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  م  ٠٨/٠٤/٢٠٠٩                                                         نوشتۀ واسيلی متروخين، بايگان ارشد کی جی بی

  داکتر حميد سيماب: برگرداننده به دری

  کی جی بی در افغانستان
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  مهفت قسمت
 

فرو می خورد و سخنان  خشم خود را بمشکل ،گفت سخن می یتحريک آميزبگونۀ امين با پررويی و 
در برخی .  آرامی بيان دارندا خود را بهایطه نظرقداد تا ن نمايندگان شوروی را قطع می کرد و به آنها مجال نمی

خودر را با ما کامًال را می داد که نمی خواهد مناسبات برداشت لحظات ظاهرًا افکار خود را جمع می کرد و اين 
  .عت دوام کرد ها قريب دو ساگفتگو .خراب سازد

برون به  نزديکان امين سویاز را بيان می کرد  سپتمبر ١۴ جزئيات حوادث  که اکتوبر گزارشی١٣بروز 
 هبا خشم و با الفاظ رکيک ياد کرد از پوزانوف  آنروزرويداد ناگواريکبار ديگر ضمن بازگويی امين .  کردزدر
برخی جزئيات توطئۀ  عمدۀ ماست مرامن شوروی که بخاطر دوستی افغامی دانم که ممکن و الزم بود تا «: گفت

اما وقتی سفير  د برجانم را به نحوی بيان کنم که به حيثيت اتحاد شوروی لطمه نرسدص سؤ قۀسازماندهی شد
 دروغ گفت و کوشش کرد مرا متقاعد سازد که از طريق ترجمان از من دعوت نکرده در چشمم درآمد وپوزانوف 

 ديگر،  نزد او برومند تره کی بودباا جنرال پافلوفسکی و جنرال گوريلوف و ايوانوف حينی که يکجا ببود تا 
حرف نمی خواهم ديگر او را ببينم يا با او . او در دل داشتم گفتمهر آنچه در مورد بگيرم ونتوانستم جلو خود را 

) با فحش های غليظ(. ينجا سفير بوده استدر مدت  همهچگونه اين دروغگوغول و نين شخص نميدانم چ. بزنم
از من برای من خيلی ناگوار است که  سپتمبر را رنگ ديگری دهد و ١۴ حوادث تاسفير شوروی کوشش می کند 

به همين دليل است که از داکتر شاه . گاه اين کار را نخواهم کردچ هيمن.  او را تصديق کنم های دروغتامی خواهد 
د و جزئيات فراخواند خواستم تا سفرای کشور های سوسياليستی را  برجانم را نمی دانصدولی که جزئيات سؤ ق

با جزئيات  که می توانم رفيق برژنف يگانه کسی است. گويدازبرايشان بکه صورت گرفت راايچندی از حمله 
از .  سؤ قصد برجانم را برايش بگويمۀ توطئۀ سازماندهی شدچند و چونداليل اختالفم با تره کی و همه بيشتر 
  ».بدم آمده استرد و سلوک پوزانوف در سرتاسر اين معامله خيلی برخو

 خشنودیکی جی بی انتقاد شديد وی از پوزانوف و ناگوش های   و که چشم هابود امين آن سنجشاحتمال دارد 
. شد، که چنين هم  از آن صورت خواهد گرفتالزم استنتاجات خواهند داد و ماسکو اطالع هعمومی او را ب

 جمهوری خودمختار شوروی سوسياليستی حزبی  منطقویۀ منشی اول کميت١تابيفراخوانده شد و پوزانوف ف
  .شدی وی گماشته جانشينبه تاتارستان 
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 ٢روريکوف. ب.ترجمان دبه قلم  اکتوبر ١٧تاريخ که درين ارتباط به پوزانوف دفترچۀ يادداشت چکيده يی از 
  : چنين است شده استدرج

به ديدن امين ير شوروی يکجا با پافلوفسکی، گوريلوف و بوگدانوف به هدايت مرکز سف١٩٧٩وبر ت اک٩روز «
وزير امور خارجه و عضو دفتر سياسی کميتۀ مرکزی  شاه ولیاز اظهارات را  و ناخشنودی شديد ماسکو رفتند
مردم چين که در جريان ديدار خود با سفرای کشور های سوسياليستی در کابل، بشمول سفرای جمهوری . ا.خ.د.ح

نام و اعتبار نمايندگان شوروی  در کابل را زير سايه قرار داده بود برايش حالی بيان داشت و و يوگوسالويا، 
 تره کی نزد سپتمبر ١۴بروز که سفير شوروی هنگامی گويا  رسانده شده بود که ًادرين بيانات تلويح. ساختند
تره کی و نمايندگان شوروی حين آمدن به ديدار  را ویمصئونيت  ضمن صحبت تلفونی با امين  داشتحضور

انجام داده  یتلفونصحبت که سفير شوروی از اقامتگاه تره کی با امين بر همگان آشکار است  اما ،تضمين کرده بود
ار وزير افغانی در سفارت شوروی سپری ه که چپيرامون مدت زمانی نادرستی  گزارشهمچنين شاه ولی. بود

روزی که تقريبًا هيچ ب يعنی ، سپتمبر١٣سپتمبر نه بلکه بروز  ١۴بروز  در واقع رای مذکوروز. بودکردند داده 
امين بايد .  به سفارت شوروی رفته بودندآشکار نشده بود. ا.خ.د. رهبری حدروندر ناسازگاری  بارۀچيزی در 

 رفيقانه بين احزاب و کشور ولی نه تنها در مغايرت کامل با روحيۀ مناسباتخالف واقعيت شاه بداند که بيانات 
 ما مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت تا داعيۀ انقالب هماورداناز جانب  بی گمانبلکه  قرار دارد های ما

ما . گرفتد نبرای بی اعتبار ساختن مناسبات شوروی افغان بکار خواهآنرا و دشمنان ما زيان رساند افغانستان را 
به سفرای کشور های افغانی بی درنگ جريان راستين حوادث را ا صالحيت اصرار ورزيديم که نمايندگان ب

  .کنند تصحيح داده است ناگزيرتباه غلطی را که بيانات شاه ولی ن و ادارندسوسياليستی توضيح 

بدون تشريفات صحبت و  گفت که به شيوۀ رفيقانه و برادرانه ن به اين همه حرف ها گوش دادپس ازامين 
رفقای شوروی گله دارند و نگرانی خود «فت گامين  . که رفقای شوروی نيز چنان کنندشتتظاد داخواهد کرد و ان

م و يما چندين بار با هم ديدار داشت. را ابراز می نمايند اما به يقين می توانستند اين کار را پيش ازين نيز بکنند
شاه ولی به سفرای آنچه  گفت که وی ».صحبت کرديم الکن جانب شوروی پيرامون اين مسائل هيچ چيزی نگفت

 وی، يعنی امين، به دفتر سياسی کميتۀ  خوددقيقًارا ن اکه همبود  بخاطری بيان داشتکشورهای سوسياليستی 
سه چهار روز اما رفقای شوروی قبل برين درين مورد چيزی نگفتند و اکنون . اظهار داشته بود. ا.خ.د.مرکزی ح

شايد رفقای شوروی . افسوس است که چنين واقع شد«امين اظهار داشت . ده اندپس از آنکه شاه ولی صحبت کرد آم
    ».به ما می گفتند چه بگوييم و چگونه رفتار کنيم

سفير . ما تأکيد کرديم که قبل از حادثه در محل رهايش تره کی هيچگونه تلفونی از جانب ما صورت نگرفته بود
ندگان شوروی تصميم گرفتند بدون درنگ با امين ببينند از طريق  از واقعه هنگاميکه نمايپسشوروی بالفاصله 

.  شخصًا ببينند تا از سؤ تفاهم جلوگيری شده باشد امين بابودصحبت کرد چون می پنداشتند الزم با وی ترجمان 
تمبر  سپ١۴پيش از واقعۀ .  من از آنچه واقع شد چنين استبرداشتن نبود، اما بهر حال ييقين دارم چن«امين گفت 

 فير م و بااليبروم نزد تره کی مسفير شوروی از طريق ترجمان برايم گفت که می توان. تلفون کردتره کی برايم 
گذشته از آن، رفقای افغان با من در اتاق .  گفته شدی چيزهمچودارم که مطلق من يقين . صورت نخواهد گرفت

ما . من حاضرم در برابر رفقای شوروی تمکين کنم.  کرد انکارمی توانالبته حاال . بودند و آنچه را گفتم شنيدند
  ». دپلوماسی و مناسبات بين المللی بپذيريمههميشه حاضريم مشوره های آنانرا روی موضوعات مربوط ب

حضور اکنون درينجا به استثنای ايوانوف  سپتمبر با تره کی بودند ١۴پافلوفسکی گفت که همۀ آنانی که بروز 
 . بودزده نشده از جانب سفير شوروی یادثه هيچگونه زنگ تلفونحيد کرديم که قبل از کديگر تا ما يکبار  ودارند
گفتم که  و دادم سپتمبر من وضعيت را به رفقا ايوانوف و بوگدانوف توضيح ١۴ صبح روز«: دامه دادچنين اامين 

 کردم چون خطر پافشاری افظ خودبردن مح روی  ورفتمنزد تره کی من با نگهبانانم . آنها می خواهند مرا بکشند
با سفير شوروی  تلفونی ۀيقين دارم که مکالم.  نبودجابيتياطی من حشما خود ديديد که تدابير ا. را حس می کردم
قبل با او بود که بخاطر داشته باشد چون بايد اگر رفقايی که با تره کی بودند بخاطر ندارند ترجمان . صورت گرفت

اگر ترجمان اينرا اکنون درينجا تاييد نمی کند يقين است وقتی به سفارت برگشت بياد . از آن حادثه صحبت کردم
 شايد .شايد اشتباه کرده باشم. م همين استبهر حال، باور راسخ.  که چه واقع شددادخواهد آورد و بياد تان خواهد 

                                                 
٢  D.B. Rurikov 
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رکزی حزب کمونيست اتحاد اگر دفتر سياسی کميتۀ م.  برساندزياناشتباه من به جنبش جهانی کمونيستی هم 
  ». من مشورۀ شانرا پذيرفته هر آنچه رفقای شوروی بخواهند انجام خواهم دادخواسته باشدشوروی 

ن امکا خيلی بود و گفتيم که برای ما قابل درک يم وادث آنروز را مرور کردو يک بار ديگر خطوط کلی حما
 که تحريفاتیاما کل دگرگون بازتاب يابد بش که حوادث در ذهن شخصی که شوک عصبی ديده است می رفت

 آنچه را در دفتر  چون نداردتقصيریامين گفت که شاه ولی . توسط شاه ولی بيان شده بودند بايد اصالح گردند
  و آنچه فرای کشور های سوسياليستی رساندسشنيده بود به اطالع پيرامون حوادث .  ا.خ.د.زی حسياسی کميتۀ مرک

اگر گزارش من به بوروی سياسی و « .بود) امين(وی  خودگزارش شنيده بود . ا.خ.د.رکزی حدفتر سياسی کميتۀ م
 باور و عقيدۀ خود از روی  از منست چون من حوادث را تقصيراشتباه بوده پس همه . ا.خ.د.کميتۀ مرکزی ح

اگر .  کرده امبق با باورم عملامن مرگ باشد با وجدان راحت خواهم مرد چون مطبر اگر حکم . توضيح کردم
. تعفی می دهم کميتۀ مرکزی را فرا می خوانم و از سمت منشی عمومی اسمرفقای شوروی آرزو داشته باشند پلنو

   ».توانند کس ديگری را انتخاب کنند آنها می

اشتباه «:  امين گفت.دن گردتصحيح بايد که که شاه ولی حقايق را تحريف کرده بود يم يکبار ديگر تکرار کردما
بايد اين . گزارش دادمگونه   به همين واقعه را به دفتر سياسی و پلنوم کميتۀ مرکزیرويداديد درين بود که من شا

من به . رفقای شوروی نقطه نظر ديگری دارند. گزارش دادمکه واقع شده بود آنچه را کار را نمی کردم، گرچه 
ه دوستان شوروی خود به نظر قدر می بينيم و آماده ما ب. باور های شان و توجيه آنها از حوادث احترام می گذارم

 چه بگوييم و چه نگوييمدر مسائل سياست بين المللی و امور خارجی هستيم مشوره های آنها را در مورد اينکه 
من فقط از آنچه بر سرم گذشته . در مورد آنچه واقع شد، تکرار می کنم که احساس مالمتی وجدان ندارم. بپذيريم

   ».ين همه هيچ کاری نداشتا و تکرار می کنم که شاه ولی به ،سخن گفتمه را باور دارم بود و آنچ

آيا می خواهيد که رفقای «: نچه واقع شده بود داده شود، امين گفتآ درست شرحبايد در برابر اصرار ما که 
مطابقت ندارد؟ من به رفقای  اتفاق افتاد و برايشان بگويم که همه آنچه شنيده اند با آنچه فراخوانمخود را يکجا 

ما  »شوروی احترام عميق دارم و حاضرم هر آنچه آنها بگويند انجام دهم، الکن آيا اين کار درستی خواهد بود؟
  هاتبصره اکنون که همين  و اظهار داشتيم گرددتصحيح که تحريف حقايق توسط شاه ولی يميکبار ديگر تقاضا کرد

که با واقعيت لوبی نامط معلومات. می شدشنيده دپلوماتيک مجتمع دربرابر ه ولی  شابياناتدر مورد و زمزمه هايی 
 فرصت را از دست نخواهند داد تا آنرا و آنهامی تواند به دست روزنامه نگاران غربی برسد  مطابقت ندارد

 واشنگتن انمبگذار مرد. برای پريشانی ندارندرفقای شوروی دليلی « :امين گفت .گيرند خود بکار اهدافدرجهت 
من .  هستند چون اميد ندارندنگراندشمنان . بيايند و بچشم سر ببينند که نمی توانند به دوستی ما خللی وارد کنند

 دوستی و برادری  موردردبايد . ه می گشاييمايتان قول شرف می دهم که ما گام بگام بسوی کمونيزم رارب
 وی ».وجود نداشته باشدهيچ تشويشی نيست دو کشور  ما، خلق های افغان و شوروی و احزاب کموهایکشور

. گفت که افغان ها اعتراضی نخواهند داشتصورت داده شدۀ حادثه را رد کنند و  شوروی ها خود تاپيشنهاد کرد 
 در جلسۀ دفتر  راامين گفت که موضوع.  صورت گيردتصحيح الزم بايد که ورزيديميگر اصرار دما يکبار 

  .گزارش خواهد دادبه ما و از نتيجۀ آن گذاشت ه بحث خواهد سياسی کميتۀ مرکزی ب

با آوز بلند صحبت می آورده بوديم مرکز ی که از  پيامپيرامونو در سراسر گفتگو هيجانی داشت امين حالت 
 ،خيلی بلند و با شتاب حرف می زدمگفتگوها  ن جريادرشايد «: اظهار داشتحينی که از او جدا می شديم . کرد

  ».زنندمی سخن همينگونه زادان ی دانيد که من در کوه ها بزرگ شده ام و کهما الکن شم

 بازتاب رهبری اتحاد شوروی در برابر بيانات از گزارش داد که امين اکتوبر ٢٩بروز اقامتگاه کی جی بی 
 در وی. بود نی نشان دادهانگرآشکارا  بود ايراد کردهشاه ولی وزير خارجه که به سفرای کشور های سوسياليستی 

رهبران شوروی بخاطر «به نظر وی گفت که   اکتوبر با نمايندگان کی جی بی شوروی داشت١۵ که بروز ديداری
 حينی که از شاه ولی دفاع ، من با سفير شوروی پوزانوف و رفقا پافلوفسکی، گوريلوف و بوگدانوفلحن صحبت

 گفته شد که رهبری شوروی وی در جواب به ». اند از من آزرده شدهگرفتمخود کردم و همه تقصير را به عهده 
 قرار دادنزير سايه برای  شاه ولی ۀر بيانيد يی را ناديده بگيرد کهتالش هامانند دی ج يک حقيقت ستنمی توان

 ، صورت گرفته بودخانۀ خلق سپتمبر ١۴روز ادث ونقش اتحاد شوروی و بگونه يی پبوند دادن جانب شوروی با ح
نيز تذکر .  ا.خ.د. حش نمايندگان شوروی درين حوادث در سند محرم دفتر سياسی کميته مرکزیمسخ نقو اينکه 
  ».يافته بود
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وضعيت دوستانه در قبال برای مدتی   خاطر نشان ساخت که امينبانقل قول از منابع افغانیکی جی بی  اقامتگاه
فرضيۀ خود در مورد مسئوليت مساوی   حالدر عين امانگه خواهد داشت را اتحاد شوروی و حزب کمونيست آن 

  .ديفعاالنه پيش می کششخصيت های افغانی و مشاورين شوروی در قبال وضع کشور را 

  

  سرنوشت آن چهار وزير چه شد؟و اما، 
کارانداز کی جی بی که سمت ) ٤نام شفری مکالی( ٣ والری سمونين سپتمبر١۴ صبح روز ٨:٠٠ساعت 

 سروری و وطنجار گالبزوی، .٥خوانده شدا اضطراری فرجلسۀبه يک  شترا دا شوروی سفارت در سوم سکرتر
 و شوروی سفير اطالع به موضوع اين ند تا ه بودبرساند و خواست قتل به را آنها داشت قصد امين که بودند نموده اظهار

 تصحب کی تره با وطنجار ظهر از قبل ١١:٠٠ ساعت .شود رسانده )»ورينز «رمزی اسم( ٦فوايوان .س.ب
ذريعۀ موتر به محل رهايش رسمی فيانه  مخ مذکورهر سه وزيرظ بعد از٢:٣٠ساعت . نمود تلفونی مختصر
داخل بآنها دروازه ها را باز کرده موتر را . آمدند  متر از سفارت شوروی فاصله داشتصد هفتکه سمونين 

  های سال بين چون بود آشنا خانه اين اب) »مامد«نام مستعار (گالبزوی .  مخفی ساختندژداخل گارابحويلی آوردند و 
 سفير شخص ومنظوری ايوانوف  به هدايتمذکور وزرای .آمد مي آنجا به جلسات در اشتراک جهت ١٩٧٥ و ١٩٧٣
پوشاندن و  شان های بروتان با تراشيدن آن های چهره. شدند داده انتقال ٧»برين گاه «خاص واحد مقر به انهمخفي

 تعيينويال برای رهايش شان  یيباال طبقۀ دريی  جداگانه اطاق و شد داده تغيير »برين گاه «واحد سربازان يونيفورم
   .گرديد

 بدام انداختنش همداستان  در تالشکه پوزانوف، پافلوفسکی، ايوانوف و گوريلوفقاطعانه اظهار می داشت امين 
سه تای  کهبود  وزرا  چهارنفری باند یدستهم اب کار تره کی ه بودگرفت صورت او عليه که قصدیؤسوی  نظر به .بودند

 از داشتن هرگونه تا شد داده دستور کابل در  کی جی بی نمايندگی به .پناه خود گرفته بودنددر  اکنون ها یشوروآنان را 
ويال آن درآنان مبسوطی اتخاذ گرديد تا موجوديت و تدابير  نکار نمايدا فراری وزرای باش و بود محل مورد دراطالع 

به آمدن وطنجار، گالبزوی، مزدوريار و سروری «اقامتگاه درين مورد نوشت که . پنهان نگه داشته شودپوشيده و 
 ١۴بروز  امين ».است ساخته نگرانامين را شديدًا ان  ناپديد شدن سه تن آنو سپس سپتمبر ١٣روز بسفارت شوروی 

اين سه که  که تصميم گرفته شده بود اظهار داشت ف  با پوزانوف، پافلوفسکی، ايوانوف و گوريلویصحبتسپتمبر در 
وی عالوه کرد که مزدوريار در خانۀ خود بود اما سه نفر . از کار سبکدوش ساخته شوندوزير بنام توطئه گران 

  .رد کرداين ادعا را پوزانوف با قاطعيت . باقيمانده شايد در سفارت شوروی مخفی بودند

از  تره کی و امين تنها که .ا.خ.د.ل سازمان های نظامی حمست مکيل] ت گرديده اسحذف سطر ٩درين مقطع [
نظامی  ی شمار زيادی از اعضای مخفپی برده بود کهسروری .  داؤد يافت شده بوداسناددرموجوديت آن اطالع داشتند 

عروض سرکوب مسپس معرفی شده بودند به امين  یبقيام انقالبرای سهمگيری در بمثابۀ اشخاص آماده  که .ا.خ.د.ح
قرار  در بوتۀ آزموناينکه امين را سروری برای .  بودندگرديدهبرکنار  توسط رژيم داؤد از وظايف شانقرار گرفته يا 

اين .  اعضای سازمان نظامی پرچم را بمثابۀ کمونيستان و انقالبيون فعال به وی معرفی کردتنی چند ازداده باشد 
  .دادقرار موضوع را در جريان ی کتبًا تره کی سرور. دستگير شدنداندکی بعدتر اشخاص 

سازماندهی يک عمل تروريستی عليه در مورد  امين ١٩٧٩در تابستان ]  گرديده استحذف سطر ١درين مقطع [
 مشوره داد سروری به امين . کرد با سروری مشوره .ا.خ.د.، اعضای دفتر سياسی کميته مرکزی ح٩ميثاق و ٨پنجشيری

با آنها تا خواهد بود آن  و بهتر داشتخواهد در قبال حزب ی در درون مد های ناگوارآ حزبی پی که قتل اين دو فعال

                                                 
٣  Valeri I. Samunin   
٤  Macloy   
. کی از جانبين صورت می گيردکه به درخواست ي) جاسوس( جلسۀ اضطراری مالقاتی است بين يک افسر اطالعاتی و يک ايجنت  ٥

  ) يادداشت نويسنده. (چنين مالقاتی با مبادلۀ عالمۀ قبًال تعيين شده جهت حل مسئله يی عاجل و نابيوسان راه انداخته می شود
٦   Boris S. Ivanov صاحب منصب عاليرتبۀ کی جی بی در   به بعد١٩٧٩، افسر کارکشتۀ کی جی بی با رتبۀ ډگرجنرال، از بهار

  )يادداشت ويرايشگر نسخۀ انگليسی. (ابلک
معنی می » معراج«يا » نقطۀ اوج«) Zenithنث يز(نام آن .  نويسنده در مورد اين واحد خاص کی جی بی در کابل توضيحی نداده است ٧

    برگرداننده –مغالطه نگردد » زينت«ترجمه شده است تا با اسم مؤنث » برين گاه«دهد که در سراسر اين برگردان 
   برگرداننده – ثوری می باشد ٧ منظور دستگير پنچشيری، وزير معارف در اولين کابينۀ  ٨

 
  ٩از  ٤ :تعداد صفحات
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طاهر . ساخته شوند رهبر سازمان مليت گرای ستم ملی از صحنه بدر ١٠مخفی با طاهر بدخشی داشتن روابط اتهام
ستگير پنجشيری و کريم ميثاق با دداشتن در مورد تماس از او  زير فشارمی شد زندان بود و ين زمان در بدخشی در

پنج  سپتمبر از هويت ۴بروز اگسا . تعويق افتاداعدام پنجشيری و ميثاق به بدين ترتيب . اقرار و شهادت گرفتستم ملی 
 را به امين گزارش داد امين توطئهوقتی سروری .  که طرح سؤقصد برجان تره کی را ريخته بودندپرده برداشتتنی 

يگانه افرادی که از نقشۀ دستگيری اين گروه . بودندتروريستان ناپديد شده ستان را صادر کرد اما امر دستگيری تروري
 کرده  متيقن شده بود که امين اين گروه را سازماندهیديگری سرور.  بودسروری، امين و يک عامل اگسااطالع داشتند 

  .دهدو توانسته بود به دهشت افگنان در مورد بازداشت قريب آنها هشدار 

 به نيروی دفاع ضد طدر آستانۀ پرواز تره کی از هاوانا به افغانستان، امين با رئيس خدمات تخنيکی رادار مربو
يک .  حامل تره کی مورد اصابت توپ های دافع هوا قرار گيردهواپيمای که رسيدتوافق به طياره صحبت نمود و با او 

  .تی جلوگيری شدعامل اگسا ازين طرح اطالع يافت و از عمل تروريس

 دالر ٦۵٠ مبلغ برجان سروری کشته شد از جيبشسؤقصد هنگام  از طرفداران امين، تننواب، يکحينی که 
 ضبط ملکيت های فروش بابتاز بدست آمده از پول  ه بودسروری را مجبور ساختنان چهمامين . گرديدامريکايی يافت 
اش  به وی و به برادر زاده می شدندو سر به نيست دستگير ا توسط اگس شانبا خانواده های يکجا  هشده از کسانی ک

و عايد حاصله از آن ايجاد شده بود ضبط شده جهت فروش چنين ملکيت های در کابل ازه يی غم. بدهدسهم اسداهللا امين 
يراق و  صندوقچۀ ١٢ سکۀ طالی نيکالی روسی و ٨٠٠مبلغ چهار مليون افغانی، . سرازير می شدامين کيسۀ به 

سروری . روحانی مشهور بدست آمده بود نيز به امين انتقال کرد ١١مجددیزيورات زنانه که از اعضای خانوادۀ 
 برای تطميع فرماندهان واحد های نظامی، پوليس و  هاامين ازين پول. داده بودبه امين  مليون افغانی ٣٠٠مبلغ مجموعًا 

 افغانی به نظرمحمد قوماندان قوای هوايی و ۴٠‚٠٠٠بلغ مثال، امين مبگونۀ . سائر مامورين رسمی کار می گرفت
    . بودبخشيدهبه حمزه قوماندان غوند ترانسپورت افغانی  ٢۵‚٠٠٠

قرار امين و خويشاوندانش در اختيار  نيزبه يغما گرفته شده بود  دؤدا و کاخ های ظاهرشاهی که از اشيای گرانبهاي
 سفر جاپان بهپنهانی  دؤاد و شاهظاهرمتعلق به  اجناس قيمتی گرام لوکي  ١٢٨  با١٩٧٩در ماه جون  پسرامين. گرفت

 ارگانهای به شورویاتحاد  که افغانی ٥٥‚٨٠٠‚٠٠٠ جملۀ از. نمودديدار  امريکايی و جاپانی پايۀ بلند افراد باکرد و 
 حساب به افغانی يليونم ٣٠ متباقی و رسيده مصرف بهآن  افغانی ٢٥‚٨٠٠‚٠٠٠داده بود تنها مبلغ  افغانستانامنيتی 
گستاخی و بيغاره همواره با حين صحبت آزادانه و بی خيال با نزديکان خود امين . واريز شده بودين ام شخصی بانکی

و قاموس آنان را در مورد اتحاد شوروی و رهبران آن سخن می گفت و در گفتارخود زرادخانۀ تبليغاتی امريکايی ها 
رد می کردند را  اعزام سربازان شوروی به افغانستان برای ها درخواست تره کی  هرگاهی که شوروی.بکار می بست
ی را که  کرد چون می دانست که آمدن سربازان شوروی نقشه هاينمي پنهان نزديکش خود را از ياران یامين شادمان

 . برای چنگ اندازی به قدرت کشيده بود نقش بر آب می کرد

، تروريست، ماجرا شخص مفتناسوس امريکا، جامين را يک پناه برده بودند ی که به سفارت شوروی هر سه وزير
 کريملين يعنی به برژنف، ن رده هایيترازين سه وزير مستقيمًا به باال هبدست آمدمعلومات . خواندندمی جو و غارتگر 

 اقامتگاه کی جی بی نمايندگی وتبصره هايی که .  فرستاده شد١٢اندروپوف، گروميکو، سوسلوف، اوستينوف و چرنينکو
معلومات داده شده توسط سروری، وطنجار و گالب ما قبًال در مورد « مشعر بر آن بود که افزودنددر کابل درين زمينه 

.  به دقت ازريابی گردداستالزم می آيد، بنابران  که چنين معلومات بدست  استاين اولين باری. نداشتيمزوی آگاهی 
درين مقطع در [. نده اتوانستن يا ثبوت مستند ارائه استوارن اين اشخاص هيچگونه شواهد وچاين کار دشوار خواهد بود 

  ».دان هر سه تن متهيج بوده و بر امين برافروخته ] گرديده استحذف سطر ٢حدود 

 ١٣»رادوگا«عمليات  شان به اتحاد شوروی انتقالو از افغانستان اين سه وزير غير قانونی  بردنجهت بيرون 
ورانی افراد داين عمليات ايجاب می کرد تا زير پوشش تغيير و تبديل راه اندازی . روی دست گرفته شد)  کمانرنگين(

                                                 
را .  ا.خ.د.ض به آنچه تسلط پشتون ها بر حزب می پنداشت ح در اعترا١٩٦٨در سال .  ا.خ.د. طاهر بدخشی، از اعضای مؤسس ح ١٠

  )يادداشت ويراستار نسخۀ انگليسی. ( اعدام شد١٩٧٩در سال . ترک کرد
صبغت اهللا مجددی، روحانی برجسته، بعدتر جبهۀ نجات ملی افغانستان را که يکی از گروهبندی های مجاهدين بود اساس گذاشت    ١١

  )نگليسیيادداشت ويرايشگر نسخۀ ا(
١٢  Konstantin Ustinovich Chernenko و عضو دفتر ١٩٧١ ، عضو اصل کميتۀ مرکزی حزب کمونيست اتحاد شوروی از سال 

 ١٩٨۵ تا زمان مرگش در سال ١٩٨۴، منشی عمومی حزب کمونيست اتحاد شوروی از فبروری ١٩٧٧سياسی کميتۀ مرکزی از سال 
  )يادداشت ويرايشگر نسخۀ انگليسی(
١٣  Raduga 

 
  ٩از  ٥ :تعداد صفحات
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پناه مشخصات دقيق . که ساختمان های شوروی را محافظت می نمودند صورت گيرد» برين گاه« به واحد طمربو
 ٧٦در يک هواپيمای اليوشين ده عضو اين واحد  ١٤. به ماسکو داده شد تا تصوير نوشتاری اين افراد ترتيب گرددجويان

يکی از . پرواز کردند سپتمبر ١٨بروز از ماسکو په پايگاه هوايی بگرام که دو الری سرپوشيده را نيز حمل می کرد 
يک گروه . تشکيل می دادبار و بنه دپلوماتيک قسمًا را بار هواپيما الری ها حاوی کانتينر های خاص بود و متباقی 

نيز درين ) عمليات های خارجیعمومی رياست (ی جی بی کياست عمومی اول ربه مربوط » س«تی رياست عمليا
زورين . س.تاليبوف ترجمان، ن. گلوتوف رهبر گروه، م.س.ومشتمل بود بر ين گروه ا. هواپيما پرواز می کرد

با وسائل بود و  و چهره آرايی که هنرمند مکياژ ١٦ کی جی بی هفت رياست کارمند ١٥ادريانوف. ا.کارشناس اسناد، و
ميره خ کاله موی ساختگی، مواد و وسائل شکل دادن مو و گروه عملياتی سه .الزمش به عجله از برلين آورده شده بود

حمل  با خود را قهوه يی و و قهوه يی سرخ کار، يیاخرمرنگ های و مايعات الزم برای تغيير رنگ مو از سياه به ها 
    .کردپرواز از فرغانه تا بگرام  نيز ١٢يک هواپيمای انتونوف  ٧٦هواپيمای اليوشين برای بدرقۀ . می کرد

بختورين . گ. که مشتمل بود بر سندرا تشکيل دادديگری درکابل گروه عملياتی اقامتگاه کی جی بی و نمايندگی آن 
 .د.گی کی جی بی در کابل، يودو افسر نمايند  واطالع داشتند» رنگين کمان«از ماهيت عمليات که کبانوف . ن.و ب

از کابل تا بگرام » رنگين کمان« عمليات مجريانبرای محافظت و رهنمايی » نا آگاه«که  ،١٧دادوکين .ی.ايوانوف و ا
  قوماندان اين واحد١٨سورکوف. ا. کابل تحت فرماندهی ن»برين گاه«قرار بود چار عضو واحد . ه بودندبکار گرفته شد

 بود و »رنگين کمان« مسئول مستقيم و رهبر عمليات ١٩بوگدانوف. پ.  ل. بی کابل حمايت کنداز گروه عملياتی کی جی
  . عمليات شودواردايوانوف تنها در صورت نياز . س.بتا شد تصميم گرفته 

  : نقشۀ عمليات رنگين کمان چنين بود

قبل از رسيدن هوا پيما به آنجا ده  شمال کابل واقع بود سفر کری کيلومتر٦٠ فاصلۀ درگروه عملياتی به بگرام که ) ١
 گان رانندی ازبس سفارت به رانندگی يکيک عراده ، تيز رفتاريک عراده موتر. ندانبرسبه فرودگاه بگرام خود را 

  هایسرنشينان هواپيما و الری. خواهد بودجزء کاروان  نيز ٦٩الری گاز عراده عملياتی اقامتگاه کی جی بی و يک 
بسوی کابل دوباره به رهبری کبانوف آمده خواهند بود  از کابل ی کهما تخليه گرديده و موترهايمحمولۀ آن از هواپي
سازماندهی و نظارت امنيتی بگرام ايوانوف و دادوکين عبور با عافيت موترها را از پوستۀ . حرکت خواهند کرد

  .خواهند کرد

را بارگيری خواهد  ٢٠»رنگين کمان« پايين کرده، الويمحمولۀ خود را در » برين گاه«گروه موتر حامل بار و بنه ) ٢
پيش از اين هنرمند چهره پرداز باالی گالب زوی، وطنجار و سروری کار الزم را انجام داده نمای آنها را . کرد
تمرين درامه را با اصلی بر الری، سورکوف » رنگين کمان«قبل از بار کردن (. نچنانکه بايد تغيير داده خواهد بودآ

.  به موتر بار خواهد گرديدعوضیو بارو بنه » رنگين کمان«جعبۀ حامل ) .انجام داد» برين گاه«زی از واحد سربا
، بس حامل سربازان »رنگين کمان« به تعقيب آن الری حامل و به سرکردگی موتر کبانوف هاسپس کاروان موتر

                                                 
درين برگ وصفی جنسيت، مليت يا نژاد، . عبارت از برگ وصفی شخص بر اساس مشخصات ظاهری اوست» تصوير نوشتاری « ١٤

شخص مانند شکل سر، قيافه و چشم ها، مشخصات وظيفوی مانند عادات، طرز ) اناتوميک(سن، قد، ريخت جسم، جزئيات تشريحی 
.  صدا، وضعيت گيری عادی بدن، شيوۀ  لباس پوشی، کاله و پاپوش قيد می گرددخرام، طرز اشاره نمودن و حرف زدن با دستان،

تصوير نوشتاری مشخصات انواع و رنگ های لباس ها و وضعيت آنها را وصف کرده و اشيايی را که شخص معموًال باخود می 
 فارقه از قبيل داغ زخم، داغ های در تصوير نوشتاری عاليم. گرداند، از قبيل چتری، بکس دستی و چوب دست يادداشت می گردد

تصاوير نوشتاری برای عمليات زير نظرگيری ، جستجو و شناخت اشخاص الزم و . والدی، خال، زخ و خالکوبی ها قيد می گردند
 مجموعه يی از مواد و اشيای تخنيکی است که برای تغيير قيافه دادن اعضای خدمات» الماری لباس عملياتی«يک . ضروری می باشند

برای تغيير دادن ظاهر » الماری لباس عملياتی«از چنين . اطالعاتی و عاملينی که دست اندر کار عمليات اطالعاتی اند بکار می رود
لوازم و سامان آالت مختلف به . اشخاص با البسه و پاپوش های مختلف، اشيای کارآمد خانه و وسايل ورزشی کار گرفته می شود

می شود تا آنها نمای کارگران و کارکنان سازمان ها، تشبثات اقتصادی و صنايع خدماتی را بخود گرفته اعضای خدمات جاسوسی داده 
برای مردان و زنان  خدمات اطالعاتی حاوی جامه هايی بشمول کاله و اثاثيۀ سفر است که بدقت خاص» الماری لباس«  .بتوانند

 عاملينی که بصورت غير قانونی برای کار در خارج کشور فرستاده می انتخاب گرديده و همه ساخت خارج می باشند و برای تجهيز
  )     يادداشت نويسنده. (شوند بکار می رود

١٥  V.S. Glotov, M. Talybov, N.S. Zorin & V.I. Adrianov  
  )ه يادداشت برگردانند–دانشنامۀ انترنتی وکيپيديا (رياست نظارت و زير نظر گيری :  رياست هفت کی جی بی  ١٦
١٧  S.G. Bakhturin, B.N. Kabanov, Yu.D. Ivanov & A.I. Dadykin 
١٨  N.A. Surkov   
   برگرداننده – اين همان ډگروال بوگدانوف رئيس نمايندگی کی جی بی در کابل است که درين شرح بار ها از او نام گرفته شده است  ١٩

 
  ٩از  ٦ :تعداد صفحات

 
   برگرداننده – منظور گالب زوی، وطنجار و سروری است  ٢٠
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يکش را خواهند داشت از مسيری که از  با سرنشينانی که نقش رو٦٩ و الری گاز »برين گاه« واحد ۀعودت کنند
ستۀ کنترولی موتر وميان کابل و اولين پ. شدروان خواهد نقاط شديدًا زير محافظت مرکز کابل نگذرد بسوی بگرام 

 ستهوپحامل مشاور نظامی شوروی پايگاه هوايی بگرام به کاروان ملحق خواهد گرديد تا عبور بالمانع موترها را از 
ستۀ و از پگذشتن هنگامرا موتر ها بختورين و دادوکين مسئوليت کاروان .  نمايدتضمين راه ريهای کنترولی مس

ستۀ امنيتی مدخل پايگاه، موتر از پهنۀ ميدان هوايی وپس از گذشتن از پ.  بعهده داشتندبگرامپايگاه هوايی امنيتی 
 پايگاه ی نظامی از قوماندان افغانسفارت شوروی قبًال از طريق مشاور. رفتخواهد  سرراست به هواپيما وعبور 

 کسانی که دورۀ کارشان در افغانستان به پايان رسيده و می خواستند بهۀ ورود به پايگاه را برای جازانظامی بگرام 
      .بدست آورده بوديکجا با بار و بنه آنها   برگردنداتحاد شوروی

برين «سپس اعضای گروه . بار خواهد شدنسًا به هواپيما  بدون  اينکه بارش پايين شود ج»رنگين کمان«موتر حامل ) ٣
  .که به اتحاد شوروی برمی گشتند به هواپيما سوار خواهند شد» گاه

افسران برای . هند کردواپاسپورت های شوروی با ويزه های ورودی و خروجی حمل خ» برين گاه«سربازان گروه ) ۴
نامه های دپلوماتيک تهيه شده ری دموکراتيک افغانستان و گذاعتبارنامه هايی از جانب صدراعظم جمهور عملياتی

  .بود تنظيم گرديده بوددر آن پيش بينی و نشانی شده که هر دقيقۀ مسير راه ايجدول زمانی . بود

 سروری، جعبه يی از سوی اقامتگاه کی جی بی برايش آماده گرديد که با همه وسايل الزم بادرنظر داشت ظاهِر
جعبه با چهار استوانۀ کوچک . لوازم ناياب از طرف مرکز کی جی بی در ماسکو تدارک ديده شد. بودساخته شده مجهز 

 وطنجار اسناد وبرای گالب زوی . ٢١جهز گرديده بودمکفايت می کرد تنفس کوه پيمايی آکسيجن که برای شش ساعت 
   .پاسپورت های شوروی داده شدو تهيه گرديده » برين گاه«سربازان واحد 

به انجام مؤفقانه سپتمبر ١٩ بروز پس از آمادگی های دقيق و گرفتن تدابير انحراف توجه» رنگين کمان«يات عمل
افتخارات نايل دريافت به به ارتباط اين عمليات شخاص زيادی ا. مذکور به تاشکند پرواز داده شدند  وزرای ورسيد

   . ٢٢دشدند و از جانب رئيس عمومی کی جی بی برايشان شادباش گفته ش

 و از کهمتعلق به کميتۀ مرکزی حزب کمونيست ازبکستان ديواره های بلند   بامهمانان در يک خانۀ دو طبقه يی
 ١٩که از تاريخ  با وسائل استراق سمع  مذکورساختمان. جا داده شدندمجزا بود  خيابان لوناچارسکی درسائر خانه ها 

  .ثبت گرديد مهمانان یتيپ گفتگوحلقه  ٩٢وعًا  مجم.بود مجهز  اکتوبر فعال بودند١۴سپتمبر تا 

 ٢٣کوخته.ل.ی رياست عمومی اول کی جی بی و تورن  هشتمعاون شعبۀ ارشوف . ا.ډگروال ا سپتمبر ١٩بروز 
 با پروازی )درکابل با وزرای مذکور کار کرده بوداجرای وظيفه که در هنگام (» ک«ياست ر سومافسر عملياتی شعبۀ 

  . مصاحبه کنندسروری، گالب زوی و وطنجار با  تاشکند آمدند تابه

فرستاده شد تا پايتخت بلغاريا به سوفيا معاون رياست عمومی اول کی جی بی   ٢٤مديانيک. پ. سپتمبر  ی٢۵بروز 
اری ها بپرسند که غ بلاگرشد که بر آن قرار .  دهدسازمان اپناهندگی مؤقت وزرای افغانی را با مقامات بلغاريمخفيانه 
 افغان ها و شوروی ها ميان مناسبات خاص دليل مديانيک بايد ،مانندبفغان ها نمی توانستند در اتحاد شوروی باقی چرا ا

 مصارف نگهداشت افغان ها را مطرح می کردند مديانيک بايد جواب می داد که مسئلۀاگر آنها  و را پيش می کشيد
در سوفيا کی جی بی نمايندۀ سفچنکو . ت.به همراهی پيک مديان.  همه مصارف را بعهده گيرندندشوروی ها آماده بود

                                                 
مصاحبۀ ميزگرد  ١٣۵٨ جدی ٦مين سالگرد تجاوز قشون سرخ در ٢٩بمناسبت  ٢٠٠٨ دسمبر ٢٦بکۀ جهانی تلويزيون آريانا بروز ش  ٢١

 با پيشينۀ الماس خانبه اشتراک ذبيح اهللا زيارمل رئيس سابق سياسی اردو در زمان کارمل به نمايندگی از پرچمی ها، تلويزيونی را 
 از ژورناليستان بيطرف و  ظاهرًا های امينی، صديق چکری به نمايندگی از اخوانی ها، رزاق ماموننامعلوم به نمايندگی از خلقی

ذبيح اهللا زيارمل افشا ساخت که سه تن فراری خلقی توسط روس ها درين مصاحبه . تدوير و نشر گرديدقدير ميرزايی گردانندۀ برنامه 
       برگرداننده–. بگرام انتقال داده شدندبداخل تابوت های سربازان شوروی مخفی ساخته شده به 

 ,V.A.Chuchukin, B.N.Kabanov: سهم گرفتند» رنگين کمان« اعضای آتی نمايندگی کی جی بی در کابل در عمليات  ٢٢
S.G.Bakhturin,A.N. Surkov, Dadykin, Ivanov & Chepurnoy .  ،اوسادچیSamudin و رانندگان Karpov و 

Tikhonovاز  و نايل آمدهیآنها به افتخارات. بوگدانوف مسئول عمليات بود. ه کی جی بی در مرحلۀ دوم عمليات سهم گرفتند از اقامتگا 
   )يادداشت نويسنده. (جانب رئيس عمومی کی جی بی بخاطر سهم شان درين رويداد مورد شادباش قرار گرفتند

٢٣  I.I. Ershov, Y.L.Kukhta 
٢٤  Y.P. Medyanik   

 
  ٩از  ٧ :تعداد صفحات
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 حذف سطر ۴درينجا نامها و  [.با مقامات بلغاری مالقات و گفتگو کرد سپتمبر ٢٧بروز  ٢٥پستوخوف. ا.و معاونش ل
  .] استگرديده

شهر ری  با تجهيزات خاص در فاصلۀ قريب صد کيلومت بودند وياليی مجهزآورده شدهی که از کابل برای افغانان
بلغاری ها زايد بود احتمالی آماده شده در برابر پرسش های از پيش  های پاسخ. وارنا در منطقۀ شومن بلغاريا داده شد

 به همراهی ١٣۴با هواپيمای تی يو  اکتوبر ١۴بروز وزرای پيشين .  پرسشی نکردندگونهچون بلغاری ها هيچ
  . سوفيا پرواز کردنده و کوخته از تاشکند ب٢٦رشوفي

ستان با آن به نی که وزرای دولت انقالبی افغا سرورکه هنگام تالشی موتر شد در پايان اين سرگذشت بايد يادآور
 نقد يافت گرديدپول  دالر امريکايی ٥٣‚٩٥٠ افغانی و ٤‚٢٢٠‚٠٠٠ مبلغ اه آوردند نخانۀ مخفی کی جی بی در کابل پ

پول بدون صاحب بدين ترتيب   واز آنها نيستپول مذکور ه  گفتند کهپول انکار ورزيدآن لکيت ا تن از مولی هرسه
روفيست که هيچکس خود عگفتۀ م. ته بودف اگسا باالردخلسروری اين پول را از  ،به باور اقامتگاه کی جی بی. باقيماند

ماسکو فرستاده دالر ها به . باال می کند  از ديگرانبلندتررا » دزد بگير«د است که فرياد زرا مجرم نمی داند و هميشه د
    . معامله شد١٩٧٩شدند و پول های افغانی در مصارف اقامتگاه کی جی بی برای سال 

 

 ...ادامه دارد 

  
  سخنی با خواننده   

  پروژۀ اکمال و ويرايش
  »کی جی بی در افغانستان«سند 

ه باشند که برخی عدم دقت ها اين سلسله را از نظر گذشتانده اند شايد متوجه شدهای پيشين خوانندگان ارجمندی که بخش 
در محتوی و شيوۀ بيان اين رساله وجود دارد که تا آنجا که ايجاب می کرد و در توان اينجانب بود در پاورقی ها به آنها اشاره 

شرايط  پر از اضطراب و دلهره يی که در . اين رساله در اصل بشکل دستنويس بزبان روسی نوشته شده است. شده است
اد محرم بايگانی کی جی بی پنهانی استنساخ و برون کشيده می شدند از بی دقتی ها در امالی نام ها و عدم 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 و و 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 دهديک رسالۀ دستنويس  یقت الزم را برای ويرايش نوشته ها و پژوهش فاکت هاد
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 دری آمده، برای نخس
نسخۀ انگليسی اين رساله گويا معروض ويرايش قرار گرفته است اما . بزبان انگليسی به نشر رسيد» ويلسن برای دانشمندان

رد گواهی خواهند داد که ويرايش انجام يافته ناقص و پر از کسانی که نسخۀ نشر شدۀ انگليسی را مطالعه کرده اند يا خواهند ک
 .ارائه گردد نوشته مطابق با معيارهای پذيرفته شدۀ ويرايش مسلکی در غرب تاکاستی هاست و کمترتالش صورت گرفته 

جمالت و امالی نادرست و ناهمگون نام ها، عدم مراعات دقيق نقطه گذاری بخصوص هنگام نقل قول، ازهم گسيخته بودن (
   . در واقع بخاطر بازتاب دهی دقيق اصل روسی بوده باشد» عدم دقت« شايد هم اين ).پراگراف ها و سليس نبودن بيان

اينجانب و اکثر خوانندگان اين رساله مربوط نسلی هستيم که شاهد عينی وقايع شرح شده درين نوشته بوده ايم و با نامها و 
آفريدند تا حد زيادی آشنايی داريم و مستقيمًا متأثر از درامه های تاريخی ننگينی شهرت اشخاص ذکر شده و حوادثی که 

ولی ما نسلی هستيم که بسوی .  درين رساله و در نوشته های بيشمار ديگر آمده استۀ آنهاهستيم که شرح جريانات پشت پرد
وی آشنای خاطرات ناگوار اين حوادث را که ما شامگاه زندگی خودها روانيم و به يقين که خوانندگان جوانتر و آيندگان آن ب

استشمام می کنيم نخواهند شنيد، بنابران الزم است توضيحات پاورقی و معرفی اشخاص و حوادث ذکر شده درين رساله 
  .   باشد، که درين امر خود را محتاج مددگاری و همکاری خوانندگان ارجمند می دانمترهرچه همه جانبه تر و افشاگر

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

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

                                                 
٢٥  P.T. Savchenko & L.I. Pastukhov 

 
  ٩از  ٨ :تعداد صفحات

 
٢٦  Yershov .  برگرداننده-نويسنده يا ويرايشگر نسخۀ انگليسی هيچگونه توضيحی در مورد هويت يا نقش اين شخص نداده اند   
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  :معلومات ذيل تقاضا می گردددرين ارتباط بصورت مشخص 
   ثوری چه مقام و منصبی داشت؟٧ن وحشت و خيانت جاسوس نام گرفته شده در دورا -
 شخص مذکور اکنون در کجا زندگی می کند؟ اگر فوت نموده چه وقت و در کجا چشم از جهان پوشيده است؟ -
چه ايجنت های کی (اگر عکسی از اشخاص ذکر شده درين رساله . »يک تصوير گاهی کار هزار کلمه را می دهد« -

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

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