به تعقیب 

هنگی آن دهی کودتا و هم مازنظر به یاد داشتهای میتروخین "ساتا زدند. داپریل دست به کو 27ن بتاریح آوابسته به 
 زرهدار 15و 4های  یت گذاشته شد. در این کودتا نقش عمده را لوانام کار های مقدماتی بعهده فقیر معاون حفیظ هللا

ن ها را تسخیر شهر کابل تاسیسات مهم دولتی تشکیل میداد. کودتا چیان از آدو بازی میکردند. وظیفه و قوای کمان
مندان قوای هوای و مدافعه هوای و معاون وال قادر قوبر خوردار بودند. دگرهوای نیز  حمایت قوای هوای و مدافعه

 را بعهده داشتند."ی کودتا چی نیروها قومنده  ن نظر محمد آ
نسی این موضوع ش دادند. ریزیدرگزانسی  فاصله حادثه کودتا را به ریزیدسید محمد گالب زوی و محمد رفیع بال

 گزارش داد. کو تیلگرام عاجل به مس را ذریعه  
ن آدهنده گرفته است، هدایت فغانستان صورت ب دموکراتیک خلق" در امام جنایاتیکه در مدت حاکمیت "حزت

در گیرو استخبارات اتحاد شوروی قرار  بودند، رهبری حزب "خلق" مزدوران بی اراده و ها شوروی "ک.ج.ب" و
لب مشوره در قات نموده طیک افسر اوپراتیفی شوروی مال اامین در روز دوم کودتا ثور" ب هللاداشتند. چنانچه حیفظ 

 30روز  حاپریل پخش شود یا صب 29تره کی از طریق رادیو صبح روز یا بیانیه حطاب بمردم آمورد ذیل شد:"
یا تره کی آرس شورای انقالبی نظامی؟ وباال خره دآدرس حزب صادر شود ویا از آموصوف از  یا بیانیه  آ ؟اپریل

زارش خود گ؟" ریزدنسی در یس جمهور به شکل همزمانئر منشی عمومی و یس جمهور خوانده شود ویائرصرف 
 امین حامی همیشگی همکاری با اتحاد شوروی و ح.ک.ا.ش است".حمایت  امین نوشت:" به مسکو در

 یس جمهورش را مسکو تعین مینماید.ئوابستگی و چاکری حزب وطن فروش "خلق" بحدی بود که ر
رسی اوضاع افغانستان پرداخت کزی "ح.ک.ا.ش" طی یک جلسه به برمر اپریل بیروی ساسی کمیته   30"بتاریخ 

 مین مالقات صورت گرفتهود تا با ان به " ریزیدنسی در کابل نیز فرستاده شد. در این جلسه فیصله شده بآجه یکه نت
در افغانستان دولت جدید ایجاد و شخصی بعنوان صت ممکن باید بزود ترین فر به او گفته شود که به باور مسکو

یس جمهور تعین شود اما از ذکر ئمد تا تره کی رآیس جمهور تعین گردد. در جلسه مزکور همچونان توافق بعمل ئر
ینده آ، خود داری شده این موضوع به میته مرکزی "ح.د.خ.ا" نیز میباشدی عمومی کاین مطلب که نامبر ده منش

 وزارت خارجه نیز ارسال گردیده بود."  یقیات مشابهی به پوزانف از طرموکول گردد. هدا
ه لب مشورالقادر)از مسکو( طمی عبد 6ا چنین مینوسد. "بتاریخ های اول کودت میتروخین در مورد زندانیان در روز
روز بعد از  9هزار تن گشته بود) اه ده حدن زمان از آدید، تعداد زندانیان تا در مورد چگونگی با زندانیان گر

یس "ک.ج.ب" ، گرو میکو ئپوف رتعدادشان هر روز افزوده میشد. اندروکودتا(. محابس مملو از محبوسین بوده 
این پیش نهاد انروپف موافقت  اسی بایبیروی سیاسی مطرح نمودند. بیروی س )وزیر خارجه( مشکل یاد شده را با

زی .عثمان( اجنتوری یا رم اط اجنتوری با قادر )اسمشته ها ارتبذن عده از اعضای "ک.ج.ب" که از گآنمود که 
مورد چگونگی بر خورد با توقیف شده گان، به کابل فرستاده شوند. همچنان  تیری درداشتند، همراه با دسا

یس استخبارات ، بشکل ئتورنجنرال گویلوف به ریاست متخصصین شوروی در افغانستان برگزیده شد. عزیزی ر
قیقات از زندانیان صرف زمانی صورت میگرفت که متهم میتوانیست اسناد و مدارک ارایه محرمانه چنین گفت: تح

 .کند واما متباقی زندانیان به قتل میرسیدند
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 4تر 4 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـهیله من یو خپله لیک، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

بتعداد نهصد تن از اهالی  1978یتی والیت بلخ در ماه می سال وال بر دستور عبداال حد ولسی منشی اول کمیته  بنا
، مورد ن افگنده شدهر مزار شریف به زنداگان د توقیف شدهیر شدند. باز ن والیت تحت نام ضد انقالب دستگآ

نها تعین گردد. جهت آشکنجه قرار گرفته بودند. قرار بود یک هیات جهت تحقیق در باره فعالیت های ضد انقالبی 
که تعداد  نها بکابل در اوسط ماه جون مکتوبی بدانجا ارسال شد.اما در جریان یک محاسبه روشن گردیدآانتقال 

پیاده که در شهر مزارشریف  18نها هرشب در اطراف فرقه آتن  60تا  50زندانیان کاهش یافته زیرا به تعداد 
 موقعیت داشت، تیر باران شده بودند. دستگیر شده گان وادار میشدند تا با دستهای خود برای خود قبر حفر کنند".

را بر مال سازد نیز وجود نداشت.اما از طریق محاسبه نمودن مصرف ی دقیق زندانیان که بتواند تعداد کدام احصایه
 تن کاهش یافته است". 70تا  30این واقعیت نمایان شد که تعداد زندانیان همه روزه بین مواد 

ترور دسته جمعی مردم و نسل کشی، با پیروی از ثور  7غاز کودتا آپرچم در  جنین بود جنایات ضد بشری خلق و
 و ترور سرخ کتلوی لینین و بگور سپردن انسانهای بیگناه.  پدر وحشت

ی افرادیکه خودشان یدارا وجود نداشت.نیت مالی برای مردم نیت جانی و مصو  مصو   لق وپرچم،خدر دوره حاکمیت 
میشد. اموال ضبط شده بین امین،  شان دست گیر میشدند، توسط اکسا ضبط شده بفروش رسانیده وندانیا خویشا و

ن آامین تقسیم میشد. جهت فروش این اموال یک دکان در شهر کابل گشوده شده بود که مفاد  و اسد هللا سروری
بکس  12سکه طالیی نیکوالیوف روسی  800، . همچنان مبلغ چهار ملیون افغانیمیگردید بجیب امین سرازیر

شد. سروری  ز به امین سپردهمده بود نیآ، بدست عضای فامیل روحانی سرشناس مجدیدیزیورات زنانه از نزد ا
ی محمد ظاهر شاه و و اجناس قیمتی مربوط خانواده ها ءملیون افغانی به امین داده بود... اشیا 300مبلغ  جمعا  

خانواده  کلیو گرام اموال 128پسر امین با  1979محمد داود نیز به دست امین و نزدیکانش افتاد. در جریان سال 
جار، مزدوریار و سروری زمانیکه سه وزیر، گالب زوی، وطن ."ه جاپان سفرنمودشاه و محمد داود بشکل مخفی ب

لیون دوصد ین مبلغ چهار مآنها تالشی گردید از آ، زمانیکه موتر ک.ج.ب" در کارته سه پناهنده شدند" بمحل مخفی
هار بی اطالعی مد. هر سه وزیر از موجودیت پول در موتر اظآمریکای بدست ادالر  53950افغانی  بیست هزار

مزکور توسط سروری از بودجه اکسا  د که پولهایزیدنسی به این باوربون ها نمیباشد." ریآدند و گفتند که پول از رک
 ریزیدنسی ساخته شد. 1979ها به مسکو فرستاده شد و پول افغانی شامل بودجه مصرفی سال  گرفته شده بود. دالر
، که نها میگویندآ، نظر اندازید های آنها ها درمیدیا وسایت قیها و پرچمیاه شما بسخنان خلگهرخوانندکان گرامی 

مال و نها یعنی "ک.ج.ب" دزدی آقبله گاه  ها فرزندان صدیق مردم بودند، امانآر مانع پالنهای مثبت ما شدند، اشرا
 میکند. ءافشا را نهاآی مردم دارای

ست دستور مسکو دست به یک سلسله اقدامات برای ده بنا بدر جریان نخستین روزهای ایجاد رژیم جدید ریزیدنسی 
از  ، اداره استخبارات و اداره استخبارات نظامی افغانستان زد. در این عملیاتیابی به ارشیفهای وزارت داخله
ی در ادارات استخبارات بودند مانند عباس )اسم اجنتوری استخبارات( سر بلند اجنتهای که دارای موقعیت های

 ریاست استخبارات نظامی کاد گرفته شد.پرست 
 در ماه می نخستین گروپ مشاوران ادارات استخباراتی شوروی وارد کابل شد. ریاست این گروپ را ل.پ.

بوکدانوف بعهده داشت. درماه اگست یک نماینده گی"ک.ج.ب" در جمهوری دموکراتیک  افعانستان )"ج.د.ا"(  
 ، کمک در امر سازماندهی ارگان های جدید استخباراتی و دفاع از رژیمندگیسیس گردید. هدف از ایجاد این نمایتا  

را هدف  دید. وظایف این ادارهگتو د ساتلو اداره( ایجاد گر نستان داغاف اگسا )د تامبر اداره  پجدیدالتشکیل بود. در س
، ایران، چین و پاکستان، امتحده امریک ع، دیده بانی از سفارت خانه های اضالهای غربی رقرار دادن منافع کشو

 ه گی برای اتباع کشور تشکیل میداد.دشوار ساختن شرایط زند
توسط امین خلع صالح شد به اجنت "ک.ج.ب" عزیز اکبری نا امیدانه چنین  1979زماتیکه تره کی در سبتامبر 

ف مداخله وشفاغت شوروی من در انزوا قرار کرفته ام وهیچ نوع قدرتی ندارم که اقدامی نمایم. این صر»گفت: 
این جاسوس بالخره  «مرانجات نخواهنداد. شوروی نیزی که رفقا نجات دهد ولی واضیحا   را است که میتواند من

 نیست. بر خوردار از حمایت "ک،ج،ب" بادارش وظفه اش به پایان رسیده و درک کرده که
 

 ...دامه داردا
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