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 ؟ روسها به افغانستان لشکر کشی کردندچرا 
 

  ســــخـنـی چـنـد پــیـرامـون ایـن نـبـشـــتـه

بدان شد که برای  هم با دوستانی قرار دری برگردان کرده بودم که یکی دو بارفارسی زیر را سالها قبل به لسان سند گونه  مضمون

بعدا ًهم آوارگی درغربت و . ت برون مرزی بفرستم ولی موفق بدان نشدمعزیزان به یکی از نشریا (بایگانی)و آرشیف سازی  آگاهی

تالش برای قوتالیموت از دیاری به دیاری کشانیده شدم که چند نبشته ناتمام دیگر هم در زیر الیه های مشکالت ناخوانده روزگار 

صفحه سیاه و تلخ آن لکه ننگ و بیاد مانرا  زعزیهموطنان  یکبار دیگر الزم است تاسند این نظر به اهمیت  اینک. بفراموشی خزید

شوروی در شـشم روسیه آغاز و با لشکرکشی ارتش تجاوزگر  7531هفت ثور خونین که از صبح سیاه کودتای  -تاریخ کشورمان 

 .  میانداخته باش -به اوج خود میرسد   7531جدی 

ست یحزب کمون خبرنگار مورد اعتمادنفریک  ،وارسا کتپ کشور عضو هر در زمان موجودیت پکت وارسا معمول بران بود که از

خبری وزارت دفاع  مرکزدر  ، ندمیبودمطمئن وی  ییکجانبه گرائی خبر گزارش دهیو شیوه که بر صداقت و رازداری  -همان کشور

در  بودند،میاتحادشوروی  اً و خصوص ارساکه در خدمت پیمان وآن خبرنگاران مورد اعتماد . خدمتی فرستاده میشدروسیه شوروی 

اوضاع و شرایط دسترس شان قرارمیگرفت نظر به  که درتا خبرهای وظیفه داشتندشوروی روسیه سنترال خبری وزارت دفاع 

. میداندپوشش اساس به اصطالح آرمانهای سوسیالستی  ردولتی شانرا ب -مرکزی حزبی خارجی روزنامهی هاستون خبر ،کشورشان

مارتـیـن بـابـیـتـث آقای حزب کمونیست چکوسلواکیا، نماینده  ،ت دفاع روسیه شورویخبری وزار مرکزدر یکی ازین خبرنگاران 

Martin Babic  مسؤل بخش اخبار خارجی روزنامه پراوداPravda (حقیقت) روزنامه پراودا  .بودPravda  ارگان مرکزی حزب

 . بود یک روزنامه جبریان تمام اعضای حزب و کارمندبود که برای  ست چکوسلواکیا و روزنامه سراسرییکمون

بطور عموم یکسان  (اقتصادی ، سیاسی و مدنی) ارساو پیمان عضو کشور داخلی هر های آزادیامکانات و که  کامالً واضح استاین 

سال  ازبعد ،در اروپای شرق ک حزبیت دیکتاتوری هاینظامات در تغییرو فروپاشی بعد از بهمین اساس . و بطور اخص یکسان نبود

 سال 53 درکه ی وابسته به روسیه شوروی ها حکومت. هویدا شد نیز فرهنگی و آزادی بیاندر ساحه  اساسی تغییرات 7111

%  از باالتر هایارقامنشر  همواره و میکردند تحمیل جبراً  ملت های خودرا به  "دفه سوزن "سور شده از اناخبار س شان حکومتداری

که این سیاست و شیوه ، میپنداشتند صادقانه به اصطالح و سیاستمات دهی به ملت وق معلاخالرا جز  شان پالنهای ناتکمیل بهرا  711

  .آهسته آهسته با زباله دان تاریخ می پیوستندمعلومات دهی 

له آزادی بیان مهیا شد و بالفاصزمینه و دور شدن سایه ترور و خفقان از سر مردم،  ک حزبیت و دیکتاتور با فروپاشی حکومت های

میدیدند و روشنی چاپ یکی پی دیگری  جدیدبا عناوین کهن و  تازه به بازار آمده نشریات. شروع به فعالیت کردند های بیشماری نشریه

د ـنـتــه داشــتـانـدر چ که هـچـر آنـو ه در تالش شدند دـنـانـمـب نـقـع "ازیـه سـانـزم"روزنامه نگاران هم بخاطریکه از کاروان 

 در" بیان  یآزاد " به نو پزیرش عادت  وآمیز در بیش از چهار دهه وآشنایی ملتها با گزارشات یکجانبه و غل. دـنـتـخـریمـیـرون ـیـب

و کسب توده ای عظیم خواننده  قدرتو جلب توجه گردانندگان از طرف دیگر تالش ناشرین جدید و . چنان ساده هم نبود پانظام نو یک

ن ـیـمارت آقای یکی هم  -ژیم در چکوسلواکیا گری های بعد از فروپاشی رافشا در. ودبن مشکلیر کا یشان برعکسنشریه ها بقای برای

از مرکز را  چشم دیدش یش،ها یادداشت یکی از در Pravdaاخبار خارجی روزنامه پراودا مسؤل بخش   Martin Babicث ـتـیـابـب

 مبردسا  17مورخه  Pravdaدر روزنامه پراودا به افغانستان شوروی روسیه  تجاوزگرارتش  لشکرکشیدرمورد وزارت دفاع 

شکل اسناد گونه بکه آنرا دری فارسی برگردان اینک .  نشر رسانده ب" مرگبار ضربه"تحت عنوان   51511در شماره مسلسل  7111

 . پیشکش میکنمعالقمند  به شما عزیزاناست 

  شــــیرزاد. دوکتور ع
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 ضـربـه مـرگـبـار
 

  Martin Babicمارتـیـن بـابـیـتـث            :نوشته ازیادداشتهای
 شیرزاد عبدهللا دوکتور    :دری فارسیبـرگـردان بـه 

 

 ده سال از پیاده شدن قوای نظامی شوروی به افغانستان

. مزدهم بودپر و ز هم هنوساختمان وزارت دفاع اتحادجماهیر شوروی . را نشان میداد 7111دسمبر سال  12ساعت آخرین دقایق 

بیتفاوتی  و مغرورانهحالت  ابدفاع وزیر . آمددفاع شخصاً به وزارت  Dmitriy Ustinovف  ـنـیـتــاوسری ـتـیـدم  وزیر دفاع مارشال

 Jamesر ـز کارتـمـجی قسمیکه". نصف شب ازسرحد میگذریم "گفت  Viktor Kulikovوف ـکـیـولـور کـتـکـبه معاونش مارشال وی

Carter پرواز  173ی با طیاره های ترانسپورتی نظام "  -مینویسد روز بعدش در دفترچه خاطراتش  ریس جمهور وقت آمریکا 

  ."راه های زمینی وارد افغانستان شدند و هزاران دیگر از طریق ندشوروی را انتقال دادهزار سرباز  71تا  1 از رمیدان هوایی کابلد

مطبوعات  در. داشت هسطح جهان به همرا در را شدیدی های تفالعمل فوری و مخال عکس نافغانستا عساکرشوروی در پیاده شدن

 اتحادشوروی  (حزبی دولتی) نشریه مرکزی. در مورد حمله احتمالی شوروی نوشته بودندرا  مطالبی ،اندکی قبل ازین واقعه جهانی

 که مبنی بر رد ادعای پروپاگند غرب خود خبر کوتاهی در صفحه چهارم 9191سوم  دسمبر  بیست در Pravda( تـقـیـقـح) راوداـپ

 - افغانستان دراتحادشوروی  کشیلشکر از روز بعدیک اما . به نشر رساند خواندمینا ممکن  افغانستان در راپیاده شدن عساکرشوروی 

هرگز جلب توجه  قسمت کامالً تحتانی آن کهدر در صفحه چهارم بازهم   Pravdaپراودا در روزنامه  7111دسمبر  11یعنی 

هیچ هرگز  .آمدقدرت  بر سرببرک کارمل بعوض حفیظ هللا امین  افغانستان در -خبر کوتاه و مختصری نوشته شده بود اینکه  نمیکرد

 در صفحه اول خود  Pravdaپراودا دسمبر نشریه  11یک روز بعد در  .نشده بود ذکرشوروی پیاده شدن عساکر کلمه ای در مورد 

ولی . ردـپـبه نشر سبخاطر انتصاب ببرک کارمل را   Leonid Bredjnefف ـرژنـب دـونـیـل  ه ای ازیپیام تبریک رجستهبسیار ب بشکل

ادامه  بخاطر" –صرف دو جمله ای نوشته شده بود به این عبارت که جلب توجه نکند  صفحه چهارم بازهم در قسمتیکه هرگز در

مورخه   همنعقدو بر اساس قرارداد همکاری دوستانه و حسن همجواری افغانستان  دشمنان خارجی افزون و مداخالت روز تحریکات

و سیاسی، معنوی  اقتصادی،اکیداً تقاضای کمک فوری  از اتحاد جماهیر شورویدولت افغانستان  ،میان دو طرف 9191دسمبر   5

در  هرگز هیچ ذکری ."افغانی جواب مثبت داد دولت شوروی به تقاضای طرف" - و در جمله دوم نوشته شده بود  ."کردند را امیظن

 .  نگاشته نشده بودوسیع نظامی روسیه شوروی  مورد مداخله

  . ر کردندـفـسبه افغانستان دسمبر   11روزنامه نگاران روسی بتاریخ  ش نفره ــبالخره اولین گروپ ش

 

 رات ـرا در هـاجـاز مـآغ

بر علیه دولت افغانستان که هنوز یکسال از رویکار امدن آن یع مسلحانه مردمی قیام وس 7111( حوت)در ماه مارچ در شهر هرات 

. متشنج بود (هفت ثور، مترجم کودتای سیاه) 7111 اپریلانقالب  اوایل بدون آنهم ازبطور کلی  اوضاع داخلی. گذشت بر پاشد نمی

رهبر  (9)کارمل نتیجتاً ببرکبوقوع پیوست که  7111در جون اولین زورآزمایی قدرت در رهبری حزب دموکراتیک خلق افغانستان 

بدون شک تاثیر چشمگیر  .چکوسلواکیا فرستاده شداز معاونیت شورای انقالبی و پست دولتی عزل و منحیث سفیر به جناح پرچم 

ی در بیداری و چون از یکطرف تاثیر به سزا. بوقوع پیوست 7111بود که در فبروری پیروزی انقالب ضد شاهی ایران  مانادیگری ه

دولت کابل در  لذا. شد آمریکا نسبت به افغانستان بیشتر اتحاد شوروی وعالقمندی  طرف دیگر توجه و از داشت و تحرک شیعه ها

 به افغانستانرا  اتحاد شوروی تقاضای فرستادن عساکربا  که برای اولین بار منتظره ای قرارگرفت حرکت بزرگ غیرمقابل یک 

 . شدند خواستار

کمیته رئیس بخش بین المللی    Boris Ponomarioوـوماریـونـس پـوریـب. نظامی بود لوایاز دو صرف ماه مارچ صحبت  در

اتحاد شوروی " ،که یک روز بعد از پیاده شدن نظامیان روسیه شوروی گفتبه معاونش شوروی جماهیر ست اتحادیمرکزی حزب کمون

اما با وجود همه ای پرابلمهایی . "یافت کرد اما  وی جواب منفی دادی به افغانستان را دردرخواست اعزام نظامیان شورو چهارده بار
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شـف ــیـیــپ ، جنرالبال فاصله بعد از سرکوب کردن قیام هرات. آن عمیقاً توجه کند بارهمجبور شد تا در مسکو  -که افغانستان داشت 

Yepishev  ی ـکـسـوفـلـافـوان پـرال ایجن. به کابل سفر کردرئیس سیاسی اردوی شورویIvan Pavlovski   رئیس قوای زمینی

راجع به افغانستان کمیته مخصوصی  ،باال ترین سطح رهبری حزب مسکو در درین میان در. از مدتها قبل در کابل بوداردوی شوروی 

 . شکل گرفت

 

 ی ــک مـرگ  تــره

به ش سفردر راه در روزهای اول ماه سـپـتـمبر کی رئیس جمهور افغانستان  هنورمحمد تر.  شد تر جـنـشـتـم رـمبـتـپـماه س وضاع درا

 میدان هوایی با در  B. Ponomarioبـوریـس پـونـوماریـو . مسکو توقف کرد درجهت شرکت سران کشورهای عدم انسالک هاوانا 

خیلی حزب  وضع داخلی غانستان و بخصوصاوضاع داخلی افخواست تا دوباره به کابل برگردد چون  او مالقات کرده و ازتره کی 

لـیـونـد در کرملین   اینبار. مسکو توقف کرد اش از هاوانا بازهم در راه بازگشت یک هفته بعد در. کی قبول نکرده ولی تر. متشنج است

بگفته . انه بودبسیار دوست طرفین صحبت. با او مالقات کردند  Andrei Gromykoو ـکـیـرومـدری گـو ان L. Bredjnefبـرژنـف 

 و عزیز بسیار یک چهره  L. Bredjnefنزد  لـیـونـد بـرژنـف  ءنورمحمد تره کی  از ابتدا  A. Gromyko و ـکـیـرومـدری گـان

لـیـونـد بـرژنـف  ،به افغانستاناعزام نظامیان اتحاد شوروی درمورد ( تره کی)تقاضای مجددش با وجود این در جواب . جذابی بود

شوند  آنجا ظاهر دراگر نظامیان اتحاد شوروی . سربازان خود را به افغانستان نمیفرستد سوسیالستی شوروی اتحاد جماهیر" جواب داد 

   ".بر ضد انقالب به قیام می ایـســــتـنـدقسمت اعظم مردم آنجا  -

ساختند که حفیظ هللا امین  او را با خبر شآنجا دوستان در. در راه بازگشت اش از مسکو به کابل در تاشکند توقف کردنورمحمد تره کی 

اما تره کی به پرواز کابل پا فشاری . خطرناک استبرای تره کی بکابل  تاکید کردند که برگشت ءً بنا  تلف نکردهغیاب وی وقت را  در

بود که همرا با تره کی  حاضردر میدان هوایی کابل برای استقبال وی  حفیظ هللا امین تعجب و انتظار همه شخصاً  از ولی دور. کرد

از سفر و   تره کی آنها بود شرکت کردند وکه منتظر کمیته مرکزی حزب دموکراتیک خلق جلسه  یکجا در یک موتر مستقیماً در

  . داد معلوماتمالقات خود در مسکو 

سفیر    Alexander Pozanovبا الکساندر پوزانوف ه میاورد که چگونه همرا به خاطر I. Pavlovskiجنرال ایوان پافلـوفـسکی 

حمله علناً به مرحله  دیگر آنان مخالفت. دهندبرای آخرین بار آشتی  تالش کردند تا تره کی و امین را 7111تمبر پس 75شوروی در 

ظ هللا حفیبه امر .  دهند ولی دوستی شان صرف به همان حد باقی ماندشان ساخته بودند تا با هم دست مجبورروسها . متقابل رسیده بود

اقامت رئیس حکومت نیز بود ارگ شاهی که مقر  در یک ساختمان کوچکاطاقهای  تره کی را در یکی ازامین در نزدیکی شب 

هشتم اکتوبر سه هفته بعد در . حزبی و دولتی را احراز کردشانزدهم سپتمبر رسماً بلندترین پست  در حفیظ هللا امین. زندانی کردند

که خود امین  ،معلوماتی هم شایع شد. توسط بالشت کشتندافراد فرستاده شده حفیظ هللا امین ندانی بود زکه  محلی درتره کی را   7111

تکان خورده و سخت ناراحت شد و به نزدیکترین جریان واقف شد  یناز L. Bredjnefزمانیکه  لـیـونـد بـرژنـف . کرد را این کار

 ".   سخ دادااین قتل باید پبه  "که خود گفت  همکاران

 

 ی حـمـلـه راـی بـگه ادـآم

 .Iاین مالقات را جنرال پافلوفسکی   وکرد  ترین مقامات اتحاد شوروی راپایه مالقات همرای بلند حفیظ هللا امین چندین مرتبه تقاضای 

Pavlovski   گی برای یک حمله آغاز شدآمادگی بزرهمزمان با این که  ماندباقی کابل سرد  اما روابط میان مسکو و -هم تاکید کرد  . 

برای امنیت قصر ریاست جمهوری بفرستد یا قوایکه آیا محافظینی . ولی هنوز کامال ً معلوم نبود که اتحاد شوروی چه عملی انجام میدهد

تصمیم . ده بودبه افغانستان کرسربازان شوروی را  دو لواشخصا ً خود امین تقاضای فرستادن  .امنیت میدان هوایی کابل را تامین کند

تا به امروز معلوم نشد . مختص شده بود کمونست اتحادشوروی به کوچکترین حلقه رهبری حزب افغانستان گیری در مورد تمام مسایل

صورت  ای درین مورد مشوره یولی این معلوم شد که با هیچ متخصص .این تصمیم گرفته شدیادداشتهائی  اسناد و که براساس کدام

 رئیس بخش بین المللی کمیته مرکزی حزب کمونست اتحادجماهیرشوروی  B. Ponomarioریـس پـونـوماریـو بـوحتی . نگرفت

رئیس ارکان حرب . نظرگرفته نشد در نیز رهبری اردو حتی نظر. در مورد تصمیم فرستادن عساکر شوروی به افغانستان نمیدانست

مخالف این   S. Akhromeyovف ـیـیـرومـخا .س نش جنرالوو معا  N. Ogarkov وفـاوگارک.ن شوروی مارشالاتحاد اردوی
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 یقومانداناز وظیفه که در برگشت از افغانستان  هم با راه حل نظامی مخالف بود  I. Pavlovskiجنرال ایـوان  پافلوفسکی . عمل بودند

ان شوروی را از طریق اخبار نشر نظامیپیاده شدن داده شد، وی  وزارت دفاع قرار گروپ کنترولرقطار  قوای زمینی سبک دوش و در

باال  یعنی حزب کمونست اتحاد جماهیرشوروی بیروی سیاسیبدل  ازین تصمیم حتی تمام اعضای اصلی و علل. شده رسمی با خبر شد

  .نبودند هم باخبرترین ارگان رهبری حزب 

ادوارد شواردنادزی . بود بیخبر نیز شورویرئیس وزرای اتحاد  Alexi Kosigynن ـیـگـیـی کوسـسـالکحتی  - طبق معلومات موثق 

Eduard Shevardnadze  ست اتحاد جماهیرشوروی یحزب کمون بیروی سیاسیکاندید  ست گرجستان ویکمون منشی اول حزب

از طریق از پیاده شدن نظامیان اتحاد شوروی به افغانستان  Michail Gorbachovوف ـاچـربـگ لـخایـیـم گفت که او هم مثل

  L. Bredjnef  مشاور ارشد  لـیـونـد بـرژنـف  Georgi Arbatovف ـاتـی اربـورگـگ  همچنان. و رادیو با خبر شده استروزنامه 

پیاده شدن  ،در شفاخانه بستری بودکه در آنزمان   Anatoli Dobryninن ـیـنـریـدوبی ـولـاتـو سفیر اتحاد شوروی در آمریکا  ان

   .ندبا خبر شددای آمریکا صاز طریق رادیو را نظامیان شوروی 

  ت ؟ـرفـگـیـم مـیـمـصـاره تـن بـی دریـــسـه کــچا ًـعـواق

چنانچه  گـورگـی . کم سهم میگرفتسات لبی تاثیر نبود ولی او معموال ً در ج  L. Bredjnef  لـیـونـد بـرژنـفکه نظر  بدون شک  

جلسات بشکل  دقیقه در 75اال  71 بیشتر ازد هشدار داد که او نمیتواند هفتا اواخر دهه او در وانائیازعدم ت  G. Arbatovف ـاتـارب

ست اتحاد یحزب کموناعضای بیروی سیاسی صرف چند تن ازولی بدون شک رول اساسی را . سرهوش شرکت کند فعال و

  یـتـری اوســتـیـنـفـدم ، A. Gromyko  وـکـیـرومـدری گـان،  Michail Suslov وفـلـوسـسل ـخایـیـمجماهیرشوروی همچون 

D. Ustinov    فـدروپـوری انـیو Juri Andropov  بگفته  انـدری گـرومـیـکـو  .  ( مترجم -مقاله اخیرد دراسنا) بازی کردندA. 

Gromyko   درست این  یـوری انـدروپـفJ. Andropov   که در باره افغانستان دایر شده بود  از جلسات ماه اکتوبربود که در یکی

به  باز زده بود و از برگشت به افغانستان به امر امین سر را که در چکوسلواکیا زندگی میکرد (9)لببرک کارم تابا این نظریه آمد 

تا با سایر  گردید ایش مهیاتمام زمینه برو  هه منتقل شدـبـنـکارمل در مسکو مدت زیادی باقی نماند و به دوش. مسکو دعوت کنند

  .اعضای جناحش در داخل افغانستان رابطه برقرار سازد

 

  ؟ تــوسـیـوع پـوقـه بـلـمـچـرا ح
طرف  تحدید روز افزون افغانستان از" : چنین بیان کردند کهشوروی را  اتحاد مسله پیاده شدن قوای نظامی شوروی اخبار رسمی

ست حفیظ هللا امین ضمنا ً سیا . "کردوادار بدین اقدام آنها را جنوبی اتحادشوروی آن برای سرحدات  پاکستان و آمریکا و خطر ناشی از

 یک روز قبل از قراردسمبر تعیین شد یعنی  11دلیل تاریخ پیاده شدن قوای نظامی مورخه بهمین  که این مسله را دو چندان کرد

 . مالقات وزرای خارجه افغانستان و پاکستان

   ؟ه استآیا واقعا ًصرف بهمین خاطر بود 

 .  کنیممییاد آوری امکانات دیگر را  از بهمین خاطر صرف بعضی. مسوالها درین مورد واقعا ً زیاد است و جوابها ک

حاکمیت و  قلمروهمچون انسانی بنویسند که توانست ساحه خواست تا نامش را در تاریخ   L. Bredjnefمیگویند که لـیـونـد بـرژنـف 

د از حاصل کردن افغانستان عکه ب بودهند هدف اساسی همانا رسیدن به آبهای گرم بحر.  دهدادشوروی را بطرف شرق وسعت اتحنفوذ 

بعضی ها هم تعدادی را در .  دنتالش کن آنهاآوردن  تحت تاثیر در کشانیدن وتا برای به سیطره  نوبت به ایران و یا هم پاکستان میرسید

در باره خطر   L. Bredjnefمالمت میکنند که گویا به بـرژنـف نزدیک بودند    D. Ustinovف ـنـیـتـــاوسبه   که رهبری ارتش

  . تاکید میکردند می آمریکا در افغانستاننظا احتمالی موجودیت کوماندوی

هه آمریکا از اواسط دکه با  بود تازه شان درساحه رقابت تسلیحاتیدادن زورنظامی و دست آوردهای  قت هدف اساسی شان نشاندر حقی

و اتحاد شوروی گروهی دیگری هم از بخش نظامی و وزارت خارجه . بود یگجن در ساحه هاهفتاد داشتند و ضمنا ً استفاده عملی آن

چنان بود که از اول   Y. Andropovموقف شخصی یـوری انـدروپـف . مالمت میکنندرا   KGB. ب .گ .امنیت دولتی  ک کمیته

 اتحادشوروی بود و سفیر آنجا در اوآورد که  بخاطر در مجارستان را 7132سال مخالف اقدام نظامی در افغانستان بود ولی بعدا ً 

  Alexander Haigیگ ئوزیرامورخارجه آمریکا  الکساندر ه. ه دوم مینگریستـیـانـپـسـطرف افغانستان همچون هعالوه برآن 

ای آسی درمجدد آن نفوذ  و امکان تاثیر وروز افزون اسالم بنیادگرا تاثیر  پخش و عقب این تصمیم گیری ترس از نظر داشت که در
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ل از ـبـا قـیــوب آسـنـرف جـطـت بـویــسـیـعلـشــکر ت ـرکـحن ـریـن آخـا ایـویـگ  اظـحـن لـازی. اتحادشوروی موجود بوده استمیانه 

 .  ودـا بـا و اروپـیــال آسـمــرف شـطـالم بــم اسـیـظـوم عـجـه

 به ببرک کارمل د وـنـتـاخـنـشـیـمـبه درستی ن فغانستان راا شرایط در ومردم  -شاید این واقعیت خواهد بود که رهبری اتحادشوروی 

چندی قبل که  .  بوده است کارملنیز  CIAامین به سیا  "اجنت شناختن" یاساسکه احتماال ً شایع کننده " اعتماد کردندساده لوحانه "

( حفیظ هللا امین) که او یدمطمئن شد سوال کرد که به اساس چه مدرکی( ببرک کارمل) از او  Artom Borovikک ـیـوروفـبوم ـآرت

اگر : جوابش گفت دربال فاصله  .Borovik Aبـوروفـیـک . "امینه نظر به کارکرد ک "تاکید کرد  دوباره است، CIAسیا اجنت 

 .  باشد جهانجاسوسی ت تمام سرویسهای ـد اجنـایـب  L. Bredjnefلـیـونـد بـرژنـف پس  بگیریم نظر در کارکردها را

 

 ـم امـیـن خــتـ
 اخیرسند در) یم گرفته شدتصم 7111دسمبر شروع نومبر و ارتش شوروی به افغانستان درختم 51در قسمت فرستادن لشکر چهلم 

بلمی صورت اعملیات عمال ًبدون کدام پر بخش اول. کامال ً آماده ساخته شده بودند شوروی نظامیانزمانیکه البته ، ( مترجم -مقاله

 قطعات اولیه پیاده شده به افغانستان را در ،انظباط های ارتش شوروی یکجا وی به همراهی گروپ پلیس نظامنظامیان افغان . گرفت

بیانیه اش اینکه حفیظ هللا امین  ،حاکیست کارکنان رادیوافغانستان ازشواهد عینی اسناد و براساس . زمان امین باهم رهنمائی میکردند

   .خواست او آمده اند اعالم کنددر که بهان شوروی به افغانستان نظامیدر آن از آمدن  میخواست رادیو افغانستان ثبت کرد که را در

شنیدند  امواج رادیوی روسی از زبان ببرک کارمل جهان از افغانستان وبعوض آن  ولی. رادیویی هرگز پخش نشداین بیانیه ثبت شده 

محکوم و حفیظ هللا امین را ولت انتخاب نموده و رئیس دبحیث رئیس شورای انقالبی و وی را  ق العاده شورای انقالبی دایرکه جلسه فو

روسی بود به زشان که اجنت ـپـتوسط آش (حفیظ هللا امین) وی - امین به شهادت خانم نظر .امریه هم اجراء شد به مرگ نموده و

شروع امین  سکونت تپه تاج بیگ مقر قصر در جابجا شدن رابود که کماندوی خاص شوروی  زمانیاین درست . گروگان گرفته شد

آیـا ایـن . بطرفش کشته شدنزدیکی قصرش براثر چره های بم دستی انداخته شده  درحفیظ هللا امین  -به شهادت عینی  نظر. کردند

   عـمـل تـصـادفـی بـود یـا عـمـدی؟

صرف در  .قبل شدرا نیز مت اولین کشته هاارتش شوروی جنگی درگرفت که  - اقامت نظامیان شورویاولین شب  در -صورت  بهر

به تعقیب آن کشته های زیادی . نظامی کـشـتـه داشــتـنـد  هـشــتـادوشـش به تعداد 7111اقامت ارتش شوروی درسال  پنج روز اول

زخمی اعالن هزار  55هزار کشته و بیشتر از  95آنرا حدود  شده نشر آمارکه  ندانفرادی و دسته جمعی سرازیر میشدیکی پی دیگری 

بیشتر از زخمی ها را  وهزار  38بیشتر از کشته شدگان را  تعداد که نخواست نامش ذکر شود رهبری اردو ولی منبعی از" -کردند 

محاسبه  حقیقتاً بمراتب بیشتر از آن بود و کهمـیـلِیـارد روبل اعالن کردند  06اتحادشوروی را مصارف جنگی   ".کرد هزار ذکر 59

 .دانسته اند قیاس بیش از حدکشتار و ویرانی را در آنجا . میتوان حساب کردمشکل به ی را ضایعات انسانی و مالی طرف افغان

در  م وـهـبـم مـه وزـنـب هـالـطـبـســیـاری م.  ـیـدـــل کـشومـاه طـ مـیـســال ویـکـن 1به  ده ای شــــشـــمـاهـهـــالن شـات پـیـلـمـع

  :هـکـنـال ایـثـور مـطـب.  دـانـمـیـی مـاقـباء ـفـو اغ بهامرده اــت پــشـپ

اه ـر مـیـدر اخه افغانستان سفر میکرد ـبال ً بطور منظم بـه قـکه اتحادشوروی ـلـن وزارت داخـیـعـم  Poputinن ـیـوتـوپـپ جنرال راـچ

   د؟ـــاران شـربـیـتبرگشت  پس از  7111ر ـبـمـــدس

 نـظامـیـان اولـیـن روزهـای بـعـد از پـیـاده شــدن در L. Bredjnefـرژنـف دامـاد  لـیـونـد ب  Churbanov فـانـوربـچ اچـر

 ؟   دـــر شـاهـل ظـدر کاباتـحـادشـــوروی 

 عملی نشد ؟ 7111در سال ورد خارج کردن دوباره نـظامیان اتحادشوروی ـم در  J. Andropovیـوری انـدروپـف الن ـپ راـچ

  ت ؟ـــسـم دانـیـواهـزودی خـل را بـایـسـر مـگـا و دیـهـنـای  هـکـنـاید کـر نـیـقـی مـیـشــود روزـام آیـا

  پایان           
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امین دو حفیظ هللا تا زمانیکه کرد میدر شهر پراگ زندگی  ،چکوسلواکیاببرک کارمل بعد از عزل شدن از سفارت افغانستان در  " - (9)

( ب  ت ش)بعد از ورود در پراگ توسط سازمان امنیت چکوسلواکیا آن دو نفر . را برای کشتن وی به چکوسلواکیا فرستاد ینفر

مربوط کنار دریا ۀ در قسمت مرکزی سلواکیا جابجا شده و در ویالی سه طبق Banska Bystriceبعداً کارمل به شهر . دستکیر شدند

زنده یاد توسط و اسناد این معلومات . "زندگی میکرد 15و شماره  Zvolenska Cestaدر سرک  کمونیست کمیته والیتی حزب

کالن در پوهنتون تخنیک و سابق استاد مضمون اقتصاد تکنولوژی چوب و در فاکولته  همکارم Jan Smrtnik یان سمرتنیک دوکتور

  . داده شدبرایم  است بار با کارمل مالقات داشته ینکه چند معاون منشی کمیته والیتی

 7111اکتوبر  13بردگی کارمل در  پوتوکول سندو تصمیم گیری شده  7111باال طرف راست بتاریخ چهارم دسمبر سند 

 

 

 

  
 


