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  کی جی بی در افغانستان

  نوشتۀ واسيلی متروخين، بايگان ارشد کی جی بی

  داکتر حميد سيماب: برگرداننده به دری

  
  ومسقسمت 

  سخنی با خواننده
  پروژۀ اکمال و ويرايش

  »کی جی بی در افغانستان«سند 
ه باشند که برخی عدم دقت ها نده اند شايد متوجه شدشتاخوانندگان ارجمندی که دو بخش پيشين اين سلسله را از نظر گذ

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

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

قت و وو افشا کردنی های مختلف بيشتر از آن بود که بتواند  اسناد برون آورده شده از کی جی بی به غرب آمد حجم گفتنی ها
  . بخرچ دهدرسالۀ دستنويس يک  یو پژوهش فاکت ها ها قت الزم را برای ويرايش نوشتهد

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

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

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

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

نی يو مستقيمًا متأثر از درامه های تاريخی ننگ يی داريمآفريدند تا حد زيادی آشناو حوادثی که ذکر شده شهرت اشخاص 
سوی ولی ما نسلی هستيم که ب. درين رساله و در نوشته های بيشمار ديگر آمده است ۀ آنهاهستيم که شرح جريانات پشت پرد

وی آشنای خاطرات ناگوار اين حوادث را که ما و به يقين که خوانندگان جوانتر و آيندگان آن ب روانيمشامگاه زندگی خودها 
ه ، بنابران الزم است توضيحات پاورقی و معرفی اشخاص و حوادث ذکر شده درين رساليدناستشمام می کنيم نخواهند ش

  .  باشد، که درين امر خود را محتاج مددگاری و همکاری خوانندگان ارجمند می دانم ترافشاگرهرچه همه جانبه تر و 
 که داشته باشند ی معلوماتاشخاص در مورد که در صورتی کهاز خوانندگان با درد اين سلسله تقاضا ميکنم  استادرين ر

 kgbdariproject@yahoo.caبا تذکار آن به آدرس پيک برقی اند  نگرديدهمعرفی دقيق اند ولی نام گرفته شده درين رساله 
حقيقت پويانه سهم ت فانتشار خواهد يا بشکل نسخۀ چاپیکه پس از پايان نشر انترنتی اين سند مؤثق ساختن بيشتر  ودر اکمال 
   .معلومات ارسالی آنها بنام خودشان در پاورقی ذکر خواهد شد. بگيرند

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

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

    )برگرداننده.  (تقديم باداز پيش سپاس من و همه خوانندگان به آنانی که درين راستا سهم می گيرند 
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نظامی سفارت وابستۀ  اعضای دفتردر ارتباط  ١٩٧٨ر اواخر ماه می بين تره کی و امين د شکافاولين نشانۀ 
داشتند بجای برگشت  طره باز و معاونش قصد 1نظامی افغانی خامل) اتاشه( وابستۀ. افغانی در ماسکو رونما گرديد

 اجازه دادآنها به امين گفت که بايد . تره کی امرکرد که آنها تحت الحفظ به کابل آورده شوند. به کابل به غرب بروند
د نتصميم بگيرسپس د و ناگر به افغانستان برگردند مقامات بايد آنها را دستگير کن«به اروپا بروند، چون به گفتۀ او 

   »د؟نکنمعامله يی با آنها چه 

روی دست ی اقداماتپيش ازينکه پوناماريف سفر غير رسمی به کابل انجام دهد تره کی و امين شتاب زده 
دستگيری های . می دانستند از سر راه خود دور سازنددر برابر قدرت خود خاصی را که رقبای بالقوه اشگرفتند تا 

شخصی . ی گرديدزآن راه اندااز بيرون دسته جمعی و تدابير سرکوب گرانه عليه رقبای شخصی در حزب و در 
 پس اوله ادر چند م. آی ای شدمتهم به همکاری با سی که تره کی با او دشمنی شخصی داشت  2مير علی اکبربنام 

آگست  ١٧روز ب. دستگير گرديدآگست  ١۵بروز لوی درستيز  3شاهپور. کشف گرديد» توطئه« ٢٧از کودتای ثور 
و امين پاليسی تره کی . دستگير گرديدندديگر وزرا و مامورين شماری از وی  دنبالعبدالقادر وزير دفاع و به 

و نا مناسب پنداشته می  ندقرار داشت همه قدرت بدست خود شانر راه تمرکزبر سمبنی بر از بين بردن کسانی که 
چون رهبری شوروی به آنها خيانت می کرد که پنداشت آن بود در افغانستان . بودشده اکنون روشنر از آفتاب شدند 

اخواهی شان از  هوکه کسانی اری و نابودسازی برد مياناز ولی در برابر  دوبن کشور يايار و ياور اتحاد شوروی 
مونۀ و نثال م. 4دادنمی کننده انجام جلوگيری هيچگونه حرکت بازدارانه و شوروی برهمگان آشکار بود  اتحاد
  .نقش داشت ١٩٧٨5و  ١٩٧٣قادر بود که در کودتاهای قضيۀ پنداشت چنين 

ی دانست اين سی ماما کمتر کشدند  ینگهداری م یبه گفتۀ تره کی، آنانيکه دستگير می شدند در زندان خاص
. قرار دارندخودکشی در آستانۀ اکثر آنها «: گفتپوزانوف  شوروی تره کی به سفير. زندان خاص در کجاست

توطئه گران نمی خواهند فاکت های جديدی را افشا کنند، بنابران حاضرند خود . کشی نموده استقبًال خود 6هدايت
هدف اکنون . است نمودهچندين اشتباهی که مرتکب شده اقرار  به نقادر هنوز اعتراف نکرده است الک. 7را بکشند

مطمئن  ؟استايستاد سر شاهپور و قادر کی  پشتآنست تا رهبری سياسی توطئه کشف گردد و دانسته شود که 
  ».خواهيم توانست کشفهستيم که اين را 

خواست هرچه و می می گريست  پيوسته. و اندوهگين قرار داشتخيلی افسرده در وضعيت روانی شاهپور 
 هنگامیرف صمحرمانه گفته بود که بازجويی و تحقيق  ،عزيز، رئيس دستگاه ضد جاسوسی. ش کننداعدام زودتر

 پيروان. اعدام می شدند شدگانباقی دستگير . باشدبر متهمان ديگر انجام می شود که متهم حاضر به شهادت دادن 
  .ه اعدام می گرديدندخمينی و اعضای سازمان اخوان المسلمين بال فاصل

يتۀ واليتی ح د خ ا  مبه امر عبداالحد ولسی منشی اول ک١٩٧٨در ماه می سال ه صد تن از اهالی واليت بلخ ُن
ند و زير شکنجه به زندانی در مزارشريف مرکز واليت بلخ افگندرا آنها . بنام دشمنان انقالب ثور دستگير گرديدند

در اواسط ماه جون از کابل هدايت . ليت های ضد انقالبی آنها تشکيل شدو کميسيونی برای بازرسی فعاگرفتند 
اشخاص چنين دريافت گرديد که تعداد  بررسیحين ولی  رسيد که همه دستگير شدگان به کابل انتقال داده شوند

ه آن در پياده که قرارگا١٨فرقۀ  برون کشيده شده درتن از آنها  ٦٠تا  ۵٠هر شب بين خيلی کاهش يافته بود چون 
سجل و هيچگونه . نددکنمی خود برای دفن خود خندق  شوندگاناعدام . می گرديدنداعدام  بودشهر مزار شريف 

                                                 
در کل مجموعۀ تدوين شدۀ سياه نويس »  کی جی بی  در افغانستان«چنانکه در پيشگفتار اين ترجمه مختصرًا تذکار رفت، رسالۀ   1

در متن انگليسی که از روی نسخۀ . يک مورد نمونه همين است. هاست که کمتر معروض پژوهش و ويرايش مسلکی قرار گرفته است
جميل «آمده که دقيقًا نمی توان دانست منظور  Khamil Turabazتهيه گرديده است، اين نام به شکل دستنويس روسی برگردانی و 

  برگرداننده    –. »کامل طره باز«و يا هم » خليل طره باز«است يا احيانًا » طره باز
  ) يادداشت ويرايشگر نسخۀ انگليسی( –بعد ها شناسايی شد که رئيس شفاخانۀ جمهوريت بود   2
  )يادداشت ويرايشگر نسخۀ انگليسی( –ورن جنرال شاهپور احمدزی ت  3
اعضای ح د خ ا و بخصوص پرچمی هاست چون مردم افغانستان از ماهيت ح د خ ا  و ياری » افغانستان«درين جا منظور نويسنده از   4

  برگرداننده  –. و ياوری اتحاد شوروی درک و برداشتی غير ازين داشتند
  برگرداننده  – ١٣۵٧ثور   ٧و  ١٣۵٢سرطان  ٢٦ی يعنی کودتا ها  5
 –. نام دانسته نشد و نه نويسنده و نه هم ويرايشگر نسخۀ انگليسی هيچگونه توضيحی درين مورد نداده اند» هدايت«هويت اين   6

  برگرداننده 
نيز اشخاص بی گناهی را که از بی خبری اگسايی ها و خاديست های داکتر نجيب اهللا . ثوری همواره چنين بوده است ٧منطق دژخيمان   7

می خواندند و تا سرحد مرگ شکنجه می کردند و اگر زنده می » سرسپرده«در هنگام بازجويی و شکنجه چيزی برای گفتن نداشتند 
  برگرداننده  –. ماندند محکوم به اعدام می نمودند
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بين زندانيان هر روزنشان می داد که تعداد  روزانه ۀی در ارتباط اين زندانيان وجود نداشت، اما اوراق اعاشسند
که اشخاص مذکور به مناطق اورال و سايبريا در اتحاد  ادارۀ زندان توضيح داد. يافته بوداهش ک تن ٧٠تا  ٣٠

خويشاوندان ناپديد شدگان بسته  .گردداستفاده در آنجا از آنها برای انجام کار شاقه  تاشوروی فرستاده شده بودند 
شرايط مشکل و کار حکايتگرکه در آن نامه هايی بدست می آوردند از آنها هايی حاوی اشيای مختلفی چون صابون 

  .جاسازی شده بود اقت فرساط

ۀ چين، اياالت متحد. اطالع دادبه پوزانوف توطئۀ ضد دولتی  از کشف يک ١٩٧٨ آگستماه در تره کی 
درينجا از نسخۀ [. قلمداد شدندآلمان درين توطئه  ی، ايران، پاکستان، عربستان سعودی و جمهوری فدرالامريکا
انتخاب  یصد داشتند تره کی و امين را از بين برده رهبری جديدتوطئه گران ق .]چار کلمه کشيده شده استاصلی 
دستگير شده بودند اين  قبًال که هر دورئيس شفاخانۀ جمهوريت لوی درستيز سابق و مير علی اکبر  شاهپور .کنند

 هاضافو » بدست دارداز اکثر دستگير شدگان اعتراف اکنون مقامات «امين گفت که . بودندساخته را افشا نقشه 
اثرگذاری در برابر هرگونه بتواند که اصولی بسازد مارکسيست لنينيست چنان حزب نتوانست از قادر «کرد که 

  ».اين اشتباه ما بود .منفی ايستادگی کند

يدۀ ما قادر از نظر سياسی قبه ع«. اسکو اطالع دادمبه ينرا پوزانوف قسمًا با نتيجه گيری امين موافق بود و ا
رهبران ح د خ ا   اقداماتسفير شوروی . »بود نابخردو کمی هم متمايل وی به ماجرا جويی . اشتگی الزم را ندپخت

 مسلح افغانستان خواهد ینفوذ حزب در نيروهابر و  شدهدولت انقالبی باعث تقويت فارت سبه عقيدۀ «را که 
  .موجه دانست »افزود

مشورۀ دوستان شوروی حاضر است  شنودیخبا همواره  یاطمينان داد که و 8پوزانوف و خزاروفبه امين 
 ه ميانانند مبارزهمبا پرچمی ها  هون مبارزچبياموزد ت حزب کمونيست اتحاد شوروی و از تجربيايرد ذبپرا خود 

   .بلشويک ها و منشويک ها بود

بدين . پسند گرددمردم در پی آن شد تا و ساخت نفوذ خود را مستحکم  سر به نيست کردهتره کی رقبای خود را 
 »الرحمن الرحيم اهللا بسم«با خود را و بيانيه های راديويی ن روز های جمعه مسجد رفتشروع کرد به منظور 
  . آغازيدن

 تن از هواخواهان  ١٢٠٠و تن از اعضا  ۵٠٠در آستانۀ کودتای ثور کی جی بی   بر اساس تخمين اقامتگاه
. هواخواه بود ١١٠٠عضو و  ۴٧٠برای جناح خلق  انهمخو ارقام .وجود داشت د ر اردوی افغانستانپرچم جناح 

ح د خ ا   ،١٩٧٩در اخير ماه جون  .خلقی وجود داشت تن ١٠٠و کمتر از تن پرچمی  ۵۵٠٠در بين افراد ملکی 
  . داشتقوای مسلح نظامی در  عضو  ٣٠٠٠ملکی و  عضوتن  ١۴٠٠٠

روش دهند، بری جمعی ادارۀ کشور تغييررهشيوۀ که نمی خواستند به  ،قدرت حزبی در دستان تره کی و امين
هيئت آنها اتوريتۀ حزب را پايين آورده و هرگونه ابتکار از جانب شورای انقالبی، کميتۀ مرکزی و . متمرکز بود

کيش شخصيت  ک شده ووترماصول مارکسيستی لنينيستی زندگی حزبی و اعمار دولت  . ندکردمی وزرا را رد 
متوجه شده بود که امين تره کی را با لنين  کی جی بی  پيشتر ازين اقامتگاه. می گرديد أالقتلقين و امين  –کی  تره

بمثابۀ الگو و نمونه يی  ١٩٧٨اپريل  ٢٨و ٢٧و حوادث  هتحريف گرديددر کل تاريخچۀ ح د خ ا ، مقايسه ميکرد
. ا.به رياست و کی جی بیبازديد کنندۀ هيئت به افتخار که يافتی در ض . گرديدبرای انقالب تعريف می 

تره کی انقالب ثور افغانستان را با انقالب ترتيب شده بود رئيس رياست عمومی اول کی جی بی  9ريوچکوفک
بلشويک ها عليه منشويک ها و سوسيال  روسيه، در ربوده شده بودقدرت به سرعت : همسان خوانداکتوبر روسيه 

می و پيکار صورت يل يک حزب واحد و متحد مبارزه ريولوسيونر ها می جنگيدند و در افغانستان بخاطر تشک
کشور های سوسياليستی احترام می گذاريم الکن ترجيح  برخیزبی در حما به تجربۀ سيستم چند «: وی گفت .گرفت

کتاتوری پرولتاريا بر يسرآغاز د می گذردنچه در افغانستان آ. سرمشق قرار دهيممی دهيم نمونۀ اتحاد شوروی را 
  ».شوروی است یاساس الگو

کيش  تجليلبه همچنان اعضای جناح خلق  برخی، اقامتگاه به مرکز نوشت که ١٩٨١در جنوری  ،هابعد
ی را در اردو دامن می زدند آنها شايعات. 10ح د خ ا  ادامه می دادند پيريزیدر  وی نقشتمجيد شخصيت تره کی و 

                                                 
8  V.I. Khazarov   .رگرداننده ب –. هويت و نقش اين شخص توضيح نگرديده است  
9  V.A. Kryuchkov 

  )يادداشت ويرايشگر نسخۀ انگليسی. (کشته شده بود ١٩٧٩تره کی در سال   10
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ن نااداوامر قوماندر تعميل  خلقی ها. ته بودندبدست گرفبگونۀ مؤقتی ول ح د خ ا  را رمی ها کنتچپرگويا که 
  .را پيش می بردند یحکومتکارشکنی کرده و کار زار ضد 

. داشتدر برابر تره کی زهرۀ آواز باال کردن نترس از کارمل بخاطر موضعگيری رفقای شوروی اش 
صی در قبال مسائل خط معين و مشخ شوروی هاکه  نشان دادکه کارمل با شوروی ها داشت به وی  یصحبت هاي

يی که می دادند اکثرًا ها مشوره و فاکت ها نداشتندحقايق و يی از ه ح د خ ا  اتخاذ نکرده بودند و تصوير واقعبينان
  .بودمی متناقض 

ی امنيت دولتی را بدست داشت ارگان ها نترولاز طريق نمايندۀ خود از حفيظ اهللا امين که ک چند بارکی جی بی 
که از طرف مقامات به فعاليت های  آن ن ايجنت کی جی بی  و ارتباطی های مورد اعتماديد چندتا به پيگرخواست 

به امين . دورکند و آنها را رها سازد آنهاوفاداری سياسی را از عدم ظن ؤضد دولتی متهم شده بودند خاتمه داده س
د و ازين طريق به انقالب انجام می دادن درخور هایگفته شد که اين اشخاص برای استخبارات شوروی کار

. ستان کمک کرده و دوستی بين خلق های اتحاد شوروی و افغانستان را تقويه می کردندندموکراتيک مردم در افغا
حسن شرق معاون صدارت در وقت داؤد، عبدالصمد مشتمل بودند بردرين زمينه از آنها نام برده می شد  کسانيکه

عضو پيشين شورای انقالبی و وزير اسبق  11محمد رفيعارت امور داخله، ازهر رئيس پيشين ژاندارم و پوليس وز
در  12اسداهللا رئيس امنيت ملی. زير دفاع و چندين تن ديگرعبدالقادر وتجارت، سابق وزير عبدالسالم فوائد عامه ، 

شما ارتباط  زندگی بعضی اشخاص دستگير شده که با«امين گفت که  به نمايندگی ازيکی از چنين تقاضاها به پاسخ 
آنعده است آماده چنان می نمود که امين خودش » .شايد در ظرف پنج سال رها گردند .ده خواهد شديداشتند بخش

داشتند و دوست اتحاد شوروی شمرده می شدند از با آنها شناخت نزديک شهروندان افغانی را که رفقای شوروی 
در حال دستگاه جديد دولتی درين کشور  « :کردمی زد نيز گوشرا سرزنش در عين زمان اين  بند رها سازد اما

برخی کارشناسان شوروی بخصوص آنانيکه . اجتماعی اقتصادی در دست اجراست اتاست و تغيير ساختمان
اين کشور اند اکثرًا  برگشتهبه اين کشور و حاال  بودنددر افغانستان کار کرده گذشته مدت سالها بدينسو در رژيم از

  13».نمی بينندبا ديد عينی  کشور می گذرد يندرکه و آنچه را  می نگرندق ديد سابرا با 

و قادر که هر دو بازداشت شده بودند  14کشتمند خواست تااز تره کی  به نمايندگی از باالدستان خود پوزانوف
بکمک  آنها وارد معامله شدند و توطئه يی را. گناه شان خيلی بزرگ است«: تره کی جواب داد. اعدام نگردند

لنين به ما آموخت  اما استوخيم ی و نهاي بسکه سرکوب سالحی  می پذيرممن . اياالت متحده و چين سازمان دادند
اگر  .گرديدند تا انقالب اکتوبر استحکام يافتمحو مجبورًا مليون ها نفر. که در برابر دشمنان انقالب بيرحم باشيم

گفت و اين . »نتيجۀ آن واضح است شورش ديروز کار گرفته شد، در  ، چنانکهکار گرفته شود قاطعانهازين سالح 
  .15صورت گرفت ١٩٧٩آگست  ٦بروز شنود 

وزير  16پنجشيری. از کابل باز ديد کردبه غرض دادن رهنمود  ١٩٧٩جوالی  ٢٠تا  ١٧پوناماريف از . ن. ب
با اکثريت فعالين حزبی  سف کرد که پوناماريف  از ديدارأاظهار تطی صحبت محرمانه يی با وی فوايد عامه 

محدود ديد و واديد های خود را بلکه  حتی با همه اعضای دفتر سياسی نيز صحبت نکرد وی. اری کرده بوددخود
تره . می گيرند ،دوتن، تره کی وامين رادفترسياسی  در تصاميمهمه « :گفتپنجشيری . بود ساختهبه تره کی وامين 

تا  یکس. نندزکه کف می  خرده مهره هايی اند ديگران . کندييد می تأی کند پيشنهاد م امينرا که  مصوبه هايی کی
دشمن انقالب بر  برچسپامين آواز خود را بلند کند چون می ترسند  وتره کی  است در برابرت نکرده أکنون جر

                                                 
در حکومت . ، سپس تصفيه گرديد١٩٧٨ډگر جنرال محمد رفيع، عضو جناح پرچم  ح د خ ا ،وزير فوائد عامه از ماه می تا آگست   11

يادداشت ويرايشگر . (به بعد ١٩٨١، عضو دفتر سياسی از )١٩٨٨ - ١٩٨٦ ،١٩٨٢ - ١٩٨٠(کارمل به سمت وزير دفاع گماشته شد 
  )  نسخۀ انگليسی

  برگرداننده  –. منظور اسداهللا سروری رئيس اگسا است  12
گفتار امين گويی اين مطلب را القأ می کرد که حضور کی جی بی به حيثيت افغانانی که در گذشته با کی جی بی مناسبات و روابط   13

  )   يادداشت نويسنده. (ا کارانداز را داشتند و اکنون رجل سياسی و دولتی شده بودند  لطمه وارد می کردايجنت ب
پس از انقالب ثور يکجا با ديگر سربرآوردگان پرچم . سلطان علی کشتمند، عضو جناح پرچم و وزير پالن در اولين کابينۀ ح د خ ا   14

پس ازينکه ببرک کارمل به قدرت برگشت . سال زندان کاهش داده شد ١۵امش بعدتر به حکم اعد. تصفيه گرديده و محکوم به مرگ شد
  )  يادداشت ويرايشگر نسخۀ انگليسی). (١٩٨٨ - ١٩٨١(عضو دفتر سياسی ح د خ ا گرديد و سال بعد به نخست وزيری گماشته شد 

قيام  نظامی باالحصار راه افتاده بود که توسط  ١٣۵٨اسد  ١۴در روز پيشتر يعنی . ١٣۵٨اسد  ١۵با  استمطابق  ١٩٧٨آگست  ٦  15
  برگرداننده  –.  امين ددمنشانه  سرکوب گرديد –دولت تره کی 

يادداشت ويرايشگر نسخۀ . (غالم دستگير پنجشيری، معلم سابق ادبيات در دارالمعلمين کابل و بعدها شخصيت عمدۀ حزبی و دولتی  16
  )  انگليسی
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مردم بی گناه شبانه . بار آورده استی زياد خشنودیسياسيت های تره کی و امين در برابر مردم نا. زده شودآنها 
      ».شان دستگير می گردندزنان و فرزندان بدون هيچ دليل در برابر چشمان گريان 

با دستگير  ١٩٧٩جوالی  ٢٩بتاريخ وی . کرد تصحيح 17ايوانوف. س. اشتباه يا کوتاه نگری پوناماريف  را ب 
کميته جانب از که پوناماريف اطالع داد ر مورد نامه يی مالقات کرد و به وی د) »ريچارد«نام مستعار (پنجشيری 

از ايوانوف  پنجشيری بخاطر اعتماد. بود رساندهمرکزی حزب کمونيست اتحاد شوروی به کميتۀ مرکزی ح د خ ا 
نش و تقويۀ دوستی بين احزاب و مردمان دو کشور برادر طو سعادتمينان داد که بخاطر طاو تشکر کرد و به وی ا

بی قيد و شرط به تمکين و تن در دهی وی گفت که عملکرد جاری . کار خواهد کردتگی ناپذير بصورت خس
و نورمال سازی وضعيت در کشور کمک  بهبودبه را چاره نکرده و تره کی و امين اشتباهات گذشته  مصوبه های
  .تلقی کردارزش را خيلی با » ريچارد«اقامتگاه معلومات ارائه شده توسط . نخواهد کرد

ل امور نظامی وامين يکبار ديگر مسئ. تره کی تغييرات اضافی به حکومت وارد کرد ١٩٧٩جوالی  ٢٧بروز 
گوريلوف سرمشاور نظامی شوروی نزد تره کی رفتند ودليل تغييرات را . پ.ف و لوپوزانوف، ايوان. ساخته شد

و خود به  ؟کردندتره کی ديدار  باپرسيد که چرا رفقای شوروی چنين عاجل  افرادشن از يام. توضيح خواستند
تبديل در حکومت نگران هستند چون ما به آنها  وتغيير ارتباط با آنها در  پيداست که«: نين پاسخ دادچپرسش خود 
  » .از پيش اطالع نداديم در آن مورد 

حانه يی را تالش مذبوهای حکومتی  پستر کابل تغيير در دپلومات های امريکا ييد که دسگزارشی به ماسکو ر
 یمشورشيان به پيروزی ن برابرامين قمار بزرگی زده بود چون اگر جنگ در . برای نجات و ضع می دانستند

  . داهمه مالمتی به گردن او می افتانجاميد 

تره کی گزارش کاملی «: جوالی به ماسکو فرستاد ٢٩امين تلگرام ذيل را بروز  ابه تعقيب مالقاتش بايوانوف 
تا به امين نشان  ه استکردرا بعمد ن کار يکه او ا می نمايدن اچن. نداده بودبه امين يش فرستاديم از پيامی که برا

  ».از او زياد حساب می برددهد که جانب شوروی 

افغان ها تا حدی . گرديده بودند ا از يکديگر بيزاردولت افغانستان آشکار اننمايندگان دولت شوروی و رهبر
هدايت داده  شوروی کارشناسانبه مشاورين و يجه تدرن. وره عمل می کردنداشمبدون  خود سری نشان می دادند و

شمار . شد تا معلومات مفصلتری در مورد فعاليت ها و اعمال راه انداخته شده توسط افغانان جمع آوری کنند
ربوط به ضد مور مبه اتا  شد تعيينپنج دستيار کی جی بی  ۀندينمابرای کارمندان نمايندگی افزايش داده شد و 

نخستين به . ۀ افغانستان رسيدگی کنندجاسوسی، ضد جاسوسی نظامی، مسائل سرحدی و کار کرد های وزارت داخل
در ماه . ايجاد گرديد تو تحليالاطالعات و گروه  شد دادهکار شعبۀ استخبارات  يتگماشته شد مسئول ی کهدستيار
. س.جنرال ن تقرردر ارتباط ی قطعنامۀ خاصی را دفتر سياسی حزب کمونيست اتحاد شورو ١٩٧٩مارچ 

هيئت . صادر کردستان نوزارت امور داخلۀ افغا ه بهشوروی وابست ۀبه گروه مشاورين وزارت داخل 18کوفلوس
يکی ازين هيئت . را ارشاد کنندتا افغانان  ندافغانی فرستاده شدمختلف خانه های  های مختلفی به ادارات و وزارت

 يکی از شعباترئيس  20ايليين .ا.آ ، ورئيس پرسونل وزارت داخلۀ شوروی 19دروزدتسکی. ی.ا ها که متشکل از
  . فرستاده شد 21می و جون به ژاندارمریهای  بود در ماه آن

وزارت خانه ها  شگاف هایو ها درز همهدر به کاويدن و نشان دادند زياد و فعاليت  پشتکارمشاورين 
امور  وباشد » پشت پرده روزي«می خواهد که  اظهار داشت 22چينيگر. ک.نمشاور  ،بگونۀ مثال. پرداختند

 برنامه هااکمال باشد بلکه مسئوليت  ريزیبرنامه  مسئوله، نه تنها اقتصادی و مالی را يکجا با وزير پالن پيش برد
همه اتخاذ د که پيشنهاد کروی . مسئوليت مشترک داشته باشدبا وزير ع در همه چيز قدر وا را نيز داشته باشد يعنی
عبدالکريم ميثاق وزير ماليه و . درأی همه جوانب ذيدخل يعنی وزرا و مشاورين باش وافقتصاميم مشروط به ت

  » !ملل متحد نيست ،ستااين وزارت « منطقی کرد کهعضو دفتر سياسی اعتراض 

                                                 
17  Boris S. Ivanovصاحب منصب عاليرتبۀ کی جی بی در  به بعد ١٩٧٩ارکشتۀ کی جی بی با رتبۀ ډگرجنرال، از بهار ، افسر ک

  )يادداشت ويرايشگر نسخۀ انگليسی. (کابل
18  N.S. Veselkov 
19  I.Y. Drozdetsky 
20  A.I. Ilyin 
  برگرداننده  –. تغيير دادند» ارندویڅ«پوليس افغانستان است که دولت خلقی ها نام آنرا به » ژاندارمری«احتماًال منظور از   21
22  N.K. Grechin 
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 احساس اذيتحتی گی آشکار و شتدرخواست که به مشاورين نقش اساسی تر داده شود با سرگ ينافغانان از
در وزارت تجارت ايجاد ايکه مشاورين اعضايش باشند کميسيون دايمی چين پيشنهاد کرد که يگر. کردنداستقابل 
از شما خواهش « :يت اظهار داشتمعقولبا بازهم ميثاق . تا به مسائل مربوط به کارکرد وزارت رسيدگی کند گردد

 . کافی بوروکراسی داريماز خود ما . ن نياريداانه های افغانستمی کنم شيوه های بوروکراتيک تانرا به وزارت خ
. ن يا آن کميسيون انتقال ندهيديو وظايف و مسئوليت های شانرا به ا نشويدوزرا  نيگزاز شما تقاضا می کنم جا

ايد نباز هيچ نوع باشند و هيچ کميسيونی را داشته ه های خود نوزارت خااجراات همه يت کامل وزرا بايد مسئول
  23».ا را بگيردآنهجای 

را بيان داشته بود که اتحاد  انديشهوی آشکارا اين . ساخته شودبنابران تصميم گرفته شد تا ميثاق بی اعتبار 
سوسياليزم را در ظرف سی ماه در افغانستان اعمار «جمهوری دموکراتيک افغانستان کمک کند تا به شوروی بايد 

احتمالی بدنامی کمک شوروی تلقی ه ساز حاد شوروی و زمينتا وابستگی بهانۀ را نش گفتهکی جی بی اين . »نمايد
و در چشم رهبری افغانستان در ماسکو آبروريزی ميثاق  ١٩٧٩در جنوری با استفاده از امکانات کی جی بی . کرد

طقی و غير بگونۀ غير من ميثاقکه گفته شد به رهبری افغانستان . شدزمينه سازی سوم جهان  در چشم کشور های
به . و هضم آنرا نداشتجذب  توانايینموده بود که افغانستان  ی راد شوروی تقاضای منابع و امکاناتااز اتحمعقول 

 دربرابرضع خصمانه وماينکه وی و قرار داشتند آنها ناآگاهانه تحت نفوذ ميثاق رهبری افغانستان حالی گرديد که 
   .وداتحاد شوروی داشت و زير اثر مائويست ها ب

گستاخی که عضو شورای انقالبی بود وزير تجارت  25ر برابر غوربندیدمشاور وزارت ماليه  24زوتوف
  .وقيحانه انجام داد

 ازامين  .می کردند ابراز کفايت و لياقت مشاورين نظامیبه خود را در ارتباط  راحتیافغان ها به نوبۀ خود نا 
  . اندوهگين بودافسرده و  26اليت ننگرهاردر تنگی کامديش و ١٩٧٨سال  اواخرعمليات نظامی 

 توانايی نابودسازیو نشان داده اند که سبدين زمانیاز دير  27برياسکينمشاور سربازان افغانی تحت رهبری «
هرگونه غانی داديم و فشاورين شما اختيارات وسيع در رهبری سربازان امما به . را ندارندباند های ضد دولتی 

گر اين به ما نشان. می گردد هشديد مقابلمجازات قوماندانان شما توسط سربازان افغانی با  کوتاهی در تعميل مشورۀ
داريم و می دانيم که  نياز کارآزمودهما به جنراالن . ما لياقت و کفايت الزم را ندارندشکه همه مشاورين آنست 

چگونگی فغاسنتان را بلند برده به آن اردوی ا رزمیهای  قابليتآنها بايد . زيادندچنين جنراالن در اتحاد شوروی 
  ».بياموزندتجربۀ ارتش شوروی در زمان جنگ را بکار گيری و جنگيدن 

کار کردن با رهبر کنونی شما دشوار است و معاونش «گفت  28با اشاره به گوريلوف، امين به جنرال زپالتين
  ».توانايی گرفتن هيچگونه تصميم جدی را ندارد 29)خرامچنکو(

اظهار  30»رّکاس«ايجنت افغانی . سرخورده و دلسرد بودندنيز يت زندگی اتحاد شوروی عواقدر مورد ها افغان 
فاخانۀ بوتکين شوقتی همسرش در . تسدر اتحاد شوروی شاهد بوده ا گسترده راکه وی شخصًا رشوه ستانی  داشت

وه بودند بلکه برای بدست آوردن کارمندان نه تنها چشم انتظار تحفه و رش ديگردکتوران و  در ماسکو بستری بود
  .آن کارشکنی و تعلل نيز می کردند

                                                 
امين افغانان را تشويق می کرد تا از روس ها . »داشته آيد بکار، گرچه بود زهر مار«يک ضرب المثل افغانی است که می گويد   23

يه بيشتر از اهميت روسيه برای اهميت افغانستان برای روس. روس ها آنرا بما خواهند داد«هرچه بيشتر تقاضا کنند، چون بگفتۀ او 
  )يادداشت نويسنده(» .افغانستان است، بنابران شوروی ها آماده برای هرگونه قربانی هستند

24  Zotov  
  برگرداننده   –ثوری  ٧عبدالقدوس غوربندی، وزير تجارت در اولين کابينۀ دولت   25

را » واليت ننگرهار«نويسنده حتی نام . ر واليت نورستان واقع استبلکه د ،ولسوالی کامديش در واليت ننگرهار نه. کذا فی االصل  26
 Oblastدر زبان روسی » واليت ننگرهار«در حاليکه به  ،آورده که همينگونه در ترجمۀ انگليسی نيز آمده Nangrakharskبشکل 

Ningarkhar برگرداننده  – می گويند  
27   Bryaskin   
يادداشت . (به بعد سرمشاور سياسی اردوی افغانستان ١٩٧٨از می  (Vasiliy P. Zaplatin)زپالتين . تورن جنرال واسيلی پ  28

  )ويرايشگر نسخۀ انگليسی
29  Khramchenko 
  )ويرايشگر نسخۀ انگليسیيادداشت . (جيالنی باختری، وزير زراعت در کابينۀ داؤد  30
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کميته مرکزی حزب . در جانب شوروی نيز نارضايتی وجود داشت الکن به گونۀ ديگری تبارز داده می شد
که سفير کبير پوزانوف،  درين نامه بيان شده بود. ناسی دريافت کردشناشخص کمونيست اتحاد شوروی نامه يی از 

در نامه ادعا شده . بودند تشکيل داده داره يیر نظامی گوريلوف، و نمايندۀ مقيم کی جی بی اوسادچی با هم مشاو
 وجوه ،کرده وارونهمسلکی  أارتقبا در نظر داشت مالحظات ل شخصی ومشی حزبی را به داليخط بود که آنها 

دند و زندگی هزره و پر از فسق و مست می کر زياد ،سفارت را غارت و خود را ثروتمند ساخته بودند مالی
وشتند و مفتشين را نشئه نوابستۀ نظامی و مشاورين سفارت اسناد و گزارشات جعلی می . يش می بردندپفجوری 
کارشناسان افغانی و  زها ا هرشوه ستانی رونق داشت و تحايف و رشو. می کردند کشپيشرشوه  برايشانساخته 

توظيف از جانب کميتۀ مرکزی حزب کمونيست اتحاد شوروی  که حزبی سازمانده. شد یشوروی بزور گرفته م
را شدن  برگشتاندهو  انتقام گيریانتظار بايد که همکاری نمی کردند  ول پول اندوزی بود و آنانینيز مشغشده بود 

و رهبری ه ابراز تآسف کرد» مغز استخوان نفر خود ما بود تا«د که به گفتۀ او ؤنويسنده از اعدام دا. داشتندمی 
   .تان را نفرين کرده بودسجديد افغان

  : اينک يک مثال .نظامی خود را از دست داده بودند طنظاميان در حين اجرای وظايف انترناسيونالستی انضبا

در تجليل از فراغت خود که در شهر خوست مستقر بود  ٢۵چار مترجم از فرقۀ  ١٩٧٩جون  ٢١روز ب
. س.جگړن ن ،، گوروفس رئيس محافظين سرحدیينين رئيس استخبارات فرقهرمن کالډگ. ضيافتی ترتيب دادند

شروب کافی م. در جملۀ دعوت شدگان بودند قوماندان فرقه 31کراوس. ا. و ن ،توپچی ۵٩سمنچنکو قوماندان غوند 
بقۀ که به مسا راه افتاددعوا  ند، وقتی نشئه شدنيستواقع شدچنانکه . شدندگرم نوشانوش وجود داشت و همه سر

در درونش که يافت همه عقده هايی را زمينۀ برون ريزی که ازبک بود  32بريدمن صادقوفلمړی . فحاشی رسيد
ش در مورد ترجمانی غير دقيق شباالدستان زهرآگينشيده و حرف های کرنج  هاوی مدت . ندروی هم انبار شده بود

آغاز کرد به دشنام  بود وخيلی برافروخته  اکنون .که می شنيد تحمل کرده بود بيانیغير قابل  با فحش و ناسزای را
توانست  33کينتلوبريدمن مل دريم. گيری کردانتقام  بهاری بچنگ آورده تهديد دماشيندرين ميان . دادن به مشاورين

به اتاق  هساعتی بعد بيدار شد لیو بخواب رفتصادقوف درآنجا . به اتاق ديگری بردرده او را خلع سالح ک
شما همه خائن  ،لی؟ نهبدفاع می کنيد؟  تان شما فکر می کنيد که از وطن« :فرياد زدو باهيجان  گشود هانوکريوال ر

  .از دهان برون ريزد مستآنچه هشيار می انديشد . ادامه داد آمد هايی که در قلم نتواندناسزابه گفتن و » هستيد

دالل کنند و او را تبا او اس کردند عیس 34نتيکی و کوسسچنبافسران کسيليف، ريا. هراسناک گرديدند حاضرين
هنوز اثر می و ودکا . پيدا شد تسدبنداريماشبعد صادقوف دوباره  چندی اماند داو را به اتاق ديگری بر. آرام سازند

. رفتگ انداختن تيربی هدف  هبه بيرون دويد سپسدر دهليز آغاز به تير اندازی کرد و . برطرف نشده بود
  .ندبرداشت ولتکين و يک سرباز افغانی زخمچنکو کشته شد و ملنسم

در زنجيرۀ ند و خبر از حادثه اطالع داد لحن گرفتهمعاون سرمشاور نظامی با  35شکينوتوت. پ.سبه 
اسيوناليستی نوظايف انتر يفایا هنگامکه وی قهرمانانه  ه شدو اطالع دادنچنکبه خانواده سم. باال رفتفرماندهی 
   .جان سپرد
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