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    م١٢/٠٥/٢٠٠٩                                                         نوشتۀ واسيلی متروخين، بايگان ارشد کی جی بی

  داکتر حميد سيماب: برگرداننده به دری

  کی جی بی در افغانستان
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  نهمقسمت
 

. ه افغانستان فرستاده شدندگروه های کوچک واحدهای نظامی و اعضای کی جی بی تحت پوشش های مختلف ب
نگهبان مرزی در لباس ملکی ولی  ٢٠ تا نده بوددکر پوزانوف و ايوانوف درخواست ١٩٧٩مدت ها پيش در مارچ 

برای تقويت محافظين سفارت در کابل ) ماشيندار خفيف، بم های دستی و تفنگچه(مسلح با اسلحۀ مورد نياز 
 نفره از رياست هفتم کی جی بی برای محافظت ١٢تا يک گروه عملياتی آنها همچنين تقاضا نمودند . فرستاده شوند

اراکين تاسيسات شوروی در افغانستان و دو عضو رياست مخابرات حکومتی کی جی بی زير نام مشاورين 
وزارت امور خارجه فرستاده شوند و نيز درخواست کردند تا ذخيرۀ مواد غذايی قابل نگهداشت دراز مدت به 

  .روبل ارسال گردد ۵٠٠٠ارزش 

با نگهبانان مرزی که آموزش » برين گاه«در ماه نومبر عملياتی صورت گرفت  که طی آن سربازان واحد 
 سرباز محاربوی، ٢٠٨يک تولی موتوريزۀ سربازان مرزی مشتمل بر . خاص ديده بودند معاوضه گرديدند

دستی و چار نارنجک انداز نصب شده بر زره پوش، ده نارنجک انداز ١۵ نفربرزرهی، ٢۵هليکوپترهای مسلح، 
 دسمبر دو کارشناس  رياست عمومی نگهبانان سرحدی کی جی ٧بروز . موتر مخفيانه وارد افغانستان ساخته شدند

 ٨بروز  اقامتگاه کی جی بی. بی به افغانستان آمدند تا خطوط مخابراتی محل جديد اقامت امين را مطالعه نمايند
بسوی ) تاجکستان(را که از دوشنبه » بوران«ا اتخاذ تدابير خاص احتياطی نشرات راديودسمبر هدايت گرفت تا ب

نظر خود را در ارتباط استفادۀ ممکن از آن «افغانستان پخش می شد در کابل و واليات بازشنوی و مراقبت کرده و
با سرعت ) عقيق (١»گاتآ«آمادگی برای پياده سازی عمليات . ارائه دارد» در حاالتی که بخود تان معلوم است

کی جی بی خواسته شد تا ) عمليات خارجی(رياست عمومی اول » س«از شعبۀ هشتم رياست . پيش می رفت
 معاون شعبۀ هشتم ٢ډگروال لزارنکو. آمادگی ها به مراحل نهايی خود رسيدند .اجرای عمليات را بعهده گيرد

و معاونش تورن جنرال » س«ينکو رئيس رياست تورن جنرال کرپچ. مسئول مستقيم عمليات بود» س«رياست 
. و. دسمبر ا١٢بروز .  رئيس شعبۀ هشتم آن رياست به کابل فرستاده شدند تا با ايوانوف کمک کنند٣کراسوفسکی

 افسر ارشد عملياتی و اعضای سائر ٤چيچيرين. گ. پتروف دستيار ارشد شعبۀ هشتم رياست عمومی اول، ب
» الف«ده عضو گروه .  و مناطق دوردست آن سازمان به کابل پرواز کردندرياست های کی جی بی از مرکز

 دسمبر سه عضو ديگر و چندی بعد گروه ٢٣به روز . رياست هفتم کی جی بی نيز در همان روز به کابل رسيدند
  .  رئيس رياست هفت به کابل رسيدند٥بسچستنوف. د.مکملی به سرکردگی ډگر جنرال ا
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 ساعته اجرا ٢۴ و عوامل  کی جی بی که تابعيت اتحاد شوروی را داشتند نوکريوالی در طول ماه دسمبر اعضا
کی  عضو اقامتگاه ٢١ عضو نمايندگی کی جی بی، ٦١ مشاور و کارشناس نظامی، ١٦٠٠اضافه از . می کردند

ايشی باشندگان خانه های ره(محلۀ شوروی نشين از مجاری » برين گاه« افسر عملياتی از واحد ١٠جی بی و 
 تن نوجذبی کی جی بی ١١۵ايجنت و  ١٠٣مشغول استخبار و جمع آوری اطالعات بوده ) مربوط سفارت شوروی
  .مخابرات تلگرافی بين کابل و ماسکو بطور دائم مصروف بود. با اقامتگاه در تماس بودند

. بودندت گرفته شوروی ها پی بردند که منسوبين نيرو های مسلح افغانستان پرسونل شوروی را زير مراقب
افغان ها می خواستند بدانند چرا مشاورين شوروی درين اواخر شبانه ناوقت تر از معمول در واحد های خود باقی 

 برخی در. ين خود را نشان می دادند هوايی عدم اعتماد بر مشاور٢٦ و غند ٣٧فرماندهان افغانی قطعۀ . می ماندند
  .طل قرارداده شدجزوتام ها مرخصی ها و ترخيص سربازان مع

گفته می شد که کارمل در ماسکو است و شمار . در شهر آوازه بود که حملۀ پرچمی ها هر آن احتمال دارد
روزهای حکمروايی امين به پايان خود نزديک شده به کمک اتحاد شوروی برانداخته خواهد شد و شوروی ها 

گروه . رأس کودتا قرار گرفته قدرت را بدست گيرندببرک و رفقايش را بزودی به افغانستان خواهند آورد تا در 
مخفی مرگ تره کی را عامل مهمی می دانستند که خلقی های وفادار را وادار خواهد ساخت تا يکبار  پرچميان

پرچمی ها باور داشتند که کارمل پس از مرگ تره کی خود به خود . جدی بينديشند. ا.خ.د.ديگر در مورد وحدت ح
با توافق رهبری جناح ١٩٧٧شده بود چون در پلنوم مشترک ماه جوالی  .  ا.خ.د.ۀ مرکزی حمنشی عمومی کميت

آنعده خلقی هاييکه فيصلۀ پلنوم فوق . خلق و شخص تره کی بحيث معاون منشی عمومی حزب تعيين گرديده بود
تعيين شده بود نمی که در آن امين بحيث منشی عمومی حزب را . ا.خ.د.کميتۀ مرکزی حسپتمبر ١٦العادۀ تاريخی 

  .پذيرفتند می توانستند به حزب برگردند و نقش خود را در مبارزه عليه ديکتاتوری خونين باند امين بازی کنند

در ماه نومبر سفير کيوبا در افغانستان به ستفانيک معاون شعبۀ بين المللی کميته مرکزی حزب کمونيست 
نمی توان امحای «ز شوروی را تعقيب می کند و بنابران چکسلواکيا اظهار داشت که امين خط مشی مستقل ا

که در آن زمان (به عقيدۀ سفير کيوبا اگر قرار بود کودتايی صورت گيرد کارمل . »فزيکی امين را متنفی دانست
کسی در افغانستان مناسب تر و با «. محتمل ترين کانديد برای مقام اول حزبی دولتی بود) در شوروی بسر می برد

سفير کيوبا بعدتر تبصره کرد که تبليغات غرب درافغانستان در برابر اتقالب کاراتر . »ته تر از کارمل نيستاتوري
و مؤثرتر از تبليغات جمهوری دموکراتيک افغانستان و کشورهای سوسياليستی بود که نتوانسته بودند وجوه مثبت 

  .انقالب را به شکل سالم آن ارائه دهند

جهت مذاکره با برژنف به ماسکو برود به سفير .  ا.خ.د.ی اينکه به حيث منشی عمومی حامين چند بار از آرزو
آخرين باری . و اظهار کرده بود که آماده است هر وقتی برای ماسکو مناسب باشد به آنجا برودشوروی يادآور شده 

مين مؤدبانه اغماض می اشارات و کنايات مصرانۀ ا.  دسمبر بود٦که اين موضوع را با تابيف مطرح کرد بروز 
شدند ولی در عين حال هرآنچه امکان داشت بکار می رفت تا امين کمترين بدگمانی در مورد دالئل اصلی برخورد 

درخواست هايش برای مهمات نظامی پذيرفته می شدند، . مبهم و غيرقابل درک رهبران شوروی نداشته باشد
وی دوباره جابجا سازی دو فرقۀ افغانی از شمال به سائر د و رفرستنده های راديويی که تقاضا کرد تهيه گرديدن

  .نقاط کشور توافق صورت گرفت

لوی درستيز وزارت دفاع محمد يعقوب نامه يی به سفارت شوروی نوشت ودر آن اظهار داشت که ارتش 
د و اردو برای در گير نبرد مسلحانه در هوای سرد و در شرايط دشوار کوهستانی بو افغانستان با دشمنان رژيم

 سرباز يونيفورم، کرتی گرم، پتلون، زير پوش، کاله زمستانی، موزه، جوراب گرم، پاپيچ و دستکش نياز ١٠٠٠٠
 تصميم گرفتند تا در برابر درخواست يعقوب ٦مگومتوف. گ.سفارت و سرمشاور نظامی ډگرجنرال س. داشت

 ٢٠٠٠ تا ١٠٠٠برای  اولين جوپۀ اموال درخواستیلوی درستيز پاسخ مساعد نشان دهند و باوجود آنکه قرار شد 
سرباز در آيندۀ نزديک ذريعۀ هوا فرستاده شود توافق صورت گرفت تا تاريخ مشخصی برای تحويلدهی کاالی 

  . درخواستی تعيين نگردد

شمار کارشناسان و مشاورين شوروی در افغانستان افزايش يافت ولی از سوی ديگر شماری از مشاورينی که 
. پ. ورن جنرال وازين جمله يکی ت.  نظر سياسی ناپخته تلقی می گرديدند به اتحاد شوروی واپس فرستاده شدنداز

                                                 
٦  Magometov   

 
  ٨از  ٢ :تعداد صفحات

 

 
 



www.goftaman.com  
 

ر نظامی اقبال وزيری رئيس عمومی سياسی اردوی افغانستان بود که مورد التفات و اعتماد امين و سرمشا٧زپالتين
اه سپتمبر افغانستان را بحد کافی انتقادی ارزيابی اما از نظر اقامتگاه کی جی بی  زپالتين حوادث م. قرار داشت

نمی کرد و در مورد تصاميم رهبری جمهوری دموکراتيک افغانستان ديد عينی و واقعبينانه نداشت و به اقبال زياد 
اقبال وزيری و . به ماسکو احضار کردند» مشوره«بنابرين دالئل او را برای مدت نامعلومی جهت . نزديک بود
  ًا می پرسيدند که جنرال چه زمانی پس خواهد آمد؟امين مکرر

قول اردوی ] درينجا کلماتی حذف شده اند[اقامتگاه کی جی بی  در مورد سرمشاور نظامی رئيس شعبۀ سياسی 
 که او را خودساز، گزافه گو، مبالغه گر کارنامه های خود، سرتنبه، بدون ديد انتقادی ٨کاپوستين. ن.مرکز ډگروال ا

کپوستين که کامًال زير نفوذ زپالتين رفته است «.  نظر منفی داشت می دانستند نيزمتمايل به عوامفريبیاز خود و 
وی حوادث سپتمبر را عمق يابی نکرده . کوشش می کرد همه خدمات ارتشی را منقاد ارگان های سياسی سازد

ضعگيری اصولی حزبی اش نيز موضوعات تبليغی امين و اقبال را تکرار و در عين زمان ادعا می کرد که مو
 رئيس امور سياسی کام ادامه داد ولی اين ٩در ماه دسمبر کاپوستين به ديد و باز ديد خود با سلطان. همين است

پس از براندازی امين از قدرت کپوستين نشان می داد که در انديشه اش . داشتمی مالقات ها را از ما مخفی نگه 
  ».د فرو رفته شده بود در خوتغيير آمده و لی خيلی کم حرف و

ی بريدمن ا» زدروف«يکی از منابع اطالعاتی مشاور نظامی عاملی بنام   ترجمان ١٠زبرايف. پ.يعنی لم
وی در مورد اقبال وزيری و علی شاه پيمان اطالع رسانده و در اوقات . مشاورين نظامی قول اردوی مزکر بود

عامل ديگری که .  ارتباط داشت١١کوسترومين. پ. ادچی و لاوس. گ.کتکوف، و. ی.کوخته، ا. ل.مختلف با يو
وی ترجمان مالقات های .  بود١٢)»نکراسوف«(افدوکيموف . ا.خبرکشی مشاورين را می کرد ترجمان ارشد د

  .اقامتگاه در مورد اين دو ترجمان که هردو سربراه بودند شکايتی نداشت. زپالتين با امين بود

 را به قصد ماسکو ترک گفت چون بايد کار جديدش را در ايتوپيا آغاز می  کابل١٣ دسمبر زبرالوف١۴بروز 
در تماس شده و برايش چنين ) که به ماسکو احضار شده بود(کپوستين از وی خواهش کرد تا با زپالتين . کرد

ی دانستند که کپوستين و سائر مشاورين آنرا نسنجيده و نابخردانه م ايوانوف در افغانستان اقدامی را: اطالع دهد
در بين مشاورين آوازه هايی بود که بزودی در رهبری جمهوری دموکراتيک افغانستان  تغييرات . تدارک می ديد

حادثۀ بسيار مهمی در دست طرحريزی بود و از قرار معلوم امين آگاهی داشت که حمله يی . مهمی وارد خواهد شد
فرودگاه ماسکو به منزل زپالتين رفته و اين خبر فوق العاده زبرالوف بايد مستقيمًا از .  بر او در شرف وقوع است

به ترجمان ديگری که درهمان پرواز با . مهم را به وی برساند تا وی بتواند آنرا به رهبران ردۀ اول انتقال دهد
وع از موض. زبرالوف يکجا از کابل پرواز می کرد نيز همين وظيفه داده شد تا عين پيام را به زپالتين برساند

از آنجاييکه گزارش مذکور به هر صورت به گونۀ مضاعف فرستاده .  اطالع داده شد١٤بالفاصله به کريوچکوف
شده بود به زبرالوف اجازه داده شد تا با زپالتين مالقات نموده پيامی را که به وی تفويض شده بود برساند که اين 

زبرالوف تقاضای کپوستين را بروز رسيدن .  نشوداقدام باعث شد تا پوشش زبرالوف در قوای مسلح شوروی افشا
  .خود به ماسکو برآورده ساخت

افسر مذکور . فردای آن روز کپوستين از مالقات خود با زبرالوف به يک افسر عملياتی کی جی بی گزارش داد
ورد مسائل خود با بی حالی و بدون آنکه دلچسپی زيادی به افغانستان نشان دهد به کپوستين گوش داد و بيشتر در م
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طان احمد بهين است که باوجود سابقۀ خونخواری و خونريزی در حلقۀ ندمای خاص حفيظ اهللا امين از طرف آقای رنگين  منظور از سل ٩

آقای کرزی به مقام سخنگوی رسمی وزارت خارجۀ جمهوری اسالمی افغانستان برکشيده شد و » مترقی«دادفر سپنتا وزير خارجۀ 
عز تقرر حاصل ) جمهوری مردم چين(ر جمهوری اسالمی افغانستان در بيجنگ بصفت سفير کبي) ٢٠٠٩ می ٧(درين اواخر نزديک 
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هيچکس در هيچ جا ديگر به حرفم گوش «وی شکايت کرد که . و جنجال ها و بی نظمی های دفتر خود سخن گفت
  ».نمی کند، مرا فقط از يک شعبه به شعبۀ ديگر می دوانند

شوروی در قصر داراالمان که محل جديد رهايش امين بود » محافظين« دسمبر يک تولی از ١٧در طول شب 
 دسمبر امين با تدابير شديد امنيتی از طريق جاده هايی که ٢٠ بعد ازظهر روز ٣:٠٠ساعت .  ساخته شدندجابجا 

يک واحد از گارد خانۀ خلق که مسئول محفاظت از رئيس حزب و . شديدًا زير مراقبت بودند به آن قصر برده شد
  .دولت بود يکجا با يازده تانک نيز به آنجا انتقال داده شدند

مرگ بر حفيظ اهللا امين ! مرگ بر کمونيست ها و امپرياليست ها« دسمبر پوستر هايی با شعارهای ٢٢روز 
  .در کابل نصب گرديد» !خائن، اين سگ زنجيری روس ها

عوامل استخبارات نظامی .  دسمبر امين عالقمندی زيادی به وضعيت پايگاه هوايی بگرام نشان داد٢٣بروز 
حکيم آمر . وقيات ترانسپورت موتری و قافله های نظامی زير کنترول قرار گرفتافغانستان دست بکار شدند و س

 رئيس کام به ١٥اسداهللا رحمان. پايگاه بگرام از پياده شدن واحدهای نظامی شوروی در بگرام به امين گزارش داد
 و محمولۀ طيارات شعبات کام در فرودگاه کابل و پايگاه بگرام هدايت داد تا در مورد زمان فرود، تعداد، نوع،

برای اولين بار پيلوت های .  شودشوروی که می آمدند و اينکه از کجا پرواز کرده بودند به وی گزارش داده 
 متر بر فراز محلۀ رهايشی که سربازان چترباز شوروی در ٧٠ تا ٦٠ به ارتفاع ٢۵ –افغانی درهليکوپترهای می 

 رئيس امور سياسی کام نشرات راديوهای غربی را که ادعا داشتند سلطان. آن جابجا شده بودند به پرواز درآمدند
برخی مردم آمدن سربازان . سربازان شوروی وارد جمهوری دموکراتيک افغانستان شده اند به توجه امين رساند

شوروی را عالمۀ حمايت و پشتيبانی آنکشور از رژيم امين می دانستند و ديگران باور داشتند که اتحاد شوروی 
  .ناسبات خود را با امين قطع کرده و برای براندازی او آمادگی می گيردم

اخيرًا «:  دسمبر سفيرکبير تابيف به دفتر سياسی حزب کمونيست اتحاد شوروی چنين اطالع داد٢۴روز 
 دسمبر امين طی بيانيه يی به کارکنان وزارت ٢٢بروز . انتقاداتی در مورد اعمال امريکاييان صورت گرفته است

وی از تمرکز کشتی های نيروی دريايی . صحت عامه موارد مداخلۀ امريکا در نقاط مختلف جهان را برشمرد
  ».امريکا در خليج فارس ياد کرد که تهديديست برای مردم زحمتکش کشور برادر ايران

ادگی به رياست امين در خانۀ خلق داير شد و مسئلۀ اوضاع کشور و آم دسمبر جلسۀ دفتر سياسی ٢۵بروز 
  .برای رزم آزمايی های بهاری مورد گفتگو قرار گرفت

همه تالش هايم در جهت بهبود «در آستانۀ هجوم ارتش شوروی امين با شور و احساس به سلطان احمد گفت 
  ».من ديگر هيچگونه تعهدی در برابر غرب ندارم. مناسبات با امريکا و سائر کشور های غربی بی نتيجه مانده اند

لشکر چهلم ارتش .  دسمبر به سوقيات آغاز نمودند٢٦ بر ٢۵مدۀ قوای شوروی در جريان شب واحدهای ع
افغانها دقيقًا نمی دانستند چه واقع .  به اشغال افغانستان اقدام کرد١٦تکاچ. ا.شوروی تحت فرماندهی ډگرجنرال ب

ات شوروی ها براندازی امين اعضای مطلع تر ستردرستيز اردوی افغانستان اعالم داشتند که هدف عملي. می شود
درين . بود نه پشتيبانی از او و اينکه اتحاد شوروی به کسانی که ضد امين بودند کمک می کرد تا به قدرت برسند

آنها بايد سربازان «لوی درستيز يعقوب اظهار داشت که . رهبر جناح پرچم نام برده شد ارتباط از ببرک کارمل
  ».آوردند تا موهايم از درگيری با شورشيان سفيد نمی شداتحاد شوروی را در تابستان می 

 در ناحيۀ کوتل سالنگ به کوه تصادم کرد و ٧٦يک هواپيمای اليوشن . تهاجم در اولين ساعات قربانی گرفت
  . تن نظامی را سر به نيست ساخت٣٧عمله و ۴

 ٢۵بروز » کابل تايمز«گاهی شمارۀ شام. از کابل به مرکز کی جی بی  فرستاده شدگزارشی دسمبر ٢٦بتاريخ 
درين مقاله آمده . به نشر رساند» ارادۀ مردم عامل تعيين کننده خواهد بود«دسمبر مقالۀ پرابهامی را تحت عنوان 

تجربۀ تاريخ نشان می دهد که اين مردم يک کشور است که عامل تعيين کننده در مبارزه برای احقاق «بود که 
آنچه ارادۀ مردم می تواند نه عسکر، نه سالح ذروی و نه هم . زادی می باشندحقوق شان و بخصوص نبرد بخاطر آ

                                                 
 بگمان اغلب اين بايد يکی از همان بی دقتی هايی باشد که در دستنويس متروخين زياد بچشم می خورد و در مورد دالئل آن قبًال اشاره  ١٥

   برگرداننده  –منظور درينجا بايد اسداهللا امين باشد که رئيس کام بود . شده است
١٦  Tkach   
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مقاله با اشاره به مردمان افغانستان، ويتنام، کمپوچيا و ايران با شعار »  .تجهيزات حربی انجام داده نمی توانند
  .پايان يافت» !مرگ بر مداخله گران«

ست مقاله نمی توانست بدون استيذان حفيظ اهللا امين نشر از آنجاييکه مطبوعات افغانی تابع سانسور شديد ا«
يعنی زبانی که افغانان کمتر با آن آشنا  مقاله در يک روزنامۀ انگليسی زبان. زمان انتشار مقاله تصادفی نبود. گردد

ستان هدف از انتشار اين مقاله آشکارا تغيير دادن ذهنيت بخش های طرفدار غرب مردم افغان. هستند انتشار يافت
عليه سربازان شوروی بود تا به امکانات و منابع رسانه های پروپاگندی کشورهای غربی امکان دهد  بال فاصله 

بصورت عموم مقاله موضعگيری پر ابهام و . در مورد مداخلۀ شوروی در افغانستان سروصدا راه اندازند
  ».شوروی در افغانستان نشان می دهديافتۀ نظامی  محتاطانۀ امين و اطرافيانش را در قبال حضور افزايش

 های خط اول نظامی شوروی کابل را در محاصره کشيده بودند تا از هرگونه تالش اردوی افغانستان واحد
 هوابردی ارتش شوروی از کابل دفاع می کرد و يکجا با ١٠٣فرقۀ . کنند کابل جلوگيری آزاد سازیبرای 

 چترباز پياده از ميدان ٣۵٠غند . داشتاشغال در ط عمدۀ شهری را  نقا٣۵٧ و ٣١٧نيروهايی از غندهای چترباز 
يک کندک .  قرار داشتفرودگاهمحل قومانده فرقه در يک و نيم کيلومتری غرب . هوايی کابل محافظت می کرد

 ٣۴۵غند خاص .  بودمتمرکزکابل شهر در ناحيۀ داراالمان در دامنۀ جنوب غربی ) کی جی بی  نظامی(جی آر يو 
.  موتوريزه در ده کيلومتری شمال کابل متمرکز بود١٨٠فرقۀ . باز از ميدان هوايی بگرام محافظت می کردچتر
موتوريزه  با يک کندک توپچی در نواحی قرغه، فاضل بيگ، داراالمان و قلعۀ خواجه موضع گرفته ١٠٨غند 

 کوماندوی اردو افغانستان از جانب غرب و جنوب بطرف کابل ٣٧ پياده و غند  ٨ و فرقۀ ٧بودند تا از رخنه فرقۀ 
 سنگر گرفته بودند تا از پيشرخی چ توپچی در موضع غريب غر پلۀ موتوريزه با فرق١٨١غند . جلوگيری کنند

 زرهدار ٢٣۴غند .  دن از جانب شرق بطرف کابل جلوگيری کن اردوی افغانستانزرهدار١۵ و لوای  ۴روی لوای 
 رفت زير ی را که از کابل به چاريکار مجاده يی کيلومتری شمال کابل افتاده بودند تا ۵و واحد های خاص در 

 موتوريزه در ٣٧٣ موتوريزه در دولت آباد، غند ٣٧١لومتر غرب تر ، غند  موتوريزه ده کي۵ ۀفرق. پوشش بگيرند
 ٢۴غند . ندترب هرات قرار داشلغ کيلومتری شما١۵ و غند اول موتوريزه در ١٧هرسنب کيلومتری جنوب کوتل ۵

مال کيلومتری شمالشرق شيندند، يک غند توپچی با واحد های نقب زن و اکماالتی در پنج کيلومتری ش٢۵تانک در 
  .يندند بودش ل کيلومتری شما١٠محل قومانده در چارگوش در . موضع گرفته بودند ١٨هرغچ

هدف عمدۀ واحد های نظامی شوروی درين زمان خلع سالح هرگونه آرايش جنگی افغانی بود که تالش کند 
نيروهای مسلح اکثر افسران . خطوط محاصره را شکستانده به دفاع از امين برخيزد و از کارمل اطاعت ننمايد

ه کوشش جمهوری دموکراتيک افغانستان تحت تلقين مشاورين شوروی تعهد وفاداری خود را تغيير مرجع داد
تالش های معدود و . نکردند از رژيم دفاع کنند و آمادگی خود برای خدمتگذاری به مسئولين جديد را ابراز داشتند

 به کبير قوماندان ١٩سيد داؤد صخره دات و والی کندهاروزير امور سرح. نيم بند مقاومت قاطعانه سرکوب شدند
 امر کرد تا به کابل حمله نموده و آشوب را خاموش سازد الکن فرمانده مذکور از امر اطاعت ٢قول اردوی نمبر 

تورن جنرال محمد دوست قوماندان قول اردوی نمبر . ننمود و اعالم داشت که دولت کارمل را برسميت می شناسد
ابر امر نظاميان شوروی مبنی بر ختم مقاومت پاسخ داد که آماده است سالح خود را بر زمين گذارد و يک در بر

  . اطمينان الزم درين زمينه برايش داده شد. از حکومت جديد اطاعت نمايد به شرط آنکه کشته نشود

ل اقامت حفيظ اهللا که اهداف آن عبارت بودند از هجوم به مح» عمليات عقيق«دسمبر به  ٢٧کی جی بی بروز
و  ، نابود سازی فزيکی خود نزديکانش.ا.خ.د.امين رئيس جمهور افغانستان و منشی عمومی کميته مرکزی ح

 عضو کی جی بی از مرکز و بخش های ٧٠٠اضافه از . دستگيری همراهان و اعضای حکومتش  آغاز نمود
سربازان يونيفورم اردوی . اشتراک کنند» عمليات عقيق«محيطی کی جی بی در کابل پياده ساخته شدند تا در 

در حمله باالی . عالمۀ آغاز حمله انفجار در زير درختی در ميدان مرکزی پايتخت بود. افغانستان را به تن داشتند
چنين رقم بزرگ تلفات اندروپوف را مجبور ساخت تا . عضو کی جی بی  کشته شدند١٠٠کاخ تاج بيگ اضافه از 
صاوير کشته شدگان حين اجرای ماموريت انترناسيوناليستی شان در قاب های عزا داری مصلحت بودن آويختن ت

                                                 
١٧  Harsanbبرگرداننده –از خوانندگان گرامی آگاه بر اين مسئلۀ تمنای همکاری دارم . اين موضع شناخته نشد.   کذا فی االصل   
١٨  Hargechايضًا    
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در تاالرها و دهليزهای عمارات کی جی بی را مورد سوال قرار دهد چون چنين کاری بی لزوم توجه جلب می 
  .  کرد

ن گارد خلقی که خانۀ جانداد قوماندا.  دسمبر سرکوب گرديد٢٨ روز ١٠:٣٠آخرين بقايای مقاومت تا ساعت 
از محل بود وباش امين فاصلۀ زيادی نداشت اشغال گرديده و جانداد خودش دستگير و به ساختمان خدمات خاص 

عبداهللا امين برادر بزرگ حفيظ اهللا امين در مزار شريف دستگير گرديد وبه زندان خاص تجريدی افگنده . برده شد
خانم (اعضای خانوادۀ امين، پسر، سه دختر و عروسش . اعضای حکومت و شورای انقالبی دستگير شدند. شد

دو پسر امين در جنگ کشته شده . و همسر اسداهللا امين بزندان پلچرخی انداخته شدند) عبدالرحمن پسر بزرگش
  .اعضای دستگير شدۀ حکومت و شورای انقالبی نيز از ساختمان راديو افغانستان به همين زندان انتقال يافتند. بودند

ل می خواست همه رهبران پيشين جمهوری دموکراتيک افغانستان مورد مجازات شديد قرار گرفته کارم
کسانيکه مسئول کشته شدن سربازان يورشی شوروی بودند بشمول جانداد فرمانده پيشين گارد خلقی و علی شاه 

ن کی جی بی  خواست تا به کارمل از نمايندگا. پيمان قوماندان مليشيای خلقی در برابر جوخۀ اعدام قرار گيرند
اندروپوف اطمينان دهند که وی همه پيشنهادات و مشوره های اورا بدون کم و کاست به مرحلۀ اجرا قرار خواهد 

و نظاميان شوروی در هنگام ) منسوبين کی جی بی(کارمل تأکيد کرد که باور راسخ داشت که چکيست ها . داد
می خواهيم بمجرد اينکه از «: وی گفت. عت و قهرمانی نشان داده بودندهجوم بر منزل حفيظ اهللا امين از خود شجا

. خود نشان های افتخار دولتی پيدا کنيم آنرا به همه سربازان و چکيست هايی که در نبرد سهم گرفتند اعطا نماييم
  » .اميدواريم حکومت اتحاد شوروی اين رفقا را با چنين نشان ها مفتخر سازد

ست کرد تا خط مستقيم تلفون ارتباطی بين رئيس جمهور جمهوری دموکراتيک افغانستان کارمل همچنين درخوا
  . با برژنف، اندروپوف اوستينوف، گروميکو، پوناماريف و کريوچکوف تأسيس گردد.  ا.خ.د.و منشی عمومی ح

الزارنکو به . سهم گرفته بودند به اخذ ترفيع و تقدير نايل گرديدند» عمليات عقيق«اعضای کی جی بی  که در 
کرپچينکو به رتبۀ ډگر جنرالی . دريافت رتبۀ جنرالی نايل آمد با وجود آنکه برای چنين ترفيعی بست وجود نداشت

به .  مقرر گرديدکی جی بی) عمليات خارجی(رياست عمومی اول ارتقا يافت و کمی بعد تر منحيث معاون اول 
     ٢٠. مان اتحاد شوروی داده شدبود لقب قهر» س«کوزلوف که عضو شعبۀ هشتم رياست 

محمد ظريف .  دسمبرهيچگونه خبری از آنچه می گذشت نداشتند٢٨بر ٢٧مامورين عاليرتبۀ افغانی در شب 
 رئيس ٢١وزير مخابرات، محمود سوما وزير تحصيالت عالی، سيد منصور هاشمی وزير آب و برق، خوما

 جمهوری دموکراتيک افغانستان در کويته همه در خانۀ و عبدالواحد قونسل. ا.خ.د.داراالنشای کميته مرکزی ح
تحريکات اياالت متحده «برخی از آنان فکر می کرد که آنچه جريان داشت .  کابل جمع بودند٣ ناحيۀ ١٠۴شماره 
در برابر اين اظهار نظر که شايد . بود در حاليکه ديگران فکر می کردند که اخوانی ها حمله کرده بودند» امريکا
شوروی ها برايشان . بجايی نمی رسند«اتفاق می افتاد کار پرچمی ها باشد ظريف با اطمينان خاطر گفت که آنچه 

پس از نشر اعالميۀ . همه در مورد سرنوشت حفيظ اهللا امين و اقبال وزيری هراسان بودند» .اجازه نخواهند داد
خوما اظهار داشت که شايد اين . درايديويی ببرک کارمل حالت کرختی و ترس و نوميدی بر همه مستولی ش

آنها به حدس . تحريکی از جانب پرچمی ها باشد و پخش اعالميۀ راديويی شايد از طريق راديو افغانستان نبوده باشد
باالخره عبدالواحد قونسل . و گمان پرداخته گفتند که اتحاد شوروی در حوادثی که در حال تکوين بود دست داشت 

وقتی کارمل اعالميۀ راديويی خود را ايراد می کرد تانک های . رهبران ردۀ باال باشدبايد کار «کويته گفت 
واقعًا ادامه . فکر می کنم جنگ ادامه يابد«خوما اظهار داشت » .شوروی روی جاده های کابل در گشت بودند

  ».خواهد يافت
                                                 

او که تجربۀ . را ترتيب و هدايت کرده بود» عمليات عقيق«ايوانوف بود که . ی. کنار شد ډگر جنرال ب تنها کسی که از مقامش بر ٢٠
) عمليات خارجی(را داشت از مقامش بحيث معاون اول رياست عمومی اول » مسائل حساس«در ] چکسلواکيا [١٩٦٨چکيستی سال 
رهبری کی جی بی او را بخاطر طرح ناکام کمک به تره کی . شد برکنار و کاری در دفتر رئيس کی جی بی  برايش داده کی جی بی

  )يادداشت نويسنده. (برای از بين بردن امين هرگز نبخشيد
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٢١  Khumaاز . منحيث يکی از بنياد گذاران گروه پرچم نام می برد» خوما«از ) در قسمت اول اين ترجمه(نويسنده قبًال .  کذا فی االصل
نوشتۀ خود نويسنده ايجنت های کی جی بی بشمول کارمل را با نام مستعار ايجنتوری شان ياد می کند اين آنجاييکه درآن قسمت آغازين 

رئيس داراالنشای کميته اينکه . نيز بايد نام مستعار يکی ازين جاسوسان باشد که نام اصلی اش را نويسنده فاش نساخته است» خوما«نام 
» خوما«از خوانندگان گرامی ايکه بياد داشته باشند کمک می طلبم تا هويت .  بخاطر ندارمدر آنزمان کی بود اينجانب. ا.خ.د.مرکزی ح

   برگرداننده  –شناخته شود 
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کارمل به . دان نزد کارمل بردنددستگير پنجشيری را از زن. بازجويی از کسانی که دستگير شده بودند آغاز شد
ما و رفقای شوروی ترا کمونيست راستين می پنداشتيم اما تو به رفقای شوروی که با تو «: خشم بروی عتاب کرد

پنجشيری گفت که با امين موافق نبود ولی نمی توانست آشکارا در برابر » .در ماسکو صحبت کردند خيانت کردی
در ارتباط صحبت هايم با رفقای شوروی، من «. خالف مخفی را اختيار کرده بوداو قرار گيرد بدين لحاظ موقف م

آن صحبت ها را بمثابۀ تالشی برای کشف احساسات ضد امينی خود تلقی کردم و خوف داشتم که آنها آنرا به امين 
  ».ماگر من از نيات واقعی رفقای شوروی آگاه می بودم بدون شک روش ديگری اختيار می کرد. برسانند

اقبال وزيری در بازجويی ابتدايی گفت که در عمر خود به مگسی هم آسيب نرسانده است و فقط اوامر رهبری 
اگر رفقای شوروی تغيير در «وی گفت که نمی دانست که امين جنايت کار بود يا خير ولی . حزب را اجرا می کرد

همسر اقبال » .ت من کامًال با آن موافق هستمرهبری جمهوری دموکراتيک افغانستان را الزم می دانند در آنصور
وزيری از کپوستين خواست تا در آزاد سازی شوهرش کمک کند و با خودش نيز مدد نمايد تا کاری بيابد و جايی 

  .وی بياد کپوستين آورد که با شوهرش مناسبات دوستانه داشت. برای زندگی کردن پيدا نمايد

وی موافقه کرد تا هرمتنی که در انتقاد از امين برايش داده شود از .  بودعلی شاه پيمان خيلی غمگين و افسرده
همواره در برابر کشتارها، «وی نامه يی به کپوستين بمثابه دوستی نوشت و اظهار داشت که . راديو قرائت نمايد

 را ابراز کرده دستگيری ها و مجازات های امين آواز خود را باال کرده و اکثرًا با سياست های او مخالفت خود
وی از » .صاداقانه برای مردم بينوای خود خدمت کرده و خدمت خواهد کرد و هيچگاه خائن نخواهد بود. بود

فقير محمد فقير وزير داخله نيز آمادگی خود . کپوستين و زپالتين خواست تا در رهايی اش از زندان کمک کنند
        .          برای سخن گفتن عليه امين را ابراز کرد

کارمل از حکومت شوروی تقاضا کرد تا اسداهللا امين برادر زاده و داماد حفيظ اهللا امين را که در اتحادشوروی 
اندکی قبل از اين حوادث به اتحاد شوروی » تسمم غذايی«وی بنابر . تحت تداوی بود به حکومت افغانستان بسپارد

  .برده شده بود

 ١٠ پرچمی، ٩ تن اعدام شده بودند، از آنجمله ١٢٩ نشان داد که بررسی زندانيان دورۀ حکمروايی امين
 توطئه گر، ٢٢پرچمی،  ۴٠اضافه بر اينها، . اخوانی  ۴٩ توطئه گر و ٢١ شورشی، ٢٨ خمينيست، ١٢مائويست، 

   .بودندگرديده  خمينيست به حبس محکوم ١٣ اخوانی و  ١٢ مائويست، ٩ شورشی، ٣٢

درين اعالميه از . رف حکومت جديد از طريق راديو افغانستان انتشار يافت دسمبر اعالميه يی از ط٢٨شام 
درخواست مصرانۀ حکومت جمهوری دموکراتيک افغانستان برای کمک عاجل سياسی، اخالقی و اقتصادی که «

اعالميه اظهار داشت که . سخن رفت» مکررًا از حکومت اتحاد جماهير شوروی سوسياليستی صورت گرفته بود
سفارت شوروی در کابل خاطر نشان » . اتحاد شوروی به اين درخواست جانب افغانی جواب مثبت دادحکومت«

به متن اصلی که » مکررًا از حکومت اتحاد جماهير شوروی سوسياليستی صورت گرفته بود«ساخت که عبارت 
  .شد  دسمبر از ماسکو اخذ گرديد اضافه٢٨ بر ٢٧در شب 

  

  

  

  .... ادامه دارد 
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  سخنی با خواننده

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

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

شرايط  پر از اضطراب و دلهره يی که در . اين رساله در اصل بشکل دستنويس بزبان روسی نوشته شده است. شده است
تحت آن اسناد محرم بايگانی کی جی بی پنهانی استنساخ و برون کشيده می شدند از بی دقتی ها در امالی نام ها و عدم 

پس ازينکه متروخين با . گذاری که در زبان های اروپايی با دقت و وسواس مراعات می شود، آشکار استمراعات نقطه 
قت و واسناد برون آورده شده از کی جی بی به غرب آمد حجم گفتنی ها و افشا کردنی های مختلف بيشتر از آن بود که بتواند 

  . بخرچ دهدرسالۀ دستنويس يک  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 ٢٠٠٢دری آمده، برای نخستين بار در سال 
نسخۀ انگليسی اين رساله گويا معروض ويرايش قرار گرفته است اما . بزبان انگليسی به نشر رسيد» ويلسن برای دانشمندان

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

امالی نادرست و ناهمگون نام ها، عدم مراعات دقيق نقطه گذاری بخصوص هنگام نقل قول، ازهم گسيخته بودن جمالت و (
   . 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 
شهرت اشخاص ذکر شده و حوادثی که آفريدند تا حد زيادی آشنايی داريم و مستقيمًا متأثر از درامه های تاريخی ننگينی 

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

فی اشخاص و حوادث ذکر شده درين رساله استشمام می کنيم نخواهند شنيد، بنابران الزم است توضيحات پاورقی و معر
  .   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 درين راستا
 ca.yahoo@kgbdariproject اند با تذکار آن به آدرس پيک برقی نگرديدهمعرفی دقيق اند ولی ه نام گرفته شده درين رسال

يانه در اکمال و بيشتر مؤثق ساختن اين سند که پس از پايان نشر انترنتی بشکل نسخۀ چاپی انتشار خواهد يافت سهم حقيقت پو
   .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؟٧جاسوس نام گرفته شده در دوران وحشت و خيانت  -
 ا چشم از جهان پوشيده است؟شخص مذکور اکنون در کجا زندگی می کند؟ اگر فوت نموده چه وقت و در کج -
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) جی بی و چه قربانيان جنايات شان
  شخص مورد نظرمعلومات بيشتر پيرامون کارنامۀ -

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