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کـیجـیبـی در افغـانســتان

در حاشیۀ نسخۀ چاپی «کیجیبی در افغانستان»
از زمانی که قریب هفت س��ال پیش نس��خۀ چاپ نشدۀ «کیجیبی در افغانس��تان» به اثر جستجو در
انترنت بدس��تم رسید و ترجمۀ آنرا در وبسایتهای «افغان جرمن آنالین» و «گفتمان» به نشر رساندم
آرزو داش��تم ت��ا روزی ترجمۀ خود را به ش��کل کتاب در اختیار هموطنانم قرار ده��م ،ولی بنابر عوامل
مختلفی این مأمول برآورده نش��د،تا اینکه اکنون به همت رزمندگان حزب همبس��تگی افغانستان نشر
چاپی این کتاب صورت نمود به خود می بیند .قابل یادآوری اس��ت که همزمان با نش��ر ترجمۀ اینجانب
در وبس��ایتهای یادش��ده در آغاز سال  ،۲۰۰۹جناب احمد ضیا رهگذر ترجمۀ جداگانه و مستقل خود را
از طریق وبس��ایت «افغانس��تان آزاد» به دست نشر س��پردند و اگر شنیدهام درست باشد به شکل کتاب
نیز بچاپ رس��اندهاند که این خدمتش��ان قابل تمجید است .ترجمۀ جناب رهگذر این امتیاز را دارد که
حواشی و زواید ترجمۀ انگلیسی را که به نظر من نامرتبط با موضوع کیجیبی در افغانستان بود نیز در
بر میگیرد ،چیزی که من از آن صرف نظر کردم ،بنابران ترجمۀ کاملتری است .جناب رهگذر برخالف
اینجان��ب به ترجمۀ محض اکتفا کرده پاورقی های اضاف��ی توضیحی ندادهاند .در مورد کیفیت و دقت
هر دو ترجمه پژوهندگان در صورت حوصله و عالقمندی خود می توانند به نتایج خود برسند .همچنین
دوس��ت فاضل و ارجمندم جناب رحمت آریا «کیجیبی در افغانس��تان» را به زبان پش��تو برگردانده و
به زیر نام «کیجیبی په افغانس��تان کی» ابتدا به ش��کل چاپی و س��پس به شکل آنالین در وبسایت
«بینوا» به نش��ر رس��اندند که در پهلوی س��ایر ترجمه ها و پژوهش های تاریخی شان خدمت ارزنده و
قابل قدرست.
نوش��تۀ «کیجیبی در افغانس��تان» جایگاه ویژۀ خود را در تاریخ نگاری وقایع چرخشی کودتای خونین
ثور  ۱۳۵۷و حوادث متعاقب آن در افغانس��تان دارد چون منحصراً متکی بر اس��ناد و گزارشاتیس��ت که
درین ارتباط میان سالهای  ۱۹۷۸تا  ۱۳۵۷( ۱۹۸۳تا  ۱۳٦۲خورشیدی) به مرکز کیجیبی در ماسکو
میرسید ،ولی کتابی که به مفهوم دقیق کلمه از مراحل تدوین ،انشأ ،تحقیق و تدقیق ،اصالح و ویرایش
گذشته باشد نیست .از همینروست که بی دقتیهای زیادی را خصوص ًا در نامهای اشخاص و خالهای
مش��هودی را در گزارش وقایع می بینیم .اما اینهمه از ارزش و اهمیت این نوش��ته بمثابۀ س��ند مؤثق
تاریخی نمی کاهد .عیب بزرگ این نوشته شاید نپرداختن به پرسشهای عمدهایست که تاریخ نگاران
هنوز هم در پی یافتن پاسخ به آنهاست ،مانند راز سر به ُمهر قتل میر اکبر خیبر که جرقۀ آتش افروزی
ب��ود برای اینهمه فجایع و بدبختی هایی ک��ه تا به امروز ادامه دارد .اما از طرف دیگر ،بزرگترین ارزش
این نوش��ته تثبیت انکار ناپذیر هویت عدهای از جواسیس و ایجنتهای کیجیبی است که اکثراً یکجا
با ذکر نام مستعارشان معرفی گردیدهاند .درین ارتباط باید اضافه کرد که در اخیر نسخۀ چاپی انگلیسی
لیست صد تن از ایجنتها و مخبرین کیجیبی در افغانستان با نامهای اصلی و مشخصات هویتشان
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به شکل «ضمیمۀ  »۱داده شده است که در نسخۀ نشر شدۀ انگلیسی این نامهای اصلی و مشخصات
هویت شاید بنابر دالیل حقوقی حذف گردیدهاند (و از همین سبب لیست مذکور درین ترجمه گنجانیده
نش��ده است) .بنابران ازین نگاه پژوهندگان و عدالت جویان میهنپرست افغانی همچنان تشنهلب باقی
می مانند که امید است به همت کوشندگان متعهد در آینده به این نامهای حذف شده دسترسی حاصل
ش��ود و جاسوس��ان کیجیبی شناس��ایی و به مردم و تاریخ کش��ور معرفی گردند .با آنهم ،نشر ترجمۀ
«کیجیبی در افغانس��تان» و معرفی عدهای ازین جواس��یس لرزه بر اندام وطنفروشان شناخته شده و
شناخته ناشده انداخت و بازتابهای سراسیمهگونۀ آنها را برانگیخت چنانکه در هنگامیکه نشر انترنتی
ترجمۀ «کیجیبی در افغانستان» هنور ادامه داشت فردی که طبق اطالع مؤثق بعدی کسی جز صمد
ازهر دژخیم معروف و قاتل روانش��اد هاش��م میوندوال نبود زیر نام مستعار «انجنیر یاسین فوالدی» بر
اینجان��ب و ترجمۀ «کیجیبی در افغانس��تان» حملۀ قلمی نمود که از طریق وبس��ایت «افغان جرمن
آنالین» به نش��ر رس��ید .پاس��خ اینجانب به «انجنیر یاسین فوالدی» به ش��کل ضمیمه در اخیر کتاب
حاضر (صفحه  )154به نش��ر رس��یده اس��ت .در امتداد ای��ن حملۀ قلمی ،صمد ازه��ر از نام اصلی خود
«اعتراضیه»ای نوش��ت و به «مرکز بین المللی وودرو ویلسن برای دانشمندان» فرستاد که در وبسایت
آنها بازتاب یافت ولی اهمیت بیش��تری به آن داده نشد .این بازتابها همه بیانگر ارزش سندیت نوشتۀ
«کیجیبی در افغانستان» در دادگاه تاریخ می باشد.
از زمان حوادثی که اس��ناد کیجیبی در افغانس��تان گواهی آنها را می دهند قریب چهل س��ال گذشته
اس��ت .چهل س��ال بعد از جنگ جهانی دوم دنیا آنچنان تغییر کرده بود که کمتر نش��ان و خاطرهای از
جنگ جهانی در اذهان باقیمانده بود ،ولی چهل سال پس از فاجعۀ ثور کشور ما همچنان با پی آمدهای
شوم خیانت ملی  ۷ثور  ۱۳۵۷بصورت روزمره دست به گریبان است و روشنی بامدادی پس ازین شب
یلدا هنوز دیده نمی ش��ود .درین قریب چهل س��ال کش��ور و مردم ما از فاجعهای به فاجعهای بدتر و از
بدبختیای به دامان بدبختی بزرگتری درافتادهاند به گونهایکه فاجعه آفرینان  ۷ثوری گویی برای نسل
امروز و حتی بقایای نسل دیروز فراموش چه که در مقایسه با تیره روزیهای ارمغان آورده شده توسط
 ۸ثوریها سپید روی نیز شدهاند .ازینجاست که انتشار اسنادی چون «کیجیبی در افغانستان» حیثیت
آژیر در برابر نس��یان تاریخی را دارند تا نس��لهای امروز و فردا را نگذارند اس��اس و بنیاد بربادی و تیره
روزی خود را فراموش کنند و به جوهر حق و عدالت تاریخی خیانت نمایند.
با سپاس از میهنپرستان حزب همبستگی افغانستان که دست به چاپ و نشر این کتاب زدهاند ،امیدوارم
این اقدام آواز کوچکی باشد در غریو آزادی خواهی و عدالت خواهی مردم جان بلب رسیدۀ ما.
داکتر حمید سیماب
اتاوا ،کانادا
 ۱۱نومبر ۲۰۱۵
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نکتهیی چند قبل از خوانش «کیجیبی در افغانستان»
این ک��ه رهبران و بلندپای��هگان «حزب دموکراتیک خلق افغانس��تان» جواس��یس و جیرهخواران
کیجیبی شوروی بودند از همان آغاز فعالیت سیاسی این جریان زبانزد عناصر آگاه مردم افغانستان بود
ولی چنانکه پرآشکار است تقریب ًا ناممکن بود سند انکار ناپذیری را در این مورد به دست آورد و بهمثابۀ
ت��ف نن��گ و نفرین به روی اعضا و هواخواهان این حزب که جنونزده و ددمنش��انه چنین اتهامی را رد
میکردند و آن را «تبلیغات دش��من» میخواندند ،زد .تاریخ و فرجام عملکرد این حزب وطنفروش این
تف جمعی مردم افغانستان و عناصر مترقی راستین را به روی این دار و دسته مدتها پیش انداختهاست
ولی باوجود آن جای س��ند متقنی که س��نگی بر س��ینۀ این نعش گندیده باش��د و پوچبودن امید واهی
رس��تاخیز و بعث بعدالموت سیاس��ی این حزب را برای هواخواهان فریب آیین آن ثابت س��ازد همچنان
خالی بود – تا امروز.
واس��یلی متروخین جگرن و بایگان (آرش��یفدار) ارش��د ریاس��ت عمومی اول کیجیبی ،دستگاه
اس��تخبارات اتحاد ش��وروی سابق بود که در س��ال  ١٩۴٨منحیث افسر اس��تخبارات در «ام جی بی»
دس��تگاه سلف کیجیبی ش��امل کار شد .وی تا سال  ١٩۵٦ماموریتهای مخفی استخباراتی زیادی را
در خارج اتحاد ش��وروی به انجام رس��اند ولی در سال  ١٩۵٦پس از ناکامشدن در یک ماموریت مخفی
از وظایف مخفی عملیاتی سبکدوش و به بایگانی (آرشیف) ریاست عمومی اول کیجیبی گماشته شد.
بین سالهای  ١٩٧٢و  ١٩٨۴به وی وظیفۀ نظارت بر انتقال اسناد آرشیف ریاست عمومی اول از مرکز
بدنام کیجیبی در عمارت «لوبیانکا»ی ماس��کو به مقر جدید آن در «یاسینوو»ی آن شهر سپرده شد.
این مسئولیت فرصت خوبی را برای متروخین به دست داد تا اسناد مهم بیشماری از آرشیف کیجیبی
را نقل بردارد یا جنس ًا باال رود .وی در سال  ١٩٨۵از کیجیبی بازنشسته شد.
دسترس��ی به آرش��یف کیجیبی حال او را دگرگون گردانید .به گفتۀ خودش «نمیتوانستم چنین
بدس��گالی و دیو س��یرتی را باور کنم .شر و خباثت در عملکرد کیجیبی همه از پیش برنامهریزیشده،
ترتیب ش��ده و سنجیده شده بود» .اما تا زمانی که اتحاد ش��وروی فقید نفس میکشید برای متروخین
مج��ال آن نب��ود تا از روی ش��ر و خباثت در عملکرد کیجیب��ی پرده بردارد .پس از فروپاش��ی اتحاد
شوروی متروخین در سال  ١٩٩٢سفری به استونیا داشت .وی نقلی از برخی اسناد پنهانی استنساخشدۀ
کیجیبی را در بکس سفری خود گذاشت و در اولین فرصت خود را به سفارت امریکا در تالین پایتخت
اس��تونیا رس��اند .شاید دستگاه استخباراتی «سیآیای» امریکا را س��پید روتر و نکو کردارتر از دستگاه
اس��تخبارات ش��وروی میپنداشت ،ولی به هر حال سیآیای او را جدی نگرفت .وی سپس به دستگاه
اس��تخبارات مخفی بریتانیا «امآی »٦روی آورد .انگلیسهای کهنهکار به ارزش اس��نادی که متروخین
سوغات آورده بود پی بردند و در همانجا او را منحیث ایجنت استخدام کردند .وظیفۀ عملیاتی که امآی٦
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به متروخین س��پرد بیرونآوردن قریب  ۲۵,۰۰۰ورق سند و دوسیۀ اسناد مخفی بود که متروخین آنها
را در زیر س��طح چوبین کلبۀ تابس��تانی خود پنهان نموده بود .این کار به کمک امکانات امآی ٦موفقانه
انجام یافت و متروخین با اسنادش یکجا راهی بریتانیا شدند.
اسناد آوردهشده توسط متروخین که در کل به نام «آرشیف متروخین» یاد میشوند گنج باد آوردی
–هر چند با ارزش عمدت ًا تاریخی– برای دستگاههای استخبارات غرب و حلقههای پژوهشی بود .اضافه
بر بهرهبرداریای که دس��تگاههای اطالعاتی غرب از آرش��یف متروخین کردند ،متروخین خود تا زمان
مرگش در سال  ٢٠٠۴پنج کتاب و یک رساله را بهصورت فردی یا در همکاری با سایرین نوشت و به
نشر رسانید ،بدین گونه:
«شمش��یر و سپر :آرش��یف متروخین و تاریخچۀ مخفی کیجیبی»((( به همقلمی کریستوفرآندرو ،س��پتمبر  ،٢٠٠٠ش��مارۀ هنجارین بین المللی کت��اب )ISBN 0-465- : (ISBN
 00310-9و ISBN 0-465-00312-5
«دنیا بکام ما میچرخید :کیجیبی و نبرد برای جهان سوم»((( به همقلمی کریستوفر آندرو،نشر پس از مرگ ،٢٠٠۵ ،شمارۀ ISBN 0-465-00311-7
«آرش��یف متروخی��ن :کیجیبی در اروپا و غ��رب»((( به همقلمی کریس��توفر آندرو،٢٠٠٠ ،ISBN 0-14-028487-7
«قام��وس کیجیبی :کتاب دم دس��تی افس��ر اس��تخبارات ش��وروی»((( ISBN ،٢٠٠٢ ،0-7146-5257-1
« “چکیزم” ،قصههایی از چکا :گلچینی از کیجیبی»((( نشر پس از مرگISBN ،٢٠٠٨ ،978-0-10-850709-0
«کیجیبی در افغانس��تان» رس��الۀ دستنویس��ی که ترجمۀ انگلیس��ی آن توسط کریستیاناوسترمان و اود آرنه ویستاد((( ویرایش شده و از طرف «پروژۀ تاریخ بین المللی جنگ سرد»
مربوط «مرکز بین المللی وودرو ویلسن برای دانشمندان»((( در سال  ٢٠٠٢به نشر رسید.
آنچه ما در اینجا با آن س��روکار داریم ،همین رس��الۀ اخیرالذکر اس��ت که س��جلی از فعالیتهای
((( The Sword and the Shield
((( The world was going our way: the KGB and the battle for the Third World
((( The Mitrokhin Archive: The KGB in Europe and the West
((( KGB Lexicon: The Soviet Intelligence Officer's Handbook
((( “Chekisms”, Tales of the Cheka, A KGB Anthology
((( Christian F. Ostermann and Odd Arne Westad
((( Cold War International History Project, Woodrow Wilson International Center
for Scholars
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کیجیبی در افغانستان بین سالهای  ۱٩٧٨و  ۱٩٨٣را به دست میدهد .قرار بیان متروخین ،محتویات
رس��الۀ «کیجیبی در افغانستان» دربست از معلوماتی که در اسناد کیجیبی گنجانیده شده بود گرفته
ش��ده و در تألیف این رس��اله از هیچ منبع دیگری استفاده نگردیدهاس��ت .متروخین میخواست رسالۀ
مربوط به نقش کیجیبی در افغانستان سرسلسلۀ زنجیرهیی از کتابها زیر نام «دنبالهگیری نقش پاها
در نجاس��ت» باش��د که این مأمول برآورده نگردید ،اما با تدوین و تألیف یادداش��تها پیرامون کارنامۀ
کیجیبی در افغانس��تان نویس��نده تا حدی آرامش خاطری را که نیاز داش��ت به دس��ت آورد .به گفتۀ
کریس��توفر اندریو ،همقلم متروخین در تألیف چند کتاب« ،آن دوس��یههای کیجیبی که بیشترین اثر
عاطفی بر متروخین بر جا گذاش��ت اس��ناد مربوط به جنگ افغانستان بود .دهشت و دلهرهای که در این
پروندهها بازتاب یافته بود با دقت و احتیاط از چشم مردم شوروی پنهان نگهداشته میشد .وسایل ارتباط
جمعی ش��وروی در ارتباط تخریب سیس��تماتیک هزاران قریۀ افغانستان که به ویرانههایی از کلبههای
گلین بیس��قف و بام و عاری از س��کنه مبدل شده بودند ،در ارتباط با فرار چهار ملیون پناهنده و کشتار
یک ملیون انس��ان این س��رزمین در جنگی که گورباچف بعدها آن را «اشتباه» خواند در توطئۀ سکوت
(((
همداستان بودند».
و اما اس��ناد کیجیبی برای ما افغانها اهمیت و ارزش ویژۀ دیگری دارند .نشر این یادداشتها نه
تنها برهان قاطع برای تاریخ نگاران اس��ت بلکه ش��اید وجدانهای خفتۀ افرادی را بیدار کند که در ابتدا
با نیت خیر و آرزوی خدمت – ولی غافل از اصلیت – «خلقی» و «پرچمی» ش��دند و هنوز هم ژرفای
گودال خیانتی را که رهبران اجیر و جاس��وس حزب ش��ان آنها را بدان کشاندند ،نمیتوانند باور کنند.
چنین اش��خاص ش��اید در خیانت و وطنفروشی ،قتل و جنایت و شکنجه ،انباش��تن زندانها و پرکردن
پولیگونه��ا ،س��رکوب  ۲۴حوت ه��رات و  ٣حوت کابل ،دالل��ی روسها ،بمباران روس��تاها و بربادی
زندگیها مس��تقیم ًا دست نداش��تند اما با کور دلی و ابرام در جفا هنوز بار گناه عضویت در حزبی مولود
جاسوسی و خودفروشی و ایستادن در صف وطنفروشان و سلسله جنبانان بربادی و ویرانی کنونی کشور
را پذیرفته نمیتوانند .از طرف دیگر نش��ر این اس��ناد هشداریس��ت برای هرکه در این کشور بربادشده
ادعای «سیاس��ت» و «مبارزه» یا «جهاد» داشته است یا دارد ،چه نیم گامی در راه برگزیدهاش رفته یا
هفت ش��هر آن را پیموده است .نش��ر این اسناد یکبار دیگر ثابت میسازد که حقیقت مستور نمیماند و
همانگونه که هیچ تخم س��المی در مزرعۀ تاریخ گم نمیش��ود ،هیچ شیادی –چه نقاب «ترقی» بر رخ
و چه عبا و قبای دین در بر داش��ته باش��د– نمیتواند بازی را تا آخر ادامه دهد ،و این را این اکنونیان
یعنی کرسینشینان و پارلماننشینانی که میدانید و میدانیم نیک آگاهند .عاقبت «سیاه روی شود هر
که درو غش باشد» ...
اش��تباهکردن همزاد عملکردنس��ت .هرکه عمل میکند اش��تباه نیز میکند ،ولی در افغانستان بین
((( «شمشیر و سپر» ،صص ۱۲-۱۱
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اشتباه و خیانت دریاهای اشک و خونی خط میاندازد که در این سه دهه در کشور فلکزدۀ ما راه انداخته
ش��دهاند .آنچه را که در افغانس��تان گذش��ته و به دس��ت خلقیها و پرچمیها و تنظیمهای «جهادی»
و «طالب��ی» اتفاق افتاده تنها «اش��تباه» خواندن اهانت به دردهای مردم داغدیده و نمکپاش��ی روی
زخمهای شان است.
بربادی و ویرانی افغانس��تان در متن اوقیانوسی از رنج و عذاب مردم بیگناه نتیجۀ جنایت ،خیانت،
وطنفروشی و شنایع دولتها و گروهبندیهای سیاسی -نظامیایست که با امالفجایع حزب دموکراتیک
خلق افغانس��تان در س��یاهروز  ٧ثور  ۱٣۵٧آغاز و به گونهیی تا کنون ادامه دارد .هریک از دولتهای
مستقر در کابل پس از آن و گروهبندیهای تفنگدار النه گرفته در گوشه و کنار افغانستان و در ممالک
همجوار در کشتار و غارت مردم و ویرانی شهر و ده افغانستان سهم داشته و مسئول میباشند ،هر چند
در این بین کارنامۀ سلس��له جنبانان این بدبختیها ،یعنی خلقیها و پرچمیها ،شایس��تۀ نفرین خاص
اس��ت .س��ازمانها و تنظیمهای جهادی که در طول س��الها جنگ مقاومت و پس از فروریختن نظام
پوشالی خلق و پرچم به سرو کلۀ همدگر زدند اگر سهمی در بسر رساندن جنگ مقاومت مردم افغانستان
ایفا کردند متعاقب ًا با جنایات و ش��نایعی که راه انداختند برآنهمه حماس��ه و خونهای پاک لجن پاشیده
خود را سیاهروی دو دنیا ساختند .تفرقههای زبانی ،قومی ،سمتی ،منطقوی وغیره که اکنون چنین شایع
است ،دستآورد همین خیانتها و جنایتها میباشد.
اینهمه خیانت و جنایت و شناعت ثبت تاریخ اند و عاملین آن و دستیاران شان هرگز نمیتوانند تا
ابد ماسک معصومیت به چهره زنند .اعضا و منسوبیین دولتها و احزاب  ٧ثوری و  ٨ثوری و مالیی و
طالبی و سازمانها و گروههای خائن و جنایتکار وابسته به آنها یا در تجاوز به حقوق انسان هموطن
و جاریس��اختن دریاهای اشک و خون مستقیم ًا دست داش��تهاند یا اینکه با همراهی و تایید خاموشانه
خود دست جنایت و خیانت را تقویه کرده و بنابر آن در روسیاهی قتل و جنایت شریک اند .خط فاصل
بین ستمگر و ستمکش و معیار شناخت سپید روی و سیاه روی ابهامیندارد :در روز  ۲۴حوت هرات و
 ٣حوت کابل در پهلوی کدام جانب قرار داشتیم؟ وقتی به نام تاجک و پشتون و هزاره و ازبک و چه و
چه میخ در س��ر کوبیده میش��د ،پستانهای زنان بریده میشد ،بر ناموسها تجاوز میشد و انسانهای
هموطن ما در کانتینرهای فلزی کباب میشدند ،نفرین ما کدام سو طغیان میکرد و دل ما با کدام درد
فشرده میشد؟
پرآشکار است که نمیتوان اسیر درد و داغ گذشته باقی ماند و باید به آینده دید و به طرف آینده ره
گشود ،ولی به نام صلح و آرامش و خوشبختی آینده نیز نمیتوان روی گذشته با چشمپوشی و فراموشی
ماس��تمالی کرد ،چون اغماض و نس��یان بر خیانت و جنایت ارزشهای فردا –یا فردای ارزشها– را
زیر س��وال میبرد و آنچه را که واالست رنگ پریده میس��ازد .گذشت و بخشایش بدون حسابگیری
و پاس��خخواهی نمیتواند زخمهای خون چکان سی س��الۀ جامعۀ ما را شفا بخشد .تا زمانی که شاهین
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ترازوی عدالت در پاس��خ فریاد دادخواهی مردم جهنم دیدۀ افغانستان عمود نگردیده ،نمیتوان به التیام
زخمهای دل و روان مردم باور داشت.
ولی عدالت ِآرمانی عنقاییس��ت بلند آشیان و رسیدن به آن ،با درنظرداشت واقعیتهای عینی زمان
و پیرامون ،به دنبال سایۀ خود دویدن است .عدالتی که مرهم زخمهای چرکین و آرامشبخش دلهای
غمگین تواند بود ،در پهلوی س��زای درخور جنایت در پرتو حقیقت و قانونیت برای تبهکارانی که خون
ریختند و وطن فروختند و ناموس دریدند ،اعتراف صادقانه و پوزش خواهی ش��رافتمندانۀ بزهکارانیست
که با بیدردی خود س��یل اش��ک مرد و زن و پیر و جوان را جاری س��اختند .فقط چنین پوزشخواهی
بیری��ای خلقیه��ا و پرچمیها و جفاکارانی که پس از آنها آمدند –آنان ش��ان که با ش��رافت و نیت
وطنپرستی و خدمت به دنبال حزبی جاسوس افتادند و راه شرفباختگی و وطنفروشی پیمودند– میتواند
دروازههای عدالت را بگشاید؛ فقط چنین پوزشخواهی بیریا ،با آواز بلند در روز روشن و در سر چهارراه
عام ،با ش��هادت عرق ش��رم بر جبین –نه با نج��وای دزدانه در کنجهای تاریک با همکیش��انی چند–
میتواند بخشایش و آشتی واقعی بار آورد و داغها را از دلها بزداید ...و در این میان رسالۀ «کیجیبی
در افغانس��تان» میتواند ترغیبی نکو باش��د برای خلقیان و پرچمیانی که وجدان شان هنوز بیدار است و
شایستۀ بخشایش و آشتی مردمی اند که از فرجام کارشان بس جفاها دیدهاند.
رساله به شکل دستنویس تهیهشده و هیچگونه پژوهش ویرایشی برای به هنجارساختن آن از نظر
انش��ایی و امالی نامها و غیره صورت نگرفتهاست .بدین سبب اشتباهات و بیدقتیهای کوچک اینجا
و آنجا دیده میشود که امید است در نسخههای چاپیای که پس از انتشار انترنتی ترجمۀ دری کنونی
این رس��اله در نظر اس��ت ،یا به همت برگرداننده و یا به همت صاحبنظران تواناتر و آگاهتر ،بیش��تر از
آنچه انجام یافته زیرنویسی ،حاشیهنگاری و اصالح گردند.

داکتر حمید سیماب
اتاوا ،کانادا
 ٣فبروری ۲٠٠٩
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  - ۱پایهگذاری حزب
افغانس��تان موقعیت مهم ستراتیژیک دارد .مرز طوالنیای که با اتحاد شوروی داشت در گذشته از
هر دو جانب باز بود و مردمان دو س��و آزادانه باهم اختالط داش��تند .پس از بیخگرفتن رژیم بلشویک در
آس��یای میانه حرکت آزادانه و آس��ان مردمان دو سوی مرز قطع ش��د و مخالفین آشکار رژیم بلشویک
به کش��ور همس��ایه یعنی افغانستان رانده شدند .در حال حاضر در حدود  ٧۵٠,٠٠٠نفر از تبار تاجکها،
ازبکها ،ترکمنها و قیرغیزهایی که از سرکوب گریختند ،در افغانستان زندگی میکنند.
افغانستان اولین کشوری بود که رژیم جدید را در روسیه به رسمیت شناخت و بگونۀ سنتی همسایۀ
خوبی بودهاست .نفوذ اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی در همه شئون زندگی در افغانستان چشمگیر
اس��ت .نه پادش��اهان پی در پی و نه رئیسجمهور داؤد ،هیچکدام تصمیم مهمی بدون در نظر گرفتن
منافع همس��ایۀ شمالی کشور شان نمیگرفتند .افغانس��تان پس از اعالم نظام جمهوریت به خط مشی
نگهداشت توازن بین شرق و غرب ادامه داده روش دوستانه در برابر همسایۀ شمالی خود را تغییر نداد.
اما هنگامی که داؤد در صدد آن شد تا بنیاد حزب سیاسی خود را بگذارد ،کیجیبی آن را تهدیدی
به کمونیستها تلقی کرد .کیجیبی به این اندیشه بود که شاید داؤد همانند ایران سایر احزاب سیاسی
را غی��ر قانون��ی اعالم کند .بنابر آن کیجیبی((( عملکرد دولت داؤد را دقیق ًا زیر نظر گرفته جلو هرگونه
مناس��بات نزدیک افغانس��تان با کش��ورهای دیگر را میگرفت .کیجیبی بهصورت اخص با طرحهای
ایران مبنی بر اعمار اولین شبکۀ راه آهن در افغانستان و طرحهای ایاالت متحده برای احداث تأسیسات
ذوب فلزات و ش��بکهیی از ش��فاخانههای عرضه کنندۀ خدمات اساسی صحی به اهالی کشور مخالفت
((( نویس��نده اصطالح «چکا( »)ЧКرا که مخفف نام روس��ی «( Чрезвычайная Комиссияکمیسیون فوق
العاده)» م یباشد در سرتاسر نوشتۀ خود با نام ک یج یبی بشکل متبادل بکار برده است .چکا که نام مکمل روسی آ ن �Все
российская Чрезвычайная Комиссия по Борьбе с Контрреволюцией и Саботажем

(کمیسیون فوق العادۀ س راسری روسیه ب رای مبارزه با ضد انقالب و خ رابکاری) م یباشد ،اولین دستگاه استخبارات نظام شوروی
پس از پیروزی انقالب اکتوبر  ١٩١٧بود و گرچه این دس��تگاه در طول قریب هفتاد س��ال عمر نظام شوروی بارها تغییر نام داد
(آخرین نام آن ک یج یبی یا ک.گ.ب ]КГБ[ .یا کمیتۀ امنیت دولتی بود) نام «چکا» در خاطرهها و برسر زبانها باقی ماند و
در روسیه تا آخر به ک یج یبی «چکا» م یگفتند .کسانیکه در چکا و دستگاههای جانشین آن کار م یکردند بنام «چکیست»
یاد م یش��دند که با اقتدأ به آن پس از اش��غال افغانستان توسط ش��وروی در  ١٩٨٠کارکنان «خاد» (خدمات اطالعات دولتی)
افغانستان را «خادیست» م ینامیدند .درین ترجمۀ دری در همه جا «چکا» به «ک یج یبی» برگردانده شده است – .برگرداننده
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میکرد .در افغانس��تان ش��بکۀ منضبطی از عمال کیجیبی وجود داشت که از طریق آنها از وضعیت
دستهبندیهای مختلف سیاسی اطالعات دقیق به دست آورده و در روندهای سیاسی به نحو نیرومندی
اعمال نفوذ میکرد و در نتیجه میتوانست جد و جهد دستگاه استخباراتی افغانی را به جانب نمایندگان
خارجی سازمانهای مورد نظر خود جهت داده توجه را از عناصر طرفدار شوروی منحرف سازد.
برخی از عوامل کیجیبی پیرو مارکس��یزم لنینیزم ش��دند و عدهیی در انترناس��یونال کمونیستی و
جنبش کارگری به فعالیت پرداختند .یکی از این عوامل نورمحمد ترهکی با نام مستعار «نور» بود که در
سال  ١٩۵١به خدمت کیجیبی درآمد( .((1وی که حرفۀ روزنامهنگاری و نویسندگی داشت با کاراندازان
(« ((1یکی ازنکات قابل بحث درمورد زندگی سیاس��ی نورمحمد ترهکی روابط او با امریکای یها اس��ت .پس ازانش��عاب
ح��زب دمک راتی��ک خلق ب��ه دو جناح خلق و پرچم به رهب��ری ترهکی و کارمل که دامنۀ اختالف میان آنها گس��ترش یافت،
ترهکی از س��وی جناح پرچم متهم به عضویت در س��ازمان جاسوسی امریکا س��ی.آی.ای گردید .هرچند جناح پرچم همکاری
وعضوی��ت ترهکی را با س��ی.آی.ای بمثابۀ نظر رس��می و علنی خود مطرح نک��رد اما با نگارش زندگی نام��ۀ ترهکی از آدرس
نامعلومی که بصورت شبنامهیی در سال  1967وسیعاً توزیع گردید ترهکی جاسوس امریکا معرفی شد .درزندگی نامۀ ترهکی
گفته ش��ده بود که نورمحمد ترهکی ازس��وی یک مؤسس��ۀ امریکایی اس��تخدام گردید وبه هند رفت ودریک مکتب امریکایی
درس خوان��د .درزندگ��ی نام��ۀ مذکورتذکریافته ب��ود که ترهکی با آنکه عض��و جنبش ویش زلمیان بود ام��ا وقتی اعضای این
جنبش ازسوی دولت دستگیر وزندانی شدند ،ترهکی نه تنها زندانی نشد بلکه اتشۀ مطبوعاتی سفارت افغانستان درواشنگتن
مقررگردید .عبدالقدوس غوربندی که درآن زمان ازفعاالن جناح پرچم بود مدعی اس��ت که زندگی نامۀ ترهکی به دس��تورببرک
کارمل توسطه جمعی از پرچم یها درخانۀ بارق شفیعی واقع تایمنی نگاشته شد و سپس بصورت شب نامه توزیع گردید.
«نورمحمد ترهکی درس��ال  1952به عنوان عضو مؤسس ویش زلمیان گروه منتقد دولت که بسیاری از اعضای مؤسس
به زندان افگنده شدند ازسوی صدراعظم سردارشاه محمود مورد عفو قرار گرفت وبه حیث اتشۀ مطبوعاتی سفارت افغانستان
درواش��نگتن توظیف ش��د امایک سال بعد س��ردارمحمد نعیم سفیرافغانستان در واش��نگتن موصوف را به نام فرد بی کفایت
س��بکدوش کرد .وی قبل ازآنکه به کابل بیاید دریک مصاحبۀ مطبوعاتی دولت افغانس��تان را مستبد خواند وازتمایل خود به
پناهندگی درامریکا س��خن گفت .دولت امریکا ازدادن پناهندگی به ترهکی خودداری کرد و ترهکی ناگزیر راهی کابل ش��د.
در کابل اظهارت ترهکی درمورد خودکامگی و اس��تبداد دولت افغانس��تان س��ردارمحمد داود را که تازه به صدارت رسیده بود
خشمگین ساخت .اما ترهکی نخست به پاکستان آمد وسیاست سردارمحمد داود را ستود .وی با وساطت محمد اکبر پروانی
قنس��ل افغانس��تان درکویته و حسن صافی قنسل افغانستان درپش��اور مورد عفو صدرعظم قرارگرفت و به کابل آمد .وی بعدا ً
درس��ال 1955به عنوان مترجم دردفترکمکهای بین المللی ایاالت متحده درکابل مش��غول گردید .ترهکی درس��ال 1958
که دفترترجمۀ نور را بازکرد با س��فارت امریکا ارتباط داش��ت ومطالب مهم مطبوعات داخلی را برای س��فارت امریکا و برخی
س��فارتهای دیگر خارجی ترجمه میکرد .درحالیکه روابط وهمکاری با س��فارتهای خارجی و خارجیها درآن سالها تحت
مراقب��ت اس��تخبارات دولت قرارمیگرفت ،ترهک��ی بدون هیچ ممانعت ومزاحمتی به کارخود ب��ا امریکاییها ادامه داد .لویی
دوپری نویس��نده وافغانس��تان ش��ناس امریکایی معتقد است که نورمحمد ترهکی در س��فارت امریکا وبا امریکاییها به حیث
مخبرحکومت افغانستان کارمیکرد.
«درحالیکه دوپری ازنورمحمد ترهکی به عنوان مخبرحکومت افغانس��تان در س��فارت ایاالت متحدۀ امریکا نام میبرد،
ام��ا انتشاراس��ناد مح��رم وزارت خارجۀ امریکا دهها س��ال بعد ازآن ،حکای��ت ازگزارش دهی ترهکی به س��فارت امریکا دارد.
درراپورمحرم مؤرخ  7دس��مبر  1963س��فارت امریکا درکابل به وزارت خارجه ایاالت متحده درواش��نگتن گزارش نورمحمد
ترهکی به جی .ویلیام پیز  J.William Piezو فرانک ای .شمیلزر  Frank E. Schmelzerسکرترهای دوم سفارت ایاالت
متحده امریکا نگاشته میشود “دیپلوماتهای امریکایی نورمحمد ترهکی را یک منبع مطمئن وقابل اعتماد توصیف میکنند.
نورمحمد ترهکی این اطالعات را درخانۀ ش��میلرزبه آنها ارائه میکند ”.این س��ند گزارشی ازمعلومات وابرازنظرهای ترهکی در
موردحزب ویش زلمیان ،عدم محبوبیت حکومت ،انکش��اف احزاب سیاس��ی ،فعالیتهای س��ردارمحمد داود و سردار محمد
نعیم اس��ت .در س��ند دیگر وزارت خارجۀ امریکا که در 20مارچ 1965به واشنگتن نگاش��ته میشود اطالعات ترهکی درمورد
تأس��یس حزب دمکراتیک خلق گزارش مییابد .این س��ند ازسوی قونسل سفارت امریکا درامور سیاسی هووارد جی .اشفورد
 Howard J. Ashfordامضأ ش��ده است که در خالصۀ متن گزارش نگاشته میشود“ :منشی عمومی”اولین حزب سیاسی
افغانس��تان“ که در س��الهای آخرتشکیل گردیده است درمورد ایجاد این حزب ،ترکیب اعضای حزب وبرنامههای عمل حزب
روزچهاردهم مارچ ( )1965معلومات ارائه کرد .علی رغم آنکه آیندۀ حزب درنتیجۀ ابهام سیاست حکومت درارتباط با فعالیت
احزاب سیاسی مبهم به نظر میرسد ،به نظرمی آید که حزب مذکورنقش مهمی رادرآینده ایفا خواهد کرد» ....
ِ
حاکمیت کودتای ثور  ۲٧ ،1357اپریل  ،۲٠٠٩برگرفته
(محمد اکرم اندیش��مند ،نور محمد ترهکی ،نخس��تین زمام دار
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اس��تخباراتی ذیل در اقامتگاه کابل( ((1در ارتباط بود :ش��اگادیف ،کوزلوف ،فدوس��ییف ،س��پیریدینوف،
(((1
کوسترومین ،کوزیرف ،و ا.و .پتروف
ایجن��ت دیگر ،ببرک کارمل با نام مس��تعار «ماری��د» ،یکجا با «مخموی» «اکب��ر» و «خوما»
گروهی با تمایالت کمونیس��تی پرچم را در حوالی س��ال  ١٩۵٧بنیاد گذاش��تند ((1(.ترهکی و کارمل در
حوالی پایان س��ال  ١٩٦٢شناس��ایی ش��خصی بهم رس��انیدند .ترهکی در آن زمان بدون ارتباط معین
سیاس��ی فعالیت میکرد و حلقهیی از دوس��تان سیاسی پیرامون خود نداش��ت تا آن که حفیظاهلل امین
به وی پیوس��ت و گروه مارکسیس��تی به نام «خلق» را اس��اس گذاشتند .این دو گروه بعدتر باهم متحد
ش��ده در سال  ١٩٦۵هویت حزب دموکراتیک خلق افغانستان را به خود گرفتند که بیش از سه صد نفر
عضو نداشت .حزب دموکراتیک خلق افغانستان کمیتۀ مرکزی با سی عضو و دفتر سیاسی با پنج عضو
را تش��کیل داد که در آن ترهکی بهحیث منش��ی اول کمیته مرکزی حزب دموکراتیک خلق افغانس��تان
(ح.د.خ.ا ).و کارمل بهحیث معاونش انتخاب ش��دند .در واقع این یک ادغام تش��کیالتی نبود و در ابتدا
هردو گروه منقادانه هدایات ماس��کو را اجرا میکردند .طرف��داران کارمل به نام «پرچمی» و طرفداران
ترهکی به نام «خلقی» خوانده میشدند.
(((1

ترهکی به دعوت ش��عبۀ بینالمللی کمیتۀ مرکزی حزب کمونیست اتحاد شوروی سفری به ماسکو
کرد .از وی بوریس پونوماریف( ((1رئیس ش��عبۀ بینالمللی و سایر اعضای این دستگاه استقبال به عمل
آوردند و به وی توصیه کردند تا زمان کسب اجازۀ رسمی فعالیت حزبی از مقامات افغانی در کار حزبی
خ��ود نهایت محتاط باش��د و پایهگذاری مهمترین بخشهای حزب در ش��رایط غیرمج��از را در محور
کارهای حزبی خود قرار دهد .به وی همچنین توصیه شد تا جریدهیی را با صاحب امتیاز و مدیر مسئول
نامنهادی که ش��خصی دارا و صاحب مکنت باش��د به نش��ر گیرد تا بتواند منبع عاید و امرار معاش خود
را نزد مقامات مس��ئول توجیه کند .در طی این مالقاتها برنامه ،آییننامه ،س��تراتیژی و مسایل مربوط
به تمویل ح.د.خ.ا .مورد بحث قرار گرفت و س��فارشهای س��تالین به آیدیت( ((1منش��ی عمومی حزب
شده از )www.goftaman.com
( ((1در قاموس دست اندرکاران استخباراتی شوروی« ،اقامتگاه» به دفتر منطقوی یا ساحوی ک یج یبی اطالق م یشد
که همه فعالی تهای ایجنتها و عمال جاسوس��ی از آنجا توس��ط مس��ئولین یا «کاراندازان» حلقات جاسوسی محلی اداره و
پش��تیبانی م یگردید« .اقامتگاه کابل» در داخل محوطۀ س��فارت اتحاد ش��وروی در جنب سرک داراالمان کابل ق رار داشت- .
برگرداننده
(Sagadiev, Kozlov, Fedoseev, Spiridonov, Kostromin, Kozyrev, & A.V.Petrov ((1
( ((1هویت این عمال شناخته نشد (یادداشت ویرایشگر نسخۀ انگلیسی)
( ((1از آنجاییکه متروخین بخش��ی از یادداشتهای زمان کارش در دستگاه ک یج یبی را که م ربوط افغانستان م یشد
بشکل رسالۀی پی رامون فعالیت ک یج یبی در افغانستان تدوین کرد و بدون هیچگونه وی رایش حرفوی ازنظر پژوهش معلومات
تاریخی و حتی انشا و شیوایی بیان به نشر رساند اینگونه عدم دقتها در جاهای مختلف رسالهاش به چشم م یخورد .ترهکی
و کارمل در سال  ١٩۵٧در محدودۀ حلقات پ راگندۀ سیاسی آن روز فعالیت داشتند ولی هویت سیاسی «خلقی» و «پرچمی»
تا مدتها (سال  )١٩٦٨تا پس از نشر جریدۀ «پرچم» توسط شاخۀ طرفدار کارمل در داخل حزب دموک راتیک خلق افغانستان
تبارز نکرد .درینجا منظور حلقۀ سیاسی کارمل و رفقایش است - .برگرداننده
(Boris Ponomarev ((1
(Aidit ((1
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کمونیست اندونیزیا به ترهکی حالی گردید.
ترهکی بر اعضای دستگاه کمیته مرکزی حزب کمونیست اتحاد شوروی انتباه خوبی بر جا گذاشت
و شخصی جدی و از نظر سیاسی دارای آمادگی خوب برای رهبری حزبش تلقی گردید .ترهکی پیشنهاد
(((1
طاهر بدخش��ی( ((1یکی از رهبران ح.د.خ.ا .از ملیت اوزبیک( ((1را مبنی بر استفاده از نارضائیتی «تم»
و بخصوص اوزبیکها برای راهاندازی برخورد مسلحانه با دولت افغانستان در ترکستان افغانی به اطالع
کمیتۀ مرکزی رساند ولی آنها چنین اقدام را عجوالنه خواندند .ترهکی سپس از بدگمانی خود درمورد
تماسهای مش��کوک معاونش کارمل با دستگاه استخبارات افغانستان سخن گفت .بدگمانی وی مبتنی
بر این فاکت بود که کارمل اولین زندانی سیاس��ی بود که توس��ط مقامات دولتی افغانی در سال ١٩۵٢
از زن��دان رها گردی��د« .اقامتگاه»( ((2این ادعاها را رد کرده اظهار عقی��ده کرد که این آوازهها به هدف
بدنام ساختن رقبای ترهکی و درز انداختن و اشاعۀ بی اعتمادی در صفوف ح.د.خ.ا .راه اندازی میشدند.
هنگام��ی که ترهکی بهحیث منش��ی ح.د.خ.ا .انتخ��اب گردید کیجیبی ب��ه کمیته مرکزی حزب
کمونیس��ت اتحاد ش��وروی اطالع داد که تماسهای خود در قالب تماس «کارانداز با عامل» را با وی
قطع میکند و اضافه کرد که «اگر وضعیتی پیش آید که از س��رگیری تماس مخفی با ترهکی بهمنظور
دادن کمک عملی به این حزب الزم افتد ،در آن صورت کیجیبی میتواند با مراعات حد اکثر احتیاط
چنین تماس��ی را برقرار س��ازد ».ا.و .میلووانوف( ((2رئیس بخش مربوطۀ ش��عبۀ روابط بینالمللی کمیتۀ
مرکزی به کیجیبی پاس��خ داد که سوس��لوف( ،((2پونوماریف و اندروپوف( ((2نامۀ کیجیبی را مطالعه
کرده و به تاریخ  ١٨فبروری  ١٩٦۵موافقه کردند که کیجیبی باید تماس مخفی روی مس��ایل حزبی
را با ترهکی ادامه دهد.
( ((1طاهر بدخش��ی یکی از اعضای اس��اس گذار کمیته مرکزی ح د خ ا بود که در س��ال ١٩٦٨از ح د خ ا برید و «ستم
ملی» را که جریانی مارکسیس��تی ضد پشتون برخاس��ته از شمال افغانستان بود پیریزی کرد .وی در تابستان  ١٩٧٨زندانی و
بتاریخ ١٧سپتمبر  ١٩٧٩اعدام گردید( .یادداشت وی رایشگر نسخۀ انگلیسی)
( ((1اشتباه است .طاهر بدخشی تاجیک بود - .برگرداننده
( ((1مفهوم این اصطالح بکار برده شده توسط متروخین ،که در ترجمۀ انگلیسی  Tamآمده ،دانسته نشد - .برگرداننده
(« ((2اقامتگاه» یکی از بخشهای خدمات اس��تخباراتی در یک کش��ور خارجی است که شدیدا ً با ستر و اخفا و تغییر
قیافه فعالیت نموده امور اطالعاتی و اس��تخباراتی را هم ازموضع قانونی و هم از موضع غیر قانونی پیش م یبرد ،بدین معنی
که کارمندان و عوامل اس��تخباراتی تابعیت رس��میخود را پنهان نکرده در نمایندگی رس��می کشورش��ان منصب و مقامی
م یداش��ته باشند که زیر پوشش آن به کار جاسوس��ی م یپردازند و یا اینکه کارمندان و ایجنتهای استخباراتی با استفاده از
اسناد هویت جعلی در یک کشور خارجی به کار جاسوسی می پردازند.
یک «اقامتگاه» بر اس��اس قواعد و ضوابط خود کار و فعالیت نموده اعضای آن انضباط و معیارهای اخالقی خود را دارند.
حکومت متبوعه به اقامتگاه صالحیت وسیع سیاسی و اجازۀ دست یازی در امور دولتی کشور آماج میدهد .اقامتگاه جنگ
پنهانی را با اس��تفاده از ش��یوهها و وسایل ممنوعه و غیر قانونی در ساحات دارای اهمیت حیاتی برای ارگانهای دولتی بر
ضد منافع دولت و مردم کشور آماج براه میاندازد( .یادداشت نویسنده)
(I.V. Milovanov ((2
( ((2میخائیل آندریوویچ سوس��لوف  Mikhail Andreyevich Suslovعضو ارشد دفتر سیاسی حزب کمونیست
اتحاد شوروی ( .یادداشت ویرایشگر نسخۀ انگلیسی)
( ((2ی��وری والدیمیرووی��چ اندروپ��وف  Yuri Vladimirovich Andropovاز س��ال  ١٩٦٧تا  ١٩٨٢ریاس��ت
کیجیبی را به عهده داش��ت و سپس به مقام منشی عمومی حزب کمونیست اتحاد شوروی ارتقا یافت( .یادداشت ویرایشگر
نسخۀ انگلیسی)
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در شعبۀ بینالمللی کمیتۀ مرکزی حزب کمونیست اتحاد شوروی به ترهکی گفته شد تا دلیل آمدن
خود به ماس��کورا دعوت از جانب نویسندگان ش��وروی و انجمن دوستی افغان – شوروی وانمود سازد.
همین داس��تان را ترهکی هنگامی که ب��ا میوندوال( ((2صدراعظم وقت افغانس��تان مالقات کرد به وی
بازگویی نمود و حتا به وی گفت که حکومت افغانس��تان نباید از نیروهای چپگرا ترس��ی به دل داش��ته
باشد بلکه باید از عناصر راستگرا و مرتجعینی که قصد رسیدن به قدرت را داشتند ،بترسد.
ح.د.خ.ا .از جانب کمیته مرکزی حزب کمونیس��ت اتحاد شوروی تمویل میشد .جریدۀ منتشرۀ آن
نیز به همین منوال تمویل میگردید .در س��ال  ١٩٦۵به ترهکی مبلغ  ۵٠,٠٠٠افغانی داده ش��د تا صرف
مبارزات انتخاباتی ش��ورای ملی نماید .جریدۀ «خلق» در اپریل  ١٩٦۵به نش��رات آغاز کرد و ترهکی از
اقامتگاه کیجیبی مواد و مفکوره و مقاله برای نش��ر در جریدۀ مذکور درخواس��ت کرد .مالقاتها بین
ترهکی و نمایندگان اقامتگاه کیجیبی یا در داخل موتر یا در منزل یکی از کاراندازان ،جایی که ترهکی
مخفیانه برده میش��د ،صورت میگرفت .برای ش��خص ترهکی معاش مستمری ماهانه  ۴٠٠٠افغانی ،
معادل  ١٨٠روبل قابل تسعیر ،با مددمعاش مواد خوراکی داده میشد.
به روز  ١٧دسمبر  ١٩٦٦میلووانوف مالقاتی با سپیرودینوف( ((2داشت تا به وی دستور دهد ترهکی
را چگونه کارگردانی و اداره کند .وی به س��پیرودینوف گفت تا پنهانکاری را اکیداً مراعات نماید و این
ک��ه کار با رهبری ح.د.خ.ا .را چنان انجام دهد ک��ه مقامات افغانی صرف چند تن محدود رهبران چون
ترهکی و کارمل را شناس��ایی نمایند .قرار ش��د برای آمادگی در برابر روزی که اعضای ش��ناخته ش��دۀ
رهبری احتما ًال دس��تگیر گردند اعضای ارش��د حزب مخفیانه آموزش و پرورش داده شوند .قرار شد به
ترهکی گفته ش��ود که «با درنظر داش��ت مناسبات بین کشورهای ما و وضعیت موجود در افغانستان وی
باید مسیر سیاسی میانهروانۀ لیبرال دموکراتیک را پیش گرفته پشتیبانی فعالین سیاسی چپگرا را حاصل
نماید .بدین ترتیب بنیادی برای رشد و انکشاف جنبش دموکراتیک که حیثیت پایه و اساس فعالیتهای
عملی ح.د.خ.ا .را خواهد داشت ،گذاشته خواهد شد .برای این کار الزم خواهد بود تا از امکانات قانونی،
بخصوص ایجاد س��ازمانهای جوان��ان و محصلین ،اتحادیههای صنفی وغیره کار گرفته ش��ود ».قرار
ش��د به ترهکی پیشنهاد ش��ود تا از مقامات اجازۀ اشتراک به مجلۀ «مس��ائل صلح و سوسیالیزم»( ((2را
کس��ب نماید و این که مکاتبات خود پیرامون مس��ایل کار حزبی را از طریق اقامتگاه کیجیبی پیش
ببرد .میلووانوف اضافه کرد که نشر برنامۀ حزب در جریدۀ «خلق» بدانگونه که صورت گرفت نادرست
و بیموقع بود و ترهکی با ببرک ناش��کیبایی غیرضروری نش��ان داده به اس��تنتاجات ش��تابزدۀ سازمانی
( ((2محمدهاشم میوندوال از  ١٩٦۵تا  ١٩٦٧صدراعظم افغانستان بود .قبل بر آن وی درسال  ١٩۵۵در سمت معین
وزارت خارجه ،و در س��الهای  ١٩۵٦در بریتانیا ١٩۵٨ -١٩۵٧ ،در پاکس��تان ١٩٦٣ -١٩۵٨ ،در امریکا و  ١٩٦٣دوباره در
پاکستان بحیث سفیر کبیر افغانستان ایفای وظیفه نموده بود .وی در زمان ریاست جمهوری داؤد زندانی و در زندان به قتل
رسانده شد( .یادداشت ویرایشگر نسخۀ انگلیسی)
( ((2شناخته نشد (یادداشت ویرایشگر نسخۀ انگلیسی)
(Проблемы Мира и Социализма ((2
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میرس��ید .در خاتمه میلووانوف به س��پیریدینوف حالی کرد تا از خود ابتکار نشان دهد و از دادن مشوره
به ترهکی هراس نداشته باشد ولو اینکه مشورههایش تمایالت و عقاید شخصی خود سپیریدینوف تلقی
گردند.
ترهکی به نوبۀ خود عدم رضائیت خود را از تاکتیکهای دفعالوقت ماس��کو و روش ارس��ال کتب و
نشریات حزب تودۀ ایران و غیره اظهار داشت« .اگر رفقای شوروی فکر میکنند که در افغانستان وقت
آن نرسیده که حزبی چون ح.د.خ.ا .ایجاد شده و به فعالیت بپردازد پس باید حزب را منحل نمود و من
باید به خارج ،به هند ،س��وریه یا س��یلون (سریالنکا) بروم و به کار ادبی بپردازم ».الکن در عین زمان،
در جنوری  ،١٩٦٧هنگامی که نامهیی عنوانی مدیر مس��ئول مجلۀ «مس��ائل صلح و سوسیالیزم» را به
یکی از کاراندازان میداد اظهار داشت که «چون وی با مجلهیی در ارتباط خواهد بود که ارگان نشراتی
احزاب کمونیس��ت و کارگری اس��ت بنابران وی ش��رایط موجود را بهمثابۀ شناسایی رسمی ح.د.خ.ا .از
طرف احزاب برادر تلقی میکند».
اقامتگاه از ترهکی انجام برخی تدابیر عملیاتی را خواس��تار شد ((2(.ترهکی درمورد وضعیت در کشور
و مس��ئلۀ پشتو ((2(،اردو و حکومت افغانس��تان معلومات ارائه کرده در مورد اشخاص سرنخ به دست داد
و چندی��ن ایجنت به کمک وی به کیجیبی جذب گردیدند .تظاهرات اعتراضی در ارتباط فعالیتهای
تفرقهافگنانۀ چیناییها در برابر س��فارت چین در کابل ب��ه روز  ٢١فبروری  ،١٩٦٧تلفونها و نامههای
اعتراضآمیز از سوی «کارگران» به سفارت چین ،و تبارزات خشم از سوی «دوستان افغانی» چین همه
از طریق ترهکی سازماندهی گردیدند .به روزهای  ٢٢و  ٢٣فبروری ترهکی خود به سفارت چین تلفون
کرده و به درخواس��ت «دوستان چینایی» خود در افغانس��تان مراتب خشم و انزجار آنها را بیان داشت
(((2
و نامهیی نیز با عین محتوی با دس��ت چپ به زبان فارس��ی نوش��ت .به روز  ٢٣فبروری داکتر صالح
یکی از اعضای ح.د.خ.ا .با بایسکل از کنار سفارت چین گذشته نامه را به داخل محوطۀ سفارت انداخت.
ترهکی و کارمل اص ً
ال قادر نبودند باهم کار حزبی انجام دهند .کارمل ترهکی را متهم به رشوهستانی،
داش��تن تماس با امریکاییها ،داشتن چهار عراده موتر و داش��تن ذخیرۀ پولی  ۴٠٠,٠٠٠افغانی در یک
بانک پشتو( ((3میکرد .اقامتگاه کیجیبی همانگونه که قب ً
ال از کارمل دفاع کرده بود ،این بار از ترهکی
دفاع کرد .نظر اقامتگاه درمورد ترهکی مثبت بود و او را دوس��ت راس��تین اتحاد ش��وروی میدانست که
( ((2هیئت کارمندان عملیاتی یک اقامتگاه رسمی مشتملند بر رئیس اقامتگاه که بنام «مقیم» یاد میشود ،معاونین و
دستیارانش ،افسر امنیتی و اعضایی که امورعملیاتی ایجنتوری را پیش میبرند .یک «کارانداز» عضوی از خدمات استخباراتی
است که مستقیماً دست اندرکار جاسوسی بوده ،تنظیم و بکاراندازی شبکۀ عمال و ایجنتها ،گردآوری اطالعات استخباراتی
و اج��رای تدابی��ر عملیاتی ایجنت��وری را بعهده دارد .تدابیر عملیاتی عبارتند از فعالیتهای مخفی قب ً
ال برنامه ریزی ش��ده و
موافقه شده توسط یک یا چند عضو خدمات استخباراتی با استفاده حسب لزوم از ایجنتها ،وسائل عملیاتی تخنیکی و سایر
وسائل و نیروها برای رسیدن سریع به هدف نشانی شده و انجام وظیفۀ مشخص جاسوسی( .یادداشت نویسنده)
( ((2کذا فی االصل در ترجمۀ انگلیسی .شاید منظور «مسئلۀ پشتونستان» باشد – .برگرداننده
( ((2منظور داکتر صالح محمد زیری وزیر زراعت در اولین کابینۀ بعد از کودتای ثور است  -برگرداننده
( ((3کذا فی االصل .شاید منظور پشتنی تجارتی بانک باشد - .برگرداننده
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شرافتمندانه و باوجدان همکاری کرده قواعد مخفیکاری را مراعات میکرد و یک ماموریت استخباراتی
را ه��م در س��فارت امریکا برای کیجیبی انجام داده بود .ام��ا به عقیدۀ آنها «ترهکی بهمثابۀ یک فرد
ش��خصیت مغلق و پرتناقضی داشت .وی بهگونۀ آزاردهنده خودخواه بود ،شوخی و خوشطبعی درمورد
خود را اکثراً غلط تعبیر میکرد و خوش داش��ت خیلی به او توجه ش��ود .این مش��خصه به ویژه پس از
س��فرش به اتحاد ش��وروی متبارز گردید .ش��اید همین خصایص یکی از دالیل اختالفش با رهبر دیگر
ح.د.خ.ا .یعنی کارمل بود که در اگس��ت  ١٩٦٧منجر به انش��عاب در رهبری ح.د.خ.ا .گردید .کارمل که
شخص تحصیلکردهیی بود ،کوشش میکرد تاکتیکهای نرمش پذیرتر را در کار حزبی ح.د.خ.ا .به کار
برد ،اما «نور» (ترهکی) با س��لوک خود نش��ان میداد که «ماسکو پش��ت سرش ایستادهاست» و اصرار
میورزید خط مشی وی عملی گردد».
وقتی در ماه اگس��ت  ١٩٦٨به ترهکی درمورد کنفرانس آتیۀ احزاب کمونیست در ماسکو و تصمیم
عدم دعوت از ح.د.خ.ا .برای اشتراک در آن گفته شد آشکارا غمگین و افسرده مینمود .وی با تلخکامی
اظهار داش��ت که ماس��کو او را کمونیست نمیدانس��ت در حالی که در افغانستان همه بدون استثنا او را
کمونیست میخواندند .وی احساس میکرد که کریملن به ح.د.خ.ا .اهانت روا داشتهاست.
در س��پتمبر  ١٩٧٠مرکز( ((3از اقامتگاه خواست تا با اس��تفاده از وسایل تخنیکی عملیاتی ترهکی را
بهطور دقیق و به تمام معنی ارزیابی کند.
ب��ه تاری��خ اول اکتوب��ر  ١٩٧٠ترهکی نامهیی به بریژنف ( ((3فرس��تاد و درخواس��ت کرد تا «کمک
اقتصادی به حکومت افغانس��تان ،بخصوص اعتبار برای تورید اقالم مصرفی چون ش��کر و پترول قطع
گ��ردد .ما طبع ًا نمیخواهیم که کمکهایی که باعث رش��د و تقویۀ طبقۀ کارگر میگردد ،قطع ش��وند.
تدارک اموال تجملی که شخص ًا توسط فرمانروایان کشور به مصرف میرسند ،باید متوقف گردد ».وی
چند س��طر بعد نوش��ت« :در کنگرۀ احزاب برادر تأیید گردید که اردوگاه سوسیالیستی باید به نیروهای
دموکراتیک و ضدامپریالیس��تی در همه جای دنیا کمک همهجانبه برساند .امیدوارم شما به کارکردهای
حزب دموکراتیک خلق افغانس��تان که پیرو مارکس��یزم لنینیزم بوده و علیه ارتجاع و امپریالیزم جهانی
مبارزه میکند توجه داش��ته باش��ید .ح.د.خ.ا .از بدو پیدایش تاکنون پخشکنندۀ اندیشههای مارکسیزم
لنینیزم در افغانستان بودهاست».
به تاریخ  ١٧س��پتمبر  ١٩٧٢ترهکی به اقامتگاه کیجیبی هش��دار داد که داؤد طرح کودتا میریزد.
در ماه می  ١٩٧٣عبدالصمد ازهر(( ((3ایجنت با نام مستعار «فتح») گزارش داد که داؤد برای کودتا آماده
(« ((3مرک��ز» اصطالح��ی اس��ت که معموالً برای دس��تگاه مرکزی خدمات اس��تخباراتی [کیجیب��ی] بکار میرود.
(یادداشت نویسنده)
(« ((3لیونید ایلیچ بریژنف»  Leonid Ilyich Brezhnevمنش��ی عمومی کمیته مرکزی حزب کمونیست اتحاد
شوروی( ١٩٨٢ -١٩٦۴ ،یادداشت ویرایشگر نسخۀ انگلیسی)
( ((3عبدالصمد ازهر ،عضو ش��اخۀ پرچم ح د خ ا که گمان میرود قاتلهاش��م میوندوال است .وی که در سال ١٩٧٩
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است و نقشۀ مشخص کودتا را نیز افشا ساخت .در ماه جوالی( ((3ترهکی گالیهآمیز بیان داشت که «اگر
رفقای ش��وروی ما پنج ش��ش س��ال قبل خلقیها را از انجام خدمت در ارتش منع نکرده بودند ،اکنون
اکثریت افس��ران دخیل در کودتا خلقیها میبودند .اکنون فقط گروهی از افس��ران جوان هس��تند که با
خلقیها همنوایی دارند ».اقامتگاه به ترهکی دستور داد تا طرفداران مورد اعتماد را در پستهای کلیدی
دستگاه جدید دولتی جابهجا سازد .در سال  ١٩٧۴حسب معمول مبلغ  ۵٠,٠٠٠افغانی به ترهکی داده شد.
ح.د.خ.ا .نتوانست کار و بار خود را تنظیم کند و به شاخههای رقیب پیشین «خلق» و «پرچم» که
هریک ارگان نش��راتی با همین نامهای خود را داش��تند ،فروپاشید .اقامتگاه بدین باور بود که اختالفات
بین این دو دسته نه بر روی خطوط سیاسی و ایدئولوژیک بلکه روی مبارزۀ آنها برای رهبری و کسب
شناس��ایی از جانب اتحاد ش��وروی بود .ترهکی از دو دلی و عدم قاطعی��ت موضع کمیته مرکزی حزب
کمونیست اتحاد شوروی بهت زده بود .وی میگفت که «اگر اتحاد شوروی میپندارد که کارمل برحق
اس��ت باید این را به من بگویید و حالی سازید که کجا اشتباه کردهام .ترهکی و کارمل نباید برای اتحاد
ش��وروی پرابلم باش��ند .نکتۀ عمده اینس��ت که نیروهای دموکراتیک در افغانستان در حال رشد هستند
اما به حمایت و پش��تیبانی حزب کمونیس��ت اتحاد ش��وروی به همان اندازه نیاز دارند که س��ایر احزاب
دموکراتیک و کمونیس��تی در جهان .بدون کمک مادی و معنوی حزب کمونیس��ت اتحاد شوروی برای
کمونیس��تهای افغانس��تان به گونۀ غیر قابل باور مش��کل خواهد بود تا به فعالیتهای خود دامه دهند
درحالیکه خانوادۀ حاکم ضربات خائنانۀ خود را بر حزب ما وارد میآورد».
ترهکی کتابی به نام «زندگی نوین» تألیف کرد که زیر نام مستعار «نظرزاده» به نشر رسید اما شعبۀ
بینالمللی کمیته مرکزی حزب کمونیست اتحاد شوروی به اقامتگاه هدایت داد که پخش و توزیع کتاب
در افغانس��تان به مصلحت نخواهد بود چون از جانب کارمل که اتوریتۀ سیاس��ی و موقفش در جنبش
چپ پس از اعالم جمهوریت به گونۀ چشمگیری باال رفته بود ،واکنش نامناسبی در پی خواهد داشت.
مرکز دید خود از کار با ترهکی و کارمل را طی یک نامۀ عملیاتی (اوپراتیفی)( ((3به کابل به تاریخ ٢۵
اکتوبر  ١٩٧۴چنین بیان داشت« :در جریان مالقاتهای منظم و صحبت با «مارید» (کارمل) و «نور»
(ترهکی) باید خیلی محتاطانه و به ش��کل مشورۀ دوس��تانه و بدون این که اشارهیی به هدایت از جانب
ماس��کو صورت گیرد به آنها بگویید که بدون توافق قبلی با ما هیچگونه گامی برندارند که بهانهیی به
دست دشمنان شان دهد تا بر گروههای آنها ضربه وارد کنند یا آنها را در مضیقه قرار دهند .به مارید
توس��ط حکوم��ت حفیظ اهلل امین دس��تگیر و تا جنوری  ١٩٨٠زندانی ب��ود در جنوری  ١٩٨٠بحی��ث قوماندان څارندوی
(پولیس) مقرر و عضو علی البدل کمیتۀ مرکزی گردید .بعدا ً بحیث سفیر در کیوبا و هند ایفای وظیفه نمود و در سال ١٩٨٦
عضو اصلی کمیتۀ مرکزی ح.د.خ.ا .گردید .در سال  ١٩٨٩بحیث سفیر در یوگوسالویا مقرر گردید و در سال  ١٩٩٠به غرب
گریخت( .یادداشت ویرایشگر نسخۀ انگلیسی)
( ((3کودتای داؤد بروز  ٢٦سرطان  ١٣۵٢مطابق با ١٧جوالی  ١٩٧٣راه اندازی شد – .برگرداننده
( ((3نامۀ عملیاتی یا اوپراتیفی نامه ایس��ت از جانب مرکز یا یکی از اقامتگاهها پیرامون مس��ائل عملیاتی یا سازماندهی
کار جاسوسی( .یادداشت نویسنده)
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و نور باید یکبار دیگر هش��دار داده ش��ود که آنها باید از حمله بر یکدیگر و متهم س��اختن یگدیگر به
فعالیتهای ضد جمهوری دس��ت بردارند چون این کار مورد بهرهبرداری نیروهای ارتجاعی قرار گرفته
باعث درهم پاشی جنبش دموکراتیک در افغانستان میگردد .از شما میخواهیم تا ذریعۀ تلگرام از نتایج
مالقاتها و صحبتهای خود با مارید و نور ما را مطلع سازید».
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 –۲کودتای ثور
براس��اس هدایت ماسکو برای هر عضو کمیتۀ مرکزی و منشیهای شهری و والیتی سازمانهای
حزبی ح.د.خ.ا .در س��ال  ۱٩٧٧مخفیانه جانش��ین متبادل انتخاب ،تربیه و تثبیت ش��د .قرار بود آنها در
صورت س��رکوب ناگهانی یا دس��تگیری رهبران حزب زمام امور حزبی را به دست گیرند .در عین زمان
تاکتیکهای جدید دروغپراگنی و کژآگاهسازی مقامات روی دست گرفته شد و آوازههایی راهاندازی شد
که گویا خلقیها خود را «منحل کرده بودند».
ش��عبۀ بینالمللی کمیته مرکزی حزب کمونیست اتحاد ش��وروی بدون اطالع سایر اعضای کمیتۀ
مرکزی ح.د.خ.ا .منظم ًا به ترهکی پول میپرداخت و حتا امین که دوست خیلی نزدیک ترهکی و کام ً
ال
م��ورد اعتماد او بود ،نیز ازین معامالت پولی اطالع نداش��ت .به تاری��خ  ۱۵مارچ  ۱٩٧٧به ترهکی مبلغ
 ٣٠,٠٠٠افغانی و به تاریخ  ۲۵می همان سال مبلغ اضافی  ٣٠,۲۴٠افغانی برایش داده شد.
در سال  ۱٩٧۵داؤد حزب «ملی غورځنگ» (جهش ملی) را تأسیس و همه احزاب سیاسی دیگر را
ممنوع اعالم کرد .اقامتگاه کابل به رهبران ح.د.خ.ا .هدایت داد تا افراد خود را در حزب داؤد نفوذ داده و
از داخل به خرابکاری بپردازند .به ترهکی توصیه شد تا از مالقاتهای غیرضروری با سایر اعضای کمیتۀ
مرکزی اجتناب ورزد .مقامات دولتی به روز  ۲۵اپریل  ۱٩٧٨ترهکی ،کارمل ،داکتر ش��اه ولی و چند تن
دیگر از رهبران ح.د.خ.ا .را دس��تگیر کردند ،اما حزب خود را خاطرجمع احساس میکرد .اعضای مخفی
کمیتۀ مرکزی ح.د.خ.ا .بیدرنگ بهصورت پنهانی گردهم آمدند و تصمیم گرفتند تا در بامگاه  ۲٧اپریل
(((3
کودتا راه انداخته و قدرت دولتی را به چنگ آرند .سازماندهی کودتا به عهدۀ فقیر( ((3معاون غیرقانونی
حفیظاهلل امین که کار تدارکاتی را نیز س��ازماندهی نموده بود ،گذاش��ته ش��د .نقش عمده در کودتا به
لواهای  ۴و  ۱۵زرهدار و قوای کوماندو داده شد تا کابل را اشغال و کنترول ساختمانهای دولتی را در
شهر به دست گیرند .قرار شد نیروی هوایی و دافع هوا از آنها حمایت کند .فرماندهی نیروهای نظامی
به دست قوماندان قوای هوایی و دافع هوا دگروال عبدالقادر( ((3و معاونش نظر محمد بود.
( ((3منظور فقیر محمد فقیر ،وزیر داخلۀ در دولت بعد از کودتای ثور است – برگرداننده
( ((3کذا فی االصل .شاید منظور «معاون غیر رسمی» باشد – برگرداننده
( ((3دگروال عبدالقادر – عضو جناح پرچم و قوماندان قوای دافع هوا در سال ( ۱٩٧٣کودتای داؤد) .وی در انقالب ثور
شرکت جست و تا زمان تشکیل حکومت ملکی تحت رهبری ترهکی رئیس شورای انقالبی بود .در می  ۱٩٧٨برای مدت سه
ماه عهده دار وزارت دفاع ش��د اما در ماه اگس��ت همان سال زندانی و بمرگ محکوم گردید .با بقدرت رسیدن کارمل از زندان
رها و مقامات حزبی دولتی خود را دوباره اشغال نمود .از سال  ۱٩٨۲تا  ۱٩٨۵وزیر دفاع بود ولی در ماه نومبر  ۱٩٨۵از دفتر
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گالبزوی(( ((3ایجنت با نام مس��تعار «مام��د») و محمد رفیع(( ((4ایجنت با نام مس��تعار «نیروز»)
بیدرن��گ ب��ه اقامتگاه درمورد حوادث فوقالعادهیی که در ش��رف وقوع بود ،خب��ر دادند .روز  ۲٦اپریل
اقامتگاه از طریق تلگرام عاجل مرکز را در جریان اوضاع قرار داد و پوزانوف( ((4سفیر شوروی نیز از وضع
به دفتر سیاسی حزب کمونیست اتحاد شوروی اطالع داد و اظهار عقیده کرد که «خطر آن میرود که
کس��انی از اعضای کمیتۀ مرکزی ح.د.خ.ا .که هنوز دستگیر نش��دهاند ،دست به اقدامات افراطی بزنند.
شاید محرکینی مربوط به ارگانهای ویژۀ( ((4دولت افغانستان آنها را به چنین کاری برانگیزند .به نظر
ما چنین اقدام افراطی در وضعیت جاری منجر به س��رکوب و شکس��ت نیروهای مترقی در این کش��ور
خواهد گردید ».تلگرام بیدرنگ بهصورت عاجل درجه یک فرس��تاده ش��د .مرکز کیجیبی در همان
روز پاس��خ فرستاد و منجملۀ سایر مطالب اظهار داش��ت که «این امکان را نمیتوان منتفی دانست که
موس��اد( ((4عمداً س��ازمان نظامی این حزب را بر آن میدارد تا علیه دولت دس��ت به اقدام نظامیزند تا
بتواند از این طریق برآن ضربه وارد کند ».چنانکه دیده میش��ود ،اقامتگاه ،س��فارت و رهبری ماس��کو
درمورد وضعیت افغانستان کمتر معلومات داشتند ،اوضاع را نادرست درک کردند و فرض را برآن گذاشته
بودند که کودتا مؤفق نخواهد شد.
همزمان با این ،اوضاع در افغانستان به سرعت حرکت میکرد .حکومت داؤد سقوط کرد و خودش
کش��ته شد .ش��ورای انقالبی به رهبری حفیظاهلل امین ،دگروال (که حاال به برید جنرال ارتقأ کرده بود)
عبدالقادر وجگرن اسلم( ((4قوماندان کندک اول قوای  ۴زرهدار زمام امور را به دست گرفته اقدامات خود
را با ترهکی و کارمل هماهنگ ساخت .ساعت  4:30بعد از ظهر روز  ۲٨اپریل صالح( ((4نمایندۀ شخصی
ترهکی به س��فارت شوروی رفت تا ارتباط برقرار سازد .وی به سفارت درمورد وضعیت در کابل گزارش
داد و گفت که آخرین دس��تههای مقاومتگر س��رکوب شده و ش��ورای انقالبی کنترول تام اوضاع را در
دست دارد .ترهکی از اتحاد شوروی درخواست پشتیبانی و حمایت در برابر حملۀ احتمالی از جانب ایران
(((4
یا پاکستان و شناسایی سریع رژیم جدید را نمود .امین در همان روز با یک افسر عملیاتی (اوپراتیفی)
سیاس��ی ح.د.خ.ا .اس��تعفا و سال بعد بحیث سفیر افغانستان در پولند تقرر حاصل نمود .دوسال بعد به کشور فراخواند شد و
به عضویت پارلمان انتخاب گردید .قرار گزارش��ات پس از س��قوط دولت مارکسیستی در اروپا پناه گزین گردید – .یادداشت
ویرایشگر نسخۀ انگلیسی
( ((3سید محمد گالب زوی ،وزیر مخابرات وسپس وزیر داخله در دولتهای بعد از کودتای ثور و اکنون ( )۲٠٠٩وکیل
مردم خوست در پارلمان افغانستان – برگرداننده
( ((4در آن زمان جگرن محمد رفیع ،وزیر فوائد عامه در دولت بعد از کودتای ثور – برگرداننده
( ((4الکساندر پوزانوف  ،Alexander Puzanovاز  ۱٩٧۲تا  ۱٩٧٩سفیر کبیر اتحاد شوروی در کابل  -برگرداننده
(« ((4خدمات ویژه» به ارگانها و مؤسسات اطالعاتی و ضد – استخباراتی اطالق میشود – برگرداننده
( ((4موساد – دستگاه استخبارات اسرائیل – یادداشت نویسنده
( ((4منظ��ور اس��لم وطنجار وزیرداخل��ۀ دولت ترهکی پس از تصفی��ۀ پرچمیها و وزیر دفاع دول��ت داکتر نجیب اهلل
است  -برگرداننده
( ((4منظ��ور داکت��ر صالح محمد زیری وزیر زراعت در دولت بعد از کودتای ترهکی و وزیر صحیه در کابینههای بعدی
است  -برگرداننده
(« ((4افسر اوپراتیفی» حیثیت «آمر کاراندازان» را دارد« .کارانداز» به آن کارمند دستگاه جاسوسی اطالق میشود که
مس��ئول یک برنامه ،پروژه یا پروندۀ خاص جاسوس��ی است با عمال و ایجنتهای مربوط به آن برنامه ،پروژه یا دوسیه تماس
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کیجیبی مالقات کرده و از وی مشوره خواست که آیا ترهکی ،منشی عمومی کمیتۀ مرکزی ح.د.خ.ا،.
پیام رادیویی به مردم را به روز ۲٩اپریل پخش نماید یا در صبحگاه  ٣٠اپریل ،آیا از نام ح.د.خ.ا .صحبت
کند یا صرف ًا از نام ش��ورای انقالبی نظامی و آیا صرف ًا رئیس دولت اعالم ش��ود یا در عین زمان منش��ی
عمومی حزب نیز معرفی گردد؟ امین از جانب خود و رفقای خود از اتحاد شوروی خواست تا رژیم جدید
افغانس��تان را به زودترین فرصت به رس��میت بشناسد  .در گزارشی که اقامتگاه به ماسکو فرستاد تاکید
ش��ده بود که «امین طرفدار قاطع و اس��توارهمکاری با اتحاد شوروی و حزب کمونیست اتحاد شوروی
میباشد» .قدرت مشترک ًا به دست ترهکی ،امین ،کارمل و قادر بود.
شامگاه روز  ۲٩ثور سفیر کبیر پوزانوف و شخص نمایندۀ مقیم( ((4کیجیبی ،ویلیوف گ .اوسادچی
(نام مستعار «ایفگنی»( ،)((4با ترهکی در خانۀ نمایندۀ آژانس تاس( ((5مالقات کردند .ترهکی برآن بود که
اگر رفقای شوروی مشورۀ اشتباهآمیز پشتیبانی همه جانبه از رژیم داؤد را نمیدادند حزبش میتوانست
س��ه س��ال پیش قدرت را به دست گیرد .جانب شوروی این نظر را با قاطعیت رد کرد و توضیح نمود که
در طول این چند سال داؤد خود را منحیث یک سیاستمدار عوامفریب و فاقد اصول رسوا ساخته بود.
(((4

حفیظاهلل امین (نام مستعار«کاظم») بیانیۀ رادیویی به مردم ایراد کرد .وی درمورد ارگانهای جدید
قدرت و مسایل عاجل سخن گفت ولی بنابر دالیل تاکتیکی درمورد نقش رهبری حزب و سهم آن در
دسیسۀ کودتا چیزی نگفت.
دفتر سیاس��ی کمیته مرکزی حزب کمونیست اتحاد شوروی به روز  ٣٠اپریل تشکیل جلسه داد تا
اوضاع افغانس��تان را مورد بحث قرار دهد .قطعنامههای پایان این مباحثات به اقامتگاه فرس��تاده شد و
هدایت داده ش��د تا با حفیظاهلل امین مالقات صورت گرفته به وی گفته ش��ود که ماسکو صالح میدید
تا رئیسجمهور اعالم و به زودترین فرصت ممکنه حکومت تش��کیل شود .دفتر سیاسی کمیته مرکزی
حزب کمونیس��ت اتحاد ش��وروی روی این نکته توافق کرده بود که ترهکی به حیث رئیس دولت اعالم
شود اما منشی عمومی کمیتۀ مرکزی ح.د.خ.ا .بودنش ذکر نگردد چون این موضوع را میشد در پسین
اعالم کرد .هدایات مشابه از جانب وزارت امور خارجۀ شوروی به پوزانوف نیز فرستاده شد.
پس از کودتای ثور نام مستعار ترهکی از «نور» به «دیدوف» مبدل گردید.
روز  ٦می عبدالقادر وزیر دفاع افغانس��تان مشوره خواس��ت که با آنهمه اشخاصی که دستگیر شده
بودند ،چه کند .ش��مار چنین اش��خاص اکنون به اضافه از ده هزار تن میرسید ،زندانها انباشته بودند،
منظم داشته اطالعات مربوطه را جمع آوری و به مسئولین باالتر انتقال میدهد - .برگرداننده
(« ((4نمایندۀ مقیم» عضوی از دس��تگاه خدمات اطالعاتی اس��ت که به امر ارگان مرکزی استخباراتی به ریاست یک
اقامتگاه گماشته میشود( – .یادداشت نویسنده)
(Viliov G. Osadchy ((4
( ،Evgeny ((4که بنام کریووگوز ) (I.A. Krivoguzنیز یاد میشد – (یادداشت ویرایشگر نسخۀ انگلیسی)
( ((5آژانس خبر رسانی اتحاد شوروی – (یادداشت ویرایشگر نسخۀ انگلیسی)

کـیجـیبـی در افغـانســتان

20

ش��مار زندانیان در حال افزایش بود و برای مواظبت از آنها به تعداد زیاد س��ربازان وفادار به ش��ورای
انقالبی نیاز احساس میشد .اندروپوف و آندری گرومیکو( ((5مسئله را در دفتر سیاسی مطرح کردند .دفتر
سیاس��ی با پیش��نهاد اندروپوف مبنی بر اینکه یک عضو کیجیبی که ارتباط طوالنی کاراندازی با قادر
(نام مس��تعار «عثمان») داش��ت با هدایات الزمه در ارتباط به سرنوشت توقیفشدگان به کابل فرستاده
شود .تورن جنرال ل.ن .گوریلوف( ((5منحیث رئیس متخصصین نظامی شوروی مورد تأیید قرار گرفت.
در طی اولین روزهای رژیم جدید ،اقامتگاه به امر مرکز کیجیبی تدابیر فعالی روی دست گرفت تا
آرشیفهای وزارت امور داخله ،ریاست امنیت ملی و استخبارات نظامی افغانستان را به دست آورد .آنها
برای این عملیات از ایجنتهایی مانند عباس (نام مستعار «استخبارات»( )((5رئیس سرپرست خدمات ضد
جاسوسی نظامی کار گرفتند که در دستگاه خدمات استخباراتی افغانستان مقامات بلندی را حائز بودند.
اقامتگاه توانس��ت لیستهای عمال جاسوسی استخبارات افغانی و اشخاصی را که زیر نظر دستگاههای
استخبارات حکومتهای شاهی و جمهوری داؤد قرار داشتند ،به دست آرد .استخبارات وزارت دفاع اتحاد
ش��وروی «جی آر یو» از اقامتگاه نظامی( ((5خود خواس��ت تا درمورد مؤسس��ات امریکاییها در نزدیکی
کابل( ،((5اسنادی در ارتباط اطالعات سیزمیکی (زلزلهشناسی) در اطراف فیضآباد بدخشان و مواد دیگر
از این قبیل به دس��ت آورد .هریک از دستگاههای اطالعاتی شوروی در صدد دستیافتن به مواد مورد
عالقۀ خود بود.
در ماه می اولین گروه مش��اورین خدمات ویژۀ ش��وروی به ریاس��ت ل.پ .بوگدانوف (نام مستعار
«دس��نین»( )((5وارد کابل ش��د و در ماه اگس��ت نمایندگی رس��می کیجیبی در جمهوری دموکراتیک
افغانس��تان جهت کمک به س��ازماندهی ارگانهای امنیتی دولت جدید و کار دفاع از آن افتتاح گردید.
در ماه س��پتمبر ریاس��ت عمومی اگسا( ((5براس��اس تشکیل ریاست امنیت ملی تأس��یس شد .کار اگسا
هدفگیری نمایندگیهای کش��ورهای غربی ،زیر نظرگیری س��فارتخانههای ای��االت متحدۀ امریکا،
ایران ،جمهوری مردم چین و پاکس��تان ،ضیقس��اختن ش��رایط برای نمایندگان «حریف عمده»( ((5در
( Andrey Andreyevich Gromyko ((5از  ۱٩۵٧تا  ۱٩٨۵وزیر خارجۀ اتحاد ش��وروی و از  ۱٩٨۵تا ۱٩٨٨
صدر هیئت رئیسۀ شورای عالی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی – (یادداشت ویرایشگر نسخۀ انگلیسی)
(L.N. Gorelov ((5
( ((5کذا فی االصل .هویت این عباس شناخته نشد – .برگرداننده
( ((5اقامتگاه نظامی مانند اقامتگاه کیجیبی در سراس��ر جهان ش��بکههای جاسوس��ی خاص خود را دارد( .یادداشت
نویسنده)
( ((5ش��اید منظور ش��فاخانۀ نور و مکتب بین المللی امریکایی باشد که هردو در کنار هم در جنب جادۀ داراالمان قرار
داشتند – .برگرداننده
(L.P. Bogdanov (‘Desnin’) ((5
( ((5مخفف «د افغانس��تان د گټو س��اتونکی اداره» (ادارۀ پاس��دارمنافع افغانس��تان) ،دس��تگاه عمدۀ امنیتی و
اس��تخباراتی دولت ترهکی که در زمان حکومت صد روزۀ حفیظ اهلل امین به «کارگرانو اس��تخباراتی مؤسسه» (کام) و سپس
در هنگام حکومت کارمل و نجیب بعداز اشغال افغانستان توسط شوروی در سال  ۱٩٨٠به ریاست عمومی خدمات اطالعات
دولتی («خاد») تغییر نام داد – برگرداننده
( ((5منظور ایاالت متحدۀ امریکاست( .یادداشت نویسنده)
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افغانستان ،نفوذ تخنیکی در مؤسسات هدف گرفته شدۀ غربی و سرکوب دشمنان داخلی بود.
براس��اس امر اندروپوف چند ت��ن از اعضای اقامتگاه کیجیبی در کابل منجمله ش��خص نمایندۀ
مقیم و .گ.اوس��ادچی که در سفارت مش��اور بود ،پ.س .گولیوانوف سکرتر دوم سفارت ،دگرمن س.
گ .بختورین افس��ر امنیتی سفارت و ی.ل .کوخته س��کرتر اول سفارت(((5به امین افشا ساخته شدند.
رئی��س نمایندگی کیجیب��ی دگروال بوگدانوف به امین توضیح داد که آنها بنا بر دالیل معلوم قبل از
انقالب ثور مجری امر حکومت ش��وروی مبنی بر تأمین ارتباط مخفی با رهبری ح.د.خ.ا .بودند و اینک
حاال هدف آنها پایاندادن به فعالیتهای تخریبی دستگاههای اطالعاتی کشورهای غربی علیه اتحاد
ش��وروی و جمهوری دموکراتیک افغانس��تان بود .اعضای اقامتگاه کیجیبی از همان ابتدا یعنی در ماه
می با نوراحمد نور وزیر امور داخلۀ افغانس��تان ،رئیس ژاندارم و پولیس ،اس��داهلل( ((6رئیس امنیت ملی و
ش��خص امین پیرامون ضرورت طرد و اخراج مشاورین غربی از وزارت امور داخله صحبتهایی داشتند.
امی��ن میگفت که وی و ترهکی ه��ردو موافق بودند که با انقضای قراردادهای اس��تخدام متخصصین
آلمانی جای آنها تدریج ًا به مش��اورین و کارشناسان شوروی داده شود .در ماه نومبر کیجیبی خانه و
جای کار ترهکی را بهخاطر یافتن آالت تخنیکی استراق سمع مورد بازرسی و تالشی قرار داد ولی چیز
مشکوکی به دست نیاورد.
در ماه جوالی  ۱٩٧٨اقامتگاه با آژیر و زنهار به مرکز اطالع داد که مبارزه برای کس��ب رهبری در
ح.د.خ.ا .نه تنها رهبری را به انش��عاب کش��انده بلکه بر صفوف پایینتر حزبی نیز اثر کرده بود .ترهکی
و امی��ن پس از به پایانرس��اندن س��رکوب و انتقامگیری در برابر عکسالعملهای راس��تگرایان حملۀ
فعال��ی را بر پرچمیها آغاز کرده و با پش��تکردن به ش��یوۀ کار دموکراتیکی ک��ه در ابتدا اختیار کرده
بودند اکنون کارزار وحش��ت و دهش��ت واقعی را در برابر پرچمیها راه انداخته بودند .پیگرد پرچمیها
میتوانس��ت عواقب وخیم داشته باشد و در صورت ادامه یافتن خطر نبرد بین فراکسیونها و حتا جنگ
داخلی متصور بود .طرفداران کارمل نمایندگان ش��وروی را متقاعد ساخته بودند که «تنها رهبری حزب
کمونیس��ت اتحاد ش��وروی میتوانست بر اپورتونیستهای وحشی اثر گذاش��ته و آنها را مجبور سازد
برخورد خود در برابر گروه پرچم را تغییر دهند» .اختالفات میان ترهکی و امین از یک س��و و با رهبران
جناح پرچم از سوی دیگر خصلت خصمانه به خود گرفته بود .آوازههای منفی میان اعضای حزب وجود
داشت که گویا ترهکی ایجنت سیآیای و کیجیبی و امین ایجنت مخفی امریکا بود که زیر پوششی
ضخیم عمل میکرد .گفته میشد که ترهکی با اتحاد شوروی کرشمه و غرنمایی میکند تا امداد وسیع
اقتصادی به دس��ت آورده و موضع خود را تقویه کند ولی س��پس به اردوگاه پیروان غرب و مس��لمانان
مرتجع خواهد کوچید .میگفتند امین از اعتماد عام و تام ترهکی برخودار اس��ت ولی س��رانجام ترهکی
را از قدرت برانداخته از وزرای وفادار به او راه خود را جدا خواهد س��اخت و افغانس��تان را به جانب غرب
(V.G. Osadchy, P.S. Golivanov, S.G. Bakhturin & Y.L. Kukhta ((5
( ((6منظور اسداهلل سروری است که بعدا ً رئیس اگسا شد – برگرداننده
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خواهد چرخاند.
هردو گروه برای احراز مقام و موقف در س��تیز و کش��مکش بودند و در این میان طرفداران ترهکی
چیره ش��دند .کارمل از مقامش س��بکدوش شد و در جوالی  ۱٩٧٨به حیث س��فیر به چکسلواکیا تبعید
گردید .تصفیه در دستگاه حزبی و دولتی ،ادعاهای دسیسه و توطئه ،دستگیریها و شکنجهها عام بود.
زندانها و بازداش��تگاهها س��رریزه کرده بودند و حقوق ابتدایی انسانی به نام انقالب و رشد و استحکام
مزید آن به تمس��خرگرفته میشد .رس��م چاپلوسی بیش از حد و مدح و ستایش مستدام ترهکی و امین
به نورم مبدل ش��ده بود .تاریخچۀ حزب پیش از کودتا و بعد از آن به خاطر منافع اش��خاص بازنویسی و
دروغپردازی ش��ده نقش و جایگاه حزب و رهبرانش در زندگی کش��ور به عمد تحریف میگردید .اسناد،
مقاالت و نامهها با تغییر بازنویس��ی میش��دند .تأیید اشخاص نه براس��اس دالیل عینی بلکه براساس
دالیل ذهنی و ش��خصی صورت میگرفت .خویش و قومپرستی ،واسطهبازی و به نرخ روز نان خوردن
اهمیت ویژه یافته بود .مقام و قدرت و عرصۀ فعالیت براساس گردسر گردی و وفاداری به رهبران تعیین
میش��د ،ثروت ملت غارت گردیده افترا و نکوهش بیاساس رونق داشت و اشخاص راستکار و ارجمند
آماج سرکوب پولیس قرار میگرفتند .کشور به شکنجهگاه وسیعی مبدل شده بود .افراد بدون هیچگونه
بازجویی و محاکمه اعدام میش��دند .پرتگاه مخوفی بین مردم و رژیمی به وجود آمده بود که متکی بر
زورگوی��ی و پش��تیبانی ارگانهای امنیتی ،ارتش و پولیس بود .دول��ت از همهکس و همهچیز اطاعت و
انقیاد بیچون و چرا میخواست و اشخاص مشکوک و اراذل و اوباشانی از هر قبیل به سطح آمده بودند.
ارگانهای سرکوب دولتی برای رهبران حیثیت ساطور جالد را داشتند.
اینکه رهبری جمهوری دموکراتیک افغانس��تان از یافتن راه حل برای پرابلمهای عاجل سیاس��ی و
اجتماعی–اقتصادی که دامنگیر جامعه بود عاجز مانده و در بهکارگرفتن امکانات موجود برای اس��تقرار
وضع ناتوانی خود را ثابت ساخته بود از نظر اقامتگاه پوشیده نبود .توطئهها و مبارزۀ درونی ح.د.خ.ا .مانع
بزرگی بود در برابر اینکه حزب یک س��ازمان کتلوی سیاس��ی بر پایههای مستحکم مارکسیزم لنینیزم
گردد .این حزب باید توانایی آن را میداش��ت تا نیروی رهبریکننده و س��متدهندۀ جامعۀ افغانستان و
نیروی محرکۀ باززایی س��ازمانی و ایدئولوژیک آن باش��د ولی بهجای این ،روندی آغاز شد که ح.د.خ.ا.
را به فرقههایی از پیروان و ش��یفتگان رهبری مورد نظر ش��ان مبدل نمود که هریک از این فرقهها از
طریق روابط تباری و منافع مشترک شان در نگهداشت قدرت برای خو ْد بزرگسازی بهم پیوسته بودند.
اقامت��گاه تماس عملیاتی خود ب��ا نمایندگان با اهمیت هردو جناح را نگه میداش��ت .این افراد در
دستگاه حزبی و دولتی ،مطبوعات و سازمانهای عامه مقامهای کلیدی داشتند و نمایندگان شوروی را
«همکاران مهتر و همسنگران در مبارزۀ طبقاتی» میدانستند.
به تاریخ  ۴می  ۱٩٧٨گزارش��ی درمورد ش��بکۀ ایجنتهای جاسوس��ی در جمه��وری دموکراتیک
افغانستان به برژنف داده شد .وی تأیید کرد که باید کار با ایجنتها به شکل محرمانه ادامه یابد.
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منابع جناح پرچم خاطرنش��ان میساختند که دستگاههای حزبی و دولتی ماالمال از کسانی بود که
گذشتۀ ننگین داشتند .آنها بر آن بودند که ساختار طبقاتی تغییر کرده بود چون قدرتمندان بر سر اقتدار
ایدئولوژیهای مختلف داشتند و رشوهستانی فراگیر بود .بوریس س .ایوانوف( ،((6بوگدانوف و گوریلوف
نیز تأیید کردند که فکر و ذکر رهبری ح.د.خ.ا .بر مبارزۀ سیاس��ی درونی –در عمل همانا امحای گروه
پرچم– متمرکز بود که این کوتاهنگری آشکار در قبال دشمنان واقعی انقالب را نشان میداد.
محمود بریالی (نام مس��تعار «ش��یر») اودرزادۀ کارمل( ((6و عضو کمیتۀ مرکزی ح.د.خ.ا .با کارانداز
نکراس��وف( ((6در ماسکو مالقات کرد و درخواس��ت نمود تا با کسی از کمیته مرکزی حزب کمونیست
اتحاد شوروی دیدار نماید .وی میخواست تصویری از وضع کشورش را به دست دهد .بریالی گفت که
وی درک کرده نمیتوانس��ت چرا در اسناد و نوش��تههای شورویها همیشه از گروه خلق بهمثابۀ حزب
دموکراتیک رهبریکننده در افغانس��تان یاد میش��د ،درحالیکه از گروه پرچم به مشکل ذکری صورت
میگرفت .او میگفت که کمونیستهای واقعی همه در جناح پرچم قرار داشتند و حزب کمونیست اتحاد
شوروی اشتباه میکرد که چنین باالی خلقیها حساب مینمود .بریالی ادعا داشت که سازماندهندگان
و الهامدهندگان واقعی انقالب پرچمیها و طرفداران ش��ان در قوای زرهدار ارتش بودند ،اما جناح خلق
با توطئه و نیرنگ قدرت را به دس��ت گرفته بود .آنها به ارتش افترأ بس��ته( ((6طرفداران خود را در آن
داخل کرده بودند و در صدد بودند تا پرچمیها را که از بیس��ت و نه کرس��ی کمیتۀ مرکزی نوزده آن را
فراچنگ داش��تند ،تار و مار نمایند .بریالی میگفت که ترهکی ش��خص ًا تصمیم گرفته بود تا همه نوزده
تن را از مقامهای ش��ان در داخل کش��ور خلع کرده ،به نام سفیر به خارج بفرستد :کارمل به چکسلواکیا،
خودش (بریالی) به پاکستان ،نوراحمد نور( ((6به واشنگتن ،وکیل( ((6به لندن ،و اناهیتا( ((6به بلگراد .امین
به بریالی گفته بود که فیصلۀ ترهکی باید بدون چون و چرا بمنصۀ اجرا گذاشته شود در غیر آن همانند
س��تالین هر آنکه را که فرمانبرداری نکند ،به جوخۀ اعدام خواهند س��پرد .وقتی بریالی اعتراض کرد که
انقالب آنها مشخصات خود را داشت و نباید آنچه را ستالین در اتحاد شوروی انجام داده بود کورکورانه
تقلید کرد (ستالینی که اتفاق ًا رفقای شوروی خود بهخاطر جنایاتش او را محکوم کرده بودند) امین پاسخ
داد که وی منحیث یک دوست به بریالی هشدار میداد اما او آزاد بود سرنوشت خود را خود تعیین کند.
بریالی بر آن بود که مبارزۀ داخلی عواقب وخیمی دربر دارد .کسانی که مطلق ًا به اتحاد شوروی وفادارند
( ،Boris S. Ivanov ((6افسر کارکشتۀ کیجیبی با رتبۀ دگرجنرال ،از بهار  ۱٩٧٩به بعد صاحب منصب عالیرتبۀ
کیجیبی در کابل( .یادداشت ویرایشگر نسخۀ انگلیسی)
( ((6دقیق نیست .محمود بریالی برادر کارمل بود – .برگرداننده
(E.I. Nekrasov ((6
( ((6کذا فی االصل
( ((6نور احمد نور ،عضو دفتر سیاس��ی و عضو کمیته مرکزی ح د خ د ا و وزیر امور داخلۀ اولین دولت  ٧ثوری– .
برگرداننده
( ((6عبدالوکیل ،عضو کمیته مرکزی ح د خ د ا و وزیر امور خارجۀ دولت داکتر نجیب اهلل – .برگرداننده
( ((6داکت��ر اناهیتا رات��ب زاد ،عضو کمیتۀ مرکزی ح د خ ا و برای مدت کوتاهی وزی��رکار واموراجتماعی در ابتدای
حکمروایی دولت کودتای ثور – برگرداننده
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مورد پیگرد و آزار قرار میگیرند .رفقای شوروی باید هشیار باشند و اتحاد شوروی پیش از آنکه دیر شود
باید بحنبد و کنش دوستان افغانی خود را راست سازد چون اتوریتۀ اتحاد شوروی نزد رهبری ح.د.خ.ا.
و نیروهای مس��لح افغانس��تان هنوز هم در فراس��وی نکوهش قرار داشت .اگر این روند تاخیر یابد شاید
ح.د.خ.ا .راه حزب کمونیست چین را در پیش گیرد که سرانجام آن بربادی حزب خواهد بود.
به ب .ن .بترایف( ((6نمایندۀ مقیم کیجیبی در اس�لامآباد از تقرر بریالی بهحیث س��فیر افغانستان
در اس�لامآباد اطالع داده ش��د و از وی تقاضا گردید تا مربی او در روشها و ش��یوههای دیپلوماتیک و
وظایف یک س��فیر باش��د تا بریالی بتواند گذار روانی را از کسی که از حکومتش ناخشنود و ناراضی و از
نگاه حزبی با آن مخالف است به سفیر کشورش که با درستکاری و آبرومندی وظایف مهم دولتی را که
از او خواسته میشود انجام میدهد ،به آسانی طی نماید .به بترایف توضیح گردید که از نظر اصول بین
خلقیها و پرچمیها اختالفی وجود ندارد و رهبران دس��تۀ پرچم که برای انجام امور به خارج فرس��تاده
میشوند همچنان لنینیستهای متعهد به سوسیالیزم و ترقی در افغانستان هستند .به وی گفته شد که
اگ��ر بریالی تبصرههای انتقادآمیزی درم��ورد ترهکی نماید باید او (بترایف) از چنین قضاوتها جانبداری
نکرده متذکر ش��ود که در حال حاضر منافع مردم افغانستان ایجاب میکند که توجه عمده عطف تقویه
و اس��تحکام صفوف ح.د.خ.ا .گردد .به بترایف توضیح گردید که پیروان و طرفداران کارمل در صحبت
با نمایندگان ش��وروی این نظر اش��تباهآمیز را بیان میکنند که از آنجایی که جناح خلق درگیر س��تیز و
کش��مکش با پرچمیهاس��ت بنابر آن بر اوضاع در کشور مس��لط نیست ،که این امر در آیندۀ نزدیک به
خرابشدن اوضاع در جمهوری دموکراتیک افغانستان انجامیده میتواند« .به عقیدۀ ما چنین اطالعات
ذهنی بوده و صرف ًا بیانگر نظرات طرفداران کارمل است .از مباحثه روی این مسایل باید جلوگیری گردد.
نباید به خود اجازه داد در گرداب مبارزات درونی ح.د.خ.ا .کشانده شویم».
بریالی («ش��یر») در برابر برقراری مجدد تماس در جون  ۱٩٧٨بازتاب ذوق زده و پراش��تیاق نشان
داد و اظهار آرزو کرد که بتواند کاری از پیش برد.
در ماه سپتمبر به سفیر اتحاد شوروی( ((6از طریق وزارت امور خارجه هدایت داده شد که اگر سفیر
جمهوری دموکراتیک افغانس��تان با او درمورد مبارزۀ سیاسی درونی ح.د.خ.ا .صحبت کند او باید بگوید
که این یک مس��ئلۀ داخلی افغانس��تان است .اگر سفیر جمهوری دموکراتیک افغانستان نمیخواست به
میهن خود برگردد ،باید برایش روش��ن ساخته شود که در اتحاد شوروی برایش پناهندگی سیاسی داده
نخواهد ش��د .به نمایندۀ مقیم کیجیبی در اس�لامآباد نیز هدایت داده شد تا به عین ترتیب رفتار کند.
بریالی هنگام صحبت با بترایف به موضوع درخواس��ت پناهندگی سیاسی اشاره کرد ،اما بترایف مدبرانه
جواب رد داد .س��فیر افغانی گفت که او به کابل بر نخواهد گش��ت و از بترایف خواس��ت تا به رهبران
(B.N. Batrayev ((6
( ((6منظور سفیر شوروی در اسالم آباد است – .برگرداننده
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ش��وروی بگوید که با وجود همه نگرانیها و رنجشها وی کمونیس��ت اس��توار و دوست راستین اتحاد
شوروی باقی خواهد ماند.
بریالی به چکس��لواکیا رفت و با کارمل مالقات کرد .سپس به ماسکو رفت و به اپارتمان نکراسوف
تلفون کرد و به وی گفت که پرچمیها در وضعیت وخیمی قرار داش��تند ،وضعیت فاحعهبار بود و همه
ب��ا م��رگ روبرو بودند .وی با التم��اس تقاضا کرد تا تدابیر عاجل برای نج��ات کارمل و پیروانش اتخاذ
گردد« .به نام انسانیت ما را نجات دهید! به نام انسانیت ما را نجات دهید!» این جمله را درحالیکه هق
هق میگریس��ت ،چند بار تکرار کرد« .نمیدانم چه کنم؟ وسیلۀ امرار معاش ندارم .همه امید ما رفقای
شوروی ما هستند .نامهیی از کارمل دارم اما نمیدانم آن را به کی بدهم؟» این مکالمه به سوسلوف و
پونوماریف گزارش داده ش��د .آنها هدایت دادند تا از بریالی در شعبۀ بینالمللی کمیتۀ مرکزی پذیرایی
گردد .ا.گ .پولیاکوف( ((7با او صحبت کرد ولی اولیانوفسکی( ((7از اشتراک در صحبت ابا ورزید.
بریالی ش��کایت کرد که وی موقف اتحاد ش��وروی و موضعگیری آن در برابر نابودس��ازی فزیکی
کمونیس��تهای راس��تین و وفادار را درک کرده نمیتوانس��ت .وی پوزانوف را مته��م کرد که در قبال
(((7
وضعیت در افغانس��تان به اتحاد ش��وروی اطالعات دروغین میدهد و حاضر اس��ت بهخاطر پاداش
جان هزارها کمونیس��ت راستین را قربان کند .بریالی پرسید که ماسکو چرا حاال برایش مشوره میدهد
ک��ه خ��ود تصمیم خود را بگیرد که به کابل برگردد یا نه ،گویی خبر نداش��ت که در کابل چه میگذرد.
وی گف��ت که در گذش��ته رفقای ش��وروی همواره به وی مش��وره میدادند که چگون��ه عمل کند و او
هیچگاهی حرف ناش��نوی نکرده بود .وی برداش��ت کارمل از وضعیت را توضیح کرد .کارمل بهصورت
اخص از پوزانوف دل پرخون داشت« .پوزانوف در ضمن سفیر بودن باید کمونیست نیز باشد .پرچمیها
تصمی��م گرفتهاند که در چنین مقطعی وضعیت انقالبی را وخیمتر نس��ازند ،اما چنین تصمیمی نباید به
کونیم ماه وضعیت در افغانستان
مفهوم کاپیتوالسیون (تسلیم) درک گردد ».کارمل بر آن بود که در ی 
قس��می تغییر خواهد کرد که به نفع ترهکی نخواهد بود .نارضایتی از حکومت –که همین حاال آش��کار
بود– همهگیر خواهد شد .زمان شادمانی و شادکامی گذشته بود و به دنبال آن انتقاد و حمله به ترهکی
آغازشدنی بود.
دفترنمایندگ��ی کیجیب��ی و اقامتگاه نیز این خطاها و کاس��تیها را متوجه ب��ود .رهبری ح.د.خ.ا.
ک��ه ارادۀ ترهک��ی و امی��ن بر آن چیره ب��ود ،به نظری��ات و آرزوهای کمیته مرکزی حزب کمونیس��ت
اتحاد ش��وروی مبنی بر این که همه نیروهای دموکراتیک مردم افغانس��تان متحدشده و سهم فعالی در
بازس��ازی کشور خود بگیرند ،گوش فرا نمیداد .در حلقات سیاس��ی جمهوری دموکراتیک افغانستان و
( A.G. Polyakov ((7هویت و مقام این شخص را نویسنده توضیح نکرده است – برگرداننده
( Rostislav A. Ulianovsky ((7معاون رئیس شعبۀ بین المللی کمیته مرکزی حزب کمونیست اتحاد شوروی .
(یادداشت ویرایشگر نسخۀ انگلیسی)
( ((7منظور رشوه از جانب خلقیهاست – برگرداننده
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در ح.د.خ.ا .گفته میش��د که امین مبارزه علیه پرچمیها و خلقیهای نکوهش��گر را بهخاطر آن تشدید
میکرد و برمیانگیخت تا موقف رهبری خود را در حزب ،دولت و ارتش مستحکم سازد .با شناختی که
از ش��خصیت امین وجود داشت فکر میش��د ،وی در آینده در برابر ترهکی و طرفداران نزدیکش دست
به اقدامیخواهد زد.
اولین نشانۀ شکاف بین ترهکی و امین در اواخر ماه می  ۱٩٧٨در ارتباط اعضای دفتر وابستۀ نظامی
س��فارت افغانی در ماسکو رونما گردید .وابستۀ (اتاش��ه) نظامی افغانی خامل( ((7طرهباز و معاونش قصد
داشتند بهجای برگشت به کابل به غرب بروند .ترهکی امرکرد که آنها تحتالحفظ به کابل آورده شوند.
امین گفت که باید به آنها اجازه داد به اروپا بروند ،چون به گفتۀ او «اگر به افغانستان برگردند مقامات
باید آنها را دستگیر کنند و سپس تصمیم بگیرند با آنها چه معاملهیی کنند؟»
پیش از این که پوناماریف س��فر غیررس��می به کابل انجام دهد ،ترهکی و امین شتابزده اقداماتی
روی دس��ت گرفتند تا اش��خاصی را که رقبای بالقوه در برابر قدرت خود میدانستند از سر راه خود دور
س��ازند .دستگیریهای دس��تهجمعی و تدابیر سرکوبگرانه علیه رقبای شخصی در حزب و در بیرون از
آن راه افتید .شخصی به نام میر علی اکبر( ((7که ترهکی با او دشمنی شخصی داشت ،متهم به همکاری
با سیآیای شد .در چند ماه اول پس از کودتای ثور « ۲٧توطئه» کشف گردید .شاهپور( ((7لوی درستیز
به روز  ۱۵اگست دستگیر گردید .به روز  ۱٧اگست عبدالقادر وزیر دفاع و به دنبال وی شماری از وزرا و
مامورین دیگر دستگیر گردیدند .پالیسی ترهکی و امین مبنی بر از بینبردن کسانی که بر سر راه تمرکز
همه قدرت به دس��ت خود شان قرار داشتند و نامناسب پنداشته میشدند ،اکنون روشنتر از آفتاب شده
بود .در افغانس��تان پنداش��ت آن بود که رهبری شوروی به آنها خیانت میکرد ،چون اتحاد شوروی یار
و یاور این کش��ور بود ولی در برابر از میان برداری و نابودس��ازی کس��انی که هواخواهی شان از اتحاد
ش��وروی بر همگان آش��کار بود ،هیچگونه حرکت بازدارانه و جلوگیریکنن��ده انجام نمیداد( .((7مثال و
نمونۀ چنین پنداشت قضیۀ قادر بود که در کودتاهای  ۱٩٧٣و ( ۱٩٧٨((7نقش داشت.
به گفتۀ ترهکی ،آنانی که دستگیر میشدند ،در زندان خاصی نگهداری میگردیدند ،اما کمتر کسی
میدانست این زندان خاص در کجاست .ترهکی به سفیر شوروی پوزانوف گفت« :اکثر آنها در آستانۀ

( ((7چنانکه در پیشگفتار این ترجمه مختصرا ً تذکار رفت ،رسالۀ «کیجیبی در افغانستان» در کل مجموعۀ تدوین
ش��دۀ س��یاه نویسهاست که کمتر معروض پژوهش و ویرایش مسلکی قرار گرفته است .یک مورد نمونه همین است .در متن
انگلیسی که از روی نسخۀ دستنویس روسی برگردانی و تهیه گردیده است ،این نام به شکل  Khamil Turabazآمده که دقیقاً
نمیتوان دانست منظور «جمیل طره باز» است یا احیاناً «خلیل طره باز» و یا هم «کامل طره باز» – .برگرداننده
( ((7بعدها شناسایی شد که رئیس شفاخانۀ جمهوریت بود – (یادداشت ویرایشگر نسخۀ انگلیسی)
( ((7تورن جنرال شاهپور احمدزی – (یادداشت ویرایشگر نسخۀ انگلیسی)
( ((7درین جا منظور نویس��نده از «افغانس��تان» اعضای ح د خ ا و بخصوص پرچمیهاس��ت چون مردم افغانستان از
ماهیت ح د خ ا و یاری و یاوری اتحاد شوروی درک و برداشتی غیر ازین داشتند – .برگرداننده
( ((7یعنی کودتاهای  ۲٦سرطان  ۱٣۵۲و  ٧ثور  – ۱٣۵٧برگرداننده
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خودکش��ی قرار دارند .هدایت( ((7قب ً
ال خودکشی نمودهاست .توطئهگران نمیخواهند فاکتهای جدیدی
را افشا کنند ،بنابر آن حاضرند خود را بکشند( .((7قادر هنوز اعتراف نکردهاست ،الکن به چندین اشتباهی
که مرتکب شده ،اقرار نمودهاست .اکنون هدف آن است تا رهبری سیاسی توطئه کشف گردد و دانسته
شود که پشت سر شاهپور و قادر کی ایستاد است؟ مطمئن هستیم که به این کشف نایل خواهیم آمد».
شاهپور در وضعیت روانی خیلی افسرده و اندوهگینی قرار داشت .پیوسته میگریست و میخواست
هرچه زودتر اعدامش کنند .عزیز ،رئیس دستگاه ضدجاسوسی ،محرمانه گفته بود که بازجویی و تحقیق
صرف هنگامی انجام میشود که متهم حاضر به شهادتدادن بر متهمان دیگر باشد .باقی دستگیرشدگان
اعدام میشدند .پیروان خمینی و اعضای سازمان اخوانالمسلمین بالفاصله اعدام میگردیدند.
نُه صد تن از اهالی والیت بلخ در ماه می س��ال ۱٩٧٨به امر عبداالحد ولس��ی ،منش��ی اول کمیتۀ
والیتی ح.د.خ.ا .به نام دش��منان انقالب ثور دس��تگیر گردیدند .آنها را به زندانی در مزارشریف ،مرکز
والیت بلخ ،افگندند و زیر ش��کنجه گرفتند و کمیس��یونی برای بازرس��ی فعالیتهای ضدانقالبی آنها
تش��کیل ش��د .در اواس��ط ماه جون از کابل هدایت رسید که همه دستگیرش��دگان به کابل انتقال داده
ش��وند ،ولی حین بررس��ی دریافت گردید که تعداد چنین اشخاص خیلی کاهش یافته بود چون هر شب
بین  ۵٠تا  ٦٠تن از آنها برون کش��یده ش��ده در فرقۀ ۱٨پیاده که قرارگاه آن در شهر مزار شریف بود،
اعدام میگردیدند .اعدامش��وندگان خود برای دفن خود خندق میکندند .هیچگونه س��جل و سندی در
ارتباط این زندانیان وجود نداشت ،اما اوراق اعاشۀ روزانه نشان میداد که تعداد زندانیان هر روز بین ٣٠
تا  ٧٠تن کاهش یافته بود .ادارۀ زندان توضیح داد که اش��خاص مذکور به مناطق اورال و س��ایبریا در
اتحاد ش��وروی فرستاده ش��ده بودند تا از آنها برای انجام کار شاقه در آنجا استفاده گردد .خویشاوندان
ناپدیدش��دگان بس��تههایی حاوی اش��یای مختلفی چون صابون از آنها به دس��ت میآوردند که در آن
نامههایی حکایتگر شرایط مشکل و کار طاقتفرسا جاسازی شده بود.
ترهکی در ماه اگس��ت  ۱٩٧٨از کش��ف یک توطئۀ ضددولتی به پوزانوف اطالع داد .چین ،ایاالت
متحدۀ امریکا ،ایران ،پاکستان ،عربستان سعودی و جمهوری فدرالی آلمان در این توطئه قلمداد شدند.
[در اینجا از نس��خۀ اصلی چار کلمه کش��یده شدهاست] .توطئهگران قصد داش��تند ترهکی و امین را از
بین برده ،رهبری جدیدی انتخاب کنند .ش��اهپور ،لوی درس��تیز سابق ،و میر علی اکبر ،رئیس شفاخانۀ
جمهوریت ،که هر دو قب ً
ال دستگیر شده بودند ،این نقشه را افشا ساخته بودند .امین گفت که «مقامات
اکنون از اکثر دستگیرش��دگان اعتراف به دس��ت دارد» و اضافه کرد که «حزب نتوانست از قادر آنچنان
مارکسیست لنینیست اصولی بسازد که بتواند در برابر هرگونه اثرگذاری منفی ایستادگی کند .این اشتباه
( ((7محتم ً
ال دگرمن هدايت معاون حربی پوهنتون – برگرداننده
( ((7منطق دژخیمان  ٧ثوری همواره چنین بوده اس��ت .اگساییها و خادیستهای داکتر نجیب اهلل نیز اشخاص بی
گناهی را که از بی خبری در هنگام بازجویی و شکنجه چیزی برای گفتن نداشتند «سرسپرده» میخواندند و تا سرحد مرگ
شکنجه میکردند و اگر زنده میماندند محکوم به اعدام مینمودند – .برگرداننده
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ما بود».
پوزانوف قس��م ًا با نتیجهگیری امین موافق بود و این را به ماس��کو اطالع داد« .به عقیدۀ ما قادر از
نظر سیاسی پختگی الزم را نداشت .وی به ماجراجویی متمایل و کمی هم نابخرد بود» .سفیر شوروی
اقدامات رهبران ح.د.خ.ا .را که «به عقیدۀ س��فارت باعث تقویت دولت انقالبی ش��ده و بر نفوذ حزب در
نیروهای مسلح افغانستان خواهد افزود» موجه دانست.
امین به پوزانوف و خزاروف( ((8اطمینان داد که وی همواره با خشنودی حاضر است مشورۀ دوستان
ش��وروی خود را بپذیرد و از تجربیات حزب کمونیس��ت اتحاد شوروی بیاموزد ،چون مبارزه با پرچمیها
همانند مبارزه میان بلشویکها و منشویکها بود.
ترهکی پس از س��ر به نیس��ت کردن رقبا و اس��تحکام نفوذ خود در پی آن شد تا خود را مردمپسند
سازد .بدین منظور شروع کرد تا روزهای جمعه به مسجد رود و بیانیههای رادیویی خود را با «بسم اهلل
الرحمن الرحیم» آغاز کند.
براس��اس تخمی��ن اقامتگاه کیجیبی در آس��تانۀ کودتای ثور ۵٠٠ ،تن از اعض��ا و  ۱۲٠٠تن از
هواخواهان جناح پرچم در اردوی افغانس��تان وجود داش��ت .ارقام همخوان برای جناح خلق  ۴٧٠عضو
و  ۱۱٠٠هواخواه بود .در بین افراد ملکی  ۵۵٠٠تن پرچمی و کمتر از  ۱٠٠تن خلقی وجود داش��ت .در
اخیر ماه جون  ،۱٩٧٩ح.د.خ.ا ۱۴٠٠٠ .تن عضو ملکی و  ٣٠٠٠عضو نظامی در قوای مسلح داشت.
قدرت حزبی در دس��تان ترهکی و امین ،که نمیخواس��تند به شیوۀ رهبری جمعی ادارۀ کشور تغییر
روش دهند ،متمرکز بود .آنها اتوریتۀ حزب را پایین آورده و هرگونه ابتکار از جانب ش��ورای انقالبی،
کمیتۀ مرکزی و هیئت وزرا را رد میکردند .اصول مارکسیس��تی لنینیستی زندگی حزبی و اعمار دولت
متروکش��ده و کیش شخصیت ترهکی –امین تلقین و القأ میگردید .اقامتگاه کیجیبی پیشتر از این
متوجه ش��ده بود که امین ترهکی را با لنین مقایس��ه میکرد ،تاریخچۀ ح.د.خ.ا .در کل تحریف گردیده
و ح��وادث  ۲٧و  ۲٨اپری��ل  ۱٩٧٨بهمثابۀ الگو و نمونهیی برای انق�لاب تعریف میگردید .در ضیافتی
که به افتخار هیئت بازدیدکنندۀ کیجیبی به ریاس��ت و.ا .کریوچکوف( ((8رئیس ریاس��ت عمومی اول
کیجیبی ترتیب شده بود ،ترهکی انقالب ثور افغانستان را با انقالب اکتوبر روسیه همسان خواند :قدرت
به سرعت ربودهشده بود ،در روسیه بلشویکها علیه منشویکها و سوسیال ریولوسیونرها میجنگیدند و
در افغانس��تان بهخاطر تشکیل یک حزب واحد و متحد مبارزه و پیکار صورت میگرفت .وی گفت« :ما
به تجربۀ سیستم چند حزبی در برخی کشورهای سوسیالیستی احترام میگذاریم ،الکن ترجیح میدهیم
نمونۀ اتحاد ش��وروی را سرمش��ق قرار دهیم .آنچه در افغانستان میگذرد س��رآغاز دیکتاتوری پرولتاریا
براساس الگوی شوروی است».
( . V.I. Khazarov ((8هویت و نقش این شخص توضیح نگردیده است – .برگرداننده
(V.A. Kryuchkov ((8
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بعدها ،در جنوری  ،۱٩٨۱اقامتگاه به مرکز نوشت که برخی اعضای جناح خلق همچنان به تجلیل
کیش ش��خصیت ترهکی و تمجید نقش وی در پیریزی ح.د.خ.ا .ادامه میدادند( .((8آنها شایعاتی را در
اردو دامن میزدند که گویا پرچمیها کنترول ح.د.خ.ا .را بگونۀ مؤقتی به دس��ت گرفته بودند .خلقیها
در تعمیل اوامر قوماندانان کارشکنی کرده و کار زار ضد حکومتی را پیش میبردند.
کارمل بهخاطر موضعگیری رفقای شورویاش از ترس در برابر ترهکی زهرۀ آواز باالکردن نداشت.
صحبتهایی که کارمل با ش��ورویها داش��ت به وی نش��ان داد که ش��ورویها خط معین و مشخصی
در قب��ال مس��ائل ح.د.خ.ا .اتخ��اذ نکرده بودند و تصوی��ر واقعبینانهیی از حقایق و فاکتها نداش��تند و
مشورههایی که میدادند اکثراً متناقض میبود.
کیجیب��ی چند بار از طریق نمایندۀ خ��ود از حفیظاهلل امین که کنترول ارگانهای امنیت دولتی را
به دس��ت داشت ،خواس��ت تا به پیگرد چندین ایجنت کیجیبی و ارتباطیهای مورد اعتماد آن که از
طرف مقامات به فعالیتهای ضددولتی متهم ش��ده بودند خاتمه داده سؤظن عدم وفاداری سیاسی را از
آنها دورکند و آنها را رها سازد .به امین گفته شد که این اشخاص برای استخبارات شوروی کارهای
درخور انجام میدادند و از این طریق به انقالب دموکراتیک مردم در افغانس��تان کمک کرده و دوس��تی
بین خلقهای اتحاد ش��وروی و افغانس��تان را تقویه میکردند .کسانی که در این زمینه از آنها نام برده
میشد مشتمل بودند بر حسن شرق معاون صدارت در وقت داؤد ،عبدالصمد ازهر رئیس پیشین ژاندارم
و پولیس وزارت امور داخله ،محمد رفیع( ((8عضو پیش��ین ش��ورای انقالبی و وزیر اس��بق فواید عامه ،
عبدالس�لام وزیر سابق تجارت ،عبدالقادر وزیر دفاع و چندین تن دیگر .اسداهلل رئیس امنیت ملی( ((8در
پاس��خ به یکی از چنین تقاضاها به نمایندگی از امین گفت که «زندگی بعضی اش��خاص دستگیرش��ده
که با شما ارتباط داشتند ،بخشیده خواهد شد .شاید در ظرف پنج سال رها گردند ».امین خودش چنان
مینمود که آماده اس��ت آنعده شهروندان افغانی را که رفقای ش��وروی با آنها شناخت نزدیک داشتند
و دوس��ت اتحاد شوروی شمرده میش��دند از بند رها سازد ،اما در عین زمان این سرزنش را نیز گوشزد
میکرد « :در این کش��ور دستگاه جدید دولتی در حال ساختمان است و تغییرات اجتماعی اقتصادی در
دس��ت اجراست .برخی کارشناسان شوروی بخصوص آنانی که از مدت سالها بدینسو در رژیم گذشته
در افغانس��تان کار کرده بودند و حاال به این کش��ور برگشتهاند ،اکثراً این کشور را با دید سابق مینگرند
(((8
و آنچه را که در این کشور میگذرد با دید عینی نمیبینند».
( ((8ترهکی در سال  ۱٩٧٩کشته شده بود( .یادداشت ویرایشگر نسخۀ انگلیسی)
( ((8دگر جنرال محمد رفیع ،عضو جناح پرچم ح د خ ا ،وزیر فوائد عامه از ماه می تا اگست  ،۱٩٧٨سپس تصفیه
گردید .در حکومت کارمل به سمت وزیر دفاع گماشته شد ( ،)۱٩٨٨ -۱٩٨٦ ،۱٩٨۲ -۱٩٨٠عضو دفتر سیاسی از  ۱٩٨۱به
بعد( .یادداشت ویرایشگر نسخۀ انگلیسی)
( ((8منظور اسداهلل سروری رئیس اگسا است – .برگرداننده
( ((8گفتار امین گویی این مطلب را القأ میکرد که حضور کیجیبی به حیثیت افغانانی که در گذشته با کیجیبی
مناس��بات و روابط ایجنت با کارانداز را داش��تند و اکنون رجل سیاس��ی و دولتی ش��ده بودند لطمه وارد میکرد( .یادداشت
نویسنده)
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پوزانوف به نمایندگی از باالدس��تان خود ،از ترهکی خواست تا کشتمند( ((8و قادر که هردو بازداشت
ش��ده بودند ،اعدام نگردند .ترهکی جواب داد« :گناه ش��ان خیلی بزرگ است .آنها وارد معاملهیی شدند
و توطئهیی را به کمک ایاالت متحده و چین س��ازمان دادند .من میپذیرم که س��رکوب س�لاحی بس
نهایی و وخیم اس��ت ،اما لنین به ما آموخت که در برابر دش��منان انقالب بیرحم باش��یم .ملیونها نفر
مجبوراً محو گردیدند تا انقالب اکتوبر استحکام یافت .اگر از این سالح قاطعانه کار گرفته شود ،چنانکه
در ش��ورش دیروز کار گرفته ش��د ،نتیجۀ آن واضح است» .این گفت و ش��نود به روز  ٦اگست ۱٩٧٩
صورت گرفت(.((8
ب .ن .پوناماری��ف از  ۱٧ت��ا  ۲٠ج��والی  ۱٩٧٩ب��ه غ��رض دادن رهنم��ود از کاب��ل بازدید کرد.
پنجش��یری( ((8وزیر فواید عامه طی صحبت محرمانهیی با وی اظهار تأسف کرد که پوناماریف از دیدار
ب��ا اکثریت فعالی��ن حزبی خودداری کرده بود .وی حتا با همه اعضای دفتر سیاس��ی نیز صحبت نکرد،
بلکه دید و وادیدهای خود را محدود به ترهکی و امین س��اخته بود .پنجش��یری گفت« :همه تصامیم در
دفتر سیاسی را دو تن ،ترهکی و امین ،میگیرند .ترهکی مصوبههایی را که امین پیشنهاد میکند ،تأیید
میکند .دیگران خردهمهرههایی اند که کف میزنند .کس��ی تا کنون جرأت نکردهاست در برابر ترهکی
و امین آواز خود را بلند کند ،چون میترس��ند برچس��پ دش��من انقالب بر آنها زده شود .سیاستهای
ترهکی و امین در برابر مردم ناخش��نودی زیادی بار آوردهاس��ت .مردم بیگناه شبانه بدون هیچ دلیل در
برابر چشمان گریان زنان و فرزندان شان دستگیر میگردند».
اش��تباه یا کوتاهنگری پوناماری��ف را ب .س .ایوانوف( ((8تصحیح ک��رد .وی به تاریخ  ۲٩جوالی
 ۱٩٧٩با دستگیر پنجشیری (نام مستعار «ریچارد») مالقات کرد و به وی درمورد نامهیی اطالع داد که
پوناماریف از جانب کمیته مرکزی حزب کمونیست اتحاد شوروی به کمیتۀ مرکزی ح.د.خ.ا .رسانده بود.
پنجش��یری بهخاطر اعتماد ایوانوف از او تش��کر کرد و به وی اطمینان داد که بهخاطر سعادت وطنش و
تقویۀ دوس��تی بین احزاب و مردمان دو کشور برادر بهطور خستگیناپذیر کار خواهد کرد .وی گفت که
عملکرد جاری تمکین و تن در دهی بیقید و ش��رط به مصوبههای ترهکی و امین اش��تباهات گذشته را
چاره نکرده و به بهبود و نورمالسازی وضعیت در کشور کمک نخواهد کرد .اقامتگاه معلومات ارائهشده
توسط «ریچارد» را خیلی باارزش تلقی کرد.
( ((8سلطان علی کشتمند ،عضو جناح پرچم و وزیر پالن در اولین کابینۀ ح د خ ا  .پس از انقالب ثور یکجا با دیگر
سربرآوردگان پرچم تصفیه گردید و محکوم به مرگ شد .حکم اعدامش بعدتر به  ۱۵سال زندان کاهش داده شد .پس ازینکه
ببرک کارمل به قدرت برگشت عضو دفتر سیاسی ح د خ ا گردید و سال بعد به نخست وزیری گماشته شد (.)۱٩٨٨ -۱٩٨۱
(یادداشت ویرایشگر نسخۀ انگلیسی)
( ٦ ((8اگس��ت  ۱٩٧٨مطابق اس��ت با  ۱۵اسد  .۱٣۵٨در روز پیشتر یعنی  ۱۴اسد  ۱٣۵٨قیام نظامی باالحصار راه
افتاده بود که توسط دولت ترهکی – امین ددمنشانه سرکوب گردید – .برگرداننده
( ((8غالم دس��تگیر پنجشیری ،معلم س��ابق ادبیات در دارالمعلمین کابل و بعدها ش��خصیت عمدۀ حزبی و دولتی.
(یادداشت ویرایشگر نسخۀ انگلیسی)
( ،Boris S. Ivanov ((8افسر کارکشتۀ کیجیبی با رتبۀ دگرجنرال ،از بهار  ۱٩٧٩به بعد صاحب منصب عالیرتبۀ
کیجیبی در کابل( .یادداشت ویرایشگر نسخۀ انگلیسی)
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ب��ه روز  ۲٧جوالی  ۱٩٧٩ترهکی تغییرات اضافی به حکومت وارد کرد .امین یکبار دیگر مس��ئول
امور نظامی س��اخته شد .پوزانوف ،ایوانوف و ل.پ .گوریلوف سرمشاور نظامی شوروی نزد ترهکی رفتند
و دلیل تغییرات را توضیح خواستند .امین از افرادش پرسید که چرا رفقای شوروی چنین عاجل با ترهکی
دیدار کردند؟ و خود به پرس��ش خود چنین پاس��خ داد« :پیداست که آنها در ارتباط با تغییر و تبدیل در
حکومت نگران هستند چون ما به آنها در آن مورد از پیش اطالع ندادیم».
گزارش��ی به ماسکو رس��ید که دیپلوماتهای امریکا در کابل تغییر در پستهای حکومتی را تالش
مذبوحانهیی برای نجات وضع میدانستند .امین قمار بزرگی زده بود چون اگر جنگ در برابر شورشیان
به پیروزی نمیانجامید همه مالمتی به گردن او میافتاد.
ایوانوف به تعقیب مالقاتش با امین ،تلگرام ذیل را به روز  ۲٩جوالی به ماس��کو فرس��تاد« :ترهکی
گزارش کاملی از پیامی که برایش فرستادیم به امین نداده بود .چنان مینماید که او این کار را به عمد
کردهاست تا به امین نشان دهد که جانب شوروی از او زیاد حساب میبرد».
نمایندگان دولت شوروی و رهبران دولت افغانستان آشکارا از یکدیگر بیزار گردیده بودند .افغانها
تا حدی خودسری نشان میدادند و بدون استشاره عمل میکردند .در نتیجه به مشاورین و کارشناسان
شوروی هدایت داده شد تا معلومات مفصلتری در مورد فعالیتها و اعمال راه انداختهشده توسط افغانان
جمعآوری کنند .ش��مار کارمندان نمایندگی کیجیبی افزایش داده ش��د و برای ش��خص نماینده پنج
دستیار تعیین شد تا به امور مربوط به ضدجاسوسی ،ضدجاسوسی نظامی ،مسایل سرحدی و کارکردهای
وزارت داخلۀ افغانس��تان رس��یدگی کنند .به نخس��تین دستیاری که گماشته شد ،مس��ئولیت کار شعبۀ
اس��تخبارات داده ش��د و گروه اطالعات و تحلیالت ایجاد گردید .در ماه مارچ  ۱٩٧٩دفتر سیاسی حزب
کمونیست اتحاد شوروی قطعنامۀ خاصی را در ارتباط تقرر جنرال ن.س .وسلکوف( ((9به گروه مشاورین
وزارت داخلۀ شوروی وابسته به وزارت امور داخلۀ افغانستان صادر کرد .هیئتهای مختلفی به ادارات و
وزارتخانههای مختلف افغانی فرستاده شدند تا افغانان را ارشاد کنند .یکی از این هیئتها که متشکل
از ا.ی .دروزدتس��کی( ((9رئیس پرس��ونل وزارت داخلۀ شوروی ،و آ.ا .ایلیین( ((9رئیس یکی از شعبات آن
بود ،در ماههای می و جون به ژاندارمری( ((9فرستاده شد.
مشاورین پشتکار و فعالیت زیاد نشان دادند و به کاویدن در همه درزها و شگافهای وزارتخانهها
پرداختند .به گونۀ مثال ،مشاور ن.ک .گریچین( ((9اظهار داشت که میخواهد «وزیر پشت پرده» باشد و
N.S. Veselkov
I.Y. Drozdetsky
A.I. Ilyin
احتماالً منظور از «ژاندارمری» پولیس افغانستان است که دولت خلقیها نام آنرا به «څارندوی» تغییر دادند.

(((9
(((9
(((9
(((9
– برگرداننده
(N.K. Grechin ((9
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امور اقتصادی و مالی را یکجا با وزیر پالن پیش برده ،نه تنها مسئول برنامهریزی باشد ،بلکه مسئولیت
اکمال برنامهها را نیز داشته باشد یعنی در واقع در همه چیز با وزیر مسئولیت مشترک داشته باشد .وی
پیش��نهاد کرد که اتخاذ همه تصامیم مش��روط به توافق رأی همه جوانب ذیدخل یعنی وزرا و مشاورین
باش��د .عبدالکریم میثاق وزیر مالیه و عضو دفتر سیاس��ی اعتراض منطقی کرد که «این وزارت اس��ت،
ملل متحد نیست!»
افغانان از این درخواس��ت که به مش��اورین نقش اساس��یتر داده شود با سرگش��تگی آشکار و حتا
احس��اس اذیت استقابل کردند .گریچین پیشنهاد کرد که کمیس��یون دایمیای که مشاورین اعضایش
باش��ند در وزارت تجارت ایجاد گردد تا به مس��ایل مربوط به کارکرد وزارت رسیدگی کند .بازهم میثاق
با معقولیت اظهار داش��ت« :از ش��ما خواهش میکنم ش��یوههای بوروکراتیک تان را به وزارتخانههای
افغانستان نیارید .ما از خود کافی بوروکراسی داریم .از شما تقاضا میکنم جاگزین وزرا نشوید و وظایف
و مس��ئولیتهای ش��ان را به این یا آن کمیس��یون انتقال ندهید .وزرا باید مسئولیت کامل همه اجراات
(((9
وزارتخانههای خود را داشته باشند و هیچ کمیسیونی از هیچ نوع نباید جای آنها را بگیرد».
بنابران تصمیم گرفته ش��د تا میثاق بیاعتبار س��اخته شود .وی آش��کارا این اندیشه را بیان داشته
بود که اتحاد ش��وروی باید به جمهوری دموکراتیک افغانس��تان کمک کند تا «سوس��یالیزم را در ظرف
س��ی ماه در افغانس��تان اعمار نماید» .کیجیبی این گفته را نش��انۀ وابستگی به اتحاد شوروی و زمینه
س��از احتمالی بدنامی کمک ش��وروی تلقی کرد .آبروریزی میثاق در چشم رهبری افغانستان و در چشم
کشورهای جهان سوم در جنوری  ۱٩٧٩در ماسکو با استفاده از امکانات کیجیبی زمینهسازی شد .به
رهبری افغانس��تان گفته ش��د که میثاق به گونۀ غیرمنطقی و غیرمعقول از اتحاد شوروی تقاضای منابع
و امکاناتی را نموده بود که افغانس��تان توانایی جذب و هضم آن را نداش��ت .به رهبری افغانستان حالی
گردی��د که آنها ناآگاهانه تحت نفوذ میثاق قرار داش��تند و این که وی موض��ع خصمانه دربرابر اتحاد
شوروی داشت و زیر اثر مائویستها بود.
زوت��وف( ((9مش��اور وزارت مالیه در برابر غوربن��دی( ((9وزیر تجارت که عضو ش��ورای انقالبی بود
گستاخی وقیحانه انجام داد.
افغانها به نوبۀ خود ناراحتی خود را در ارتباط به کفایت و لیاقت مش��اورین نظامی ابراز میکردند.
امین از عملیات نظامی اواخر سال  ۱٩٧٨در تنگی کامدیش والیت ننگرهار( ((9افسرده و اندوهگین بود.
( ((9یک ضرب المثل افغانی است که میگوید «داشته آید بکار ،گرچه بود زهر مار» .امین افغانان را تشویق میکرد
تا از روسها هرچه بیش��تر تقاضا کنند ،چون بگفتۀ او «روسها آنرا بما خواهند داد .اهمیت افغانس��تان برای روسیه بیشتر از
اهمیت روسیه برای افغانستان است ،بنابران شورویها آماده برای هرگونه قربانی هستند( ».یادداشت نویسنده)
(Zotov ((9
( ((9عبدالقدوس غوربندی ،وزیر تجارت در اولین کابینۀ دولت  ٧ثوری – برگرداننده
( ((9کذا فی االصل .ولس��والی کامدیش در والیت ننگرهار نه ،بلکه در والیت نورس��تان واقع اس��ت .نویس��نده حتی
نام «والیت ننگرهار» را بش��کل  Nangrakharskآورده که همینگونه در ترجمۀ انگلیس��ی نیز آمده ،در حالیکه به «والیت
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«س��ربازان افغانی تحت رهبری مش��اور بریاسکین( ((9از دیر زمانی بدینسو نشان دادهاند که توانایی
نابودس��ازی باندهای ضددولتی را ندارند .ما به مشاورین شما اختیارات وسیع در رهبری سربازان افغانی
دادهایم و هرگونه کوتاهی در تعمیل مش��ورۀ قوماندانان ش��ما توسط س��ربازان افغانی با مجازات شدید
مقابله میگردد .این به ما نش��انگر آن اس��ت که همه مشاورین ش��ما لیاقت و کفایت الزم را ندارند .ما
ب��ه جنراالن کارآزم��وده نیاز داریم و میدانیم ک��ه چنین جنراالن در اتحاد ش��وروی زیادند .آنها باید
قابلیته��ای رزمی اردوی افغاس��نتان را بلند برده به آن چگونگ��ی جنگیدن و بهکارگیری تجربۀ ارتش
شوروی در زمان جنگ را بیاموزند».
با اش��اره به گوریلوف ،امین به جنرال زپالتین( ((10گفت «کارکردن با رهبر کنونی شما دشوار است
و معاونش (خرامچنکو)( ((10توانایی گرفتن هیچگونه تصمیم جدی را ندارد».
افغانه��ا درم��ورد واقعیت زندگی اتحاد ش��وروی نیز س��رخورده و دلس��رد بودن��د .ایجنت افغانی
«رکـاس»( ((10اظهار داش��ت که وی شخص ًا رشوهستانی گس��ترده را در اتحاد شوروی شاهد بودهاست.
ّ
وقتی همس��رش در ش��فاخانۀ بوتکین در ماسکو بس��تری بود ،دکتوران و دیگر کارمندان نه تنها چشم
انتظار تحفه و رشوه بودند بلکه برای بهدستآوردن آن کارشکنی و تعلل نیز میکردند.
در جانب ش��وروی نیز نارضایتی وجود داش��ت ،الکن ب��ه گونۀ دیگری تبارز داده میش��د .کمیته
مرکزی حزب کمونیس��ت اتحاد ش��وروی نامهیی از ش��خص ناشناس��ی دریافت کرد .در این نامه بیان
ش��ده بود که س��فیر کبیر پوزانوف ،مش��اور نظامی گوریلوف ،و نمایندۀ مقیم کیجیبی اوسادچی با هم
دارهیی تش��کیل داده بودند .در نامه ادعا ش��ده بود که آنها خط مش��ی حزبی را به دالیل شخصی و با
درنظرداشت مالحظات ارتقأ مسلکی وارونه کرده ،وجوه مالی سفارت را غارت و خود را ثروتمند ساخته
بودند ،زیاد مس��ت میکردند و زندگی هزره و پر از فس��ق و فجوری پیش میبردند .وابس��تۀ نظامی و
مشاورین سفارت اسناد و گزارشات جعلی مینوشتند و مفتشین را نشئ ه ساخته برای شان رشوه پیشکش
میکردند .رشوهس��تانی رونق داشت و تحایف و رش��وهها از کارشناسان افغانی و شوروی به زور گرفته
میش��د .سازمانده حزبی که از جانب کمیتۀ مرکزی حزب کمونیس��ت اتحاد شوروی توظیف شده بود،
نیز مش��غول پولاندوزی بود و آنانی که همکاری نمیکردند باید انتظار انتقامگیری و برگشتاندهشدن را
میداش��تند .نویس��نده از اعدام داؤد که به گفتۀ او «تا مغز استخوان نفر خود ما بود» ابراز تآسف کرده و
رهبری جدید افغانستان را نفرین کرده بود.

ننگرهار» در زبان روسی  Oblast Ningarkharمیگویند – برگرداننده
(Bryaskin ((9
( ((10تورن جنرال واس��یلی پ .زپالتین ) (Vasiliy P. Zaplatinاز می  ۱٩٧٨به بعد سرمش��اور سیاسی اردوی
افغانستان( .یادداشت ویرایشگر نسخۀ انگلیسی)
(Khramchenko ((10
( ((10جیالنی باختری ،وزیر زراعت در کابینۀ داؤد( .یادداشت ویرایشگر نسخۀ انگلیسی)
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نظامیان در حین اجرای وظایف انترناسیونالس��تی انضباط نظامی خود را از دس��ت داده بودند .اینک
یک مثال:
به روز  ۲۱جون  ۱٩٧٩چار مترجم از فرقۀ  ۲۵که در ش��هر خوس��ت مستقر بود در تجلیل از فراغت
خود ضیافتی ترتیب دادند .دگرمن کالینین رئیس استخبارات فرقه ،گوروفس رئیس محافظین سرحدی،
جگ��رن ن.س .س��منچنکو قوماندان غون��د  ۵٩توپچی ،و ن .ا .ک��راوس( ((10قومان��دان فرقه در جملۀ
دعوتشدگان بودند .مشروب کافی وجود داشت و همه سرگرم نوشانوش شدند .چنانکه واقع شدنیست،
وقتی نش��ئه شدند دعوا راه افتاد که به مسابقۀ فحاشی رسید .لمری بریدمن صادقوف( ((10که ازبک بود
زمینۀ برونریزی همه عقدههایی را یافت که در درونش روی هم انبار شده بود .وی مدتها رنج کشیده
و حرفهای زهرآگین باالدس��تانش درمورد ترجمانی غیردقیقش را با فحش و ناس��زای غیر قابل بیانی
که میش��نید ،تحمل کرده بود .اکنون خیلی برافروخته بود و آغاز کرد به دش��نامدادن به مش��اورین .در
این میان ماش��ینداری به چنگ آورده تهدید به انتقامگیری کرد .دریم بریدمن ملولتکین( ((10توانست او
را خلع سالح کرده ،به اتاق دیگری برد .صادقوف در آنجا به خواب رفت ،ولی ساعتی بعد بیدار شده به
اتاق نوکریوال راه گش��ود و با هیجان فریاد زد« :شما فکر میکنید که از وطن تان دفاع میکنید؟ بلی؟
نه ،شما همه خائن هستید» و به گفتن ناسزاهایی که در قلم نتواند آمد ادامه داد .آنچه هشیار میاندیشد
مست از دهان برون ریزد.
حاضرین هراس��ناک گردیدند .افس��ران کس��یلیف ،ریابچنس��کی و کوستین( ((10س��عی کردند با او
استدالل کنند و او را آرام سازند .او را به اتاق دیگری بردند ،اما چندی بعد صادقوف دوباره ماشیندار به
دست پیدا شد .اثر می و ودکا هنوز برطرف نشده بود .در دهلیز آغاز به تیراندازی کرد و سپس به بیرون
دویده بیهدف تیرانداختن گرفت .سمنچنکو کشته شد و ملولتکین و یک سرباز افغانی زخم برداشتند.
به س.پ .توتوش��کین( ((10معاون سرمش��اور نظامی با لحن گرفته از حادثه اطالع دادند و خبر در
زنجیرۀ فرماندهی باال رفت .به خانواده سمنچنکو اطالع داده شد که وی قهرمانانه هنگام ایفای وظایف
انترناسیونالیستی جان سپرد.

(((10
(((10
(((10
(((10
(((10

Kalinen, Gorofes, Semenchenko & N.A. Krus
Sadykov
Maloletkin
Kisiliev, Ryabchinsky & Kostin
S.P. Tutushkin
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 -3کودتای ماه سپتمبر (سنبله )۱٣۵٨
حکومت صد روزۀ حفیظ اهلل امین
پ .یو .دراگیالیس (نام مس��تعار «روموف») مشاور ش��خصی امین در مسایل مالی و برنامه ریزی،
امین را مردی با اس��تعداد و از نظر فکری پخته ،ولی س��نگدل و جاهطلب وصف کرد .او معتقد بود که
امین تالش دارد قدرت را به دست خود تمرکز دهد .مناسبات باهمی امین و دراگیالیس خیلی خوب بود.
دراگیالیس درمورد کار قبلی خود به امین گفته بود .وی در مقام نمایندۀ دایمی جمهوری سوسیالیس��تی
شوروی لیتوانیا در شورای وزیران اتحاد شوروی با رهبران ردۀ اول شوروی دیدارهایی کرده بود .امین از
وی پرسید «آیا زیر دست رفیق کاسیگین بودی؟» و وقتی دراگیالیس جواب مثبت داد ،امین کنایهآمیز
گفت« :پس استثناییترین فرد در افغانستان هستی!»
تا جایی که به رش��د و انکش��اف افغانس��تان ارتباط میگرفت ،امین ترجیح میداد تجربۀ منگولیا را
سرمشق قرار دهد .وی چنین توضیح داد« :میدانی ،در حال حاضر مانند کودک نوزاد نارسی هستیم که
باید از هرگونه گند و عفونت س��رمایداری و راه رش��د سرمایهداری محافظت شود .این نوزاد نارس هنوز
در آوان روزگار خود قرار دارد .ما هنوز نیرومند نشدهایم و نمیتوانیم سرمایهداری خصوصی را به کشور
خود راه دهیم .رشد و انکشاف افغانستان را چون رشد و انکشاف یکی از جمهوریتهای اتحاد شوروی
بپندارید .بگذارید چنین انگاشته شود که افغانستان جمهوریت شانزدهم شوروی است».
باری در جوالی  ۱٩٧٩امین مس��ئلۀ س��پردههای پولی افغانی در بانکهای خارجی را مطرح کرد.
«میخواهم چیزی برای تان بگویم چون شما مشاورم هستید .ما در بیست بانک خصوصی در کشورهای
مختلف جهان  ۴٠٠ملیون دالر داریم .این پول صرف در صورتی کش��یده ش��ده میتواند که چکهای
برداش��ت پول به امضای س��ه تن امضا کنندۀ قب ً
ال اختیاردادهشده رسیده باشد .نمیتوانیم این اشخاص
قب ً
ال معرفی ش��ده را اجازه دهیم به بیرون کش��ور س��فر کنند ،چون بیم آن میرود که از صالحیتی که
دارند استفاده کنند و پول از دست ما برود .آیا ممکن نخواهد بود ،ترتیبی بسازیم تا خودم چکها را امضا
کنم و پول را بکش��یم؟» امین برای لحظهیی مکث کرد و سپس افزود« :اگر منحیث صدراعظم کشور
امضا کنم؟» وقتی از وی بهصورت مش��خص پرس��یده شد که آیا پول به دولت تعلق دارد یا به شخص
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خ��ودش ،ج��واب داد که به دولت« .الکن چگونه میتوانیم آن را به دس��ت آری��م؟» وی از دراگیالیس
خواس��ت تا دریابد که آیا میش��ود بهجای آن سه امضاکننده خودش امضا کند؟ دراگیالیس چنین نتیجه
گرفت« :اگر فرض را برآن بگذاریم که امین نه تنها آرزو دارد بلکه واقع ًا قصد دارد تا به هر وس��یلهیی
که شده آن  ۴٠٠ملیون دالر را به دست آورد ،پس آیا من ومترجم هر دو شاهدان خطرناک بر نقشههای
یک ماجراجو نیستیم؟»
کیجیبی این گفت و شنود را خیلی شگفتانگیز یافت .آیا امین نقشه میکشید تا پول را برداشته
و پنهانی ردپا گم کند؟ سرکشی امین به جایی رسیده بود که دیگر از ادارۀ کیجیبی خارج میشد!
دوس��ت(( ((10ایجنت با نام مستعار «پیرس») در دیدارها و گفتگوها به تکرار میگفت که نظریات و
خواس��تهای یک یا دو نفر بر همه حزب مستولی است و همه اعضای دیگر حزب کورکورانه به دنبال
آنه��ا روانن��د .وی اظهار نظر میکرد که باید ترهکی کمک کند تا به امین کاری دارای اهمیت کمتری
داده شود ،یا از آن هم بهتر این که به تقاعد و بازنشستگی سوق داده شود.
دفتر نمایندگی کیجیبی و اقامتگاه آن با گذشت هر روز در برابر چنین مشورهها گوش شنواتر پیدا
میکردند .آنها به گردآوری معلومات درمورد رخدادهای مش��کوک و زیانبار زندگی امین آغاز کردند و
تصمیم گرفتند این روال را ادامه دهند .امین در امریکا با نعمتاهلل پژواک دوست دیرینۀ زمان دانشگاه
خود که مخالف کمونیزم و قب ً
ال وزیر معارف بود ،روابط دوستانه داشت و چندین بار باهم بزم بادهنوشی
راه انداخت��ه بودند .در راه برگش��ت از امریکا امین توقفی در اروپا ک��رد و با ایجنت امپریالیزم علیاحمد
پوپل سفیر افغانستان در بن دیدار کرد .در کابل وی با سرور ناشر ،رئیس شرکت سهامی سپین زر که
با ظاهر شاه تماس نگهداشته بود ،رفت و آمد داشت و ناشر در کارزار انتخاباتی به امین مساعدت مالی
میکرد .بعد از کودتای ثور ،امین ناشر را از زندان رها ساخته یک عراده موتر با دریور در اختیارش قرار
داد .امین همچنین در اتاق خاصی در هوتل سپینزر دیداری داشت با جنرال جیالنی طوطاخیل و یک
فرد امریکایی که هویتش شناخته نشد.
امین به پیشنهاد ترهکی به عضویت در کمیتۀ مرکزی ح.د.خ.ا .کاندید گردید .کارمل با این نامزدی
مخالفت نشان داد .میان شان سخنان آتشین رد و بدل شد و امین کارمل را با تفنگچه تهدید کرد.
در س��ال  ۱٩٧٨امین با حسین پاینده که همسر امریکایی داشت ،در نیویارک مالقات کرد .حسین
پاینده در برابر احزاب کمونیست هند ،پاکستان ،عراق ،حزب تودۀ ایران و سازمان آزادیبخش فلسطین
موضعگیری کینهتوزانه داشت.
در جون  ،۱٩٧٩رئیس هیئت تجارتی ش��وروی در افغانس��تان یو.گ .بوالخ (((10مالقاتی داش��ت با
( ((10شاه محمد دوست ،معین وزارت امور خارجه (پاورقی نسخۀ انگلیسی بدون ذکر مأخذ)
(Yu. G. Bulakh ((10
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ی.پ .مدیانیک (((11معاون ریاست ریاست عمومی اول کیجیبی .در طی این دیدار بوالخ نظر مامورین
ارشد شوروی در کابل مبنی بر ضرورت تغییر جذری سیاسی در رهبری افغانستان را ابراز کرد .نخستین
گام در این جهت دورساختن امین از قدرت و بهوجودآوردن فضای اعتماد و نیکخواهی در همه سطوح
ارگانهای اقتصادی و حزبی بود .پرچمیها که تا حدی تجربۀ حکومت داری داش��تند ،میتوانس��تند در
این امر نقش مهمی داشته باشند« .آنها احتما ًال خواهند توانست با مردم و با روحانیون مناسبات خوب
برقرار س��ازند .وظیفۀ عمدۀ اتباع ش��وروی در افغانستان این اس��ت که مواظب باشند کابل روابط سنتی
دوستانه و همسایگی نیک با اتحاد شوروی را تغییر ندهد».
ایوانوف و اوسادچی تلگرامی به مرکز فرستادند و متذکر شدند که به تاریخ  ۱٦جون  ۱٩٧٩ترون
رئیس دفتر ترهکی با وسلکوف( ((11رئیس گروه مشاورین شوروی در اپارتمان وسلکوف مالقات کرد .در
این دیدار ترون اظهار داش��ت که یک گروه ضد امین مش��تمل بر اسلم وطنجار وزیر دفاع ،سید محمد
گالب زوی وزیر مخابرات ،ش��یرجان مزدوریار وزیر داخله و اس��داهلل سروری رئیس اگسا تشکیل شده
بود .این وزیران شخص ًا درمورد وضع کشور به ترهکی گزارش میدادند .امین اصرار داشت که آنها به
خودش گزارش دهند چون رئیس ش��ورای وزیران او بود نه ترهکی .س��روری امین را نزد بوگدانوف به
باد انتقاد گرفته بود.

(((11

ایوانوف و اوسادچی ابراز نظر کردند که «بهترین شیوه و روش برای ما در چنین وضعیتی اینست تا
از ترهکی که از نامۀ دفتر سیاس��ی کمیتۀ مرکزی حزب کمونیست اتحاد شوروی استقبال کرده و آن را
کمک مستقیم در راه رسیدن به هدفش یعنی استقرار رهبری جمعی در جمهوری دموکراتیک افغانستان
خوانده است ،جانبداری نماییم ».دقیق ًا یک ماه بعد ایوانوف و اوسادچی نظر خود درمورد وضعیت رهبری
افغانستان را به ماسکو چنین اطالع دادند« :رهبری جمعی اص ً
ال وجود ندارد .ترهکی و امین خود تصمیم
میگیرند بدون اینکه از اعضای دیگر کمیتۀ مرکزی ح.د.خ.ا .استش��اره کنند .س��ید محمد گالبزوی
و علی ش��اه پیمان س��رقوماندان ملیشیای خلقی( ((11آشکارا ناخش��نودی خود را از امین بیان میکنند».
ایوانوف و اوس��ادچی فکر میکردند که امین قصد دارد قدرت را غصب کند« .وی مخالف تسوید قانون
اساس��ی و تأسیس ارگانهای محلی به شکل ش��وراهای انقالبی مردم است .امین نامۀ کمیتۀ مرکزی
حزب کمونیس��ت اتحاد ش��وروی به رهبری افغانستان را بیانگر خواس��ت آنها مبنی بر محدودساختن
آزادی عمل وی در نبرد بیامان علیه ضد انقالب میپندارد .او میخواهد افراد خود را در ماسکو داشته
باش��د .از جملۀ پنج عضو دفتر سیاس��ی کمیتۀ مرکزی که دو تای آن خود ترهکی و امین اند ،امین از

(Ya. P. Medyanik ((11
( ((11سید داؤد ترون ،از یاران و ارادتمندان خاص حفیظ اهلل امین .در طی حکومت صد روزۀ حفیظ اهلل امین نام شهر
جالل آباد بیاد جان باختن ترون برای امین رسماً به «ترون ښار» تغییر داده شده بود – .برگرداننده
(Veselkov ((11
( ((11کذا فی االصل
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پش��تیبانی دو عضو دیگر یعنی شاه ولی( ((11و محمود سوما( ((11برخوردار است .از جملۀ  ٣٠عضو کمیتۀ
مرکزی  ۱۴عضو و از جملۀ  ۱٧عضو حکومت  ۱۱تن آنها طرفدار و پشتیبان امین اند».
ایوانوف و اوس��ادچی چنین نتیجهگی��ری کردند« :بدین ترتیب ،بهب��ود در وضع رهبری جمهوری
دموکراتیک افغانس��تان امروز تا حد زیادی وابس��ته به نورمحمد ترهکی اس��ت .چنین بهبودی ناممکن
خواهد بود مگر اینکه اصل رهبری جمعی پذیرفته ش��ده و جلو آرزوی امین برای حکمروایی تکفردانه
گرفته ش��ود ».نکتۀ دیگر در ابراز نظر ایوانوف و اوسادچی آن بود که امین نتوانسته بود مناسبات کاری
سالمی با پوزانوف برقرار کند .واضح نیست که چرا برعکس آن نبوده چون پوزانوف به امین اعتماد نامه
آورده بود ،نه برعکس آن!
ب��ه روز اول س��پتمبر  ۱٩٧٩کیجیبی نظر خود درم��ورد راههای ممکن فایقآمدن ب��ر وضع بحرانی
افغانستان را به باالترین مقامات دولت شوروی بیان داشت .یادداشت دادهشده تصریح کرد که حکومت
ترهکی و امین آش��کارا اتوریتۀ خود را در بین مردم از دس��ت میداد و مردم به گونۀ فزاینده احساس��ات
ضدش��وروی پیدا میکردند .مشورهها و پیشنهادهای نمایندگان شوروی در سطوح مختلف به ترهکی و
امین مبنی بر کار بیش��تر با تودهها به منظور دادن قاعدۀ وس��یع اجتماعی به رژیم تقریب ًا در کل نادیده
گرفته میش��د .ترهک��ی و امین برای حل همه پرابلمهای داخلی بر نی��روی نظامی اتکا میکردند و به
مجازاتهای کتلوی ناحق و غیرموجه ادامه میدادند .امین سازمانده عمدۀ این سیاست بود.
یادداشت توصیههای ذیل را پیش کشید:
 -۱راهی باید یافت تا امین از رهبری کش��ور برکنار گردد ،چون سیاس��ت داخلی غلطی را پیش میبرد.
وی باید شخص ًا مسئول اقدامات غیرموجه مجازات کتلوی و ناکامی سیاستهای داخلی دانسته شود.
 -۲بای��د ترهک��ی به اهمیت ایجاد یک حکوم��ت ائتالفی دموکراتیک که اعضای ح.د.خ.ا .به ش��مول
پرچمیها در آن نقش اساس��ی داش��ته باش��ند ،متقاعد ساخته ش��ود .نمایندگان وطنپرستان از اقشار
روحانیون و قبایل و نمایندگان اقلیتهای ملی و روشنفکران باید به حکومت راه داده شوند.
 -٣زندانیان سیاس��ی بخصوص اعضای جناح پرچم که به ش��کل غیرقانونی دستگیر و زندانی شدهاند،
باید رها و اعادۀ حیثیت شوند.
 -۴بای��د ی��ک دیدار غیررس��می( ((11با ببرک کارمل رهب��ر جناح پرچم که به جمهوری سوسیالیس��تی
چکس��لواکیا مهاجرت کردهاس��ت ،جهت بحث روی اس��تقرار وضع داخلی در جمهوری دموکراتیک
( ((11داکتر ش��اه ولی ،از پیروان سرس��خت حفیظ اهلل امین و وزیر صحیه در اولین کابینۀ بعد از  ٧ثور .پس از قتل
ترهکی بدس��ت امین و امینیان در س��پتمبر  ،۱٩٧٩داکتر ش��اه ولی س��مت معاون حفیظ اهلل امین را در اموز حزبی و دولتی
داشت – .برگرداننده
( ((11محمود سوما ،وزیر تحصیالت عالی در اولین کابینۀ پس از کودتای ثور – برگرداننده
( ((11در اصل واضح نیست که منظور مالقات غیر رسمی بین ترهکی و کارمل است یا بین کارمل و رهبران شوروی.
– برگرداننده

کـیجـیبـی در افغـانســتان

39
افغانستان راه انداخته شود.

 -۵در صورتی که وضع بحرانی در کش��ور به وخامت گراید ،باید هیئت رهبری احتیاطی برای ح.د.خ.ا.
تدارک دیده شود.
برخی از این پیشنهادات شالودۀ سندی شدند که بهخاطر مالقات برژنف با ترهکی به روز ۱٠سپتمبر
تس��وید گردید .به نمایندگی ش��وروی درهاوانا هدایت داده شد تا مالقاتی را با ترهکی سازماندهی کند
و در طی آن از ترهکی بخواهد تا س��ر راه برگش��ت خود به کابل بهخاطر یک مالقات مهم با برژنف در
ماسکو توقف کند.
برژنف به روز  ۱٠س��پتمبر با ترهکی دید و با متانت و وقار یادداش��تی را که کیجیبی تهیه کرده
بود و مش��ترک ًا توسط اندروپوف ،اوس��تینوف( ((11و گرومیکو تصویب شده بود برخواند .در این یادداشت
از بیم رهبری شوروی درمورد وضع در افغانستان ،ح.د.خ.ا .و رهبری آن صحبت شده بود .نکتۀ عمدۀ
یادداشت چنین بود:
«وظیفهی��ی را ک��ه مقابل ش��ما ،رفیق ترهکی ،دارم ب��ه خوبی انج��ام داده نخواهم بود اگر
موضوع دیگری را که نه تنها برای رفقای ش��وروی تان بلکه براس��اس معلوماتی که داریم
ب��رای اعضای ح.د.خ.ا .نیز منبع نگرانی زیاد اس��ت ،مطرح نکنم .نقش خاص ش��ما ،رفیق
ترهکی ،منحیث منشی عمومی کمیتۀ مرکزی ح.د.خ.ا .در رهبری حزب و دولت در شرایط
انقالب افغانستان قابل درک است ،اما تمرکز قدرت بیحد در دست دیگران ،حتا نزدیکترین
دس��تیاران تان ،میتواند برای سرنوشت انقالب خطرناک باشد .مصلحت نخواهد بود کسی
موقف خاصی در رهبری کش��ور ،قوای مس��لح و ارگانهای امنیت دولتی داش��ته باش��د».
(فورمول آزموده شده برای استبداد و خودکامگی!)
این دستور مستقیم و آشکاری بود به ترهکی تا خود را از شر امین خالص کند .نمایشنامۀ یک درامۀ
سیاس��ی با اجازۀ آوردن آن به روی صحنۀ زندگی واقعی برای ترهکی داده ش��ده بود .رهبری ش��وروی
تصمیم گرفته بود تا امین را دستپاک قرار دهد و گناه همه اشتباهات ،ناکامیها ،و جنایاتی را که از نظر
سیاسی و نظامی واقع شده بود ،به گردن او بیندازد.
ترهک��ی پیش از این که به کابل پرواز کند با ا.و .پتروف ،رابط س��ابقش با کیجیبی مالقات کرد.
وقتی ترهکی به قدرت رس��ید اعضای اقامتگاه کیجیبی او را به ش��وخی بهجای «نورمحمد ترهکی»
«نیکوالی میخائیلوویچ تره کانوف» نام گذاشتند( .تره کان در زبان روسی مادر کیکان را گویند).
هیئت رهبری افغانس��تان همه جهت اس��تقبال از ترهکی به فرودگاه کابل آمده بودند .ترهکی بدون
( ((11مارشال دمیتری اوستینوف  ،Dimitriy Ustinovاز  ۱٩٧٦تا  ۱٩٨۴وزیر دفاع اتحاد شوروی – برگرداننده
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درنگ به پیادهسازی دستورهای برژنف آغاز کرد .جلسۀ شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان
به روز  ۱۱سپتمبر انعقاد یافت و در آن ترهکی با رضائیت عمیق از مالقات خود با برژنف گزارش داد ولی
موضوع اصلی گفتگو را طبع ًا پنهان نگهداش��ت .ترهکی درمورد کنفرانس سران دولتها و حکومتهای
کشورهای غیرمنسلک در هاوانا و مالقاتها و صحبتهایی که در آنجا انجام داده بود ،صحبت کرد .در
همان روز ترهکی با پوزانوف نیز دیدار کرد .حوادث به سرعت انکشاف میکرد.
پوزانوف ،ایوانوف و گوریلوف به دفتر سیاسی کمیته مرکزی حزب کمونیست اتحاد شوروی اطالع
دادند که مناسبات بین ترهکی و امین به گونۀ چشمگیری رو به خرابی میرفت .آنها به روز  ۱٣سپتمبر
نوشتند:
«در مالقاتی به روز  ۱۲سپتمبر به تعقیب برگشت ترهکی به کابل ،امین درمورد وضع کشور
و حزب به ترهکی گزارش داده به تأکید متذکر ش��د که در هنگام غیابت ترهکی سؤ قصدی
علیه او راه انداخته ش��ده بود که عاملین آن گالبزوی وزیر مخابرات ،سروری رئیس اگسا،
وطنجار وزیر داخله و مزدوریار وزیر س��رحدات بودند .وی موضوع برکنارسازی این اشخاص
از پس��تهای ش��ان و مجازات آنان را مطرح کرد .ترهکی کوشش کرد امین را متقاعد سازد
ک��ه معذرت این اعضای حکومت را بپذیرد و موضوع را پایان یافته بینگارد ،ولی امین قبول
نکرد ».پرآش��کار ب��ود که ترهکی از پیش موض��ع خود را تعیین کرده ب��ود .وی به گزارش
مفصلی که س��روری از دیدگاه رهبری جمهوری دموکراتیک افغانس��تان در این مورد ارائه
کرد ،گوش فراداد .سروری در گزارش خود تأکید کرد که آغازگر مبارزۀ درونی در حزب جز
امین کسی نبود.
«به روز  ۱٣س��پتمبر ترهکی از امین دعوت کرد تا گفتگو درمورد نورمالس��ازی رهبری را
ادامه دهند .وقتی امین دریافت که گالبزوی ،وطنجار و مزدوریار نیز به این گفتگو دعوت
ش��ده بودند ،از اشتراک بهصورت قطع خودداری کرد و حتا وقتی ترهکی ذریعۀ تلفون وعده
کرد که همه مخالفینش را از مقامات ش��ان عزل خواهد کرد و گفت که آماده اس��ت بپذیرد
ک��ه امین منش��ی عمومی کمیتۀ مرکزی ح.د.خ.ا .گردد ،نیز فک��ر خود را تغییر نداد .پس از
این مکالمه با ترهکی ،امین جانداد رئیس گارد ملی و یعقوب لوی درس��تیز قوای مسلح را به
دفت��ر خود احضار کرد و به آنها امر کرد که هیچگونه امر و هدایت ترهکی را تعمیل نکنند.
امین اعالم کرد که از سمت صدارت دست کشیده ،وزیر دفاع و مسئول همه نیروهای مسلح
خواهد بود .اس��داهلل امین که معین وزارت خارجه ،منش��ی کمیتۀ شهری شهر کابل ح.د.خ.ا.
و خویشاوند امین بود ،همه وقت خود را در ساختمان کمیتۀ حزبی شهری گذشتاند .به همه
طرفداران امین امر ش��د تا در جایگاههای خود باقی مانده با حفیظاهلل امین و اس��داهلل امین
تماس و ارتباط دوامدار خود را نگهدارند.
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س��اعت  9:30ش��ب  ۱٣س��پتمبر وضع بحرانی بود و امکان آن میرفت که امین واحدهای
نظامی وفادار به خود را امر کند تا علیه ترهکی سالح بردارند .هردو گروه کوشش میکردند،
جانب��داری ما (ش��ورویها) را جلب کنند .ما در قس��مت خود مصرانه پافش��اری میکردیم
که وضع در رهبری جمهوری دموکراتیک افغانس��تان باید براس��اس خط مشی حزبی یعنی
بهصورت دس��تهجمعی نورمال ساخته ش��ود .در عین زمان ما کوشش میکردیم تا اعضای
هردو گروه را از اقدام شتابزده و سنجیده نشده باز داریم».
در تلگرامی که عنوانی اندروپوف فرستاده شد ،چنین آمده بود:
«ترهکی باز هم کوش��ش کرد امین را متقاعد س��ازد تا به محل بود و باش��ش بیاید اما امین
رد کرد و اعالم نمود که همه خواستهایش باید پذیرفته شوند ورنه دست به اقدامات فعال
خواهد زد .ترهکی جواب داد که این یک دسیس��ه اس��ت و مذاکرات قطع گردید .س��روری،
گالبزوی ،وطنجار و مزدوریار به س��اعت  7:30ش��ام روز  ۱٣س��پتمبر به سفارت شوروی
آمدند .س��روری از نام ترهکی تقاضا کرد که گروهی از رفقای ش��وروی رخصت داده شوند تا
در عملیات دس��تگیری امین کمک کنند .آنها دلیل این درخواس��ت را چنین توضیح کردند
که هواخواهان حفیظاهلل امین در گارد خانۀ خلق( ((11موجود بودند و بنابر آن نمیشد بر آنها
اعتماد تام کرد .س��اعت  9:20ترون رئیس دفتر ش��ورای انقالبی ذریع��ۀ تلفون به نمایندۀ
شوروی اطالع داد که امین به محل رهایش ترهکی آمده و هردو مشغول مذاکره هستند .در
پاسخ به وی گفته ش��د که "سفیرکبیرشوروی پوزانوف ،ا.گ.پافلوفسکی(((11و ب.ی.ایوانوف
در ظرف یک ساعت باآنها دیدارخواهند کرد» ".
تلگرام بعدی ،این بار عنوانی برژنف ،اندروپوف و گوریلوف فرستاده شد .تلگرام چنین بود:
«به ساعت  9:00شام به وقت ماسکو روز  ۱٣سپتمبر به درخواست بوروی سیاسی از ترهکی
در محل اقامتش در خانۀ خلق دیدار کردیم .ترهکی به درخواست ما از حفیظاهلل امین دعوت
ک��رد و او هم فوراً آم��د( .وی در اتاق پهلو بود) .ترهکی و امین ب��ا دقت به اعالمیۀ رهبری
شوروی یعنی دفتر سیاسی و شخص رفیق برژنف گوش فرادادند .ترهکی گفت" :پیام خیلی
شایان توجه است و طبیعی است که رفقا و برادران شوروی ما چنین پیامی برای ما بفرستند.
ما طرفدار وحدت هستیم اما گاهی برخی مسایلی بروز میکنند که باید حل گردند .در روزگار
انقالب چنین میباش��د ،اما مش��کالت کنونی آنقدر بغرنج نیس��تند .من از رهبری شوروی
( ((11منظور ارگ ریاست جمهوری است – .برگرداننده
( Ivan G. Pavlovskiy ((11جنرال ایوان گ .پافلوفسکی معاون وزیر دفاع و قوماندان نیروهای زمینی اتحاد شوروی.
وی که در سال  ۱٩٧٩هفتاد و یک سال عمر داشت در سال  ۱٩٦٨کمی پیشتر از لشکر کشی اتحاد شوروی به چکسلواکیا
به ریاس��ت هیئتی به چکس��لواکیا رفته بود .در سال  ۱٩٧٩رئیس هیئت نظامی ش��وروی بود که مصروف دیدار از افغانستان
بود( .یادداشت ویرایشگر نسخۀ انگلیسی)
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بخاطر پیام هرچند کوتاه ولی بهموقع ،پرمحتوا و عمیق شان سپاسگزارم .پاسخ ما نیز کوتاه
است ،گرچه جا دارد درمورد این موضوع زیاد گفته شود»".
امین اعالم داش��ت که وی کام ً
ال با آنچه گفته ش��د موافق اس��ت و حتا در مالقاتی با رفیق
گرومیکو در بهار س��ال  ۱٩٧٨وی (حفیظاهلل امین) به وزیر امور خارجۀ اتحاد ش��وروی گفته
ب��ود که رفیق ترهکی رهبر ش��ناخته شدهاس��ت و او ،حفیظاهلل امین ،افتخ��ار دارد که پیرو
صدیق ترهکی است و اگر او ،یعنی حفیظاهلل امین ،قبل از ترهکی جان بسپارد با این آگاهی
به پیش��واز مرگ خواهد رفت که وظیفۀ خود را بهس��ر رساندهاس��ت و اگر ترهکی از خدمت
مادروطن درماند ،وی ،حفیظاهلل امین ،منحیث ش��اگرد وفادار ترهکی هر آنچه در توان دارد،
به خرج خواهد داد تا کار استاد خود را ادامه دهد».
در جریان گفت و ش��نود بعدی ما تأکید کردیم که وحدت حزب و رهبری کشور کلید اصلی
نی��ل به پیروزی بر دش��منان انق�لاب و اعمار زندگی نوین خواهد ب��ود .ترهکی با این گفته
موافقت نش��ان داد و گفت که رفیق برژنف با وی هنگام گفتگوی ش��ان در ماسکو به تاریخ
 ۱٠س��پتمبر به نحو خیلی قناعتبخش پیرامون ضرورت وحدت در حزب و رهبری س��خن
گفته بود .ترهکی بعداً از رفیق پافلوفس��کی خواست تا درمورد پیشرفت عملیات نظامی برای
آنها بگوید .به ما بعداً گفته شد که پیش از آمدن ما امین به ارادۀ خود نزد ترهکی آمده بود.
از قرار معلوم آنها باهم صحبت کرده و به توافق معینی رسیده بودند».
شب  13بر  14سپتمبر در محل سکونت ترهکی با آرامش گذشت .ترهکی و امین در اتاق خصوصی
رئیس ش��ورای انقالبی تا س��اعت یک پس از نیمه ش��ب به وقت محلی با هم نشس��ته بودند .به گفتۀ
جانداد قوماندان گارد خانۀ خلق ،امین سپس به محل رهایش خود رفت .جانداد گفت که حالت احضارات
گاردخانۀ خلق که محل اقامت ترهکی را پاس��داری میکرد در بامداد  14س��پتمبر رفع گردید ،اما پس
از تاریخ  13س��پتمبر به افراد مس��لح اجازه داده نمیشد ،داخل شهر گردند .ترهکی و امین هریک ذریعۀ
واحدهای تقویه شدۀ نگهبانان شخصی شان محافظت میشدند.
وزرایی که از  7:30ش��ام تا  11:55ش��ب  13سپتمبر را در سفارت ش��وروی گذشتاندند آن شب به
منازل خود –آن گونه که ترهکی توصیه کرده بود– نرفتند ،بلکه شب را در خانههای مخفی گذشتاندند.
چنانکه حوادث ش��ب  13بر  14س��پتمبر نشان داد ،نامۀ رهبری ش��وروی عنوانی ترهکی و امین که به
دس��ت پوزانوف ،پافلوفسکی و ایوانوف برای شان رسانیده شده بود ،نقش مهمی در آشتی آنها داشت.
ش��رایطی که این دو تن روی آن توافق کردند تا کنون دانسته نشدهاست ،اما میتوان گفت که امین از
دس��ت یازیدن به اعمال افراطی اجتناب کرد چون معتقد بود که جانب شوروی از هیچ اقدامی که وضع
رهبری افغانستان را وخیمتر سازد و خالف وحدت ح.د.خ.ا .باشد پشتیبانی نخواهد کرد .به گفتۀ جانداد:
«دیدار رفقای شوروی از ترهکی و امین در کاهش تشنج بین دو رهبر کمک کرد».
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به ساعت  12:40روز  13سپتمبر ایوانوف و بوگدانوف به درخواست امین برای دیدنش به ساختمان
وزارت دفاع رفتند .قرار اظهار صدراعظم ،امین و ترهکی به س��اعت  1:30بعد از ظهر روز  13سپتمبر از
طریق تلفون وضع رهبری افغانس��تان را مورد بحث قرار دادند .امین پافش��اری داشت که وزرای شامل
در توطئه و فعالیتهای فراکس��یونی ضد حزبی از مقامهای شان برکنار ساخته شوند .ترهکی با این کار
مخالف بود و پیش��نهاد کرد که وطنجار بهحیث وزیر دفاع و مزدوریار بهحیث وزیر داخله تعیین گردند.
امین این پیش��نهاد را رد کرد و گویا خواس��تار تش��کیل پلنوم کمیتۀ مرکزی یا جلسۀ اضطراری شورای
انقالبی ش��د .ترهکی اظهار داشت که او قصد ندارد این ارگانها را فرا خواند ،بلکه با صالحیتهایی که
دارد اقدام خواهد کرد .وی امین را به س��رپیچی از دس��تور متهم س��اخت و تهدید کرد که او را از همه
مناصبش بر کنار خواهد س��اخت .امین اطالع یافت که س��روری و دیگران به سفارت شوروی پناه برده
بودند ،بنابر آن در ش��امگاه  13س��پتمبر به محل اقامت ترهکی رفت .ترهکی از طریق ترون رئیس دفتر
ش��ورای انقالبی به وطنجار تلفون کرد و چیزی برایش گفت .س��پس امین تلفون را گرفته به وطنجار
گفت« :چرا گریختی؟ پنهان ش��دهیی؟ و تو خ��ود را قهرمان انقالب هم میخوانی!» وطنجار در جواب
گفت که هر چهار تن شان گفتگو میان ترهکی و امین را که به ساعت  1:30بعد از ظهر آن روز صورت
گرفته بود سرپیچی صدراعظم از اطاعت صدر ح.د.خ.ا .تلقی کرده و زندگی خودها را در خطر میدیدند.
امین و ترهکی سراسرآن شب تا ساعت  1:00بعد از نیمه شب (صبح  14سپتمبر) روی وضع موجود
بحث کردند و کوش��یدند راه مدارا بیابند .ترهکی اظهار آمادگی کرد که س��روری و گالبزوی را برکنار
س��ازد ،اما روی تقرریهای جدید برای وطنجار و مزدوریار اصرار میکرد .آنها روی این که چه کسی
رئیس اگس��ا تعیین شود با هم مناقشه داشتند .ترهکی ،عزیز اکبری رئیس بخش ضد جاسوسی را پیش
میکش��ید و امین ترون را میخواست .در صبحگاه  14س��پتمبر امین مدت زیادی در حضور ایوانوف و
بوگدانوف از طریق تلفون با ترهکی صحبت کرده پافش��اری داش��ت که هر چهار تنی که به توطئه علیه
او متهم بودند ،سبکدوش ساخته شوند .ترهکی روی گمارش دو تن آنها پا فشرده امین را به نافرمانی
مته��م س��اخت و او را به دفتر خود احض��ار کرد .امین به ایوانوف و بوگدانوف اظهار داش��ت که ترهکی
خواستهاس��ت تا او (امین) بدون س�لاح و نگهبان نزد وی برود و او از این دستور چنین استنباط میکرد
که خطر جدی او را تهدید میکند .امین از ایوانوف و بوگدانوف طالب مشوره شد که چه کند؟
او طرحهای ذیل را جهت غور و سنجش به آنها پیش کشید:
اگر به اقامتگاه ترهکی برود ،کشته خواهد شد .او گفت که اگر رفقای شوروی فکر میکنند که نفع
و خیر انقالب با اقدام او تأمین ش��ده میتواند وی آماده اس��ت از همه مقامهای خود استعفا داده کشور
را ترک کند ،در واقع به اتحاد ش��وروی برود یا حتا خودکش��ی کند .راه دیگر این است که ترهکی را در
محل اقامتش منزوی نگهدارد و با مشورۀ رفقای شوروی گامهای بیشتری در جهت نورمالسازی وضع
بردارد و در طول این مدت از نام ترهکی اوامر و هدایات صادر کند.
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امین اصرار داشت که وی در برابر اتحاد شوروی و حزب کمونیست آن جانفشان و پاکباز است و
آماده خواهد بود ،هر آنچه رفقای ش��وروی بخواهند ،انجام دهد .وی از پوزانوف ،پافلوفسکی ،ایوانوف و
بوگدانوف خواس��ت تا این س��ه( ((12طرح او را مورد مطالعه قرار دهند ،با ماسکو مشوره کنند و تا ساعت
 5:00بعد از ظهر روز  14سپتمبر یعنی  3:30بعد از ظهر به وقت ماسکو برایش پاسخ دهند .امین حالی
ساخت که وی در صورتی با ترهکی آشتی خواهد کرد که رئیس شورای انقالبی (ترهکی) تمام شرایطش
را بدون چون و چرا بپذیرد.
پوزانوف ،پافلوفسکی ،ایوانوف ،گوریلوف و بوگدانوف از جانب خود پیشنهاد کردند که امین کوشش
کند وضعیت رهبری افغانستان را نورمال ساخته بر پایۀ نامۀ رهبری شوروی و شخص برژنف از خرابتر
شدن وضع جلوگیری کند.
به س��اعت  5:20روز  14س��پتمبر تلگرام ذیل از جانب نمایندۀ مقیم کیجیبی در کابل به ماسکو
رسید:
«براس��اس معلوماتی که عزیز اکبری رئیس اگس��ا به ما دادهاس��ت ،صبح روز  14س��پتمبر
حفیظاهلل امین صدراعظم جمهوری دموکراتیک افغانس��تان به وی (عزیز اکبری) امر کرد تا
بهحیث رئیس سرپرست اگسا اشغال وظیفه کند .اکبری سپس به دستور صدراعظم به دیدن
اسداهلل امین معین وزارت خارجه رفت تا در ارتباط کار جدید خود هدایات بیشتر بگیرد .وی
در مدخل وزارت امور خارجه معروض تالشی دقیق قرار گرفت و خلع سالح گردید .اسداهلل
امین که خویشاوند نزدیک( ((12حفیظاهلل امین است از عزیز اکبری خواست تا به وظیفۀ خود
پرداخته و بدون اجازه از ساختمان اگسا بیرون نرود .در جواب این سوال که آیا اجازه دارد ،با
رفقای شوروی ببیند ،اسداهلل امین اظهار داشت که باید این کار را بکند .اسداهلل امین برایش
گفت که دار و دس��تۀ وطنجار – گالبزوی توطئهیی راه انداخته و دس��ت به دهشتافگنی
زده اعضای صدیق ح.د.خ.ا .را ناگزیر ساختند به اقدامات قاطع دست زنند».
اس��داهلل امین ،فقیرمحمد فقیر معین وزارت داخله و اش��خاص دیگری که با حفیظاهلل امین روابط
نزدیک داش��تند ،از مق��ر وزارت امور خارجه با والیات ارتباط مخابراتی برق��رار نموده به والیها اوامر و
هدایات صادر میکردند.
عزی��ز اکبری همچنین تاکید کرد که چنانچه اقدامات عاج��ل و قاطع برای مهارکردن امین اتخاذ
(((12
نگردد قتل عام عدهیی از اعضای ح.د.خ.ا .و تغییر و تبدیل اعضا و کارمندان ارگانهای ویژۀ افغانی
محتمل خواهد بود.
( ((12کذا فی االصل – برگرداننده
( ((12برادرزاده – برگرداننده
( ((12منظور دستگاه امنیتی و استخباراتی کشور است – برگرداننده
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کارکنان سیاس��ی و فرماندهان قوای مرکز ،لواه��ای  4و  5زرهدار و غند  190توپچی به امر امین
دستگیر و افراد وفادار به امین بهجای آنها تعیین گردیده بودند.
پوزانوف ،پافلوفسکی ،ایوانوف و گوریلوف به روز  15سپتمبر تلگرامی درمورد وضع در کابل به دفتر
سیاسی کمیته مرکزی حزب کمونیست اتحاد شوروی فرستادند.
«در ش��امگاه  14س��پتمبر صحبتی با حفیظاهلل امین داش��تیم که دو و نیم ساعت دوام کرد.
گفتگو دقیق ًا بر پایۀ اعالمیه رهبری شوروی ،دفتر سیاسی و ل.ا .برژنف انجام یافت .امین با
بیانات گزنده برضد ترهکی سخن گفت و او را متهم ساخت که در اوقات مختلف ،بخصوص
صبح روزی که وی (امین) بهخاطر مالقات با او (ترهکی) و با ما (ش��ورویها) به خانۀ خلق
رفت ،به س��ؤ قصد بر جان وی کوشیدهاست ،چنانکه هنگام باالرفتن از زینهها بهسوی دفتر
ترهکی ،نگهبان ش��خصی ترهکی ترون سریاور رئیس شورای انقالبی و بادی گارد حفیظاهلل
امین را که صدراعظم را مشایعت میکردند ،کشت.
در واق��ع ت��ا زمانی که مالقات با حفیظاهلل امین راه افتاد ،کودتا به انجام رس��یده بود .ش��ام
همان روز تعیینات جدید اعالم شد .امین اظهار داشت که ترهکی باید در جلسۀ پلینوم کمیتۀ
مرک��زی داوطلبان��ه از مقام منش��ی عمومی حزب بنابر دالیل صح��ی کنارهگیری کند ولی
میتواند بهحیث رئیس ش��ورای انقالبی باقی بماند .ما علیه برکنارس��ازی ترهکی مصممانه
موضعگیری کردیم ،اما امین روی پیشنهاد خود پافشاری کرد و گفت که حزب و اردو خون
ریخته ش��ده به دست گروه وزرای فراری و س��ؤقصدهای راه انداخته شده توسط ترهکی را
نخواهند بخشید.
«امین اظهار داش��ت که فردا 15 ،س��پتمبر ،تظاهراتی در سراسر کشور علیه ترهکی سازمان
داده خواهد ش��د و افس��ران اردو فریاد انتقام باال خواهند کرد .ما با وجود اصرار و استدالل
موجه نتوانس��تیم حفیظاهلل امین را متقاعد س��ازیم که بگذارد ترهکی منش��ی عمومی کمیتۀ
مرک��زی باق��ی بماند .امین به ما حالی کرد که اگر ترهکی داوطلبانه از مقام منش��ی عمومی
اس��تعفا ده��د در آن ص��ورت وی (حفیظاهلل امی��ن) عزت ،مصونیت و موق��ف او را منحیث
رئیس ش��ورای انقالبی تضمین خواهد کرد .ما اصرار کردیم که نباید هیچگونه تظاهرات یا
دستگیریهایی که وضع را وخیمتر سازد راهاندازی گردد و امین موافقه کرد که عجالت ًا این
کار را نخواهد کرد .قرار گذاشتیم که صبح  15سپتمبر صحبتهای خود را دامه دهیم».
به س��اعت  9:00وقت محلی صبح  15س��پتمبر ،عزیز اکبری رئیس جدید اگسا بوگدانوف را برای
مالقاتی عاجل به دفتر خود خواس��ت و نکات ذیل را به شکل محرمانه به اطالع وی رسانید :حفیظاهلل
امین منش��ی کمیتۀ مرکزی ح.د.خ.ا .و صدراعظم کش��ور در واقع به روزهای  13و  14سپتمبر کودتایی
را علیه ترهکی به س��ر رس��انده و سرانجام رهبری کشور ،حزب ،نیروهای مسلح و ارگانهای امنیتی را
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به دس��ت خود متمرکز س��اخت .نورمحمد ترهکی منش��ی عمومی حزب و رئیس شورای انقالبی ذریعۀ
س��ربازان گارد خانۀ خلق تحت فرماندهی جانداد ک��ه قرار معلوم از افراد حفیظاهلل امین بود ،در منزلش
تحت توقیف قرار داده شده بود.
در طول ش��ب  14بر  15س��پتمبر همه ارتباطات تلفونی و مخابراتی ترهکی با بیرون قطع گردید.
پیشتر از آن در بعد از ظهر  14سپتمبر ترهکی به اکبری گفته بود« :من تجرید شدهام و از انجام هرگونه
عملی ناتوانم .فقط مداخلۀ اتحاد ش��وروی میتواند مرا نجات دهد ،اما رفقای ش��وروی یقین ًا مرا نجات
نخواهن��د داد چون از عکسالعمل ایاالت متحده خوف دارند .من به حزب و مردم وفادار بودهام .اگر باز
ترا دیده نتوانم ،خدا حافظ ،فرزندم».
عکسالعمل ماس��کو سریع بود .کمیتۀ مرکزی حزب کمونیست اتحاد شوروی طی قطعنامۀ شماره
پ  168/6تاریخی  15سپتمبر  1979به پوزانوف ،پافلوفسکی ،ایوانوف و گوریلوف هدایت داد تا با امین
دیدار کرده و نظر اتحاد شوروی را به وی ابالغ و با تأکید مشوره دهند که هیچگونه اقدام سرکوبگرانه
علیه ترهکی ،خویشاوندان و طرفدارانش نباید رویدست گرفته شود و خودش نباید محکوم گردد.
پلنوم کمیتۀ مرکزی ح.د.خ.ا .بروز  16سپتمبر دائر گردید .ترهکی از مقامش منحیث منشی عمومی
حزب برکنار ساخته شده و حفیظاهلل امین بهجایش تعیین گردید .پلنوم در اتاقی در کنار دفتر مشاورین
نظامی ش��وروی در عمارت وزارت دفاع دایر گردید .ش��اه ولی بهمجرد ختم پلینوم به دفتر پافلوفسکی
و گوریل��وف رفت��ه و به آنها اطالع داد که ترهکی از همه پس��تها و مقامات��ش برکنار گردیده و امین
بهجایش بهحیث منشی عمومی حزب انتخاب گردیدهاست .مصوبات پلینوم درحالیکه  26عضو از جملۀ
 31عضو کمیته مرکزی حاضر بودند با اتفاق آرا صورت گرفته بود.
س��پس امین خودش به دیدن پافلوفس��کی آمد و اعالم داش��ت که بهحیث منش��ی عمومی حزب
انتخاب گردیدهاست .او گفت که به ساعت  3:00بعد از ظهر جلسۀ شورای انقالبی جمهوری دموکراتیک
افغانس��تان دایر خواهد گردید و در آن او بهحیث رئیس عالیترین ارگان دولتی کش��ور انتخاب خواهد
گردید.
شاه ولی وزیر جدید امور خارجه به روز  16سپتمبر سفیر کبیر پوزانوف را احضار و رسم ًا به او اطالع
داد که قطعنامهیی در جلس��ۀ پلینوم کمیتۀ مرکزی ح.د.خ.ا .به تصویب رس��ید که براساس آن ترهکی از
مقام منشی عمومی برکنار ساخته شده و عضویتش در دفتر سیاسی و کمیتۀ مرکزی حزب خاتمه داده
ش��د و به اضافۀ جنایات دیگر «بهخاطر فعالیتهای تروریس��تی ،قتل شش تن و اقدام به قتل حفیظاهلل
امین» از حزب اخراج گردید .شاه ولی به پوزانوف رسم ًا اطالع داد که امین منشی عمومی حزب انتخاب
گردید.
این حوادث تحت عنوان «وقایع روز  19س��پتمبر» در دفترچۀ یادداش��ت پوزانوف نیز درج اند .باید
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اذعان داش��ت که این یادداش��ت در بحبوحۀ حوادث به رش��تۀ تحریر در نیامدهاند ،بلکه با بازاندیشی در
روزهای پسین ،در ماه اکتوبر ،از نام سفیر به دست ریوریکوف( ((12سکرتر اول سفارت که نقش ترجمان
را نیز داشت ،در دفترچه یادداشت گردیدهاست:
«به روز  13سپتمبر  1979سفیر شوروی پوزانوف ،ا.گ .پافلوفسکی ،ب.س .ایوانوف و ل.ک.
گوریل��وف به پیروی از هدایت مرکز برای دیدار با ترهکی به محل اقامتش رفتند .ترهکی به
خواست ما از امین نیز دعوت کرد به ما بپیوندد .نمایندگان شوروی گفتند که رهبری شوروی
امیدوار اس��ت رهبران افغانستان دربرابر انقالب از خود احساس بزرگ مسئولیت نشان دهند
و صفوف خود را فشرده ساخته ،از موضع یکپارچگی و به گونۀ باهمی عمل نمایند .ترهکی
از آنها اظهار س��پاس کرد و گفت" :پیام شما گرچه مختصر ولی بهموقع ،پرمحتوی و همه
جانبهاس��ت .ما طرفدار یکپارچگی هس��تیم ،اما گاه گاه مس��ایلی بروز میکنند که باید حل
گردند".
امین گفت" :ترهکی رهبر شناختهش��ده اس��ت و وی (حفیظاهلل امین) افتخار پیروی از او را
دارد ....و اگر او ،یعنی امین ،پیش از ترهکی جان سپارد با این آگهی به پیشواز مرگ خواهد
رفت که وظیفۀ خود را ایفا نمودهاس��ت و اگر ترهکی از خدمت وطن درماند ،در آن صورت
وی (حفیظاهلل امین) بهمثابۀ شاگرد وفادار ترهکی هر آنچه در توان دارد ،به خرج خواهد اد
تا کار استاد خود را ادامه دهد".
به روز  14س��پتمبر همه باز هم با ترهکی در محل بود و باش��ش در خانۀ خلق دیدار کردیم.
ما گفتیم که وضعیت بازهم رو به وخامت رفته و ایجاب یکپارچگی رهبری در حزب و دولت
را میکن��د .ترهکی از ل.ا .برژنف و رهبران دیگر ش��وروی بهخاطر نگرانی ش��ان در ارتباط
سرنوشت انقالب افغانستان تشکر کرد ولی از ناسازگاری نظرش با نظر امین یادآور شد.
“من مدتها پیش متوجه ش��دم که امین به تمرکز قدرت به دست خویش گرایش دارد ولی
ب��ه آن اهمیتی نم��یدادم .اما این گرایش در این اواخر گونۀ خطرناکی بهخود گرفتهاس��ت.
امین توان پذیرش انتقاد را ندارد .هرکس��ی را که او را انتقاد کند ،مورد ضربه قرار میدهد
و حتا تا س��رحد قتل پیش میرود .وی در ارتباط نقش خود در رهبری انقالب و به پیروزی
رساندن آن مبالغه میکند ،شخصیت خود را میستاید و تبلیغ میکند .در درون دولت چنان
فضایی را به وجود آوردهاس��ت که وزیران بیم دارند خالف س��خنش ،سخن گویند و آزادانه
حرف زنند .امین در همهجا ،چه در حزب و چه در دولت ،مقامها و مناصب را به خویشاوندان
خود دادهاس��ت تا جایی که برادرزادهاش ،اسداهلل امین ُنـه مقام در بخشهای مختلف حزب
(D.B. Ryurikov ((12
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و دولت را در اش��غال دارد .یک خانواده بر همه کش��ور حکمرانی میکند ،درست مانند زمان
ظاهر شاه و داؤد ]...[ .برای رهبری حزب یک رهبر واقعی نیاز است ،نه یک زورگوی سوته
به دست ”.ترهکی چنین ادامه داد“ :من قبل از عزیمت جانب هاوانا شکهای خود را داشتم.
امین خیلی اصرار داش��ت که بروم و تأکید میکرد که رئی��س دولت باید به کنفرانس برود.
من ش��ک و تردیدهای خود را نادیده گرفتم و بههاوانا رفتم ،اما امین از رفتن با من س��ر
باز زد .وقتی از هاوانا برگش��تم ،سروری رئیس اگسا بیدرنگ برایم اطالع داد که امین سه
دسیس��ه را راه انداخت و هر س��ه بار توطئهها بهخاطری خنثی گردیدند که وی (سروری) به
امین درمورد آنها اطالع داد .امین درک میکرد که موضوع افش��ا ش��ده بود ،بنابر آن به
اف��راد خود هدایت میداد تا فعالیتهای توطئهگرانۀ خود را توقف دهند .با این هم ،امین به
جلسۀ شورای وزیران گزارش داد که وضع آرام و همهچیز رو براه است ،اما پس از جلسه نزد
من آمد و درخواس��ت کرد تا چار وزیر –وطنجار ،س��ید محمد گالبزوی ،شیرجان مزدوریار
و سروری رئیس اگسا– دستگیر شوند و یا بیدرنگ به نام سفیر به بیرون از کشور فرستاده
ش��وند .من قاطعانه مخالفت کردم و بازهم خواهان آش��تی و مدارا شدم .دیروز  13سپتمبر،
امی��ن بازهم درخواس��ت خود را تکرار کرد .لحن گفتگوی ما تند ب��ود .من برایش گفتم که
سرکوب رفقای خود را اجازه نخواهم داد .برایش گفتم که وی وزیران را ناگزیر ساختهاست
تا از بیم پیگرد و س��رکوب افرادش پنهان گردند .همه ش��واهد دال بر آن است که توطئه را
امین پیریزی کردهاست .در برابر این گفتهام که امین باید از اوامر من اطاعت کند چون من
سرقوماندان اعالی قوای مسلح و رئیس شورای انقالبی هستم ،امین نیشخندی زده و گفت
که اشتباه میکنم چون او یعنی امین فرماندهی ارتش را به دست دارد .در واقع امین قومانده
نظامی را به دس��ت خویش گرفتهاس��ت .وی به کمک افرادش در کمیتۀ حزبی ش��هر کابل
تدابیر اضافی گرفتهاست تا کنترول عام و تام بر شهر برقرار سازد .در چنین وضعی نمیتوان
امکان برخورد آشکار را رد کرد .اما من همچنان حاضرم با امین کار کنم ،به شرطی که وی
از سیاستهای سرکوبگرانۀ خود دست بردارد".
ما (شورویها) از جانب خود اظهار نظر کردیم که بهتر خواهد بود از حفیظاهلل امین خواسته
ش��ود تا مانند دیروز در صحبت شرکت کند .ترهکی بیدرنگ پذیرفت و به امین تلفون کرد
تا از او دعوت کند .امین گفت که به س��رو چش��م خواهد آمد .در جریان این که منتظر امین
بودی��م رفیق ایوانوف اظهار داش��ت ک��ه آوازههای مصری وجود دارند که امر کش��تن امین
بهمج��رد ظاهرگردیدن در خانۀ خلق داده شدهاس��ت .ترهکی گفت که این س��خن حقیقت
ندارد .چند لحظه بعد صدای شلیک ماشیندار خفیف در بیرون دروازۀ دفتر ترهکی شنیده شد.
رفی��ق گوریلوف به پنجره رفت و امین را در کنار دیوار محوطه در حال دویدن دید .نگهبان
شخصی ترهکی به داخل آمد و گزارش داد که امین و دیگران تازه بر پلکان پا نهاده بودند تا
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باال آیند .سید داؤد ترون سریاور رئیس شورای انقالبی (که از طرفداران امین بود) و وزیر
یاور امین در پیشاپیش قرار داشتند .براساس گفتۀ نگهبان شخصی ،ترون به نگهبانان گفت
ک��ه آنها رخصتند چون به آنها دیگر ضرورتی نیس��ت .نگهبانان گفتند که آنها نخواهند
رفت .در این اثنا ترون باالی یکی از نگهبانان تیر انداخت و فوراً از طرف آنها کش��ته ش��د.
یاور دیگر امین وزیر زخمی گردید.

(((12

ترهکی به امین زنگ زد و برایش گفت که آنچه واقع شده بود نتیجۀ سؤتفاهم بین نگهبانان
ب��ود ول��ی پ��س از آن که گوش��ی را بر جایش گذاش��ت ،ب��ه ما گفت که ای��ن یک عمل
تحریکآمیز بود.
پیش��نهاد گردید که با درنظرداشت وضع باید بیدرنگ به دیدن امین برویم .ترهکی موافقت
ک��رد .از دفت��ر ترهکی به امین زنگ زدیم و گفتیم که ما هر چار تن( ((12میخواهیم او را فوراً
ببینی��م .امی��ن گفت که منتظر ما خواهد بود و با کمال خورس��ندی ما را خواهد پذیرفت .در
مقابل زینه یک ماش��یندار خفیف روی زمین افتاده بود .محافظی به چش��م نمیخورد .وقتی
به پایین زینه رس��یدیم جس��د ترون را دیدیم که بر زمین افتاده بود .چندین مرمی به سر و
س��ینهاش اصابت کرده بود .رانندۀ سفیر شوروی که در کنار موتر در نزدیک مدخل محوطه
ایس��تاد بود به ما گفت که پیش از رس��یدن موتر امین ترون نزدش آمده و احوالپرسی کرده
ب��ود .بهمجرد رس��یدن امین هردو با چ��ار یا پنج نفر نگهبان ب��ه درون محوطه رفتند تا نزد
ترهکی بروند .چند لحظه بعد آواز ش��لیک ش��نیده شد .امین و نگهبانان که یکی از آنها زخم
برداش��ته بود به بیرون دویده داخل موترها ش��دند و از آنجا راهی گردیدند .نگهبانانی که در
بیرون بودند ،هیچ فیری نکرده بودند».
سجل گفتگو با امین ،صدراعظم جمهوری دموکراتیک افغانستان ،تاریخی  14سپتمبر 1979
ب��ه تعقیب دیدار ب��ا ترهکی و تیراندازی که ص��ورت گرفت ،بالفاصله ب��ه دیدن امین در
س��اختمان وزارت دفاع ش��تافتیم و مراتب تأثر عمیق خود را در ارتباط با حادثۀ س��وگانگیز
خانۀ خلق و همدردی عمیق خود را بهمناس��بت مرگ ترون که او را بهمثابۀ دوست راستین
اتحاد ش��وروی میشناختیم ،ابراز داشتیم .در این لحظه تک شلیک تانک از همان نزدیکی
به گوش رس��ید .امین مضطرب و آشفتهحال بود ،ولی به گرمی از ما استقبال کرد .بهخاطر
زنگهای بیوقفۀ تلفون که دم به دم میرسیدند ناممکن بود صحبت کنیم ،بدین سبب قرار
گذاشتیم دو و نیم ساعت بعد ،یعنی به ساعت  7:30شام با هم ببینیم.
( ((12نام یاور امین «وزیر» بود – برگرداننده
( ((12یعنی پوزانوف ،پافلوفسکی ،ایوانوف و گوریلوف – برگرداننده
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ما سر ساعت معینه رسیدیم .امین به ما درمورد حادثۀ خانۀ خلق گفت« :صبح امروز ترهکی
از من دعوت کرد تا نزدش بروم ،اما بدون محافظ ش��خصیام .من نپذیرفتم .س��پس امروز
بع��د از ظهر باز زنگ زد و مرا به صحبت دعوت کرد و گفت که رفقای ش��وروی همراهش
هستند .من بمعیت شش نگهبان به سواری دو موتر به خانۀ خلق رفتم .دو تن از محافظین
در مدخل محل رهایش ترهکی باقی ماندند و باقی با من یکجا وارد داالنی شدند که حوض
ش��نا در آن واقع است و س��پس بهسوی زینه رفتیم .ترون در پیش��اپیش گام برمیداشت و
من و یاورم وزیر پش��ت س��رش بودیم .وقتی ترون به پاگردان پی��ش از آخرین پلکان زینه
رس��ید رگبار گلوله شلیک شد .من بهصورت خم خم درحالیکه خود را نزدیک به دیوار نگه
میداش��تم ،پایین به داالن و از آنجا به بیرون دویدم .سپس برگشتم تا با محافظینم کمک
کنم ،وزیر را که زخمیشده بود بیرون کشیدم .موترم گویی بهصورت عمدی چاالن نمیشد،
بنابر آن به موتر دیگر س��وار ش��دیم و به وزارت دفاع آمدیم .من یقین دارم که هدف ش��ان
من بودم .میخواستند مرا بکشند .اضافه از صد فیر باالیم صورت گرفتهاست .حال شما خود
دیده میتوانید ترهکی چه میخواس��ت .من میدانستم که سؤقصدی بر جان من طرحریزی
ش��ده بود و حتا زمانی که ترهکی از هاوانا برگشت ،در میدانهوایی انتظار سؤقصد را داشتم.
امروز ترهکی میخواس��ت مرا بکش��د .او یقین ًا نمیخواست این کار در حضور رفقای شوروی
انجام گیرد اما مثلی که فراموش کرده بود امر داده ش��ده را فس��خ کند ،بدین سبب افرادش
شروع به تیراندازی کردند».
ما یکبار دیگر تأس��ف عمیق خود از وقوع این حادثه را ابراز داش��تیم و گفتیم که در شرایط
کنونی خونس��ردی و خویش��تنداری مهمتر از همه ملحوظات دیگر است و نباید اجازه داده
ش��ود ستیزه و درگیری باال گیرد .این را نیز یادآور شدیم که رهبران شوروی از ما بهصورت
خاص تقاضا کرده بودند تا به ترهکی و امین حالی سازیم که وحدت و یکپارچگی در شرایط
نهایت دشوار کنونی برای انقالب واقع ًا الزمی و اساسی است چون انشعاب در حزب و ارتش
تباهی به بار خواهد آورد .امین گفت که انقالب افغانس��تان یقین ًا تا زمانی که کمک رفقای
ش��وروی را با خود داش��ته باش��د ،میتواند بدون او به پویۀ خود به پیش ادامه دهد اما نکته
در این اس��ت که قوای مس��لح در حال حاضر اوامر ترهکی را نمیپذیرند ،درحالیکه اوامر او
(امین) را میپذیرند" .من قومانده همه فرقهها و قول اردوها را به دست دارم .دیروز ترهکی
میخواس��ت نفر خود یعنی وطنجار را به وزارت دفاع بفرستد اما کارگر نیفتاد .وقتی وطنجار
ب��ه فرقهها تلفون کرد و برای قوماندانان گفت ک��ه باید برای دفاع از انقالب و ترهکی خود
را آماده س��ازند ،من بهخاطرحفظ امنیت و جلوگیری از حمالت واحدهای تانک علیه خودم
دس��تور دادم تا قوماندان��ان لوای  ۴و قوای  ۱۵زرهدار برطرف گردن��د .وقتی ترهکی این را
ش��نید ،به من تلفون کرد و گفت حق ندارم چنین کاری کنم .من جواب دادم که وزیر دفاع
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حق دارد افسران تا رتبۀ جگرن را عزل و نصب نماید .ترهکی گفت که منحیث سرقوماندان
اعلی به من امر میکند به خانۀ خلق حاضر شوم .آنچه را در روز پیشتر برایش گفته بودم ،با
تأکی��د دوباره گفتم که فرمانده منم نه او و این که هیچکس از اوامر او اطاعت نخواهد کرد.
قوماندانان فقط از من اطاعت میکنند".
امین سپس گفت که پلنوم کمیتۀ مرکزی ح.د.خ.ا .که قرار است به زودی دایر گردد ،باوجود
مخالفت او(امین) ترهکی را از همه مقامهایی که دارد س��بکدوش خواهد کرد .ما گفتیم که
بغرنجبودن وضع را درک میکنیم ،اما الزم خواهد بود کمی صبر کرد و بهخاطر منافع علیای
حزب و دولت اجازه داد احساس��ات از جوش بنش��ینند .گفتیم رهبران ش��وروی عقیدۀ راسخ
دارند که ترهکی باید در رهبری حزب و دولت قرار داشته و امین پستهای خود را نگهدارد.
توزی��ع و توازن موجود نیروها در رهبری به امین صالحیت کافی و امکانات وس��یع میدهد
ت��ا برای خیر و صالح انق�لاب کار کند .بدین گونه وضعیت جاری با بهترین روحیۀ حزبی و
دولتی حل گردیده و رهبران (ترهکی وامین) براس��اس اظهارات خود شان بر اختالفات خود
فایق آمده و مانند سابق باهم یکجا کار خواهند کرد .اگر امین ترهکی را برکنار سازد ،عملش
قابل فهم نخواهد بود.
امین گفت که آنعده رفقای ش��وروی را که در افغانس��تان هستند ،بهمثابۀ افرادی میشناسد
که دارای بیش��ترین احساس مسئولیت میباشند ،بنابر آن آماده است هر مشورۀ آنها را حتا
درص��ورت موافقنبودن با آن بهصورت کامل بپذیرد ،اما نمیتواند مس��ئولیت عواقب آن را
به عهده گیرد و اضافه کرد که میتواند پیش��گویی کند که چه واقع خواهد ش��د .وی گفت:
"ح��زب میداند که باالی من بیش��تر از صد فیر صورت گرفته و ترون کش��ته شدهاس��ت.
درمورد س��ایر قربانیان دهش��ت ترهکی همه خبر دارند .در طی دو روز گذش��ته چار نفر به
ش��مول نزدیکترین همسنگرانم نواب( ((12و ستانه گل از اگسا کشته شدهاند و سورگل( ((12از
وزارت صحیه الدرک شدهاس��ت .حوادث این چند روز اخیر حزب را تکان دادهاست .رفقایم
در اردو خش��مگین اند و انتقام خونهای ریختهش��ده را میخواهند ،بنابر آن الزم اس��ت تا
چن��د روز دیگ��ر پلنوم کمیتۀ مرکزی ح.د.خ.ا .دایر ش��ود و در آن ترهکی بنابر دالیل صحی
از س��مت منشی عمومی کمیتۀ مرکزی ح.د.خ.ا .اس��تعفا دهد .ترهکی با داوطلبانه کناررفتن
موقف ارجمند خود را نگه خواهد داش��ت و مردم او را همچنان رهبر کبیر و بنیاد گذار حزب
خواهند خواند و برایش «هورا» خواهند کش��ید .ترهکی قدرت خود را با زورگویی به دس��ت
( ((12معاون اگسا – (یادداشت ویرایشگر نسخۀ انگلیسی)
( ((12این اش��خاص بی نام و نش��ان یاران نزدی��ک امین بودند که امین به یاد آنها ب��ا خودکامگی در دوران حکومت
صد روزۀ خود نام ش��هر لش��کرگاه را رس��ماً به «نواب ښ��ار» و نام شفاخانۀ جمهوریت را به «س��ورگل خځی روغتون» تغییر
داد – برگرداننده
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آوردهاست .وی به من اجازه نمیداد جلسات حکومت را گردانندگی کنم .وی همواره ستایش
و تجلیل شخصیت خود را پیش کشیده و سرانجام کارش به دهشتافگنی کشید .اردو کام ً
ال
بر ضد ترهکی موضع دارد و دربرابر پاییدنش در پست منشی عمومی کمیتۀ مرکزی ح.د.خ.ا.
اعتراض خود را بلند خواهد کرد".
ما (ش��ورویها) بازهم با تکیه و تأکید گفتیم که الزم اس��ت وحدت رهبری میان ترهکی و
امین حفظ گردد .امین گفت که میتواند کوش��ش کند تا ترهکی پس��ت منش��ی عمومی را
نگهدارد ،اما این کار نارضایتی زیاد چه که باعث بحران خواهد شد .وی بازهم با بیان شدید
علیه ترهکی س��خن گفت و از خودپرستی ،خودکامگی ،خودسری و سؤاستفادۀ او از ح.د.خ.ا.
بهخاطر مقاصد ش��خصیاش یاد کرد و گفت که ترهکی فضای ترس و ارعاب را در رهبری
حزب و دولت بهوجود آوردهاس��ت" .من هرچه برایش کردم ولی او پاداش��م را با سؤقصد بر
جانم برایم داد ".ما مس��ئلۀ تغییر در حکومت ،سبکدوش��ی وطنجار ،گالبزوی و مزدوریار و
تعیین افراد جدید را یادآور ش��دیم و این که اعالمیۀ دادهش��ده به تأیید این تغییرات از جانب
ترهکی اش��اره کرده بود .امین گفت که ترهکی مخالف برکناری این اش��خاص بود ،با آنهم
تصمیم گرفته شد تا سبکدوشی آنها و مقرریهای جدید حسب معمول با ذکر تأیید ترهکی
اعالم شود.
در پایان دیدار ما یکبار دیگر با جدیت درمورد ضرورت نگهداش��ت یکپارچگی حزب س��خن
گفتیم .امین گفت که او با درنظرداش��ت نظریات دوس��تان ش��وروی بازه��م با رفقای خود
صحبت خواهد کرد اما مطمئن نیست که کاری کرده بتواند .وی همچنان گفت که روز ۱۵
سپتمبر تظاهراتی در کابل علیه ترهکی راه انداخته خواهد شد .ما گفتیم که چنین اقدامی را
نهای��ت نامطلوب میدانیم و باید جلو آن گرفته ش��ود .امین وعده کرد که جلو آن را خواهد
گرفت[ .پایان سجل]
ساعت  ۱۱قبل از ظهر روز  ۱۵سپتمبر به صحبت خود با امین ادامه دادیم و برخالف تصمیم عزل
ترهکی از مقام منشی عمومی که میتوانست بر انقالب اثر منفی داشته باشد ،سخن گفتیم .امین گفت
که نگرانیهای دوس��تان ش��وروی خود درمورد سرنوش��ت انقالب را کام ً
ال درک میکند و میداند که
این نگرانی عاری از منافع خودخواهانه بوده ،مبتنی بر مصالح علیای مردم افغانس��تان اس��ت .وی گفت
که نظریات و پیش��نهادات دفتر سیاس��ی کمیتۀ مرکزی حزب کمونیس��ت اتحاد شوروی و شخص رفقا
برژنف و پوناماریف ،سفیر کبیر شوروی و سایر رفقای شوروی برای حزب و کشور افغانستان پرارزش و
پراهمیت اند ،اما ترهکی آنها را ناشنیده انگاشت و در جهت بمنصۀ اجرا گذاشتن آنها کاری نکرد .وی
اظهار داشت که او (امین) آماده است باری که وضع فعلی به هنجار درآید آنچه الزم و درکار است برای
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تحقق مش��ورهها وپیشنهادات رهبران شوروی انجام دهد تا اتحاد شوروی بتواند پشتیبانی سیاسی خود
از جمهوری دموکراتیک افغانس��تان را دریغ نداش��ته و همکاری بین نیروهای مسلح دو کشور استحکام
یابد .امین اظهار داشت که رفتن ترهکی از صحنه وحدت حزب را از بین نخواهد برد ،بلکه برعکس آن
را نیرومندتر خواهد ساخت .اگر ترهکی مقامهای خود را حفظ کند دورویی و دغلبازی پابرجا میماند و
خطر ستیزهها و کشمکشهای جدید همچنان باقی میماند.
وقتی از وی پرس��یده ش��د که چگونه گزارشی باید به دفتر سیاسی کمیتۀ مرکزی حزب کمونیست
اتحاد ش��وروی داده ش��ود ،امین در پاس��خ گفت که در حال حاضر همکاران نظامیاش تقاضا دارند تا
ترهکی از همه مقامهایش برکنار س��اخته ش��ود .او اضافه کرد که جلس��ۀ دفتر سیاس��ی ح.د.خ.ا .همین
چند لحظه پیش پایان یافت و در آن تصمیم گرفته ش��د که نباید دو نیرو دربرابر هم در درون رهبری
حزب وجود داش��ته باش��د .وقتی یادآور شدیم که همین ش��ب قبل وی به ما گفته بود که ترهکی مقام
رئیس ش��ورای انقالبی را نگه خواهد داش��ت ،حاالنکه اکنون میگوید که ترهکی باید از همه مقاماتش
سبکدوش ساخته شود ،امین اظهار داشت که تعداد زیاد رفقا در حزب و اردو این را میخواهند .ما یکبار
دیگر گفتیم که چنین تغییرات ش��تابزده نمیتوانند خردمندانه باش��ند و نباید عواقب سیاسی برکناری
ترهک��ی از رهب��ری ح.د.خ.ا .را به هیچ گرفت ،چون همه کش��ور او را به نام س��ازمانده و رهبر حزب و
انقالب میشناسد و این کار میتواند احساس جدی بیاعتمادی نسبت به حزب و رژیم بهوجود آورد .ما
خاطرنشان کردیم که حزب بضاعت چنین یک خانهتکانی را در حال حاضر ندارد و دشمنان میتوانند از
انشعاب در حزب و شک و تردیدهای شایع سؤاستفاده کنند و اینکه فروپاشی باورها و آرمانها موضوع
بس دشوار و جدی است که میتواند عواقب وخیم و غیرقابل پیشبینی داشته باشد.
امین وعده کرد که موضوع را با اعضای دفتر سیاسی و سایر رفقا یک بار دیگر به بحث بگذارد .وی
گفت که قرار است پلنوم کمیتۀ مرکزی ح.د.خ.ا .روز بعد یعنی  ۱٦سپتمبر دایر گردد تا موضوع را مورد
بحث قرار دهد .وی (امین) هنوز هم عقیده داش��ت که سبکدوشس��ازی ترهکی از همه مقامهایی که
داشت بهترین راه حل معضله بود و وی امیدوار بود که رفقای شوروی این را به گونۀ درست درک کنند.
امین گفت که محل اقامت ترهکی زیر محافظت شدید قرار دارد و به هیچکس اجازه داده نمیشود
به آن داخل شود .ما دریافتیم که خطوط تلفون او نیز قطع شده بودند و هیچ راهی برای دیدار با ترهکی
وجود نداشت.
روز  ۱٧س��پتمبر  ۱٩٧٩س��فیر کبیرپوزانوف ،پافلوفس��کی ،ایوانوف و گوریلوف با امین دیدار کردند
و مراتب ش��ادباشهای رهبران ش��وروی را بهمناسبت تقرر وی بهحیث منشی عمومی و رئیس شورای
انقالبی به وی رس��اندند .امین با ابراز س��پاس و تشکر درودهای گرم و تمنیات نیک خود را به رهبران
ش��وروی تقدیم کرد .بازدیدکنندگان به هدایت مرکز نظر و مش��ورۀ مؤکد رهبری ش��وروی را به امین
رس��اندند که نباید هیچگونه اقدام سرکوبگرانه علیه ترهکی ،خویشاوندان یا طرفدارانش صورت گیرد و

کـیجـیبـی در افغـانســتان

54

ترهکی نباید محکوم ش��ود .امین گفت «ببینیم که آیا این امکان دارد یا نه؟» آنها پرس��یدند که مقصد
وی از این کلمات چه بود؟ امین پاس��خ داد که وی به نظر رهبری ش��وروی احترام میگذارد ولی جای
افس��وس اس��ت که رفقای شوروی در جلسۀ پلنوم کمیتۀ مرکزی و جلسۀ شورای انقالبی در روز پیشتر
اشتراک نداشتند تا میدیدند چقدر مشکل بود اعضای کمیته مرکزی و شورای انقالبی را قناعت داد تا از
تقاضای خود مبنی بر مجازات شدید ترهکی صرف نظر کنند« .رفقای کمیتۀ مرکزی و شورای انقالبی
فقط وقتی با بیمیلی قبول کردند که به آنها گفتم که دوستان شوروی ما از فرمولی پشتیبانی خواهند
کرد که براس��اس آن اعضای کمیتۀ مرکزی ح.د.خ.ا .اس��تعفای ترهکی را به دلیل بیماری قبول کنند» .
(البته هیچگونه چنین چیزی در صحبتهای ما با امین ذکر نش��ده بود .ما در صحبتهای خود قاطعانه
روی این موضع پافشاری کرده بودیم که ترهکی منشی عمومی و رئیس شورای انقالبی باقی بماند).
امی��ن ادام��ه داد که ترهکی و خانوادهاش امروز زیر محافظت ش��دید به منزلش انتقال داده خواهند
ش��د .خانۀ شان نیز تحت محافظت شدید قرار خواهد داشت تا سؤقصدی بر جان ترهکی صورت نگیرد
چون امکان آن بهخاطر نفرت ش��دیدی که علیه ترهکی موجود است میرود ،اما ترهکی زندانی نخواهد
ش��د .وی گفت که خود را با دوس��تان ش��وروی در همکاری نزدیک قرار خواهد داد و گامهایی خواهد
برداش��ت تا کمبودهای شناختهش��دۀ (خود) را رفع کرده و سبک و ش��یوۀ کار خود را بهبود بخشد .وی
اظهار امیدواری کرد که دوستان شوروی از هیچگونه کمک در عرصۀ همکاری حزبی دریغ نکنند تا از
طریق آموزشدهی روحیۀ مارکس��یزم لنینیزم به اعضای حزب ،آنها بتوانند گامهای برگش��تناپذیر به
پیش بردارند .امین گفت که امیدوار کمک اقتصادی شوروی به افغانستان است و نیز این که در عرصۀ
نظامی به کمک رفقای شوروی به پیروزیهای جدیدی بر دشمن نایل شده شمار مشاورین و کارکنان
سیاسی ازدیاد یابند و امنیت دولت استحکام یابد.
جان��ب افغان��ی یعنی خود امین درم��ورد وقایع خانۀ خلق دیدگاه متفاوت��ی را ارائه کرد .این دیدگاه
متفاوت قس��م ًا در بیانیهیی تبارز یافت که معاون ش��ورای وزیران و وزیر خارجه شاه ولی به گردهمایی
سفرای کشورهای سوسیالیستی داد.
ش��اه ولی عضو دفتر سیاسی به روز  ٦اکتوبر سفرای کش��ورهای سوسیالیستی را به وزارت خارجه
دعوت و به آنها اطالع داد که توطئهیی که توس��ط ترهکی راه انداخته ش��ده بود ،کشف و خنثی گردید.
او چنین گفت:
«به روز  ۱۴س��پتمبر ترهکی از حفیظاهلل امین خواست تا نزدش برود اما به رفیق امین قب ً
ال
اطالع رسیده بود که اگر نزد ترهکی برود کشته خواهد شد ،بنابر آن امین از رفتن نزد ترهکی
ابا ورزید .س��اعت  ۵بعد از ظهر همان روز هنگامی که س��فیر شوروی با ترهکی بود ،ترهکی
یکبار دیگر از امین خواس��ت تا نزدش برود .س��فیر شوروی از طریق تلفون به امین اطمینان
داد که اگر نزد ترهکی برود هیچ پیشامد ناگواری واقع نخواهد شد اما امین قبول نکرد چون
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ترهکی اصرار داش��ت که امین بدون محافظ نزدش برود .باالخره ترهکی قبول کرد که امین
ب��ا محافظ نزدش برود .امین با همراهی یک نگهبان و س��ه ی��اور نزد ترهکی آمد .ترون در
پیش��اپیش و در عقبش س��ه تن نگهبان روان بودند اما آوانی که به دفتر کار ترهکی نزدیک
ش��دند ،نگهبانان ترهکی آتش گش��ودند و ترون را زخم مرگبار زدند .امین توانس��ت خود را
به بیرون برس��اند ولی باالی او نیز تیراندازی ش��د و فقط از برکت ازخودگذری و تیزهوشی
یاوران��ش که وی را در پناه دیوار به بیرون رهنمایی کردند بود که جان به س�لامت برد .در
طول این همه مدت سفیر شوروی با ترهکی در دفتر کارش موجود بود».
بیانیۀ شاه ولی بیدرنگ به ماسکو گزارش داده شد .از آن سو دستور رسید تا با امین دیدار صورت
گرفته و احتجاجی در ارتباط اظهارات ش��اه ولی صورت گی��رد و تکذیب آن مطالبه گردد .روز  ٩اکتوبر
س��فیر کبیر پوزانوف ،معاون وزیر دفاع جنرال پافلوفس��کی ،رئیس مش��اورین نظامی گوریلوف و رئیس
نمایندگی کیجیبی بوگدانوف به س��اعت  6:00ش��ام ب��ا امین مالقات کردن��د .نمایندۀ کیجیبی در
گزارشی به کریوچکوف( ((12رئیس ریاست عمومی اول کیجیبی ،گفتگو را چنین شرح داد:
«در پاس��خ به اظهارات ما در ارتباط با بیانات تحریکآمیز ش��اه ولی در گردهمایی س��فرای
کش��ورهای سوسیالیس��تی ،امین گفت که بدون تش��ریفات و بهمثابۀ یک رفیق و یک برادر
حرف خواهد زد و انتظار دارد رفقای ش��وروی نیز چنین کنند .امین گفت" :ش��ما ش��کایت و
ابراز نگرانی میکنید ،اما یقین ًا آنچه را اکنون میگویید ،میتوانس��تید قب ً
ال بگویید .ما چندین
بار با هم گفتگو کردیم اما پیش��تر از این ش��ما در این موارد هیچچیزی نگفتهاید .آنچه شاه
ولی به س��فرای کشورهای سوسیالیستی گفت بهخاطری گفته شد که همین را ما آشکارا به
دفتر سیاسی کمیتۀ مرکزی ح.د.خ.ا .گفتیم ،اما دوستان ما به ما چیزی نگفتند و حتا اکنون
هم ش��ما س��ه یا چهار روز پس از آن که شاه ولی س��خن زد ،اینجا آمدهاید .این اسفانگیز
است .شاید الزم بود رفقای شوروی ما به ما میگفتند ،چه بگوییم و چگونه رفتار کنیم".
وقتی نمایندگان شوروی آنچه را واقع ًا اتفاق افتاده بود توضیح کردند امین گفت" :یقین دارم
چنین نبود .ترهکی به من زنگ زد .سفیر شوروی از طریق ترجمان گفت که من میتوانم نزد
ترهکی بروم و باالیم فیر نخواهد ش��د .من کام ً
ال معتقدم که همین چیز گفته شد .گذشته از
آن ،رفقای افغانی با من در اتاق بودند و آنچه را میگفتم ،ش��نیدند .البته اکنون میتوان این
را انکار کرد .من حاضرم در برابر گفتههای رفقای ش��وروی گردن نهم .ما همیشه حاضریم
مشورههای آنها را درمورد مسایل دپلوماسی و روابط بینالمللی دنبال کنیم".
امین چنین ادامه داد:
(Kryuchkov ((12
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"صبح  ۱۴سپتمبر من وضعیت را به رفقا ایوانوف و بوگدانوف توضیح کردم .گفتم که آنها
میخواهند مرا بکش��ند .من همان روز با محافظ شخصیام نزد ترهکی رفتم .من روی بردن
نگهبان ش��خصی پافش��اری کردم ،چون بر خطر آگاه بودم .ش��ما خود دیدید که بیجا نبود.
مس��ئلۀ تلفون را قب ً
ال یادآور ش��دم .اگر رفقایی که با ترهکی بودند ،به یاد آورده نمیتوانند،
ترجمان باید به خاطر داش��ته باش��د چون قب��ل از واقعه با او به تلف��ون صحبت کردم .اگر
ترجمان نمیتواند این موضوع را همین اکنون تایید کند پس یقین ًا وقتی به سفارت برگردید
این را برایتان خواهد گفت و به یاد خواهد داد که چه واقع ش��د .به هر حال ،اعتقاد راس��خم
همین است .آیا اشتباه میکنم؟ آیا اشتباهم میتواند به جنبش جهانی کمونیستی زیان وارد
کند؟ اگر دفتر سیاسی کمیتۀ مرکزی حزب کمونیست اتحاد شوروی چنین میاندیشد ،پس
مش��ورۀ آنها را خواهم پذیرفت و هر آنچه رفقای ش��وروی بخواهند ،خواهم کرد .شاه ولی
هیچ گناهی ندارد .اگر توضیحی که من از حوادث به دفتر سیاسی و به پلنوم کمیتۀ مرکزی
ح.د.خ.ا .دادم ،اشتباه بود ،پس همه تقصیر به گردن من است ،چون من حوادث را مطابق به
باورهای خود ش��رح کردم .اگر سرنوشت من مرگ باشد ،با وجدان راحت خواهم مرد ،چون
هرچه کردم بر اس��اس اعتقاد خود کردم .اگر رفقای شوروی بخواهند ،پلنوم کمیتۀ مرکزی
ح.د.خ.ا .را فرامیخوانم و از س��مت منش��ی عمومی استعفا میدهم و میگذارم کس دیگری
انتخاب گردد .ش��اید اش��تباه کردم که این صورت رویداد را به دفتر سیاسی و کمیتۀ مرکزی
ح.د.خ.ا .گ��زارش دادم .بای��د این کار نمیش��د ،گرچه آنچه را که واقع�� ًا رخ داده بود ،برای
ش��ان گزارش دادم .رفقای ش��وروی نقطه نظر دیگری دارند و من به درک آنها از وقایع و
باورهای شان احترام دارم .ما به دوستان شوروی خود ارزش قایل هستیم و در مسایل روابط
بینالمللی و امور خارجی حاضریم مش��ورۀ ش��ان را درمورد این که چه باید گفت و چه نباید
گف��ت ،بپذیریم .تا جایی که به رخداد ارتباط میگیرد ،من احس��اس تقصیر و گناه نمیکنم،
چون فقط آنچه را احس��اس میکردم و باور داش��تم ،گفتم .و تکرار میکنم که ش��اه ولی در
این موضوع هیچ دخلی نداشت".
وقتی نمایندگان ش��وروی اصرار کردند که تصویر دقیقی از آنچه رخ داده بود باید داده شود،
حفی��ظاهلل امین گف��ت" :پس آیا باید رفقای خود را فرابخوانم و برای ش��ان بگویم که همه
آنچه ش��نیدند ،در واقع آن چیزی نبود که رخ داده بود؟ البته من به رفقای ش��وروی خیلی
احترام میگذارم .من آمادهام این کار را بکنم ،اما آیا کار درستی خواهد بود؟ ایا درست خواهد
بود جزوههای «س��ؤقصد ترهکی بر جان حفیظاهلل امی��ن و ناکامی آن» را که میان حزب و
اردو توزیع گردیدهاس��ت ،پس بس��تانیم؟ این جزوهها رخداد را به همینگونه ش��رح دادهاند.
واپسستانی آنها به من منحیث منشی عمومی و به همه حزب زیانبار واقع خواهد شد".
امین چنین ادامه داد" :اگرخواسته باشید دیگر هیچچیزی به هیچکسی در این مورد نخواهیم
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گفت .احس��اس میکنیم که رهبران ش��وروی پریش��انخاطر اند .ما در این هیچ مش��کلی
نمیبینیم ،گرچه این روایت خیلی پراهمیت اس��ت .ش��اید اش��تباهات و سؤتفاهماتی درکار
باش��د .یقین دارم که باورهای من درست اند ،اما در عین حال به باورهای رفقای شورویام
احترام میگذارم .پیشنهاد میکنم درصورتی خواسته باشید ،میتوانید نقطه نظر خود را اعالم
دارید و بیانات ما درمورد زمانی را که چهار وزیر ،گالبزوی ،وطنجار ،مزدوریار و س��روری
در س��فارت شوروی س��پری کردند ،رد کنید ".حفیظاهلل امین گفت که اگر شاه ولی تاریخ را
اشتباهی داده و بهجای  ۱٣سپتمبر  ۱۴سپتمبر گفته او (امین) معذرت میخواهد ولی خودش
در این زمینه شکایتی ندارد.
وقتی نمایندگان ش��وروی گفتند که دش��منان دوستی افغان–شوروی میتوانند از بیانیۀ شاه
ولی بهره برداری کنند ،امین اظهار داش��ت" :نترس��ید ،بگذارید مردمان واشنگتن بیایند و به
چش��م سر ببینند که نمیتوانند در دوستی ما خللی وارد کنند .دشمنان ما سراسیمه اند چون
دیگر امیدی ندارند .من قول میدهم که ما بهس��وی کمونیزم روانیم .نباید درمورد دوس��تی
و برادری مردمان ش��وروی و افغانستان و احزاب کمونیس��ت دو کشور نگرانی وجود داشته
باشد".
امین اظهار نظر کرد به عقیدۀ او ارزنده نیس��ت درمورد اظهارات ش��اه ولی غوغا و جنجال
راه انداخت و دامن بحث را گس��ترده س��اخت تا جانب افغانی به گونهیی اظهارات مذکور را
تکذیب کند یا پس گیرد" .پسگیری آن اظهارات برای کمیتۀ مرکزی ح.د.خ.ا .و همه کشور
ناگوار تمام خواهد شد چون خواهند گفت که این کار زیر فشار شورویها صورت گرفتهاست.
برای ش��ورویها بهتر خواهد بود رویداد را از نظر خود به س��فرای کشورهای سوسیالیستی
ش��رح دهند ،از جانب ما اعتراضی نخواهد بود ،و اگر پرسش��ی در زمینه مطرح گردد صرف ًا
بگویید «بروید از امین بپرسید ،او برای تان همهچیز را خواهد گفت» .ما در قسمت خود بر
اظهاراتی که به مطبوعات دادیم ،ایستاد میمانیم ،چون اگر کار را به پسگیری برسانیم ،گپ
به جاهای باریکی کشیده شده میتواند .حزب خواهد پرسید که چگونه رهبری بوده میتوانم
که آنها را فریب میدهم؟ اضافه بر آن ،من از اعتقاداتم نمیگذرم و دوستان شوروی ما از
من نخواهند تا از آنچه اعتقاد دارم ،بگذرم .این ش��یوۀ کمونیس��تی نیست .اما اگر الزم باشد
آم��ادهام ت��ن در دهم و ضد اعتقادات خود عمل کنم ،گرچ��ه این خالف وجدانم خواهد بود.
برای این که از اعتقادات خود بگذرم باید نابود شوم ،باید خودکشی کنم".
فرجام کالم آنکه امین گفت که آمادهاس��ت آنچه رهبران شوروی میخواهند انجام دهد حتا
اگر این خالف خواس��تش باشد ،اما بهتر خواهد بود رهبران شوروی از دیدگاه او (امین) آگاه
باشند و تصامیم خود را با درنظرداشت آن بگیرند».
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قابل ذکر است که امین در جریان گفتگو با نمایندگان شوروی از مرگ ترهکی هیچ نگفت ،باوجود آنکه
ابالغیۀ رسمیدر این مورد قب ً
ال به آژانس خبر رسانی افغانی باختر با این یادداشت که «تا ساعت 8:00
بعد از ظهر روز  ٩اکتوبر نشر نشود» داده شده بود.
امین با پررویی و به گونۀ تحریکآمیزی س��خن میگفت ،خش��م خود را به مشکل فرو میخورد و
س��خنان نمایندگان ش��وروی را قطع میکرد و به آنها مجال نمیداد تا نقطه نظرهای خود را با آرامی
بیان دارند .در برخی لحظات ظاهراً افکار خود را جمع میکرد و این برداش��ت را میداد که نمیخواهد
مناسبات خود را با ما کام ً
ال خراب سازد .گفتگوها قریب دو ساعت دوام کرد.
به روز  ۱٣اکتوبر گزارش��ی که جزییات حوادث  ۱۴س��پتمبر را بیان میکرد از سوی نزدیکان امین
به برون درز کرد .امین یکبار دیگر ضمن بازگویی رویداد ناگوار آن روز از پوزانوف با خش��م و با الفاظ
رکیک یاد کرده گفت« :میدانم که ممکن و الزم بود تا بهخاطر دوس��تی افغان شوروی که مرام عمدۀ
ماست ،برخی جزییات توطئۀ سازماندهیشدۀ سؤقصد بر جانم را به نحوی بیان کنم که به حیثیت اتحاد
ش��وروی لطمه نرسد اما وقتی سفیر پوزانوف در چش��مم درآمد و دروغ گفت و کوشش کرد مرا متقاعد
س��ازد که از طریق ترجمان از من دعوت نکرده بود تا حینی که یکجا با جنرال پافلوفس��کی و جنرال
گوریلوف و ایوانوف با ترهکی بودند نزد او بروم ،دیگر نتوانستم جلو خود را بگیرم و هر آنچه درمورد او در
دل داشتم گفتم .نمیخواهم دیگر او را ببینم یا با او حرف بزنم .نمیدانم چنین شخص غول و دروغگو
چگونه این همه مدت در اینجا س��فیر بودهاست( .با فحشهای غلیظ) سفیر شوروی کوشش میکند تا
حوادث  ۱۴سپتمبر را رنگ دیگری دهد و برای من خیلی ناگوار است که از من میخواهد تا دروغهای
او را تصدیق کنم .من هیچگاه این کار را نخواهم کرد .به همین دلیل اس��ت که از داکتر ش��اه ولی که
جزییات س��ؤقصد بر جانم را نمیداند ،خواستم تا سفرای کشورهای سوسیالیستی را فراخواند و جزییات
چندی از حملهای راکه صورت گرفت ،برایش��ان بازگوید .رفیق برژنف یگانه کسی است که میتوانم با
جزییات بیش��تر دالیل اختالفم با ترهکی و همه چند و چون توطئۀ سازماندهیش��دۀ سؤقصد بر جانم را
برایش بگویم .از برخورد و سلوک پوزانوف در سرتاسر این معامله خیلی بدم آمدهاست».
احتمال دارد س��نجش امین آن بود که چشمها و گوشهای کیجیبی انتقاد شدید وی از پوزانوف
و ناخش��نودی عمومی او را به ماس��کو اطالع خواهند داد و استنتاجات الزم از آن صورت خواهد گرفت،
که چنین هم ش��د .پوزانوف فراخوانده ش��د و تابییف( ((12منش��ی اول کمیتۀ منطقوی حزبی جمهوری
خودمختار شوروی سوسیالیستی تاتارستان به جانشینی وی گماشته شد.
چکیدهیی از دفترچۀ یادداش��ت پوزانوف که در این ارتباط به تاریخ  ۱٧اکتوبر به قلم ترجمان د.ب.

( ،Fikrat Ahmadjanovich Tabeev ((12عضو کمیتۀ مرکزی حزب کمونیس��ت اتحاد ش��وروی ،از دس��مبر
 ۱٩٧٩به بعد سفیر اتحاد شوروی در افغانستان (یادداشت ویرایشگر نسخۀ انگلیسی)
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روریکوف( ((13درج شده ،چنین است:

«روز  ٩اکتوبر  ۱٩٧٩س��فیر شوروی یکجا با پافلوفس��کی ،گوریلوف و بوگدانوف به هدایت
مرکز به دیدن امین رفتند و ناخش��نودی ش��دید ماس��کو را از اظهارات ش��اه ولی وزیر امور
خارج��ه و عضو دفتر سیاس��ی کمیتۀ مرک��زی ح.د.خ.ا .که در جریان دیدار خود با س��فرای
کش��ورهای سوسیالیس��تی در کابل ،بهشمول س��فرای جمهوری مردم چین و یوگوسالویا،
بیان داش��ت و نام و اعتبار نمایندگان ش��وروی در کابل را زیر س��ایه قرار داد ،برایش حالی
س��اختند .در این بیانات تلویح ًا رس��انده شده بود که گویا س��فیر شوروی هنگامی که به روز
 ۱۴س��پتمبر نزد ترهکی حضور داش��ت ضمن صحبت تلفونی با امین مصونیت وی را حین
آمدن به دیدار ترهکی و نمایندگان شوروی تضمین کرده بود ،اما بر همگان آشکار است که
س��فیر شوروی از اقامتگاه ترهکی با امین صحبت تلفونی انجام نداده بود .شاه ولی همچنین
گزارش نادرستی پیرامون مدت زمانی که چهار وزیر افغانی در سفارت شوروی سپری کردند
داده بود .وزرای مذکور در واقع به روز  ۱۴س��پتمبر نه بلکه بروز  ۱٣س��پتمبر ،یعنی به روزی
که تقریب ًا هیچچیزی دربارۀ ناسازگاری در درون رهبری ح.د.خ.ا .آشکار نشده بود به سفارت
ش��وروی رفته بودند .امین باید بداند که بیانات خالف واقعیت ش��اه ولی نه تنها در مغایرت
کامل با روحیۀ مناسبات رفیقانه بین احزاب و کشورهای ما قرار دارد بلکه بیگمان از جانب
هماوردان ما مورد بهرهبرداری قرار خواهد گرفت تا داعیۀ انقالب افغانس��تان را زیان رساند
و دش��منان ما آن را برای بیاعتبارس��اختن مناسبات ش��وروی افغان به کار خواهند گرفت.
ما اص��رار ورزیدیم که نمایندگان باصالحیت افغانی بیدرنگ جریان راس��تین حوادث را به
س��فرای کشورهای سوسیالیس��تی توضیح دارند و انتباه غلطی را که بیانات شاه ولی ناگزیر
دادهاست ،تصحیح کنند.
امی��ن پ��س از گوشدادن به این همه حرفها گفت که به ش��یوۀ رفیقانه و برادرانه و بدون
تش��ریفات صحبت خواهد کرد و انتظاد داشت که رفقای شوروی نیز چنان کنند .امین گفت
«رفقای ش��وروی گله دارند و نگرانی خود را ابراز مینمایند اما به یقین میتوانستند این کار
را پی��ش از ای��ن نیز بکنند .ما چندین بار با هم دیدار داش��تیم و صحبت کردیم الکن جانب
ش��وروی پیرامون این مس��ایل هیچ چیزی نگفت ».وی گفت که آنچه شاه ولی به سفرای
کش��ورهای سوسیالیستی بیان داشت ،بهخاطری بود که همان را دقیق ًا خود وی ،یعنی امین،
به دفتر سیاس��ی کمیتۀ مرکزی ح.د.خ.ا .اظهار داش��ته بود .اما رفقای شوروی قبل بر این در
این مورد چیزی نگفتند و اکنون س��ه چهار روز پس از آنکه ش��اه ولی صحبت کرد ،آمدهاند.
امین اظهار داش��ت «افس��وس است که چنین واقع شد .شاید رفقای شوروی به ما میگفتند
(D.B. Rurikov ((13
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چه بگوییم و چگونه رفتار کنیم».
م��ا تأکی��د کردیم که قبل از حادث��ه در محل رهایش ترهکی هیچگون��ه تلفونی از جانب ما
صورت نگرفته بود .س��فیر ش��وروی بالفاصله پس از واقعه هنگامیکه نمایندگان ش��وروی
تصمی��م گرفتند ب��دون درنگ با امین ببینن��د از طریق ترجمان ب��ا وی صحبت کرد چون
میپنداش��تند الزم بود با امین ش��خص ًا ببینند تا از سؤتفاهم جلوگیری شده باشد .امین گفت
«یقین دارم چنین نبود ،اما بهر حال برداشت من از آنچه واقع شد ،چنین است .پیش از واقعۀ
 ۱۴سپتمبر ترهکی برایم تلفون کرد .سفیر شوروی از طریق ترجمان برایم گفت که میتوانم
نزد ترهکی بروم و باالیم فیر صورت نخواهد گرفت .من یقین مطلق دارم که همچو چیزی
گفته شد .گذشته از آن ،رفقای افغان با من در اتاق بودند و آنچه را گفتم شنیدند .البته حاال
میت��وان انکار کرد .من حاضرم در برابر رفقای ش��وروی تمکین کنم .ما همیش��ه حاضریم
مشورههای آنان را روی موضوعات مربوط به دپلوماسی و مناسبات بینالمللی بپذیریم».
پافلوفس��کی گفت که همۀ آنانی که به روز  ۱۴س��پتمبر با ترهکی بودند به استثنای ایوانوف
اکن��ون در اینج��ا حضور دارند و ما یکبار دیگر تاکید کردیم که قبل از حادثه هیچگونه زنگ
تلفونی از جانب سفیر شوروی زده نشده بود .امین چنین ادامه داد« :صبح روز  ۱۴سپتمبر من
وضعیت را به رفقا ایوانوف و بوگدانوف توضیح دادم و گفتم که آنها میخواهند مرا بکشند.
من با نگهبانانم نزد ترهکی رفتم و روی بردن محافظ خود پافشاری کردم چون خطر را حس
میکردم .ش��ما خود دیدید که تدابیر احتیاطی من بیجا نبود .یقین دارم که مکالمۀ تلفونی
با س��فیر شوروی صورت گرفت .اگر رفقایی که با ترهکی بودند ب ه خاطر ندارند ترجمان باید
به خاطر داش��ته باش��د چون با او بود که قبل از آن حادثه صحبت کردم .اگر ترجمان این را
اکنون در اینجا تایید نمیکند یقین اس��ت وقتی به س��فارت برگشت به یاد خواهد آورد و به
یاد تان خواهد داد که چه واقع ش��د .بهر حال ،باور راس��خم همین اس��ت .شاید اشتباه کرده
باشم .شاید هم اشتباه من به جنبش جهانی کمونیستی زیان برساند .اگر دفتر سیاسی کمیتۀ
مرکزی حزب کمونیس��ت اتحاد شوروی خواس��ته باشد من مشورۀ شان را پذیرفته هر آنچه
رفقای شوروی بخواهند انجام خواهم داد».
م��ا ی��ک بار دیگر خط��وط کلی حوادث آن روز را م��رور کردیم و گفتیم ک��ه برای ما قابل
درک بود و خیلی امکان میرفت که حوادث در ذهن ش��خصی که شوک عصبی دیدهاست،
بهش��کل دگرگون بازتاب یابد اما تحریفاتی که توسط شاه ولی بیان شده بودند ،باید اصالح
گردند .امین گفت که ش��اه ولی تقصیری ندارد چون آنچه را در دفتر سیاسی کمیتۀ مرکزی
ح.د.خ.ا .پیرامون حوادث شنیده بود به اطالع سفرای کشورهای سوسیالیستی رساند و آنچه
دفتر سیاس��ی کمیتۀ مرکزی ح.د.خ.ا .ش��نیده بود گزارش خود وی (امین) بود« .اگر گزارش
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من به بوروی سیاس��ی و کمیتۀ مرکزی ح.د.خ.ا .اش��تباه بوده پس همه تقصیر از منس��ت
چون من حوادث را از روی باور و عقیدۀ خود توضیح کردم .اگر حکم بر من مرگ باش��د با
وجدان راحت خواهم مرد چون مطابق با باورم عمل کردهام .اگر رفقای شوروی آرزو داشته
باش��ند پلنوم کمیتۀ مرکزی را فرا میخوانم و از سمت منشی عمومی استعفا میدهم .آنها
میتوانند کس دیگری را انتخاب کنند».
ما یکبار دیگر تکرار کردیم که شاه ولی حقایق را تحریف کرده بود که باید تصحیح گردند.
امین گفت« :اش��تباه ش��اید در این بود که من رویداد واقعه را به دفتر سیاسی و پلنوم کمیتۀ
مرکزی به همین گونه گزارش دادم .باید این کار را نمیکردم ،گرچه آنچه را که واقع ش��ده
بود ،گزارش دادم .رفقای ش��وروی نقطه نظر دیگری دارند .من به باورهای ش��ان و توجیه
آنها از حوادث احترام میگذارم .ما به دوس��تان ش��وروی خود به نظر قدر میبینیم و آماده
هس��تیم مش��ورههای آنها را درمورد اینکه در مسایل سیاست بینالمللی و امور خارجی چه
بگوییم و چه نگوییم ،بپذیریم .درمورد آنچه واقع ش��د ،تکرار میکنم که احس��اس مالمتی
وجدان ندارم .من فقط از آنچه بر سرم گذشته بود و آنچه که باور دارم سخن گفتم ،و تکرار
میکنم که شاه ولی به این همه هیچ کاری نداشت».
در برابر اصرار ما که باید ش��رح درس��ت آنچه واقع ش��ده بود داده ش��ود ،امین گفت« :آیا
میخواهی��د که رفقای خود را یکجا فراخوانم و برای ش��ان بگویم که همه آنچه ش��نیدهاند
ب��ا آنچه اتفاق افتاد مطابقت ندارد؟ من به رفقای ش��وروی احترام عمیق دارم و حاضرم هر
آنچه آنها بگویند انجام دهم ،الکن آیا این کار درس��تی خواهد بود؟» ما یکبار دیگر تقاضا
کردیم که تحریف حقایق توس��ط ش��اه ولی تصحیح گردد و اظهار داشتیم که همین اکنون
تبصرهها و زمزمههایی درمورد بیانات ش��اه ولی دربرابر مجتمع دپلوماتیک ش��نیده میشد.
معلومات نامطلوبی که با واقعیت مطابقت ندارد میتواند به دست روزنامهنگاران غربی برسد
و آنه��ا فرصت را از دس��ت نخواهند داد تا آن را در جهت اه��داف خود به کار گیرند .امین
گفت« :رفقای شوروی دلیلی برای پریشانی ندارند .بگذار مردمان واشنگتن بیایند و به چشم
س��ر ببینند که نمیتوانند به دوس��تی ما خللی وارد کنند .دش��منان نگران هستند چون امید
ندارند .من برای تان قول شرف میدهم که ما گام به گام بهسوی کمونیزم راه میگشاییم.
باید درمورد دوس��تی و برادری کشورهای ما ،خلقهای افغان و شوروی و احزاب کمونیست
دو کش��ور هیچ تشویش��ی وجود نداشته باشد ».وی پیش��نهاد کرد تا شورویها خود صورت
دادهشدۀ حادثه را رد کنند و گفت که افغانها اعتراضی نخواهند داشت .ما یکبار دیگر اصرار
ورزیدیم که تصحیح الزم باید صورت گیرد .امین گفت که موضوع را در جلسۀ دفتر سیاسی
کمیتۀ مرکزی به بحث خواهد گذاشت و از نتیجۀ آن به ما گزارش خواهد داد.
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امین حالت هیجانی داشت و در سراسر گفتگو پیرامون پیامی که از مرکز آورده بودیم با آوز
بلند صحبت میکرد .حینی که از او جدا میش��دیم اظهار داشت« :شاید در جریان گفتگوها
خیلی بلند و با ش��تاب حرف میزدم ،الکن ش��ما میدانید که من در کوهها بزرگ ش��دهام و
کهزادان همین گونه سخن میزنند».
اقامتگاه کیجیبی به روز  ۲٩اکتوبر گزارش داد که امین از بازتاب رهبری اتحاد ش��وروی در برابر
بیانات شاه ولی وزیر خارجه که به سفرای کشورهای سوسیالیستی ایراد کرده بود ،آشکارا نگرانی نشان
دادهاست .وی در دیداری که به روز  ۱۵اکتوبر با نمایندگان کیجیبی شوروی داشت گفت که به نظر
وی «رهبران ش��وروی بهخاطر لحن صحبت من با سفیر شوروی پوزانوف و رفقا پافلوفسکی ،گوریلوف
و بوگدانوف ،حینی که از شاهولی دفاع کردم و همه تقصیر را به عهده خود گرفتم ،از من آزرده شدهاند».
در جواب به وی گفته شد که رهبری شوروی نمیتوانست یک حقیقت جدی مانند تالشهایی را نادیده
بگیرد که در بیانیۀ ش��اهولی برای زیر سایه قراردادن نقش اتحاد شوروی و به گونهیی پبونددادن جانب
ش��وروی با حوادث روز  ۱۴سپتمبر خانۀ خلق صورت گرفته بود ،و اینکه مسخ نقش نمایندگان شوروی
در این حوادث در سند محرم دفتر سیاسی کمیته مرکزی ح.د.خ.ا .نیز تذکر یافته بود».
اقامتگاه کیجیبی با نقل قول از منابع افغانی خاطرنش��ان س��اخت ک��ه امین برای مدتی وضعیت
دوس��تانه در قبال اتحاد ش��وروی و حزب کمونیس��ت آن را نگه خواهد داش��ت اما در عین حال فرضیۀ
خود درمورد مسئولیت مساوی شخصیتهای افغانی و مشاورین شوروی در قبال وضع کشور را فعاالنه
پیش میکشید.
و اما ،سرنوشت آن چهار وزیر چه شد؟
س��اعت  8:00صبح روز  ۱۴سپتمبر والری سمونین(( ((13نام شفری مکالی( )((13کارانداز کیجیبی
که سمت سکرتر سوم در سفارت شوروی را داشت به یک جلسۀ اضطراری فراخوانده شد( .((13گالبزوی،
وطنجار و س��روری اظهار نموده بودند که امين قصد داش��ت آنها را به قتل برس��اند و خواسته بودند تا این
موضوع به اطالع س��فير ش��وروی و ب.س .ايوانوف(( ((13اسم رمزی «زورين») رسانده شود .ساعت 11:00
قبل از ظهر وطنجار با ترهکی صحبت مختصر تلفونی نمود .س��اعت  2:30بعد از ظهر س��ه وزیر مذکور
(Valeri I. Samunin ((13
(Macloy ((13
( ((13جلسۀ اضطراری مالقاتی است بین یک افسر اطالعاتی و یک ایجنت (جاسوس) که به درخواست یکی از جانبین
صورت میگیرد .چنین مالقاتی با مبادلۀ عالمۀ قب ً
ال تعیین شده جهت حل مسئله یی عاجل و نابیوسان راه انداخته میشود.
(یادداشت نویسنده)
( ،Boris S. Ivanov ((13افسر کارکشتۀ کیجیبی با رتبۀ دگرجنرال ،از بهار  ۱٩٧٩به بعد صاحب منصب عالیرتبۀ
کیجیبی در کابل( .یادداشت ویرایشگر نسخۀ انگلیسی)
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مخفیانه ذریعۀ موتر به محل رهایش رس��می س��مونین که هفت صد متر از س��فارت ش��وروی فاصله
داشت آمدند .آنها دروازهها را باز کرده موتر را به داخل حویلی آوردند و به داخل گاراژ مخفی ساختند.
گالبزوی (نام مس��تعار «مامد») با اين خانه آش��نا بود چون بين س��الهای  ١٩٧٣و  ١٩٧٥جهت اشتراک
در جلس��ات به آنجا ميآمد .وزرای مذکور به هدايت ايوانوف و منظوری شخص سفير مخفیانه به مقر واحد
خاص «برینگاه»( ((13انتقال داده ش��دند .چهرههای آنان با تراش��یدن بروتهای شان و پوشاندن يونيفورم
س��ربازان واحد «برینگاه» تغيير داده شد و اطاق جداگانهیی در طبقۀ باالیی ویال برای رهایش شان تعيين
گرديد.
امی��ن قاطعان��ه اظهار میداش��ت که پوزانوف ،پافلوفس��کی ،ایوان��وف و گوریلوف در ت�لاش برای به

دامانداختنش همداس��تان بودند .به نظر وی سؤقصدی که عليه او صورت گرفته بود کار ترهکی با همدستی

بان��د چهارنفری وزرا بود که س��ه تای آنان را ش��ورویها اکن��ون در پناه خود گرفته بودن��د .به نمايندگی

کیجیبی در کابل دستور داده شد تا از داشتن هرگونه اطالع درمورد محل بود و باش وزرای فراری انکار
نماید و تدابیر مبسوطی اتخاذ گردید تا موجودیت آنان در آن ویال پوشیده و پنهان نگه داشته شود .اقامتگاه

در این مورد نوشت که «آمدن وطنجار ،گالبزوی ،مزدوریار و سروری به سفارت شوروی به روز  ۱٣سپتمبر
و س��پس ناپدیدشدن سه تن آنان امین را شدیداً نگران ساختهاست ».امین به روز  ۱۴سپتمبر در صحبتی با

پوزانوف ،پافلوفس��کی ،ایوانوف و گوریلوف اظهار داش��ت که تصمیم گرفته شده بود که این سه وزیر به نام
توطئهگران از کار سبکدوش ساخته شوند .وی عالوه کرد که مزدوریار در خانۀ خود بود اما سه نفر باقیمانده
شاید در سفارت شوروی مخفی بودند .پوزانوف با قاطعیت این ادعا را رد کرد.

[در این مقطع  ٩سطر حذف گردیدهاست] لیست مکمل سازمانهای نظامی ح.د.خ.ا .که تنها ترهکی و

امین از موجودیت آن اطالع داش��تند در اس��ناد داؤد یافت شده بود .سروری پی برده بود که شمار زیادی از

اعضای مخفی نظامی ح.د.خ.ا .که بهمثابۀ اش��خاص آماده برای سهمگیری در قیام انقالبی به امین معرفی
ش��ده بودند سپس معروض س��رکوب قرار گرفته یا توسط رژیم داؤد از وظایف ش��ان برکنار گردیده بودند.

سروری برای اینکه امین را در بوتۀ آزمون قرار داده باشد تنی چند از اعضای سازمان نظامی پرچم را بهمثابۀ
کمونیس��تان و انقالبیون فعال به وی معرفی کرد .این اش��خاص اندکی بعدتر دس��تگیر شدند .سروری کتب ًا
ترهکی را در جریان موضوع قرار داد.

[در این مقطع  1س��طر حذف گردیدهاس��ت] در تابس��تان  ۱٩٧٩امین درمورد س��ازماندهی یک عمل

تروریس��تی علیه پنجشیری( ((13و میثاق( ،((13اعضای دفتر سیاسی کمیته مرکزی ح.د.خ.ا .با سروری مشوره
( ((13نویس��نده در مورد این واحد خاص کیجیبی در کابل توضیحی نداده اس��ت .نام آن (زینث « )Zenithنقطۀ
اوج» یا «معراج» معنی میدهد که در سراس��ر این برگردان «برین گاه» ترجمه ش��ده اس��ت تا با اسم مؤنث «زینت» مغالطه
نگردد – برگرداننده
( ((13منظور دستگیر پنچشیری ،وزیر معارف در اولین کابینۀ  ٧ثوری میباشد – برگرداننده
( ((13در اصل «ح .میثاق» آمده که نادرس��ت اس��ت .منظور کریم میثاق ،وزیر مالیه در اولین کابینۀ  ٧ثوری میباشد
– برگرداننده
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کرد .س��روری به امین مش��وره داد که قتل این دو فعال حزبی پیآمدهای ناگواری در درون حزب در قبال
خواهد داش��ت و بهتر آن خواهد بود تا آنها به اتهام داشتن روابط مخفی با طاهر بدخشی( ((13رهبر سازمان

ملیتگرای س��تم ملی از صحنه بدر س��اخته ش��وند .طاهر بدخش��ی در این زمان در زندان بود و میشد زیر

فش��ار از او درمورد تماسداش��تن دستگیر پنجشیری و کریم میثاق با ستم ملی اقرار و شهادت گرفت .بدین
ترتیب اعدام پنجش��یری و میثاق به تعویق افتاد .اگس��ا به روز  ۴سپتمبر از هویت پنج تنی پرده برداشت که

طرح سؤقصد بر جان ترهکی را ریخته بودند .وقتی سروری توطئه را به امین گزارش داد امین امر دستگیری

تروریس��تان را صادر کرد اما تروریس��تان ناپدید ش��ده بودند .یگانه افرادی که از نقشۀ دستگیری این گروه
اطالع داش��تند س��روری ،امین و یک عامل اگس��ا بود .سروری دیگر متیقن ش��ده بود که امین این گروه را

سازماندهی کرده و توانسته بود به دهشتافگنان درمورد بازداشت قریب آنها هشدار دهد.

در آستانۀ پرواز ترهکی ازهاوانا به افغانستان ،امین با رئیس خدمات تخنیکی رادار مربوط به نیروی دفاع

ضد طیاره صحبت نمود و با او به توافق رس��ید که هواپیمای حامل ترهکی مورد اصابت توپهای دافع هوا
قرار گیرد .یک عامل اگسا از این طرح اطالع یافت و از عمل تروریستی جلوگیری شد.

حینی که نواب ،یک تن از طرفداران امین ،هنگام س��ؤقصد بر جان س��روری کشته شد از جیبش مبلغ

 ٦۵٠دالر امریکایی یافت گردید .امین همچنان س��روری را مجبور س��اخته بود از پول بهدس��تآمده از بابت

فروش ملکیتهای ضبطش��ده از کس��انی که یکجا با خانوادههای شان توسط اگسا دستگیر و سر به نیست

میشدند به وی و به برادر زادهاش اسداهلل امین سهم بدهد .مغازهیی در کابل جهت فروش چنین ملکیتهای
ضبطش��ده ایجاد ش��ده بود و عاید حاصله از آن به کیسۀ امین سرازیر میشد .مبلغ چهار ملیون افغانی٨٠٠ ،

سکۀ طالی نیکالی روسی و  ۱۲صندوقچۀ یراق و زیورات زنانه که از اعضای خانوادۀ مجددی( ((13روحانی
مشهور به دست آمده بود نیز به امین انتقال کرد .سروری مجموع ًا مبلغ  ٣٠٠ملیون افغانی به امین داده بود.

امین از این پولها برای تطمیع فرماندهان واحدهای نظامی ،پولیس و سایر مامورین رسمی کار میگرفت.

ب��ه گون��ۀ مثال ،امین مبلغ  ۴٠‚٠٠٠افغانی به نظرمحمد قوماندان ق��وای هوایی و  ۲۵‚٠٠٠افغانی به حمزه
قوماندان غوند ترانسپورت بخشیده بود.

اش��يای گرانبهای��ی ک��ه از کاخهای ظاهرش��اه و داؤد به یغما گرفته ش��ده بود ،ني��ز در اختیار امین و

خویشاوندانش قرار گرفت .پسر امين در ماه جون  ١٩٧٩با  ۱۲٨کيلو گرام اجناس قیمتی متعلق به ظاهرشاه
و داؤد پنهانی به جاپان س��فر کرد و با افراد بلندپايۀ جاپان��ی و امريکايی دیدار نمود .از جملۀ ۵۵‚٨٠٠‚٠٠٠

افغان��ی که اتحاد ش��وروی به ارگانهای امنیتی افغانس��تان داده بود تنها مبل��غ  ۲۵‚٨٠٠‚٠٠٠افغانی آن به

مصرف رس��يده و متباقی  ٣٠ميليون افغانی به حس��اب بانکی ش��خصی امین واریز ش��ده بود .امین حین

( ((13طاهر بدخش��ی ،از اعضای مؤس��س ح.د.خ.ا .در س��ال  ۱٩٦٨در اعتراض به آنچه تس��لط پش��تونها بر حزب
میپنداشت ح.د.خ.ا .را ترک کرد .در سال  ۱٩٧٩اعدام شد( .یادداشت ویراستار نسخۀ انگلیسی)
( ((13صبغت اهلل مجددی ،روحانی برجسته ،بعدتر جبهۀ نجات ملی افغانستان را که یکی از گروهبندیهای مجاهدین
بود اساس گذاشت (یادداشت ویرایشگر نسخۀ انگلیسی)
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صحبت آزادانه و بیخیال با نزدیکان خود همواره با گس��تاخی و بیغاره درمورد اتحاد ش��وروی و رهبران آن
س��خن میگفت و در گفتارخود زرادخانۀ تبلیغاتی امریکاییها و قاموس آنان را به کار میبس��ت .هرگاهی
که ش��ورویها درخواست ترهکی برای اعزام سربازان ش��وروی به افغانستان را رد میکردند ،امین شادمانی

خود را از یاران نزديکش پنهان نميکرد ،چون میدانست که آمدن سربازان شوروی نقشههایی را که برای

چنگاندازی به قدرت کشیده بود ،نقش بر آب میکرد.

هر س��ه وزیری که به س��فارت ش��وروی پناه برده بودند امین را یک جاس��وس امریکا ،شخص مفتن،
تروریست ،ماجراجو و غارتگر میخواندند .معلومات بهدستآمده از این سه وزیر مستقیم ًا به باالترین ردههای

کریملین یعنی به برژنف ،اندروپوف ،گرومیکو ،سوسلوف ،اوستینوف و چرنینکو( ((14فرستاده شد .تبصرههایی
ک��ه نمایندگ��ی و اقامتگاه کیجیبی در کابل در این زمینه افزودند مش��عر بر آن بود ک��ه «ما قب ً
ال درمورد

معلومات دادهش��ده توس��ط سروری ،وطنجار و گالبزوی آگاهی نداش��تیم .این اولین باری است که چنین

معلومات به دس��ت میآید ،بنابر آن الزم اس��ت به دقت ازریابی گردد .این کار دش��وار خواهد بود چون این
اش��خاص هیچگونه ش��واهد استوار یا ثبوت مستند ارائه نتوانس��تهاند[ .در این مقطع در حدود  ۲سطر حذف
گردیدهاست] هر سه تن متهیج بوده و بر امین برافروختهاند».

جه��ت بیرونب��ردن غیرقانونی این س��ه وزیر از افغانس��تان و انتقال ش��ان به اتحاد ش��وروی عملیات

«رادوگا»(( ((14رنگین کمان) روی دس��ت گرفته شد .ایجاب میکرد راهاندازی این عملیات زیر پوشش تغییر
و تبدیل دورانی افراد مربوط به واحد «برینگاه» که س��اختمانهای شوروی را محافظت مینمودند ،صورت

گیرد .مشخصات دقیق پناهجویان به ماسکو داده شد تا تصویر نوشتاری این افراد ترتیب گردد ((14(.ده عضو

این واحد در یک هواپیمای الیوشین  ٧٦که دو الری سرپوشیده را نیز حمل میکرد از ماسکو په پایگاه هوایی

بگرام به روز  ۱٨س��پتمبر پرواز کردند .یکی از الریها حاوی کانتینرهای خاص بود و متباقی بار هواپیما را
( ،Konstantin Ustinovich Chernenko ((14عضو اصلی کمیتۀ مرکزی حزب کمونیس��ت اتحاد ش��وروی از
س��ال  ۱٩٧۱و عضو دفتر سیاس��ی کمیتۀ مرکزی از سال  ،۱٩٧٧منش��ی عمومی حزب کمونیست اتحاد شوروی از فبروری
 ۱٩٨۴تا زمان مرگش در سال ( ۱٩٨۵یادداشت ویرایشگر نسخۀ انگلیسی)
(Raduga ((14
(« ((14تصویر نوشتاری» عبارت از برگ وصفی شخص بر اساس مشخصات ظاهری اوست .درین برگ وصفی جنسیت،
ملیت یا نژاد ،س��ن ،قد ،ریخت جس��م ،جزئیات تش��ریحی (اناتومیک) شخص مانند شکل س��ر ،قیافه و چشمها ،مشخصات
وظیفوی مانند عادات ،طرز خرام ،طرز اش��اره نمودن و حرف زدن با دس��تان ،صدا ،وضعیت گیری عادی بدن ،ش��یوۀ لباس
پوش��ی ،کاله و پاپوش قید میگردد .تصویر نوش��تاری مش��خصات انواع و رنگهای لباسها و وضعیت آنها را وصف کرده و
اش��یایی را که ش��خص معموالً باخود میگرداند ،از قبیل چتری ،بکس دس��تی و چوب دس��ت یادداشت میگردد .در تصویر
نوشتاری عالیم فارقه از قبیل داغ زخم ،داغهای والدی ،خال ،زخ و خالکوبیها قید میگردند .تصاویر نوشتاری برای عملیات
زیر نظرگیری  ،جس��تجو و ش��ناخت اشخاص الزم و ضروری میباش��ند .یک «الماری لباس عملیاتی» مجموعه یی از مواد و
اش��یای تخنیکی اس��ت که برای تغییر قیافه دادن اعضای خدمات اطالعاتی و عاملینی که دس��ت اندر کار عملیات اطالعاتی
اند بکار میرود .از چنین «الماری لباس عملیاتی» برای تغییر دادن ظاهر اش��خاص با البس��ه و پاپوشهای مختلف ،اش��یای
کارآمد خانه و وس��ایل ورزش��ی کار گرفته میش��ود .لوازم و س��امان آالت مختلف به اعضای خدمات جاسوسی داده میشود
ت��ا آنها نمای کارگران و کارکنان س��ازمانها ،تش��بثات اقتصادی و صنایع خدماتی را بخود گرفت��ه بتوانند« .الماری لباس»
خدمات اطالعاتی حاوی جامههایی بش��مول کاله و اثاثیۀ س��فر اس��ت که بدقت خاص برای مردان و زنان انتخاب گردیده و
همه س��اخت خارج میباش��ند و برای تجهیز عاملینی که بصورت غیر قانونی برای کار در خارج کشور فرستاده میشوند بکار
میرود( .یادداشت نویسنده)
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قس��م ًا بار و بنه دپلوماتیک تشکیل میداد .یک گروه عملیاتی ریاست «س» مربوط به ریاست عمومی اول
کیجیبی (ریاس��ت عمومی عملیاتهای خارجی) نیز در این هواپیما پرواز میکرد .این گروه مش��تمل بود

بر و.س.گلوتوف رهبر گروه ،م .تالیبوف ترجمان ،ن.س .زورین کارش��ناس اس��ناد ،و.ا .ادریانوف( ((14کارمند

ریاس��ت هفت کیجیبی( ((14که هنرمند مکیاژ و چهرهآرایی بود و با وسایل الزمش به عجله از برلین آورده
ش��ده بود .گروه عملیاتی س��ه کاله موی ساختگی ،مواد و وسایل ش��کلدادن مو و خمیرهها و مایعات الزم

برای تغییر رنگ مو از سیاه به رنگهای خرمایی ،قهوهیی و قهوهیی سرخ کار را با خود حمل میکرد .برای
بدرقۀ هواپیمای الیوشین  ٧٦یک هواپیمای انتونوف  ۱۲نیز از فرغانه تا بگرام پرواز کرد.

اقامتگاه کیجیبی و نمایندگی آن در کابل گروه عملیاتی دیگری را تش��کیل دادند که مش��تمل بود بر

س.گ .بختورین و ب.ن .کبانوف که از ماهیت عملیات «رنگین کمان» اطالع داشتند و دو افسر نمایندگی

کیجیبی در کابل ،یو.د .ایوانوف و ا.ی .دادوکین( ،((14که بیخبر از اصل جریان برای محافظت و رهنمایی
مجری��ان عملی��ات «رنگی��ن کمان» از کابل ت��ا بگرام به کار گرفته ش��ده بودند .قرار ب��ود چار عضو واحد

«برینگاه» کابل تحت فرماندهی ن.ا .س��ورکوف( ((14قومان��دان این واحد از گروه عملیاتی کیجیبی کابل

حمایت کند .ل .پ .بوگدانوف( ((14مسئول مستقیم و رهبر عملیات «رنگین کمان» بود و تصمیم گرفته شد

تا ب.س .ایوانوف تنها در صورت نیاز وارد عملیات شود.
نقشۀ عملیات رنگین کمان چنین بود:

 )۱گروه عملیاتی به بگرام که در فاصلۀ  ٦٠کیلومتری ش��مال کابل واقع اس��ت س��فر کرده قبل از رسیدن
هوا پیما به آنجا خود را به فرودگاه بگرام برس��اند .یک عراده موتر تیزرفتار ،یک عراده بس س��فارت به
رانندگی یکی از رانندگان اوپراتیفی اقامتگاه کیجیبی و یک عراده الری گاز  ٦٩نیز جزء کاروان خواهد

بود .سرنش��ینان هواپیما یکجا با الریهای محمولۀ آن از هواپیما تخلیه گردیده و موترهایی که از کابل
آمده خواهند بود به رهبری کبانوف دوباره بهسوی کابل حرکت خواهند کرد .ایوانوف و دادوکین عبور با
عافیت موترها را از پوستۀ امنیتی بگرام سازماندهی و نظارت خواهند کرد.

 )۲موتر حامل بار و بنه گروه «برینگاه» محمولۀ خود را در ویال پایین کرده« ،رنگین کمان»( ((14را بارگیری

خواهد کرد .پیش از این هنرمند چهرهپرداز باالی گالبزوی ،وطنجار و س��روری کار الزم را انجام داده
نم��ای آنه��ا را آنچنانکه باید تغیی��ر داده خواهد بود( .قبل از بارکردن «رنگی��ن کمان» اصلی بر الری،

سورکوف تمرین درامه را با سربازی از واحد «برینگاه» انجام داد ).جعبۀ حامل «رنگین کمان» و بارو بنه
(V.S. Glotov, M. Talybov, N.S. Zorin & V.I. Adrianov ((14
( ((14ریاست هفت کیجیبی  :ریاست نظارت ومراقبت (دانشنامۀ انترنتی وکیپیدیا – یادداشت برگرداننده)
(S.G. Bakhturin, B.N. Kabanov, Yu.D. Ivanov & A.I. Dadykin ((14
(N.A. Surkov ((14
( ((14ای��ن هم��ان دگروال بوگدانوف رئیس نمایندگی کیجیبی در کابل اس��ت که درین ش��رح بارها از او نام گرفته
شده است – برگرداننده
( ((14منظور گالب زوی ،وطنجار و سروری است – برگرداننده
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عوضی به موتر بار خواهد گردید .سپس کاروان موترها به سرکردگی موتر کبانوف و به تعقیب آن الری

حامل «رنگین کمان» ،بس حامل س��ربازان عودتکنندۀ واحد «برینگاه» و الری گاز  ٦٩با سرنشینانی
که نقش رویکش را خواهند داشت از مسیری که از نقاط شدیداً زیر محافظت مرکز کابل نگذرد بهسوی
بگرام روان خواهند ش��د .میان کابل و اولین پوس��تۀ کنترولی موتر حامل مش��اور نظامی شوروی پایگاه

هوایی بگرام به کاروان ملحق خواهد گردید تا عبور بالمانع موترها را از پوس��تههای کنترولی مس��یر راه

تضمین نماید .بختورین و دادوکین مس��ئولیت کاروان موترها را هنگام گذش��تن از پوس��تۀ امنیتی پایگاه
هوایی بگرام به عهده داش��تند .پس از گذش��تن از پوستۀ امنیتی مدخل پایگاه ،موتر از پهنۀ میدانهوایی
عبور و سرراست به هواپیما خواهد رفت .سفارت شوروی قب ً
ال از طریق مشاور نظامی از قوماندان افغانی

پایگاه نظامی بگرام اجازۀ ورود به پایگاه را برای کس��انی که دورۀ کار شان در افغانستان به پایان رسیده
و میخواستند به اتحاد شوروی برگردند یکجا با بار و بنه آنها به دست آورده بود.

 )٣موتر حامل «رنگین کمان» بدون اینکه بارش پایین شود جنس ًا به هواپیما بار خواهد شد .سپس اعضای
گروه «برینگاه» که به اتحاد شوروی برمیگشتند به هواپیما سوار خواهند شد.

 )۴سربازان گروه «برینگاه» پاسپورتهای شوروی با ویزههای ورودی و خروجی حمل خواهند کرد .برای

افس��ران عملیاتی اعتبارنامههایی از جان��ب صدراعظم جمهوری دموکراتیک افغانس��تان و گذرنامههای

دپلوماتیک تهیه ش��ده بود .جدول زمانیای که هر دقیقۀ مس��یر راه در آن پیشبینی و نش��انی شده بود

تنظیم گردیده بود.

با درنظرداش��ت ظاه ِر س��روری ،جعبهیی از س��وی اقامتگاه کیجیبی برایش آماده گردید که با همه

وس��ایل الزم مجهز ساخته شده بود .لوازم نایاب از طرف مرکز کیجیبی در ماسکو تدارک دیده شد .جعبه

با چهار اس��توانۀ کوچک آکسیجن مخصوص حاالت عاجل کوهپیمایی که برای شش ساعت تنفس کفایت
میکرد مجهز گردیده بود( .((14برای گالب زوی و وطنجار اس��ناد س��ربازان واحد «برینگاه» تهیه گردیده و

پاسپورتهای شوروی داده شد.

عملی��ات «رنگین کمان» پ��س از آمادگیهای دقیق و گرفتن تدابیر انحراف توجه به روز ۱٩س��پتمبر
مؤفقانه به انجام رس��ید و وزرای مذکور به تاش��کند پرواز داده ش��دند .اش��خاص زیادی به ارتباط این
عملیات به دریافت افتخارات نایل ش��دند و از جانب رئیس عمومی کیجیبی برایش��ان شادباش گفته
شد(.((15

( ((14ش��بکۀ جهانی تلویزیون آریانا بروز  ۲٦دس��مبر  ۲٠٠٨بمناسبت ۲٩مین سالگرد تجاوز قشون سرخ در  ٦جدی
 ۱٣۵٨مصاحبۀ میزگرد تلویزیونی را به اش��تراک ذبیح اهلل زیارمل رئیس س��ابق سیاسی اردو در زمان کارمل به نمایندگی از
پرچمیه��ا ،الماس خان با پیش��ینۀ نامعلوم به نمایندگی از خلقیهای امین��ی ،صدیق چکری به نمایندگی از اخوانیها ،رزاق
مامون ظاهرا ً از ژورنالیس��تان بیطرف و گردانندۀ برنامه قدیر میرزایی تدویر و نش��ر کرد .درین مصاحبه ذبیح اهلل زیارمل افشا
س��اخت که سه تن فراری خلقی توسط روسها بداخل تابوتهای س��ربازان شوروی مخفی ساخته شده به بگرام انتقال داده
شدند – .برگرداننده
( ((15اعض��ای آتی نمایندگ��ی کیجیبی در کابل در عملیات «رنگین کمان» س��هم گرفتندV.A.Chuchukin, :
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مهمانان در یک خانۀ دو طبقهیی با دیوارههای بلند متعلق به کمیتۀ مرکزی حزب کمونیست ازبکستان

که از س��ایر خانهها در خیابان لوناچارس��کی مجزا بود جا داده شدند .ساختمان مذکور با وسایل استراق سمع
مجهز بود که از تاریخ  ۱٩س��پتمبر تا  ۱۴اکتوبر فعال بودند .مجموع ًا  ٩۲حلقه تیپ گفتگوی مهمانان ثبت

گردید.

به روز  ۱٩س��پتمبر دگروال ا.ا .ارش��وف معاون ش��عبۀ هش��ت ریاس��ت عمومی اول کیجیبی و تورن

ی.ل.کوخته( ((15افسر عملیاتی شعبۀ سوم ریاست «ک» (که در هنگام اجرای وظیفه درکابل با وزرای مذکور

کار کرده بود) با پروازی به تاشکند آمدند تا با سروری ،گالبزوی و وطنجار مصاحبه کنند.

به روز  ۲۵سپتمبر ی.پ .مدیانیک( ((15معاون ریاست عمومی اول کیجیبی به سوفیا پایتخت بلغاریا

فرس��تاده ش��د تا مخفیانه پناهندگی مؤقت وزرای افغانی را با مقامات بلغاریا سازمان دهد .قرار بر آن شد که

اگر بلغاریها بپرسند که چرا افغانها نمیتوانستند در اتحاد شوروی باقی بمانند ،مدیانیک باید دلیل مناسبات

خاص میان افغانها و ش��ورویها را پیش میکشید و اگر آنها مسئلۀ مصارف نگهداشت افغانها را مطرح
میکردند مدیانیک باید جواب میداد که ش��ورویها آم��اده بودند همه مصارف را به عهده گیرند .مدیانیک

به همراهی پ.ت .سفچنکو نمایندۀ کیجیبی در سوفیا و معاونش ل.ا .پستوخوف( ((15به روز  ۲٧سپتمبر با
مقامات بلغاری مالقات و گفتگو کرد[ .در اینجا نامها و  ۴سطر حذف گردیدهاست].

ب��رای افغانانی که از کابل آورده ش��ده بودن��د ویالیی مجهز با تجهیزات خ��اص در فاصلۀ قریب صد

کیلومتری ش��هر وارنا در منطقۀ ش��ومن بلغاریا داده شد .پاس��خهای از پیش آماده شده در برابر پرسشهای
احتمال��ی بلغاریها زاید بود ،چون بلغاریها هیچگونه پرسش��ی نکردند .وزرای پیش��ین به روز  ۱۴اکتوبر با

هواپیمای تی یو  ۱٣۴به همراهی یرشوف( ((15و کوخته از تاشکند به سوفیا پرواز کردند.

در پایان این سرگذش��ت باید یادآور ش��د که هنگام تالش��ی موتر س��روری که وزرای دولت انقالبی

افغانس��تان با آن به خان��ۀ مخفی کیجیبی در کابل پناه آوردند مبل��غ  ۴‚۲۲٠‚٠٠٠افغانی و  ۵٣‚٩۵٠دالر

امریکایی پول نقد یافت گردید ولی هر سه تن از مالکیت آن پول انکار ورزیده گفتند که پول مذکور از آنها
نیس��ت و بدین ترتیب پول بدون صاحب باقیماند .به باور اقامتگاه کیجیبی ،س��روری این پول را از دخل
اگسا باال رفته بود .گفتۀ معروفیست که هیچکس خود را مجرم معرفی نمیکند و همیشه دزد است که فریاد

«دزد بگیر» را بلندتر از دیگران باال میکند .دالرها به ماس��کو فرس��تاده شدند و پولهای افغانی در مصارف
 . B.N.Kabanov, S.G.Bakhturin,A.N. Surkov, Dadykin, Ivanov & ChepurnoyاوسادچیSamudin ،
و رانندگان  Karpovو  Tikhonovاز اقامتگاه کیجیبی در مرحلۀ دوم عملیات سهم گرفتند .بوگدانوف مسئول عملیات
ب��ود .آنه��ا به افتخاراتی نایل آمده و از جانب رئیس عمومی کیجیبی بخاطر س��هم ش��ان درین رویداد مورد ش��ادباش قرار
گرفتند( .یادداشت نویسنده)
(I.I. Ershov, Y.L.Kukhta ((15
(Y.P. Medyanik ((15
(P.T. Savchenko & L.I. Pastukhov ((15
( . Yershov ((15نویسنده یا ویرایشگر نسخۀ انگلیسی هیچگونه توضیحی در مورد هویت یا نقش این شخص نداده
اند  -برگرداننده
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 -۴کودتای دسمبر ( ٦جدی )۱٣۵٨
«مرحلۀ نوین و تکاملی انقالب ثور»
ناکامیدر راندن امین از صحنه به غرور بزرگان کریملین و کیجیبی س��خت برخورد .ش��خصیت
امین در هیچگونه قالب معمول رهبر یک کشور دوست نمیگنجید و آنها از چرخش غیرمنتظرۀ اوضاع
خوف داش��تند .اقامتگاه کیجیبی میپنداش��ت که بیش��ترینه اعضای دفتر سیاسی ،منشیهای کمیتۀ
مرک��زی ،اعضای ش��ورای انقالبی و حکومت –برخی از روی اعتق��اد ،برخی از ناگزیری و برخی نیز از
سس��تی و بیارادگ��ی– طرفدار امین بودند .در ش��ورای انقالبی  ۲۲عضو طرف��دار امین ٦ ،عضو دودل
و پلهبی��ن ٧ ،عض��و مخالف و  ٦عضو متخاصم وجود داش��ت و موضعگیری  ٦عض��و باقیمانده مبهم و
ناروش��ن بود .اما در ردههای باالیی و میانین رژیم نارضائیتی از امین اکنون دیگر آش��کار بود .اعضای
حزب که در حوادث  ۱٣تا  ۱٦س��پتمبر س��هم گرفته بودند ،گله داش��تند که به هیچ گرفته شده و امین
ارزش س��همگیری فعال ش��ان را ندانستهاس��ت .یکی از آنانی که دل خوش نداش��ت ،جگرن علی شاه
(((15
پیمان قوماندان جزوتامهای وزارت امور داخله بود .یکی دیگر ،نورآغا روئین( ((15معاون ریاس��ت کام
از مقام��ش س��بکدوش گردید و در هم��ه جا از این که به کمیتۀ مرکزی حزب ارتقا نکرده بود ،ش��کوه
س��ر میداد .امین به رس��انههای جمعی افغانس��تان هدایت داد تا لحن تند نشرات شان علیه امپریالیزم
و پاکس��تان را کاهش دهند .نزدیکترین همراهان گرد و پیش امین او را تش��ویق میکردند تا در برابر
ایاالت متحده و س��ایر کشورهای غربی موضعگیری معقولتری اتخاذ نماید .در ماه اکتوبر مواصلت یک
هواپیمای مسافربری دیسی ۱٠به فرودگاه کابل که از تولیدکنندۀ امریکایی آن برای شرکت هواپیمایی
آریانا خریداری گردیده بود ،در رسانههای خبری با خروش زیاد بازتاب داده شد.
امین در طول ماه سپتمبر وضعیت موجود در کشور را بهطرز ماهرانهیی به کار بست تا به سرعت بر
( ((15در اصل «نوراچ روئین» ) (Nurach Ruinآمده اس��ت که یقیناً اش��تباه آشکار است چون چنین نامی در بین
افغانها وجود ندارد ،اما با اندکی دقت و با درنظر داشت اینکه در جایی در نسخۀ انگلیسی «پغمان» به شکل ”“Pachman
نوشته شده است ،میتوان گمان برد که شکل درست نام معاون ریاست کام (استخبارات رژیم امین) باید «نورآغا روئین» بوده
باشد ولی ازینکه چنین شخصی در آنزمان معاون ریاست کام بود اینجانب آگاهی ندارم – .برگرداننده
( ((15پس از کودتای ماه سپتمبر علیه ترهکی ،دولت حفیظ اهلل امین نام بدنام «اگسا» را به «کارگرانو امنیتی مؤسسه
(کام)» مبدل نمود – برگرداننده
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مخالفین خود ضربۀ خوردکننده وارد آورده و ترهکی را از عرصۀ سیاسی کشور بدر سازد .مقامات کلیدی
به کس��انی سپرده شد که وفاداری شخصی به امین داشتند .کارزار تبلیغاتی برای بدنامساختن ترهکی و
طرفدارانش بهمثابۀ دشمنان انقالب و همدستان امپریالیزم راه انداخته شد.
عزیز احمد اکبری که برادرزادۀ س��روری بود ،در جلس��ات مخفی و علنی مخالفین امین ش��رکت
میکرد .بعدها آش��کار ش��د که وی مخبر امین بود و همه آنچه را در این جلس��ات گفته میش��د ،به
امین گزارش میداد .امین در طی مالقاتهای خود با نمایندگان ش��وروی کوش��ش میکرد تا فضای
ب��از و روحی��ۀ تفاهم بهوجود آورد ،بناب��ر آن آمادگی خود برای پذیرش و پیروی از همه پیش��نهادات و
خواستههای شورویها را ابراز میداشت .این کار به او فرصت میداد تا موضع خود را مستحکم ساخته
و پنهانی حساب کسانی را که سد راهش میشدند برسد .با درنظرداشت موضعگیریای که شورویها در
قبال ترهکی و طرفدارانش داشتند امین کوشش کرد تا به زودترین فرصت ممکنه از شر ترهکی خود را
رها سازد و امکان اقدامات ناخواسته از جانب مخالفین خود را خنثی سازد .وی جهت تثبیت موضعگیری
واقعی رهبری شوروی در برابر خود به اقدامات مختلفی متوسل شد.
اقامت��گاه و نمایندگی کیجیبی در کابل ادعا داش��تند که امی��ن در پلنوم فوقالعادۀ کمیتۀ مرکزی
ح.د.خ.ا .و در جلس��ۀ اضطراری ش��ورای انقالبی به روز  ۱٦س��پتمبر تصویر نادرستی از موضع شوروی
داده و چنان وانمود ساخته بود که گویا جانب شوروی در برابر براندازی ترهکی از مقاماتش روی دالیل
صحی اعتراضی نخواهد داش��ت .میزان اعتماد و صراحت ماموران دولت در گفت و ش��نودهای شان با
مش��اورین ش��وروی نظر به سابق کمتر ش��ده بود .نشانههای آنتیس��وویتیزم (ضدیت با شوروی) دیده
میشد و حضور امریکاییها ازدیاد یافته بود.
اس��داهلل امین ،رئیس کام ناخش��نودی خود را پنهان نمیکرد ،از این که اتحاد ش��وروی باوجود آن
که همس��ایۀ دیوار به دیوار جمهوری دموکراتیک افغانس��تان بود و مرز مشترکی هم با آن داشت ،مواد
امدادی و کمکهای نظامی کمتری در مقایس��ه به کیوبا و ویتنام به افغانس��تان میداد .وی در عرصۀ
جهانی عقبنشینی سنگر به سنگر اتحاد شوروی دربرابر امپریالیزم جهانی را نکوهش کرده میگفت که
رهبری شوروی هیچگاه وضعیت سیاسی جهان را بهصورت درست و دقیق درک نمیکرد و کسانی که
قدرت عالی نهایی را در اتحاد شوروی به دست داشتند پیر و فرتوت شده بودند.
وضعیت عملیاتی پس از صعود امین به قدرت با نکات ذیل مشخص میشد:
 -۱ازدی��اد کلی در حادثات ضد ش��وروی .افغانها اکنون آش��کارا میگفتند که پ��س از انقالب ۱٩٧٨
افغانس��تان «بدون ماش��یندار ،راکت و تانک روسی به خوبی از عهدۀ کار خود بدر میآید .افغانها به
سوسیالیزم مفلوک روسی و سیاستهای آن نیازی ندارند».
 -۲هدفگیری سیاسی اتباع شوروی به امر مستقیم شخص امین و فشار تدریجی بر کارشناسان روسی
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برای اس��تفاده از آنها جهت رس��اندن معلومات نادرس��ت به ماس��کو از طریق مجاری غیررسمی با
گذشتن از کنار مجاری سفارت و رهبران سایر شعبات.
 -٣گ��ردآوری ،به دوراناندازی و تحلیل و تجزیۀ مواد بدنام س��ازنده و لطمهآور در ارتباط ش��هروندان
اتحاد شوروی که در افغانستان مصروف کار بودند .این وظیفه به ارگانهای کام و وزارت امور داخله
سپرده شده بود.
 -۴تالشیهای پنهانی و زیر نظر گیری شهروندان شوروی ،تهدیدها و شانتاژها اقامتگاه کیجیبی این
سیاهه را در ماه اکتوبر تدوین کرد[ .در اینجا یک سطر حذف گردیدهاست].
در این آوان به مرکز کیجیبی اطالع رسید که گردهمایی اعضای دودمان امین( ((15در ماه اکتوبر
در پغمان دایر گردید .در این گردهمایی به امین گفته شد تا درمورد آیندۀ دودمان خود جدی بیندیشد و
مصونیت و بهروزی آیندۀ آن را مد نظر داش��ته باش��د .از او خواسته شد تا «حزببازی» خود را بس کند
و در آینده تنها خویش��اوندان و همتباران خود را به مقامات دولتی بگمارد ،زیرا هیچکس جاویدان زنده
نیس��ت و همین که امین از زندگی چش��م بپوشد ،دشمنان دمار از روزگار قومش خواهند کشید .گزارش
است که امین چنین جواب داد« :من البته طرفدار اصل رهبری دستهجمعی و رهبری حزب هستم ،اما
پادش��اهان افغانستان قرنهای متوالی کشور را بدون حزب اداره کردند .شاید من بتوانم به تنهایی خود
به کمک نزدیکان و یاران وفادارم کشور را اداره کنم».
نتیجهگیری اقامتگاه کیجیبی این بود که نشانهها همه گواه بر آن بودند که امین آگاهانه در جهت
سرنگونی و شکست انقالب کار میکرد و در خدمت ارتجاع و امپریالیزم قرار داشت.
اظهارات سیاس��تمردان افغان از منابع مختلف میرسید .عبدالرحمن ابهت کاردار (شارژدافیر) مؤقت
افغانستان در یوگوسالویا در ذهن گروهی از دپلوماتها در بلگراد درمورد سوسیالیزم نوع شوروی و انواع
مختلف آن در کش��ورهای اروپای شرقی تخم ش��ک و تردید میکاشت« .این نمونهها برای افغانستان
قابل قبول نیس��تند .وابس��تگی افغانستان به اتحاد ش��وروی تنها یک گام کوتاه مدت تاکتیکی ناشی از
اوضاع داخلی اس��ت .وقتی وضعیت استحکام یابد افغانستان بر امداد مؤثر کشورهای اسالمی اتکا کرده
با پیروی از سرمشق مصر آشکارا در برابر حضور مشاورین شوروی در کشور به پا خواهد خاست».
اعظم رهنورد رزیاب ،نویس��ندۀ نامدار افغانی و مدیرمس��ئول مجلۀ «هنر خلق» دس��تگیر و زندانی
گردید .هنگامی که رها گردید از سرگذش��ت زندان و ش��کنجههای خود سخن گفت .وی ادعا کرد که
( ((15دودمان امین از تبار پش��تون اس��ت .پشتونها شجرۀ نسب فاخر خود را نسل اندر نسل و سینه به سینه انتقال
داده اند .بر پایۀ این دودمان نامه همه پش��تونها از اوالدۀ ملک عبدالرش��یدند که خود از تبار ملک طالوت ( )Saulبود .ملک
عبدالرش��ید بدس��ت پیامبر اسالم به سلک اسالم درآمد و همه  ۴٠۵طایفه یا قبیلۀ پشتون نسب به فرزندان ملک عبدالرشید
میرسانند .پشتونها به چهار گروه عمدۀ سربڼي  ،غرغښت  ،کرلڼي و غلــزي تقسیم میگردند( .یادداشت نویسنده ،ولی
از نظر صحت تاریخی مورد تأمل است – برگرداننده)
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مشاورین شوروی نیز در استنطاق و شکنجه سهم داشتند .اکثریت افغانها را باور بر این بود که مامورین
افغانی و مشاورین شوروی مساویانه مسئول وضع در افغانستان بودند .شورویها در سیاستهای کیفری
رژیم س��هم داش��ته و گام به گام و شانه به شانه در سرکوبها با افغانان همکاری داشتند .زریاب اظهار
عقی��ده کرد که امین  ۱٧٠٠٠تن از گلهای سرس��بد روش��نفکران افغان��ی را از بین برده بود .نفرت از
روسها در بین مردم افزایش مییافت .زریاب اظهار داشت« :در حقیقت ارتش افغانستان در برابر مردم
میجنگد .هواپیماها و تانکها روس��تاهایی را که در آن مردمان و کارگران پاک طینت زندگی میکنند
از بین برده و از بین میبرند .مگر روسها مقصر نیس��تند؟ افغانها باور دارند که اگر اتحاد ش��وروی از
امین پش��تیبانی نمیکرد او نمیتوانس��ت چنین بر کشتار مردم و نابودسازی دهات از صفحۀ هستی امر
ده��د و برزگ��ران و دهقانان بیگناه را زیر زنجیرهای تانک خورد و خمیر س��ازد .هرگاه قیام علیه امین
ص��ورت گی��رد ،چنانکه دیر یا زود باید صورت گیرد ،مردمان عادی افغانس��تان کار روسها را به زودی
یکسره خواهند ساخت مگر این که تا آن وقت امین همۀ آنها را ازکشور رانده باشد .سمتگیری عمومی
اوضاع به همین س��و است .سوسیالیزم و اتحاد شوروی مفاهیمی اند که از مدتها بدینسو در افغانستان
بدنام ش��دهاند .در حلقات تحصیلکردهها شنیده میشود که روسها روشنفکران افغان را قتلعام کردند
تا بتوانند کشور ما را به آسانی زیر نگین داشته باشند .برای دوستان راستین و جانفشان اتحاد شوروی
هرآن دش��وارتر میشود که در برابر چنین استدالالت ایستادگی کنند چون اکثریت افغانان میبینند که
خط مشی رسمی اتحاد شوروی پشتیبانی از حکومت امین است».
طرفداران ترهکی بر ش��مار اشخاص ضدشوروی میافزودند .آنها عقیده داشتند که اتحاد شوروی
و مش��اورین آن کودتای امین و س��رنگونی ترهکی را راهگشایی کرده بودند و در تغییرات داخل حزب و
دستگاه دولتی دست مستقیم داشتند .حضور مشاورین شوروی در ارتش و ارگانهای امنیتی اقدام اتحاد
ش��وروی در جهت حمایه و تقویۀ رژیم امین دانسته میشد .پرچمیها به شورویها میگفتند« :رهبری
کنونی افغانستان هر آنچه در توان دارد به کار خواهد برد تا اعتماد افغانها به دوستی اتحاد شوروی را
خدشهدار سازد .پرچمیها موقف خود در برابر اتحاد شوروی را تغییر ندادهاند .ما اتحاد شوروی را دوست
راستین مردم افغانستان میدانستیم و میدانیم اما برای ما مشکل است برای مردم عادی توضیح دهیم
که چرا اتحاد شوروی با رژیم امین که با همه افغانها دشمنی میکند ،همکاری دارد».
در م��اه اکتوبر شورش��ی در فرقۀ هفت پیاده که در نزدیکی کابل مس��تقر ب��ود ،رخ داد و به حملۀ
مس��لحانه گسترش یافت .افسران طرفدار ترهکی در رأس شورش قرار داشتند .شورشیان شعار میدادند
«زندهباد ترهکی! زنده باد مارکسیزم لنینیزم!»
واقعۀ ذیل نمایانگر روحیۀ مردم است :به روز  ۲٨نومبر فیلمی در محل سکونت رسمی رئیس دولت
فلمبرداری میش��د .در حین فلمبرداری بیرق رژیم داؤد برافراش��ته شد .کس��انی که در مناطق نزدیک
به خانۀ خلق زندگی میکردند ،بیرق را دیدند و فکر کردند که رژیم امین س��رنگون شدهاس��ت .آنها از
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شادمانی یک دیگر را در آغوش گرفته با سروصدا بهم تبریک میگفتند.
برای سردمداران ماسکو اطالعات رسیده از اقامتگاه کیجیبی در کابل درمورد تماسهای ادعاشده
میان کارمندان حکومت افغانستان و مسلمانان افراطی مخالف آن دارای اهمیت خاص بود .گفته میشد
این مالقاتها در اخیر ماه سپتمبر در والیت لوگر صورت گرفته بود .نمایندگان مسلمانان دست راستی
بهخاطر اشتراک در این دیدار از پاکستان آمده بودند تا درمورد پایانبخشیدن به مبارزۀ مسلحانه گفتگو
کنند .امین خواهان موافقتنامهیی بر پایۀ سازش��ی با س��ران ضدانقالب داخل��ی بود که به موجب آن
متخصصین و مش��اورین ش��وروی از افغانستان خارج گردند ،بیرق کشور تغییر یابد و شورشیان مسلمان
از زندان رها گردند .قرار گزارش ،نمایندۀ امین بیش و کم با این کلمات تعهد سپرد که «همهچیز قابل
قبول اس��ت اما وقت میخواهد» .عبداهلل امین برادر بزرگ حفیظاهلل امین به طرفدارانش اظهار داش��ت:
«ب��رای ما واضح ًا عاقالنه خواهد بود ت��ا نمونۀ مصر را پیروی کرده با روسها همانگونه رویه کنیم که
انور سادات کرد».
کیجیبی هرگونه نش��انۀ نزدیکی و آشتی بین افغانستان و ایران ،اثر انقالب آیتاهللهای ایران بر
افغانستان و تأسیس رژیم اسالمی در افغانستان را بهصورت خاص خطرناک میدانست.
امین خود را به س��تالین مقایس��ه میکرد و درمورد نقش س��تالین در تاس��یس و استحکام سیستم
سوسیالیس��تی در اتحاد ش��وروی س��خن میگفت .در عین زمان اقامتگاه کیجیبی از بیتفاوتی امین
هنگام دیدارش با ب.س .ایوانوف در برابر نتایج پلنوم ماه دسمبر کمیتۀ مرکزی حزب کمونیست اتحاد
ش��وروی و نظرات دادهشده توسط برژنف خشم خود را ابراز داشت .کمتر انعکاسی درمورد این پلنوم در
مطبوعات افغانستان دیده میشد.
معت��ادان قدرت تصمیم گرفتند تا به اقدام قاطع دس��ت زنند .در اواخ��ر ماه اکتوبر مالقاتهایی در
بخشهای مختلف ریاس��ت عمومی اول (ریاس��ت عملیاتهای خارجی) کیجیبی راه افتاد .به افسران
کیجیبی گفته شد که وضعیت افغانستان دیگر غیرقابل قبول است و باید آماده بود ،چون حوادثی که
در ش��رف تکوین بودند ،دستاندرکاری شمار زیادی از افسران کیجیبی را التزام میکردند .گروههای
عملیاتی ایجاد ش��د و ریاس��ت ارکانی مشتمل بر بلندپایهگان ریاس��ت عمومی اول کیجیبی تاسیس
گردید .همهچیز به تهاجم نظامی داللت میکرد.
روز  ۲۵اکتوبر دگرمن ا.و .پتروف( ((15یکی از دستیاران ارشد رئیس شعبۀ هشتم ریاست عمومی اول
کیجیبی به پراگ فرستاده شد تا کار مقدماتی الزم را با ببرک کارمل انجام دهد .نام مستعار کارمل به
«مارتوف» مبدل گردید .کارمل زیاد کوشید تا از طریق چکسلواکیها بر موقف شورویها اثر اندازد .وی
طی یکی از دیدارهای خود با عضوی از شعبۀ بینالمللی کمیتۀ مرکزی حزب کمونیست اتحاد شوروی
(A.V. Petrov ((15
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اظهار داش��ت که در وضعیت کنونی جمهوری دموکراتیک افغانستان نمیشد بیش از این معطل کرد و
منتظر ساعت حرکت قطار نشست چون دستآوردهای اتقالب در معرض خطر بود.
حکمروایان آتیۀ افغانستان در ماه نومبر به ماسکو برده شدند .دو تن از چکسلواکیا ،سه تن از بلغاریا
و دوتای دیگر مخفیانه از یوگوسالویا انتقال یافتند .آنها با هم یکجا به فراگیری و یادسپاری دستورها
و هدایات کیجیبی آغاز کردند .پیش��نهاد گردید تا گالبزوی بهصورت غیرقانونی به کابل برده شود تا
کار تدارکاتی را سروسامان دهد .افسر عملیاتی ارشوف( ،((15کارمل و سروری این پیشنهاد را با گالبزوی
در میان گذاشتند اما او به دلیل اینکه نظر به دیگران وزنۀ خیلی کمتر سیاسی داشت ،شانه خالی کرد و
گفت که وطنجار برای این کار مناسبتر است .موقف گالبزوی را بزدالنه ارزیابی کردند.
براساس مادۀ  ٩مبلغ  ۲٧٧۱روبل از  ۲نومبر تا  ۱۲دسمبر باالی این هفت تن در ماسکو به مصرف
رسید .سپس آنها را نزدیکتر به مرز افغانستان منتقل کردند.
نظر رس��می کیجیبی در این مورد طی یادداش��ت «مهم اخص» که عنوانی برژنف در ماه نومبر
صادر گردید ،بیان شد .چکیدههایی از یادداشت مذکور چنین است:
«پس از تغییرات در رهبری حزب و دولت افغانس��تان وضعیت در این کش��ور به سرعت در
جهت ضد منافع شوروی رو به وخامت گذاشت .گزارشهای فزاینده حاکی از تغییر سیاست
خارجی حفیظاهلل امین بهطرف راس��ت میباش��ند .افراد امین و نمایندگان مس��لمانان دست
راس��تی مخالف کوش��ش میکنند راه حلی برای منازعه بیابند .امین خ��ودش چندین بار با
کاردار (شارژدافیر) سفارت امریکا دیدار نموده ولی در مالقاتهای خود با نمایندگان شوروی
هیچگونه اشارهیی به موضوع این دیدارها ننمودهاست.
براساس هدایت مستقیم امین آوازههای جعلی در جمهوری دموکراتیک افغانستان گسترش
داده میشوند تا اتحاد شوروی را بیاعتبار ساخته و فعالیت مامورین شوروی در افغانستان را
مورد شک قرار دهند .اخیراً تبصرههای غیردوستانه درمورد اتحاد شوروی در اسناد و بیانات
مامورین بلندرتبۀ افغانی به گردهماییهای دربستۀ حزبی و رسمی صورت گرفتهاست».
به روز  ٨اکتوبر  ۱٩٧٩گروه رهبران خلقی مشتمل بر گالبزوی ،وطنجار و سروری نامهیی به کمیتۀ
مرکزی حزب کمونیس��ت اتحاد شوروی نوش��ته و در آن تحلیل نقادانهیی درمورد اشتباهات ترهکی که
به امین اجازه داده بود به قدرت برسد ،ارائه داشتند .روز  ٣٠اکتوبر کارمل رهبر پرچم نامۀ خصوصی به
برژنف نوشت و در آن شرحی ُرک و صریح درمورد وضعیت کشور به دست داد .در این نامه وی از امین
به نام «مخنوی افغانی»( ((16یاد کرد و نوشت« :از نام همه اعضای حزب با مسئولیت اعالم میدارم که
(Ershov ((15
( ((16نس��تور ایوانوویچ مخنو  Nestor Ivanovich Makhnoانارشیس��ت اوکرائینی که در جریان جنگ داخلی
روسیه در اوکرائین فعالیت داشت (یادداشت ویرایشگر نسخۀ انگلیسی)
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حزب براس��اس اصل لنینیی ش��یوۀ کار ،تاکتیک و خط مشی خالقانه کام ً
ال آماده است تا وظیفۀ خود را
به سر رسانده و معضلۀ انقالب ثور ،حزب و دولت را به گونۀ مثبت حل کند .اعضای کلیدی حزب آماده
اند تا کمونیس��تها ،وطنپرستان و همه نیروهای مترقی و دموکراتیک را در افغانستان بسیج و متشکل
س��ازند .تحقق این اهداف با مددگاری برادرانه ،کنکاشها ،مشورهها و پیشنهادهای دوستان شوروی ما
میسر خواهد بود».
اعضای ارش��د مهاجرین سیاس��ی افغانی ،کارمل ،گالبزوی ،وطنجار ،سروری ،نوراحمد نور ،اناهیتا
راتبزاد و عبدالوکیل در آغاز ماه نومبر همان س��ال با کمک کیجیبی در ماس��کو با هم دیدار کردند
و روی یک خط مش��ی عمومی سیاسی و برنامههای مش��خص براندازی حفیظاهلل امین و دودمانش از
ق��درت کار کردند .کارها همه زی��ر اثر تعیینکنندۀ توصیههای کمیتۀ مرکزی حزب کمونیس��ت اتحاد
ش��وروی که طی مالقاتها با نمایندگان رهبری ش��وروی به دوس��تان افغانی رس��انده میشد ،صورت
میگرفت .کارمل و یارانش درک روش��نی از اصول سیاس��ت خارجی اتحاد ش��وروی و ضرورت اتکا بر
منابع و امکانات خود شان را داشتند.
رفقای افغانی با اتفاق آرا توافق کردند که رهبری کلی مبارزه برای احیای ح.د.خ.ا .و راستسازی
روند انحرافی بازسازی جمهوری دموکراتیک افغانستان به عهدۀ ببرک کارمل باشد .سروری که طرفدار
و همکار ترهکی بود بهمثابۀ معاونش پیشنهاد گردید.
نکات عمدۀ برنامه عبارت بودند از س��رنگونی امین از عرصۀ سیاس��ی به زودترین فرصت ممکنه،
پایان بخشیدن دایمی به انشعاب در صفوف کمونیستهای افغانی و متحدساختن آنها در حزبی جدید،
دوستی با اتحاد شوروی و مبارزه علیه امپریالیزم.
«بهمنظور پیادهس��ازی این برنامۀ سیاسی ،نیروهای س��الم ح.د.خ.ا .قصد دارند با برانداختن
رژیم روی قدرت بیایند .کمیتۀ نظامی برای طرحریزی عملیات سیاسی و نظامی نابودسازی
حفیظاهلل امین ایجاد گردیده و نقشههای دقیقی را طرح خواهد کرد .دوستان افغانی تصمیم
گرفتهاند تا عبدالوکیل عضو پیش��ین کمیتۀ مرکزی ح.د.خ.ا .را به افغانس��تان بفرس��تند تا
میان حلقات مخفی و هس��تۀ مرکزی ارتباط برقرار سازد .سید محمد گالبزوی وزیر پیشین
مخابرات جمهوری دموکراتیک افغانس��تان بعدتر برای س��ازماندهی فیالمحل جنبش ضد
امین گس��یل خواهد ش��د .همه اعضای دیگر مرکزیت تحت رهبری رفیق ببرک کارمل به
زودی به نزدیکی مرز فرستاده خواهند شد تا بتوانند مخفیانه و موثرانهتر کار کنند .مرکزیت
قب ً
ال خطوط کلی برنامۀ نظامی را که شامل یک عملیات سریع نظامی در پایتخت و امحای
فزیکی حفیظاهلل امین ،برادرش عبداهلل امین و س��ایر اش��خاص خطرناک میش��ود ،ترتیب
نمودند.
کیجیبی انکش��اف حوادث در جمهوری دموکراتیک افغانستان را از نزدیک مراقبت میکند

کـیجـیبـی در افغـانســتان

77

و براس��اس هدایت کمیتۀ مرکزی حزب کمونیست اتحاد شوروی به دوستان افغانی معاونت
مادی و تخنیکی یکجا با مش��ورهها و پیشنهادات در مسایلی ارائه میکند که در جریان کار
تبارز مینمایند.
با درنظرداشت این همه به مصلحت اتحاد شوروی پنداشته میشود تا ضمن اتخاذ و مراعات
تدابیر الزم پنهان کاری به نیروهای س��الم ح.د.خ.ا .کمکهای الزم مادی و پشتیبانیهای
مختلف در جهت تسهیل اجرای برنامۀ شان ارائه دارد».
گردونه به گردش افتاده بود...
گروههای کوچک واحدهای نظامی و اعضای کیجیبی تحت پوش��شهای مختلف به افغانس��تان
فرس��تاده ش��دند .مدتها پیش در مارچ  ۱٩٧٩پوزانوف و ایوانوف درخواست کرده بودند تا  ۲٠نگهبان
مرزی در لباس ملکی ولی مس��لح با اس��لحۀ مورد نیاز (ماشیندار خفیف ،بمهای دستی و تفنگچه) برای
تقویت محافظین سفارت در کابل فرستاده شوند .آنها همچنین تقاضا نمودند تا یک گروه عملیاتی ۱۲
نفره از ریاست هفتم کیجیبی برای محافظت اراکین جماعت شوروی در افغانستان و دو عضو ریاست
مخابرات حکومتی کیجیبی زیر نام مشاورین وزارت امور خارجه فرستاده شوند و نیز درخواست کردند
تا ذخیرۀ مواد غذایی قابل نگهداشت دراز مدت به ارزش  ۵٠٠٠روبل ارسال گردد.
در م��اه نومب��ر عملیاتی صورت گرفت که طی آن س��ربازان واحد «برینگاه» ب��ا نگهبانان مرزی
که آموزش خاص دیده بودند ،معاوضه گردیدند .یک تولی موتوریزۀ س��ربازان مرزی مش��تمل بر ۲٠٨
س��رباز محاربوی ،هلیکوپترهای مس��لح ۲۵ ،نفربر زرهی ۱۵ ،زرهپوش ،ده نارنجکانداز دس��تی و چار
نارنجکانداز نصب ش��ده بر موتر مخفیانه وارد افغانستان س��اخته شدند .به روز  ٧دسمبر دو کارشناس
ریاست عمومی نگهبانان سرحدی کیجیبی به افغانستان آمدند تا خطوط مخابراتی محل جدید اقامت
امی��ن را مطالع��ه نماین��د .اقامتگاه کیجیبی به روز  ٨دس��مبر هدایت گرفت تا ب��ا اتخاذ تدابیر خاص
احتیاطی نش��رات رادیو«بوران» را که از دوشنبه (تاجکستان) بهسوی افغانستان پخش میشد در کابل
و والی��ات بازش��نوی و مراقبت کرده و«نظر خود را در ارتباط اس��تفادۀ ممک��ن از آن در حاالتی که به
خود تان معلوم است» ارائه دارد .آمادگی برای پیادهسازی عملیات «آگات»(( ((16عقیق) با سرعت پیش
میرفت .از شعبۀ هشتم ریاست «س»( ((16ریاست عمومی اول (عملیات خارجی) کیجیبی خواسته شد

(Agat ((16
( ((16ریاس��ت «س» یا ریاس��ت «عملیات غیرقانونی» مهمترین شاخۀ دستگاه اس��تخبارات شوروی بوده مشتمل بر
س��یزده شعبه بود .ش��عبۀ هش��تم آن عهده دار اعمالی بود که در قاموس جنایتکاران «کارهای تر (آبدار)» نامیده میشود و
ش��امل قتل ،خرابکاری ،آتش افروزی ،زهرپاش��ی و زهر اندازی ،خراب سازی ماشین االت و دهشت افگنی میگردد .افراد این
ش��عبه برای انجام عملیات در بخشهای معین یک کش��ور مشخص انتخاب ش��ده و برعالوۀ مهارتهای کماندویی در زبان،
لهجه ،فرهنگ ،طرز لباس پوشیدن ،عقاید ،مراسم و عنعنات ،تاریخ و جغرافیۀ منطقۀ مشخصۀ تعیین شده آموزش میبییند.
(تلخیص توسط برگرداننده از پاورقی مفصل و طوالنی نویسنده که حاوی مطالب زیاد نامرتبط به افغانستان بود)
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تا اجرای عملیات را به عهده گیرد .آمادگیها به مراحل نهایی خود رس��یدند .دگروال لزارنکو( ((16معاون
ش��عبۀ هشتم ریاست «س» مسئول مستقیم عملیات بود .تورن جنرال کرپچینکو رئیس ریاست «س»
و معاونش تورن جنرال کراسوفس��کی( ((16رئیس ش��عبۀ هشتم آن ریاس��ت به کابل فرستاده شدند تا با
ایوانوف کمک کنند .به روز  ۱۲دس��مبر ا.و .پتروف دس��تیار ارشد شعبۀ هشتم ریاست عمومی اول ،ب.
گ .چیچیرین( ((16افسر ارشد عملیاتی و اعضای سایر ریاستهای کیجیبی از مرکز و مناطق دوردست
آن س��ازمان به کابل پرواز کردند .ده عضو گروه «الف» ریاس��ت هفتم کیجیبی نیز در همان روز به
کابل رسیدند .به روز  ۲٣دسمبر سه عضو دیگر و چندی بعد گروه مکملی به سرکردگی دگر جنرال ا.د.
بسچستنوف( ((16رئیس ریاست هفت به کابل رسیدند.
در طول ماه دس��مبر اعض��ا و عوامل کیجیبی که تابعیت اتحاد ش��وروی را داش��تند نوکریوالی
 ۲۴س��اعته اجرا میکردند .اضافه از  ۱٦٠٠مشاور و کارش��ناس نظامی ٦۱ ،عضو نمایندگی کیجیبی،
 ۲۱عضو اقامتگاه کیجیبی و  ۱٠افس��ر عملیاتی از واحد «برینگاه» از مجاری محلۀ شوروینش��ین
(باشندگان خانههای رهایشی مربوط سفارت شوروی) مشغول استخبار و جمعآوری اطالعات بوده ۱٠٣
ایجنت و  ۱۱۵تن نوجذبی کیجیبی با اقامتگاه در تماس بودند .مخابرات تلگرافی بین کابل و ماسکو
بطور دائم مصروف بود.
ش��ورویها پی بردند که منسوبین نیروهای مسلح افغانستان پرسونل شوروی را زیر مراقبت گرفته
بودند .افغانها میخواس��تند بدانند چرا مش��اورین ش��وروی در این اواخر ش��بانه ناوقتتر از معمول در
واحده��ای خود باقی میماندند .فرماندهان افغانی قطعۀ  ٣٧و غند  ۲٦هوایی عدم اعتماد بر مش��اورین
خود را نشان میدادند .در برخی جزوتامها مرخصیها و ترخیص سربازان معطل قرارداده شد.
در شهر آوازه بود که حملۀ پرچمیها هر آن احتمال دارد .گفته میشد که کارمل در ماسکو است و
شمار روزهای حکمروایی امین به پایان خود نزدیک شده و به کمک اتحاد شوروی برانداخته خواهد شد
و شورویها ببرک و رفقایش را به زودی به افغانستان خواهند آورد تا در رأس کودتا قرار گرفته قدرت
را به دس��ت گیرند .گروه پرچمیان مخفی مرگ ترهکی را عامل مهمی میدانستند که خلقیهای وفادار
را وادار خواهد س��اخت تا یکبار دیگر درمورد وحدت ح.د.خ.ا .جدی بیندیشند .پرچمیها باور داشتند که
کارمل پس از مرگ ترهکی خود به خود منشی عمومی کمیتۀ مرکزی ح.د.خ.ا .شده بود ،چون در پلنوم
مشترک ماه جوالی ۱٩٧٧با توافق رهبری جناح خلق و شخص ترهکی بهحیث معاون منشی عمومی
حزب تعیین گردیده بود .آنعده خلقیهایی که فیصلۀ پلنوم فوق العادۀ تاریخی  ۱٦سپتمبر کمیتۀ مرکزی
ح.د.خ.ا .را که در آن امین بهحیث منش��ی عمومی حزب تعیین ش��ده بود ،نمیپذیرفتند میتوانستند به
(((16
(((16
(((16
(((16
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حزب برگردند و نقش خود را در مبارزه علیه دیکتاتوری خونین باند امین بازی کنند.
در ماه نومبر س��فیر کیوبا در افغانس��تان به ستفانیک معاون ش��عبۀ بینالمللی کمیته مرکزی حزب
کمونیس��ت چکس��لواکیا اظهار داشت که امین خط مشی مستقل از شوروی را تعقیب میکند و بنابر آن
«نمیتوان امحای فزیکی امین را متنفی دانس��ت» .به عقیدۀ س��فیر کیوبا اگر قرار بود کودتایی صورت
گیرد کارمل (که در آن زمان در شوروی بهسر میبرد) محتملترین کاندید برای مقام اول حزبی دولتی
بود« .کس��ی در افغانس��تان مناسبتر و بااتوریتهتر از کارمل نیست» .س��فیر کیوبا بعدتر تبصره کرد که
تبلیغات غرب در افغانس��تان در برابر اتقالب کاراتر و مؤثرتر از تبلیغات جمهوری دموکراتیک افغانستان
و کشورهای سوسیالیستی بود که نتوانسته بودند وجوه مثبت انقالب را به شکل سالم آن ارائه دهند.
امین چند بار از آرزوی اینکه بهحیث منشی عمومی ح.د.خ.ا .جهت مذاکره با برژنف به ماسکو برود
به س��فیر ش��وروی یادآور شده و اظهار کرده بود که آماده اس��ت هر وقتی برای ماسکو مناسب باشد به
آنجا برود .آخرین باری که این موضوع را با تابییف مطرح کرد به روز  ٦دس��مبر بود .اش��ارات و کنایات
مصرانۀ امین مؤدبانه اغماض میش��دند ولی در عین حال هرآنچه امکان داشت به کار میرفت تا امین
کمترین بدگمانی درمورد دالیل اصلی برخورد مبهم و غیرقابل درک رهبران ش��وروی نداش��ته باش��د.
درخواس��تهایش برای مهمات نظامی پذیرفته میش��دند ،فرس��تندههای رادیویی که تقاضا کرد تهیه
گردیدند و روی دوباره جابهجاسازی دو فرقۀ افغانی از شمال به سایر نقاط کشور توافق صورت گرفت.
محمد یعقوب لوی درستیز وزارت دفاع نامهیی به سفارت شوروی نوشت و در آن اظهار داشت که
ارتش افغانس��تان در هوای سرد و در شرایط دشوار کوهستانی با دشمنان رژیم درگیر نبرد مسلحانه بود
و اردو برای  ۱٠٠٠٠س��رباز یونیفورم ،کرتی گرم ،پتلون ،زیر پوش ،کاله زمس��تانی ،موزه ،جوراب گرم،
پاپیچ و دستکش نیاز داشت .سفارت و سرمشاور نظامی دگرجنرال س.گ .مگومتوف( ((16تصمیم گرفتند
تا در برابر درخواست یعقوب لوی درستیز پاسخ مساعد نشان دهند و باوجود آن که قرار شد اولین جوپۀ
اموال درخواس��تی برای  ۱٠٠٠تا  ۲٠٠٠س��رباز در آیندۀ نزدیک ذریعۀ هوا فرستاده شود ،توافق صورت
گرفت تا تاریخ مشخصی برای تحویلدهی کاالی درخواستی تعیین نگردد.
ش��مار کارشناسان و مش��اورین شوروی در افغانس��تان افزایش یافت ولی از س��وی دیگر شماری
از مش��اورینی که از نظر سیاس��ی ناپخته تلقی میگردیدند ،به اتحاد ش��وروی واپس فرستاده شدند .از
این جمله یکی تورن جنرال و .پ .زپالتین( ((16سرمش��اور نظامی اقبال وزیری رئیس عمومی سیاس��ی
اردوی افغانس��تان بود که مورد التفات و اعتماد امین قرار داش��ت .اما از نظر اقامتگاه کیجیبی زپالتین
حوادث ماه سپتمبر افغانستان را به حد کافی انتقادی ارزیابی نکرده و درمورد تصامیم رهبری جمهوری
دموکراتیک افغانس��تان دید عینی و واقعبینانه نداش��ت و به اقبال زیاد نزدیک بود .بنابرین دالیل او را
(Magometov ((16
(Zaplatin ((16
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برای مدت نامعلومی جهت «مش��وره» به ماسکو احضار کردند .اقبال وزیری و امین مکرراً میپرسیدند
که جنرال چه زمانی پس خواهد آمد؟
اقامتگاه کیجیبی درمورد سرمش��اور نظامی رئیس شعبۀ سیاسی [در اینجا کلماتی حذف شدهاند]
قول اردوی مرکز دگروال ا.ن .کاپوس��تین( ((16که او را خودس��از ،گزافهگ��و ،مبالغهگر کارنامههای خود،
سرتنبه ،بدون دید انتقادی از خود و متمایل به عوامفریبی میدانستند ،نیز نظر منفی داشت« .کپوستین
که کام ً
ال زیر نفوذ زپالتین رفتهاس��ت کوش��ش میکرد همه خدمات ارتشی را منقاد ارگانهای سیاسی
س��ازد .وی حوادث س��پتمبر را عمقیابی نکرده موضوعات تبلیغی امین و اقبال را تکرار و در عین زمان
ادعا میکرد که موضعگیری اصولی حزبیاش نیز همین است .در ماه دسمبر کاپوستین به دید و بازدید
خود با س��لطان( ((17رئیس امور سیاس��ی کام ادامه داد ولی این مالقاتها را از ما مخفی نگه میداشت.
پس از براندازی امین از قدرت کپوستین نشان میداد که در اندیشهاش تغییر آمده ولی خیلی کم حرف
و در خود فرو رفته شده بود».
یکی از منابع اطالعاتی مشاور نظامی عاملی به نام «زدروف» یعنی لمری بریدمن ا.پ .زبرایف
ترجمان مش��اورین نظامی ق��ول اردوی مرکز بود .وی درمورد اقبال وزیری و علی ش��اه پیمان اطالع
رسانده و در اوقات مختلف با یو.ل .کوخته ،ا.ی .کتکوف ،و.گ .اوسادچی و ل .پ .کوسترومین( ((17ارتباط
(((17
داشت .عامل دیگری که خبرکشی مشاورین را میکرد ترجمان ارشد د.ا .افدوکیموف («نکراسوف»)
ب��ود .وی ترجمان مالقاتهای زپالتین با امین بود .اقامتگاه درمورد این دو ترجمان که هردو س��ربراه
بودند شکایتی نداشت.
(((17

به روز  ۱۴دسمبر زبرالوف( ((17کابل را به قصد ماسکو ترک گفت چون باید کار جدیدش را در ایتوپیا
آغاز میکرد .کپوستین از وی خواهش کرد تا با زپالتین (که به ماسکو احضار شده بود) در تماس شده و
برایش چنین اطالع دهد :ایوانوف در افغانستان اقدامی را که کپوستین و سایر مشاورین آن را نسنجیده
و نابخردانه میدانستند تدارک میدید .در بین مشاورین آوازههایی بود که به زودی در رهبری جمهوری
دموکراتیک افغانستان تغییرات مهمی وارد خواهد شد .حادثۀ بسیار مهمی در دست طرحریزی بود و از
قرار معلوم امین آگاهی داشت که حملهیی بر او در شرف وقوع است .زبرالوف باید مستقیم ًا از فرودگاه
ماسکو به منزل زپالتین رفته و این خبر فوقالعاده مهم را به وی برساند تا وی بتواند آن را به رهبران
(Kapustin ((16
( ((17منظور از س��لطان احمد بهین اس��ت که باوجود سابقۀ خونخواری و خونریزی در حلقۀ ندمای خاص حفیظ اهلل
امین از طرف آقای رنگین دادفر سپنتا وزیر خارجۀ «مترقی» آقای کرزی به مقام سخنگوی رسمی وزارت خارجۀ جمهوری
اس�لامی افغانس��تان برکشیده شد و دراوایل می  ۲٠٠٩بصفت سفیر کبیر جمهوری اسالمی افغانستان در بیجنگ (جمهوری
مردم چین) عز تقرر حاصل کرد – برگرداننده
(Zabraev (Zadrov) ((17
(Kukhta, Katkov, Osadchy, Kostromin ((17
(Evdokimov (Nekrasov) ((17
( Zabralov ((17نویسنده هیچگونه توضیحی درمورد این شخص ننوشته است – برگرداننده
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ردۀ اول انتق��ال ده��د .به ترجمان دیگری که درهمان پرواز ب��ا زبرالوف یکجا از کابل پرواز میکرد نیز
همین وظیفه داده ش��د تا عین پیام را به زپالتین برساند .از موضوع بالفاصله به کریوچکوف( ((17اطالع
داده ش��د .از آنجایی که گزارش مذکور به هر صورت به گونۀ مضاعف فرس��تاده ش��ده بود ،به زبرالوف
اجازه داده ش��د تا با زپالتین مالقات نموده پیامی را که به وی تفویض ش��ده بود برس��اند که این اقدام
باعث ش��د تا پوشش زبرالوف در قوای مسلح ش��وروی افشا نشود .زبرالوف تقاضای کپوستین را به روز
رسیدن خود به ماسکو برآورده ساخت.
فردای آن روز کپوس��تین از مالقات خود با زبرالوف به یک افس��ر عملیاتی کیجیبی گزارش داد.
افس��ر مذکور با بیحالی و بدون آن که دلچسپی زیادی به افغانستان نشان دهد به کپوستین گوش داد
و بیش��تر درمورد مس��ایل خود و جنجالها و بینظمیهای دفتر خود سخن گفت .وی شکایت کرد که
«هیچکس در هیچجا دیگر به حرفم گوش نمیکند ،مرا فقط از یک شعبه به شعبۀ دیگر میدوانند».
در طول ش��ب  ۱٧دس��مبر یک تولی از «محافظین» ش��وروی در قصر داراالمان که محل جدید
رهایش امین بود ،جابهجا س��اخته شدند .س��اعت  3:00بعد از ظهر روز  ۲٠دسمبر امین با تدابیر شدید
امنیتی از طریق جادههایی که ش��دیداً زیر مراقبت بودند ،به آن قصر برده ش��د .یک واحد از گارد خانۀ
خلق که مسئول محفاظت از رئیس حزب و دولت بود یکجا با یازده تانک نیز به آنجا انتقال داده شدند.
روز  ۲۲دس��مبر پوسترهایی با شعارهای «مرگ بر کمونیستها و امپریالیستها! مرگ بر حفیظاهلل
امین خائن ،این سگ زنجیری روسها!» در کابل نصب گردید.
ب��ه روز  ۲٣دس��مبر امین عالقمن��دی زیادی به وضعیت پای��گاه هوایی بگرام نش��ان داد .عوامل
اس��تخبارات نظامی افغانستان دست به کار شدند و سوقیات ترانسپورت موتری و قافلههای نظامی زیر
کنترول قرار گرفت .حکیم آمر پایگاه بگرام از پیادهش��دن واحدهای نظامی ش��وروی در بگرام به امین
گزارش داد .اس��داهلل رحمان( ((17رئیس کام به ش��عبات کام در فرودگاه کابل و پایگاه بگرام هدایت داد
تا درمورد زمان فرود ،تعداد ،نوع ،و محمولۀ طیارات ش��وروی که میآمدند و این که از کجا پرواز کرده
بودن��د ،به وی گ��زارش دهند .برای اولین بار پیلوتهای افغان��ی در هلیکوپترهای می–  ۲۵به ارتفاع
 ٦٠تا  ٧٠متر بر فراز محلۀ رهایش��ی که س��ربازان چترباز ش��وروی در آن جابهجا ش��ده بودند ،به پرواز
درآمدند .س��لطان ،رئیس امور سیاسی کام نش��رات رادیوهای غربی را که ادعا داشتند سربازان شوروی
وارد جمهوری دموکراتیک افغانس��تان شدهاند ،به توجه امین رساند .برخی مردم آمدن سربازان شوروی
را عالمۀ حمایت و پشتیبانی آن کشور از رژیم امین میدانستند و دیگران باور داشتند که اتحاد شوروی
مناسبات خود را با امین قطع کرده و برای براندازی او آمادگی میگیرد.
( ((17رئیس ریاست عمومی اول (عملیات خارجی) کیجیبی
( ((17بگمان اغلب این باید یکی از همان بی دقتیهایی باش��د که در دس��تنویس متروخین زیاد بچشم میخورد و در
مورد دالئل آن قب ً
ال اشاره شده است .منظور درینجا باید اسداهلل امین باشد که رئیس کام بود – برگرداننده
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روز  ۲۴دس��مبر سفیرکبیر تابییف به دفتر سیاسی حزب کمونیست اتحاد شوروی چنین اطالع داد:
«اخی��راً انتقاداتی درمورد اعمال امریکاییان صورت گرفتهاس��ت .به روز  ۲۲دس��مبر امین طی بیانیهیی
ب��ه کارکنان وزارت صحت عامه موارد مداخلۀ امریکا در نقاط مختلف جهان را برش��مرد .وی از تمرکز
کش��تیهای نیروی دریایی امریکا در خلیج فارس یاد کرد که تهدیدیس��ت برای مردم زحمتکش کشور
برادر ایران».
به روز  ۲۵دسمبر جلسۀ دفتر سیاسی به ریاست امین در خانۀ خلق دایر شد و مسئلۀ اوضاع کشور
و آمادگی برای رزمآزماییهای بهاری مورد گفتگو قرار گرفت.
در آستانۀ هجوم ارتش شوروی ،امین با شور و احساس به سلطاناحمد گفت «همه تالشهایم در
جهت بهبود مناس��بات با امریکا و س��ایر کشورهای غربی بینتیجه ماندهاند .من دیگر هیچگونه تعهدی
در برابر غرب ندارم».
واحدهای عمدۀ قوای ش��وروی در جریان ش��ب  ۲۵بر  ۲٦دسمبر به س��وقیات آغاز نمودند .لشکر
چهلم ارتش ش��وروی تحت فرماندهی دگرجنرال ب.ا .تکاچ( ((17به اشغال افغانستان اقدام کرد .افغانها
دقیق ًا نمیدانس��تند ،چه واقع میش��ود .اعضای مطلعتر ستردرس��تیز اردوی افغانستان اعالم داشتند که
هدف عملیات شورویها براندازی امین بود نه پشتیبانی از او و این که اتحاد شوروی به کسانی که ضد
امین بودند ،کمک میکرد تا به قدرت برس��ند .در این ارتباط از ببرک کارمل رهبر جناح پرچم نام برده
شد .لوی درستیز یعقوب اظهار داشت که «آنها باید سربازان اتحاد شوروی را در تابستان میآوردند تا
موهایم از درگیری با شورشیان سفید نمیشد».
تهاجم در اولین س��اعات قربانی گرفت .یک هواپیمای الیوش��ن  ٧٦در ناحیۀ کوتل سالنگ به کوه
تصادم کرد و  ۴عمله و  ٣٧تن نظامی را سر به نیست ساخت.
به تاریخ  ۲٦دس��مبر گزارش��ی از کابل به مرکز کیجیبی فرس��تاده شد .شمارۀ شامگاهی «کابل
تایمز» به روز  ۲۵دس��مبر مقالۀ پرابهامی را تحت عنوان «ارادۀ مردم عامل تعیینکننده خواهد بود» به
نش��ر رس��اند .در این مقاله آمده بود که «تجربۀ تاریخ نش��ان میدهد که این مردم یک کشور است که
عامل تعیینکننده در مبارزه برای احقاق حقوق ش��ان و بخصوص نبرد بهخاطر آزادی میباش��ند .آنچه
ارادۀ مردم میتواند نه عس��کر ،نه س�لاح ذروی و نه هم تجهیزات حربی انجام داده نمیتوانند ».مقاله
با اشاره به مردمان افغانستان ،ویتنام ،کمپوچیا و ایران با شعار «مرگ بر مداخلهگران!» پایان یافت.
«از آنجایی که مطبوعات افغانی تابع سانس��ور شدید است ،مقاله نمیتوانست بدون استیذان
حفیظاهلل امین نش��ر گردد .زمان انتش��ار مقاله تصادفی نبود .مقاله در یک روزنامۀ انگلیسی
زبان یعنی زبانی که افغانان کمتر با آن آش��نا هستند ،انتشار یافت .هدف از انتشار این مقاله
(Tkach ((17
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آش��کارا تغییردادن ذهنیت بخشهای طرفدار غرب مردم افغانس��تان علیه سربازان شوروی
بود تا به امکانات و منابع رس��انههای پروپاگندی کش��ورهای غربی امکان دهد ،بال فاصله
درمورد مداخلۀ شوروی در افغانستان سروصدا راه اندازند .بهصورت عموم مقاله موضعگیری
پرابه��ام و محتاطانۀ امین و اطرافیانش را در قبال حضور افزایش یافتۀ نظامی ش��وروی در
افغانستان نشان میدهد».
واحدهای خط اول نظامی ش��وروی کابل را در محاصره کش��یده بودند تا از هرگونه تالش اردوی
افغانستان برای آزادسازی کابل جلوگیری کنند .فرقۀ  ۱٠٣هوابردی ارتش شوروی از کابل دفاع میکرد
و یکجا با نیروهایی از غندهای چترباز  ٣۱٧و  ٣۵٧نقاط عمدۀ ش��هری را در اش��غال داش��ت .غند ٣۵٠
چترب��از پیاده از میدانهوایی کابل محافظت میکرد .مح��ل قومانده فرقه در یکونیم کیلومتری غرب
فرودگاه قرار داش��ت .یک کن��دک جی.آر.یو( .کیجیبی نظامی) در ناحی��ۀ داراالمان در دامنۀ جنوب
غربی ش��هر کابل متمرکز ب��ود .غند خاص  ٣۴۵چترباز از میدانهوایی بگ��رام محافظت میکرد .فرقۀ
 ۱٨٠موتوریزه در ده کیلومتری ش��مال کابل متمرکز بود .غند ۱٠٨موتوریزه با یک کندک توپچی در
نواح��ی قرغ��ه ،فاضل بیگ ،داراالمان و قلع��ۀ خواجه موضع گرفته بودند ت��ا از رخنه فرقۀ  ٧و فرقۀ ٨
پیاده و غند  ٣٧کوماندوی اردو افغانس��تان از جان��ب غرب و جنوب بهطرف کابل جلوگیری کنند .غند
 ۱٨۱موتوریزه با فرقۀ توپچی در موضع غریب غر پلچرخی س��نگر گرفته بودند تا از پیش روی لوای ۴
و لوای ۱۵زرهدار اردوی افغانس��تان از جانب ش��رق بهطرف کابل جلوگیری کنند .غند  ۲٣۴زرهدار و
واحدهای خاص در  ۵کیلومتری شمال کابل افتاده بودند تا جادهیی را که از کابل به چاریکار میرفت،
زیر پوش��ش بگیرن��د .فرقۀ  ۵موتوریزه ده کیلومتر غربتر ،غن��د  ٣٧۱موتوریزه در دولتآباد ،غند ٣٧٣
موتوریزه در  ۵کیلومتری جنوب کوتل هرس��نب( ((17و غند اول موتوریزه در  ۱۵کیلومتری ش��مالغرب
هرات قرار داش��تند .غند  ۲۴تانک در  ۲۵کیلومتری شمالش��رق شیندند ،یک غند توپچی با واحدهای
نقب زن و اکماالتی در پنج کیلومتری شمال هرغچ( ((17موضع گرفته بودند .محل قومانده در چارگوش
در  ۱٠کیلومتری شمال شیندند بود.
هدف عمدۀ واحدهای نظامی ش��وروی در این زمان خلع س�لاح هرگونه آرایش جنگی افغانی بود
ک��ه تالش کند خطوط محاصره را شکس��تانده به دفاع از امی��ن برخیزد و از کارمل اطاعت ننماید .اکثر
افسران نیروهای مس��لح جمهوری دموکراتیک افغانستان تحت تلقین مشاورین شوروی تعهد وفاداری
خود را تغییر مرجع داده کوشش نکردند از رژیم دفاع کنند و آمادگی خود برای خدمتگذاری به مسئولین
جدید را ابراز داشتند .تالشهای معدود و نیمبند مقاومت قاطعانه سرکوب شدند .سید داؤد صخره وزیر
امور س��رحدات و والی کندهار( ((18به کبیر قوماندان قول اردوی نمبر  ۲امر کرد تا به کابل حمله نموده
( Harsanb ((17کذا فی االصل .این موضع شناخته نشد – برگرداننده
( Hargech ((17ایضاً
( ((18گمانی است چون در اصل  S.D. Sakhramآمده است – .برگرداننده
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و آش��وب را خاموش سازد ،الکن فرمانده مذکور از امر اطاعت ننمود و اعالم داشت که دولت کارمل را
به رس��میت میشناسد .تورن جنرال محمد دوست قوماندان قول اردوی نمبر یک در برابر امر نظامیان
شوروی مبنی بر ختم مقاومت پاسخ داد که آماده است سالح خود را بر زمین گذارد و از حکومت جدید
اطاعت نماید به شرط آنکه کشته نشود .اطمینان الزم در این زمینه برایش داده شد.
کیجیب��ی به روز  ۲٧دس��مبر به «عملیات عقیق» که اه��داف آن عبارت بودند از هجوم به محل
اقامت حفیظاهلل امین رئیس جمهور افغانس��تان و منش��ی عمومی کمیته مرکزی ح.د.خ.ا ،.نابودس��ازی
فزیک��ی خود و نزدیکانش و دس��تگیری همراهان و اعضای حکومتش آغ��از نمود .اضافه از  ٧٠٠عضو
کیجیبی از مرکز و بخشهای محیطی کیجیبی در کابل پیاده س��اخته شدند تا در «عملیات عقیق»
اش��تراک کنند .س��ربازان یونیفورم اردوی افغانستان را به تن داش��تند .عالمۀ آغاز حمله انفجار در زیر
درخت��ی در می��دان مرکزی پایتخت بود .در حمله باالی کاخ تاج بی��گ اضافه از  ۱٠٠عضو کیجیبی
کش��ته شدند .چنین رقم بزرگ تلفات اندروپوف را مجبور س��اخت تا مصلحتبودن آویختن تصاویر در
قابهای عزاداری در تاالرها و دهلیزهای عمارات کیجیبی از کشتهش��دگان در حین اجرای ماموریت
انترناسیونالیستی را مورد سوال قرار دهد ،چون چنین کاری باعث جلب بیلزوم توجه میگردید.
آخرین بقایای مقاومت تا ساعت  10:30روز  ۲٨دسمبر سرکوب گردید .خانۀ جانداد قوماندان گارد
خلقی که از محل بود و باش امین فاصلۀ زیادی نداشت ،اشغال گردید و خودش دستگیر و به ساختمان
خدمات خاص برده ش��د .عبداهلل امین برادر بزرگ حفیظاهلل امین در مزار ش��ریف دس��تگیر گردید و به
زندان خاص تجریدی افگنده ش��د .اعضای حکومت و ش��ورای انقالبی دستگیر شدند .اعضای خانوادۀ
امین ،پس��ر ،س��ه دختر و عروس��ش (خانم عبدالرحمن پس��ر بزرگش) و همسر اس��داهلل امین به زندان
پلچرخی انداخته شدند .دو پسر امین در جنگ کشته شده بودند .اعضای دستگیرشدۀ حکومت و شورای
انقالبی نیز از ساختمان رادیو افغانستان به همین زندان انتقال یافتند.
کارمل میخواست همه رهبران پیش��ین جمهوری دموکراتیک افغانستان مورد مجازات شدید قرار
گرفته کس��انی که مسئول کشتهشدن سربازان یورشی ش��وروی بودند ،بهشمول جانداد فرمانده پیشین
گارد خلقی و علی ش��اه پیمان قوماندان ملیش��یای خلق��ی در برابر جوخۀ اعدام ق��رار گیرند .کارمل از
نمایندگان کیجیبی خواست تا به اندروپوف اطمینان دهند که وی همه پیشنهادات و مشورههای او را
بدون کم و کاست به مرحلۀ اجرا قرار خواهد داد .کارمل تأکید کرد که باور راسخ داشت که چکیستها
(منس��وبین کیجیبی) و نظامیان ش��وروی در هنگام هجوم بر منزل حفیظاهلل امین از خود شجاعت و
قهرمانی نش��ان داده بودند .وی گفت« :میخواهیم بهمجرد اینکه از خود نش��انهای افتخار دولتی پیدا
کنیم آن را به همه س��ربازان و چکیستهایی که در نبرد سهم گرفتند ،اعطا نماییم .امیدواریم حکومت
اتحاد شوروی این رفقا را با چنین نشانها مفتخر سازد».
کارم��ل همچنین درخواس��ت کرد تا خط مس��تقیم تلف��ون ارتباطی بین رئیسجمه��ور جمهوری
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دموکراتیک افغانس��تان و منش��ی عمومی ح.د.خ.ا .با برژنف ،اندروپوف اوستینوف ،گرومیکو ،پوناماریف
و کریوچکوف تأسیس گردد.
اعض��ای کیجیبی که در «عملیات عقیق» س��هم گرفت��ه بودند به اخذ ترفی��ع و تقدیرنامه نایل
گردیدن��د .الزارنکو ب��ه دریافت رتبۀ جنرالی نایل آم��د ،با وجود آنکه برای چنین ترفیعی بس��ت وجود
نداش��ت .کرپچینکو به رتبۀ دگر جنرالی ارتقا یافت و کمی بعدتر منحیث معاون اول ریاس��ت عمومی
اول (عملیات خارجی) کیجیبی مقرر گردید .به کوزلوف که عضو شعبۀ هشتم ریاست «س» بود لقب
(((18
قهرمان اتحاد شوروی داده شد.
مامورین عالیرتبۀ افغانی در ش��ب  ۲٧بر  ۲٨دس��مبر هیچگونه خبری از آنچه میگذشت ،نداشتند.
محم��د ظریف وزیر مخابرات ،محمود س��وما وزیر تحصیالت عالی ،س��ید منصورهاش��می وزیر آب و
ب��رق ،خوما( ((18رئیس داراالنش��ای کمیته مرکزی ح.د.خ.ا .و عبدالواحد قونس��ل جمهوری دموکراتیک
افغانس��تان در کویته همه در خانۀ ش��ماره  ۱٠۴ناحیۀ  ٣کابل جمع بودند .برخی از آنان فکر میکردند
که آنچه جریان داش��ت «تحریکات ایاالت متحده امریکا» ب��ود ،درحالیکه دیگران فکر میکردند که
اخوانیها حمله کرده بودند .در برابر این اظهار نظر که ش��اید آنچه اتفاق میافتاد کار پرچمیها باش��د،
ظریف با اطمینان خاطر گفت که «بهجایی نمیرس��ند .ش��ورویها برای شان اجازه نخواهند داد ».همه
درمورد سرنوش��ت حفیظاهلل امین و اقبال وزیری هراس��ان بودند .پس از نش��ر اعالمیۀ رایدیویی ببرک
کارمل حالت کرختی و ترس و نومیدی بر همه مستولی شد .خوما اظهار داشت که شاید این تحریکی
از جانب پرچمیها باش��د و پخش اعالمیۀ رادیویی ش��اید از طریق رادیو افغانستان نبوده باشد .آنها به
حدس و گمان پرداخته گفتند که اتحاد شوروی در حوادثی که در حال تکوین بود ،دست داشت .باالخره
عبدالواحد قونس��ل کویته گفت «باید کار رهبران ردۀ باال باش��د .وقتی کارمل اعالمیۀ رادیویی خود را
ایراد میکرد ،تانکهای شوروی روی جادههای کابل در گشت بودند ».خوما اظهار داشت «فکر میکنم
جنگ ادامه یابد .واقع ًا ادامه خواهد یافت».
بازجویی از کسانی که دستگیر شده بودند ،آغاز شد .دستگیر پنجشیری را از زندان نزد کارمل بردند.
کارمل با خش��م بر وی عتاب کرد« :ما و رفقای ش��وروی ترا کمونیست راستین میپنداشتیم ،اما تو به
رفقای ش��وروی که با تو در ماس��کو صحبت کردند ،خیانت کردی ».پنجشیری گفت که با امین موافق
نبود ،ولی نمیتوانست آشکارا در برابر او قرار گیرد ،بدین لحاظ موقف مخالف مخفی را اختیار کرده بود.
( ((18تنها کس��ی که از مقامش برکنار ش��د دگر جنرال ب .ی .ایوانوف بود که «عملیات عقیق» را ترتیب و هدایت
کرده بود .او که تجربۀ چکیستی سال [ ۱٩٦٨چکسلواکیا] در «مسائل حساس» را داشت از مقامش بحیث معاون اول ریاست
عمومی اول (عملیات خارجی) کیجیبی برکنار و کاری در دفتر رئیس کیجیبی برایش داده ش��د .رهبری کیجیبی او را
بخاطر ناکامی طرح کمک به ترهکی برای از بین بردن امین هرگز نبخشید( .یادداشت نویسنده)
( Khuma ((18کذا فی االصل .نویس��نده قب ً
ال (در قس��مت اول این ترجمه) از «خوما» منحیث یکی از بنیاد گذاران
گروه پرچم نام میبرد .از آنجاییکه درآن قس��مت آغازین نوش��تۀ خود نویسنده ایجنتهای کیجیبی بشمول کارمل را با نام
مستعار ایجنتوری شان یاد میکند این نام «خوما» نیز باید نام مستعار یکی ازین جاسوسان باشد که نام اصلیاش را نویسنده
فاش نساخته است .اینکه رئیس داراالنشای کمیته مرکزی ح.د.خ.ا .در آنزمان کی بود اینجانب بخاطر ندارم – .برگرداننده
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«در ارتباط صحبتهایم با رفقای ش��وروی ،من آن صحبتها را بهمثابۀ تالشی برای کشف احساسات
ضد امینی خود تلقی کردم و خوف داشتم که آنها آن را به امین برسانند .اگر من از نیات واقعی رفقای
شوروی آگاه میبودم ،بدون شک روش دیگری اختیار میکردم».
اقبال وزیری در بازجویی ابتدایی گفت که در عمر خود به مگس��ی هم آس��یب نرساندهاست و فقط
اوامر رهبری حزب را اجرا میکرد .وی گفت که نمیدانس��ت که امین جنایتکار بود یا خیر ،ولی «اگر
رفقای ش��وروی تغییر در رهبری جمهوری دموکراتیک افغانس��تان را الزم میدانند ،در آن صورت من
کام ً
ال با آن موافق هس��تم ».همس��ر اقبال وزیری از کپوستین خواست تا در آزادسازی شوهرش کمک
کند و با خودش نیز مدد نماید تا کاری بیابد و جایی برای زندگیکردن پیدا نماید .وی به یاد کپوستین
آورد که با شوهرش مناسبات دوستانه داشت.
علی شاه پیمان خیلی غمگین و افسرده بود .وی موافقه کرد تا هر متنی که در انتقاد از امین برایش
داده ش��ود ،از رادیو قرائت نماید .وی بهمثابۀ یک دوس��تنامهیی به کپوستین نوشت و اظهار داشت که
«همواره در برابر کشتارها ،دستگیریها و مجازاتهای امین آواز خود را باال کرده و اکثراً با سیاستهای
او مخالفت خود را ابراز کردهاست .صادقانه برای مردم بینوای خود خدمت کرده و خدمت خواهد کرد و
هیچگاه خائن نخواهد بود ».وی از کپوس��تین و زپالتین خواس��ت تا در رهاییاش از زندان کمک کنند.
فقیرمحمد فقیر ،وزیر داخله نیز آمادگی خود را برای سخنگفتن علیه امین ابراز کرد.
کارمل از حکومت شوروی تقاضا کرد تا اسداهلل امین برادرزاده و داماد حفیظاهلل امین را که در اتحاد
شوروی تحت تداوی بودند ،به حکومت افغانستان بسپارد .وی بنابر «تسمم غذایی» ،اندکی قبل از این
حوادث به اتحاد شوروی برده شده بود.
بررس��ی زندانیان دورۀ حکمروایی امین نش��ان داد که  ۱۲٩تن اعدام ش��ده بودن��د ،از آن جمله ٩
پرچمی ۱٠ ،مائویس��ت ۱۲ ،خمینیس��ت ۲٨ ،شورش��ی ۲۱ ،توطئهگر و  ۴٩اخوانی .اضافه بر اینها۴٠ ،
پرچمی ۲۲ ،توطئه گر ٣۲ ،شورشی ٩ ،مائویست ۱۲ ،اخوانی و  ۱٣خمینیست به حبس محکوم گردیده
(((18
بودند.
ش��ام  ۲٨دس��مبر اعالمیهیی از طرف حکومت جدید از طریق رادیو افغانستان انتشار یافت .در این
اعالمیه از «درخواس��ت مصرانۀ حکومت جمهوری دموکراتیک افغانس��تان برای کمک عاجل سیاسی،
معنوی و اقتصادی که مکرراً از حکومت اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی صورت گرفته بود» ،سخن
رفت .اعالمیه اظهار داش��ت که «حکومت اتحاد ش��وروی به این درخواس��ت جانب افغانی جواب مثبت
داد ».س��فارت ش��وروی در کابل متوجه گردید که عبارت «مکرراً از حکومت اتحاد جماهیر ش��وروی
( ((18عدهیی از زندانیان آزاد س��اخته ش��دند .کیجیبی بمنظور بهره برداری تبلیغاتی از رهایی آنان برنامۀ تلویزیونی
ایرا ترتیب داد که درآن این مفکوره تلقین گردید که اگر س��ربازان ش��وروی به موقع به زندان پلچرخی نمیرسیدند همۀ آنها
اعدام میگردیدند ،بنابران اردوی شوروی ماموریت نجیبانه و شریفانه ایرا انجام داده بود( .یادداشت نویسنده)
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سوسیالیس��تی صورت گرفته بود» به متن اصلی که در ش��ب  ۲٧بر  ۲٨دسمبر از ماسکو مخابره گردید،
اضافه شده بود.
پ��س از نابودس��ازی امین ،ایوانوف ،کرپچینکو ،بوگدانوف و اوس��ادچی از اندروپوف چنین دس��تور
دریافت داشتند:
«بهمنظور زیر کنترول درآوردن وضع کش��ور در زودتری��ن فرصت ممکنه باید پس از پایان
مرحلۀ اول عملیات به نیروهای س��الم ح.د.خ.ا .کمک ش��ود تا پایهه��ای اجتماعی رژیم را
گس��ترش دهن��د .باید تدابیری اتخاذ کرد ت��ا آنانی که وفاداری خود ب��ه آرمانهای انقالب
ثور و دوس��تی با اتحاد شوروی را ثابت س��اختهاند در رهبری جدید ارگانهای دولتی شامل
ساخته شوند .برای بهوجودآوردن فضای مناسب برای قطعات نظامی ،تأسیسات و شهروندان
ش��وروی در جمهوری دموکراتیک افغانستان هر آنچه ممکن است ،باید انجام گیرد .درمورد
احساسات بخشهای مختلف جامعۀ افغانی باید معلومات جمعآوری گردد تا از آنچه میگذرد
ارزیابی درست به دست آمده تدابیر مناسب در اسرع وقت گرفته شود .جهت فعالیت نورمال
خدمات امنیتی براس��اس اصول طرحریزی ش��ده توس��ط ببرک کارمل و استحکام خدمات
امنیتی مذکور باید تدابیر عاجل اتخاذ گردد .رهبری څارندوی( ((18که عامل مهمیدر تأمین
و استحکام نظم اجتماعی است باید تقویه گردد .همه اعضای نمایندگی کیجیبی و اقامتگاه
آن باید مواضع عملیاتی خود را توسعه و تحکیم بخشند تا اطالعات قابل اطمینان به دست
آورده بر انکش��اف اوض��اع آن گونه که ما میخواهیم اثر گذارند .به انتظام کار اس��تخبارات
نظامی در جمهوری دموکراتیک افغانستان باید توجه خاص مبذول گردد».
نمایندگی کیجیبی و اقامتگاه آن افراد خود را در مقامات کلیدی حزب و دولت جابهجا س��اختند.
اس��داهلل س��روری معاون شورای انقالبی جمهوری دموکراتیک افغانس��تان گردید .به روز  ٣٠دسمبر به
ارگانهای امنیتی جمهوری دموکراتیک افغانس��تان هدایت داده ش��د تا سازمانهای مخفی طرفداران
امین را کشف و نابود سازند.
کیجیب��ی درمورد وقای��ع در جمهوری دموکراتیک افغانس��تان و رهبری جدید کش��ور به تدوین
گزارش��ات پرداخت .یادداشت شماره  ۲۵۱٩الف مؤرخ  ٣۱دسمبر برای کمیتۀ مرکزی حزب کمونیست
اتحاد شوروی زیر عنوان «پیرامون حوادث در افغانستان به روزهای  ۲٧و  ۲٨دسمبر  »۱٩٧٩به امضای

( ((18نیروی ژاندارمری متش��کل از  ۲٠٠٠٠افراد که در زمان داؤد تش��کیل و از طرف نظام خلقی ادامه داده ش��د.
رژیم کارمل آنرا در س��ال  ۱٩٨۱به ش��کل نیروی دفاعی متشکل از شش لوا تجدید سازمان نمود( .یادداشت ویرایشگر نسخۀ
انگلیسی)
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اندروپوف( ،((18اوستینوف( ،((18گرومیکو( ((18و پوناماریف( ((18چنین ارقام و صادر گردید:
«پ��س از کودت��ا و قتل نورمحمد ترهکی منش��ی عمومی کمیتۀ مرک��زی ح.د.خ.ا .و رئیس
ش��ورای انقالبی جمهوری دموکراتیک افغانس��تان به دس��ت حفیظاهلل امین در ماه سپتمبر
امس��ال وضعیت در افغانس��تان ش��دیداً به وخامت گرایید و حالت بحرانی ب��ه خود گرفت.
حفیظاهلل امین نظام دیکتاتوری ش��خصی خود را در کش��ور قائم کرده موقف کمیتۀ مرکزی
ح.د.خ.ا .و ش��ورای انقالبی را به سطح ارگانهای صرف ًا نامنهاد پایین آورد .کسانی که از راه
خویشاوندی یا وفاداری شخصی با امین پیوند داشتند ،به مقامات باالیی حزب و دولت مقرر
ش��ده ش��مار زیادی از اعضای کمیتۀ مرکزی ح.د.خ.ا ،.شورای انقالبی و حکومت افغانستان
از ح��زب اخ��راج یا زندانی گردیدند .اکثر کس��انی که مورد س��رکوب و امحای فزیکی قرار
گرفتند آنانی بودند که در انقالب ثور س��هم فعال داش��ته همدلی خود با اتحاد ش��وروی را
پنهان نمیکردند و از هنجارهای لنینی حیات داخل حزبی دفاع مینمودند .حفیظاهلل امین با
بیان اینکه برکناری ترهکی از حزب و دولت مورد تأیید اتحاد ش��وروی بود ،با حزب و مردم
نیرنگ باخت.
به دس��تور مس��تقیم حفیظاهلل امین آوازههایی در جمهوری دموکراتیک افغانستان راهاندازی
ش��د که اتحاد ش��وروی را بیاعتبار س��اخته و فعالیتهای مامورین شوروی در افغانستان را
زیر سایه قرار میداد .بر تماس کارمندان شوروی با نمایندگان افغانی محدودیتهایی وضع
گردی��د و در عی��ن زمان تالشهایی ص��ورت گرفت تا در چوکات یک «سیاس��ت خارجی
متوازنتر» مورد تأیید امین با امریکاییها ارتباطاتی برقرار گردد .امین با کاردار (ش��ارژدافیر)
س��فارت امریکا در کابل مالقاتهای محرمانهیی داش��ت .حکوم��ت جمهوری دموکراتیک
افغانس��تان ش��رایط مس��اعد کار برای فعالیت مرکز فرهنگی امری��کا را مهیا نموده خدمات
خاص( ((18جمهوری دموکراتیک افغانس��تان کار استخباراتی خود علیه سفارت ایاالت متحدۀ
امریکا را به هدایت امین متوقف ساخت.
امین از طریق میانجیهایی با رهبران مخالفین دس��ت راس��تی مسلمان تماس برقرار نموده
کوشش کرد تا از راه سازش با رهبران ضدانقالب داخلی موضع خود را استحکام بخشد..
میزان س��رکوب سیاس��ی به گونۀ فزاینده خصلت همگانی به خود گرفت .تنها در زمان پس
از حوادث ماه سپتمبر اضافه از  ٦٠٠عضو ح.د.خ.ا ،.منسوبین قوای مسلح و سایر کسانی که
(((18
(((18
(((18
(((18
(((18

رئیس کیجیبی
وزیر دفاع
وزیر خارجه
ایدئولوگ ،عضو داراالنشأ و رئیس بخش بین المللی کمیتۀ مرکزی حزب کمونیست اتحاد شوروی – برگرداننده
منظور خدمات استخباراتی و پولیس مخفی است – برگرداننده
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مظنون به «ضد امینی»بودن بودند ،بدون محاکمه از بین برده شدند .سیاست سرکوب حزب
را در سراشیبی نابودی قرار داده بود.
اینها همه یکجا با دشواریهای مختص به اوضاع افغانستان تکامل روند انقالبی را نهایت
دش��وار س��اخت و به نیروهای ضدانقالبی که در واقعیت امر کنترول شمار زیادی از والیات
را در دس��ت داش��تند ،زمینۀ فعالیت داد .این نیروها که در زمان رژیم امین به پیمانۀ هر چه
وس��یعتر مورد حمایت و پش��تیبانی نیروهای خارجی قرار داش��تند ،توانستند تغییرات بنیادی
در وضعیت سیاس��ی داخلی کش��ور را باعث شده دستاوردهای انقالب را به نابودی بکشانند.
شیوههای دیکتاتوری حکومت ،سرکوبها ،اعدامهای دستهجمعی و بیپروایی در برابر قانون
باعث بروز نارضایتی وس��یع در کشور گردید .پوس��ترهای بیشماری در پایتخت پدید آمدند
که مش��خصۀ ضدمردمی رژیم برس��ر اقتدار را افش��ا ساخته خواس��تار وحدت و همبستگی
درمبارزه علیه «دار و دستۀ امین» میشدند .ناآرامی به ارتش نیز سرایت کرد .شمار چشمگیر
افسران خشم خود را در برابر تسلط دستپروردههای ناالیق و بیکفایت حفیظاهلل امین ابراز
میداشتند .در واقع یک جبهۀ وسیع ضد امین در کشور به وجود آمده بود.
ببرک کارمل و اس��داهلل س��روری که در خارج افغانستان به س��ر میبردند ،نگران سرنوشت
انقالب و اس��تقالل کش��ور بودند .آنها بهمنظور نجات کشور و انقالب ((19(...و با نشاندادن
بازتاب ژرفبینانه در برابر روحیۀ اوجگیرندۀ ضد امینی در افغانس��تان به متحدس��ازی همه
گروههای ضد امین در داخل کش��ور و در خارج آن آغاز کردند .اختالف نظرها کنار گذاشته
ش��د و ش��گاف پیشین در ح.د.خ.ا .التیام یافت .س��روری به نمایندگی از جناح خلق و کارمل
به نمایندگی از جناح پرچم اعالم داشتند که حزب سرانجام متحد شدهاست .کارمل بهحیث
رهبر حزب جدید و سروری به سمت معاونش انتخاب شدند.
به سبب ش��رایط نهایت دشواری که دستاوردهای انقالب ثور و مصونیت کشور ما را تهدید
میکرد ،الزم بود تا مس��اعدت بیش��تر نظامی به افغانس��تان صورت گیرد ،بخصوص آن که
حکومت قبلی جمهوری دموکراتیک افغانستان نیز همچو افزایش کمک را خواستار شده بود.
بنابر آن براس��اس پیمان سال  ۱٩٧٨افغان شوروی تصمیم گرفته شد تا قطعات الزم ارتش
شوروی به افغانستان فرستاده شوند.
نیروهای مخالف حفیظاهلل امین با اتکا بر موجی از احساس��ات وطنپرس��تانه که بخشهای
پهناور مردم افغانس��تان را پس از پیادهس��ازی سربازان اتحاد ش��وروی در مطابقت کامل با
معاهدۀ سال  ۱٩٧٨افغان شوروی فراگرفت ،یورش مسلحانهیی را در شب  ۲٧بر  ۲٨دسمبر
( ((19نقاط تعلیق در نسخۀ اصلی روسی نیز چنین است (ویرایشگر نسخۀ انگلیسی)
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راه انداختند .این قیام با پشتیبانی تودههای زحمتکش ،روشنفکران ،بخش قابل مالحظهیی
از ارتش افغانس��تان و دس��تگاه دولتی که از تاس��یس رهبری جدید جمه��وری دموکراتیک
افغانستان و ح.د.خ.ا .استقبال میکردند ،مواجه گردید.
حکوم��ت و ش��ورای انقالب��ی جدید با قاعدۀ وس��یع ش��امل نمایندگان همه م��ردم اعم از
فراکسیونهای پیشین خلق و پرچم ،نمایندگان اردو و اشخاص غیرحزبی تشکیل شد .دولت
جدید در اعالم مواضع خود ابراز داش��ت که بهخاطر پیروزی کامل انقالب ملی دموکراتیک
ضدفئودالی ضدامپریالیستی و بهخاطر پاسداری از استقالل و حاکمیت ملی افغانستان خواهد
رزمید .سیاس��ت خارجی آن برپایۀ اس��تحکام همهجانبۀ دوستی و همکاری با اتحاد جماهیر
شوروی سوسیالیستی استوار خواهد بود .رهبری جدید با درنظرداشت اشتباهات نظام پیشین
قصد دارد تا به دموکراتیکس��ازی وس��یع زندگی مردم ،تعمیم قانونیت ،استحکام پایههای
اجتماع��ی و حضور نماین��دگان دولت در بین مردم ،اتخاذ موضع انعطافپذیر در قبال دین و
مس��ایل اقوام و اقلیتهای ملی توجه جدی مبذول دارد .یکی از نخستین اقداماتی که مورد
توجه وس��یع مردم افغانستان واقع شد ،رهاس��ازی تعداد بزرگی از زندانیان سیاسی بهشمول
سیاس��تمداران و ش��خصیتهای نظامی برجسته بود .ش��مار زیادی از آنها (قادر ،کشتمند،
رفیع و دیگران) س��هم فعال و پرش��ور در کار ش��ورای انقالبی و حکوم��ت جدید گرفتهاند.
موضعگیری در برابر نظامیان و متخصصین ش��وروی در مجموع خوب است .وضع در کشور
(((19
رو به نورمالشدن میرود....
بب��رک را میت��وان از نظر تئوریک یک��ی از پختهترین رهبران ح.د.خ.ا .دانس��ت .وی قادر
اس��ت وضعیت افغانستان را با دیدی هوش��مندانه و عینی ببیند .حسن نیت صمیمانهاش در
برابر اتحاد ش��وروی همواره ممیزۀ او بوده و در حزب و در سراس��ر کش��ور از احترام خاصی
برخوردار است .در پرتو این همه میتوان مطمئن بود که رهبری جدید جمهوری دموکراتیک
افغانستان خواهد توانست راه موثری برای تأمین ثبات کامل اوضاع در کشور بیابد».
یادداش��ت ف��وق در مطابقت کامل با همه موازین کژآگاهس��ازی نگاش��ته ش��ده بود .حقای��ق وارونه و
نوآراییشده و تعبیری دروغین از وضعیت داده شده بود .از جملۀ امضاکنندگان یادداشت اندروپوف یگانه
کسی بود که حقیقت کامل وقایع را میدانست .وی دیگران را ذهنیت داده و زیر تأثیر گرفته حوادث را
کارگردانی کرده بود .دیگران صرف بخشی از حقیقت را میدانستند و نقش شان هم جانبی بود .وظیفۀ
اشغال افغانستان به اوستینوف داده شده بود .گرومیکو کارش آن بود تا جهانیان را درمورد اعمال اتحاد
شوروی آسودهخاطر س��ازد و پوناماریف میبایستی کمونیستها ،سوسیالیستها و احزاب کارگری را با
شیوههای مناسب مجاب سازد.
( ((19ایضاً
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مردم افغانس��تان به س��رعت به مفهوم اش��غال کش��ور خود پی بردند .از آنجایی که در افغانستان
«اهلل» یگانه قدرت مرکزی اس��ت ،مردم به زودی به دفاع از عقیدۀ ش��ان در برابر اشغالگران برخاستند.
«کفار روس��ی میخواهند پرستش شیطان را جانشین خداپرستی س��ازند ».در جنوری  ۱٩٨٠کارمل به
تابییف ،ایوانوف و مگومتوف( ((19اعتراف کرد که «مردم فکر میکنند که اتحاد ش��وروی ببرک کارمل
و حکومت جدید را به قدرت رساندهاست .الزم است تعبیر درست حوادث به مردم آموختانده شود».
به روز  ۲۵دس��مبر بالفاصله پس از آغاز تهاجم س��ربازان شوروی به افغانستان پوسترهایی با شعار
«روسها را برانید و درسی را که به انگلیسها دادیم به آنها نیز بدهید» در کابل پدیدار گردیدند.
ذهنیت عام مردم افغانس��تان بر آن بود که افغانها میتوانس��تند بدون تانکهای شوروی از عهدۀ
کار خود بدرآمده نابس��امانی خود را سامان بخش��ند و آمدن روسها در این میان فقط بربادی و ویرانی
به ارمغان آورد .بنیادی( ((19سفیر افغانستان در چکسلواکیا به روز ۲٩دسمبر در ارتباط به سرنگونی امین
اظهار داشت «وضعیت سیاسی کنونی نتیجۀ کار اتحاد شوروی در تبانی با چکسلواکیا است که به کارمل
پناه سیاس��ی داد .این صاف و س��اده مداخله در امور داخلی افغانستان است» .فاروق عضو پیشین کمیتۀ
ش��هری ح.د.خ.ا .و مامور عالیرتبۀ وزارت معارف شکوهکنان نالید که «افغانستان به چکسلواکیای ثانی
مبدل شدهاست .سفارت شوروی باید پرچمیهای فاقد صالحیت را از خلع سالحکردن خلقیها باز دارد
ورنه خلقیها آتش خواهند گشود».
اعظم رهنورد زریاب مدیرمس��ئول مجلۀ «فرهنگ خلق» بر حوادث  ۲٧بر  ۲٨دسمبر چنین تبصره
کرد« :هیچکس اکنون آن خوش��بینیای را که ش��مار زیادی از روشنفکران پس از  ٧ثور  ۱٣۵٧داشتند،
ندارد .امین منفور بود اما آمدن س��ربازان خارجی به کابل و س��ایر نقاط کشور به هیچوجه برای افغانان
پیک شادی نیست ».وی به یک عضو کیجیبی اظهار داشت که «باشندگان افغانستان ترجیح میدهند
س��ربازان ش��وروی پس از انجام وظیفه و پیش از آنکه حضور شان حس کدورت افغانان را برانگیزد به
اتحاد ش��وروی برگردند .روسها کارمل را بر س��ر قدرت آوردند .مردم در کابل میگویند که خوبس��ت
کارمل برگشتهاس��ت اما اینکه چگونه برگشتهاس��ت نیز دارای اهمیت اس��ت .مردم پرچمیها را بهطور
عموم راس��تکار و بافرهنگ تلقی میکنند اما در طی چند س��ال گذش��ته مثالهای زیادی در افغانستان
وجود دارد که اشخاص بهظاهر فرهیخته و شایسته چیزی جز اراذل و ددمنشان از آب درنیامدهاند».
کیجیبی برای فرونش��اندن غوغا و س��روصدای جهانی تدابیر فعال مختلفی را رویدست گرفته و
( ((19س��تر جنرال س .مگومتوف در دس��مبر ۱٩٧٩جانشین دگر جنرال گوریلوف گردید (یادداشت ویرایشگر نسخۀ
روسی)
( ((19احتم��االً یاس��ین بنیادی (برگرداننده) .بنیادی از وظیفهاش س��بکدوش و پس از ت�لاش ناکام برای پاییدن در
غرب جبرا ً به کابل برگردانده ش��د .کارمل از کمیتۀ مرکزی حزب کمونیس��ت چکسلواکیا و وزارت خارجۀ آن کشور به سبب
برگرداندن بنیادی سپاس��گزاری کرده گفت «حال میتواند به آرامی در کابل زندگی کند و تا زمانی که رژیم جدید را مورد
تاخت و تاز قرار نداده کسی کاری به کارش نخواهد داشت( ».یادداشت نویسنده)
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به پیادهس��ازی آنها مبادرت ورزید .دروزدنکو( ((19سفیر شوروی در رومانیا با آندری( ((19وزیر خارجۀ آن
کش��ور مالقات نمود و دالیل اعزام سربازان اتحاد ش��وروی به افغانستان را به وی توضیح کرد .وی از
رومانیاییها انتظار داشت در این مورد دید مثبت و پرتفاهم داشته باشند .آندری اظهار داشت که عملکرد
حکومت ش��وروی در افغانستان موقف اتحاد شوروی را بهبود نخواهد بخشید .جلسۀ خاص دفتر دایمی
کمیتۀ اجرایی سیاسی کمیته مرکزی حزب کمونیست رومانیا جهت مباحثه پیرامون وضع افغانستان به
روز  ۲٩دسمبر دایر شد .لیا رادولسکو( ((19منشی کمیته مرکزی حزب کمونیست رومانیا در امور تبلیغ و
ترویج اظهار داشت که اتحاد شوروی «به ما معلومات از قبل تهیهشده درمورد حوادثی که در افغانستان
اتفاق افتید داد ولی صرف نظر از این که اتحاد ش��وروی این حوادث را چگونه توجیه و تفس��یر میکند،
گس��یل سربازان شوروی به افغانستان گواه بر سیاستهای برتریجویانۀ آن کشور است .اتحاد شوروی
در عین این که چنین هدفی را تعقیب میکند خواهان پش��تیبانی و تفاهم کش��ورهای سوسیالیستی نیز
هس��ت ».دومیترو پوپیسکو( ((19عضو دفتر دایمی کمیتۀ اجرایی سیاسی کمیته مرکزی حزب کمونیست
رومانیا در بیانیۀ خود اظهار داش��ت که «رومانیا نباید با سیاس��تهای اتحاد ش��وروی تبانی نشان داده
کورکورانه آنها را تعقیب کند».
وینوگرادوف( ((19س��فیر ش��وروی در تهران به روز  ۲٨دس��مبر با خمینی در ش��هر قم دیدار کرد و
کوش��ش نمود تا دالیل تهاجم ش��وروی به افغانس��تان را به وی توضیح دهد .وی بهصورت محرمانه
به اطالع خمینی رس��اند که امریکاییها و ش��خص جیمی کارتر رئیس جمهور ایالت متحده امریکا از
حکومت ش��وروی چندین بار تقاضا کرده بودند تا با موضعگیری امریکا در قبال منازعۀ امریکا و ایران
تفاهم نش��ان دهد اما رهبران شوروی اس��تدالالت بیبنیاد امریکاییها را که میخواستند دسایس خود
در ایران را پوشیده نگه دارند ،رد کردند .رهبری اتحاد شوروی الزم میدانست رهبری ایران و شخص
آیتاهلل خمینی از این موضوع مطلع باش��ند و بنابر آن بر تفاهم ایران درمورد اقدام اتحاد ش��وروی در
افغانس��تان حساب میکردند .خمینی در پاسخ اظهار داشت که «هیچگونه تفاهم متقابل میان یک ملت
مسلمان و یک حکومت غیرمسلمان نمیتواند موجود باشد».
اقامت��گاه کیجیبی در بیجن��گ (جمهوری مردم چین) به روز  ٨جن��وری  ۱٩٨٠هدایت دریافت
داش��ت تا در مذاکرات با نمایندگان کش��ورهای اس�لامی در گردهماییهای اعضای کوردپلوماتیک و
خبرنگاران رسانهها استدالل ذیل را پیش کشد:
«وخامت وضع در افغانس��تان را باید نتیجۀ مس��تقیم حوادث ایران انگاشت[ .در اینجا هشت
(V. Drozdenko ((19
( Stefan Andrei ((19وزیر خارجۀ رومانیا ( )۱٩٨۴ -۱٩٧٨پس از سقوط رژیم چایسسکو در سال  ۱٩٩۲به  ۱۴سال
زندان محکوم گردید( .یادداشت ویرایشگر نسخۀ انگلیسی)
(Lia Radulescu ((19
(Dumitru Popescu ((19
(Vinogradov ((19
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س��طر کشیده شدهاست] .چرخیدن وضعیت به نفع شورش��یان نتیجۀ سیاستهای حفیظاهلل
امین بود که با غصب قدرت فرمانروایی خون و دهش��ت را راه انداخت و بر نیازها و منافع
مردم و اقلیتهای ملی چش��م پوش��ید .بیتوجهی امین به شعارها و اصول انقالب ثور او را
از پش��تبیانی حلقات متنفد اسالمی در افغانس��تان بیبهره ساخت و به نیروهایی که از خارج
حمایت میش��دند مجال داد تا تهاجم ضد انقالبی را س��ازماندهی کنند .اما نیروهای سالمی
که برقراری حکومت وحدت ملی تحت رهبری ببرک کارمل را ممکن ساختند هنوز در درون
ح.د.خ.ا .وجود داش��تند .وظیفۀ درنگناپذیر در برابر حکومت جدید تحکیم ثبات در کش��ور
و راندن دس��تههای مس��لحی بود که از بیرون فرستاده شدهاند .سیاستهای امین خیانت به
منافع مردم افغانستان بود و به شورشیان فرستادهشده از سایر کشورها موقع داد تا پشتیبانی
مسلمانان پاکدینی را به دست آرند که تبلیغات بورژوازی ذهن شان را مغشوش ساخته بود.
حکومت کارمل مجبور ش��د بهخاطر اعادۀ ثبات در کش��ور و پایاندادن به مداخلۀ خارجی از
حکومت شوروی مطابق با معاهدۀ سال  ۱٩٧٨تقاضای کمک بهشمول کمک نظامینماید.
س��ربازان ش��وروی صرف ًا به هدف اعادۀ ثبات و جلوگیری از جنگ برادرکشی به افغانستان
رفتهاند و تابع عین قوانینی میباش��ند که بر س��ربازان ملل متحد حاکم اس��ت .س��ربازان
ش��وروی نمیتوانند جز در موارد دفاع از خود و دفع حمالت بیموجب دس��ت به سالح برند.
حضور س��ربازان ش��وروی خود کمکی در راس��تای ثبات وضع در افغانستان است و بهمجرد
برآوردهشدن این مأمول از آن کشور کشیده خواهند شد».
در داراالنشای بینالمللی همبستگی با خلقهای عرب در طرابلس (لیبیا) نیز تدبیر فعالی راهاندازی
ش��د تا به اعضای سازمان اطمینان داده ش��ود که تغییر رهبری در افغانستان در ماه دسمبر توسط خود
مردم افغانس��تان انجام ش��ده و تنها به نفع خود افغانها بود و اجازه خواهد داد تا مشکالت آن کشور نه
از راه س��رکوب ،آنچنان که در زمان امین انجام میش��د ،بلکه با وس��ایل صلحآمیز حل گردد .استدالل
میش��د که تغییر رهبری شرایط مساعدی را برای حل و فصل مسایل داخلی و خارجی بهشمول بهبود
در مناس��بات با پاکس��تان و ایران بهوجود خواهد آورد و اینکه هدف کمپاین ضد شوروی در ملل متحد
انحرافدادن توجه جهانی از مسایل حاد کشورهای عربی چون توافقات کمپ دیوید و تسلیمشدن انور
سادات در برابر اسرائیل بود و بحث افغانستان در ملل متحد پیشینهیی را برای ایاالت متحده میگذاشت
تا در آینده در امور داخلی سایر کشورها مداخله کند.
خود مردم اتحاد شوروی نیز از روش زورگویانۀ حکومت شان دل خوش نداشتند و گویا از شادمانی
فریاد نمیزدند .مردم ش��وروی نمیتوانستند داس��تانها و توضیحات فریبندهای را که در توضیح اشغال
یک کشور خارجی برای شان داده میشد ،بپذیرند .به گونۀ مثال گزارشهای اوپراتیفی حاکی از واکنش
منفی روشنفکران اوکرائین در برابر ارسال سربازان شوروی به افغانستان بود« .ما خود مداخله میکنیم
باز از کشورهای غربی میخواهیم تا بر اعمال ما صحه بگذارند« ».اتحاد شوروی به دنبال برتریجویی
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بر همۀ جهان است ولی چرا این بال را بر سر افغانستان نازل کردهاست؟» حتا برخی اعضای کیجیبی
ب��ر ترس خود از نکوهشیافتن فایق آمده و محرمانه از بیمناکی خود درمورد کاروایی برزگان کریملین
با دوس��تان خود نجوا میکردند« .من از روسبودنم میشرمم .ما خود برده و گدا هستیم ولی دگران را
به اسارت و مستمندی میکشانیم».
کیجیبی همان گونه که س��فارت امریکا در ماس��کو را زیر پوشش ابزارهای استراق سمع قرار داد
به رگبار کژآگاهی درمورد حوادث افغانستان بر جهانیان ادامه داد.
به روز  ۲۴فبروری  ۱٩٨٠تابییف و ایوانوف تلگرام مشترکی به وزارت امور خارجۀ شوروی و ریاست
عمومی اول کیجیبی ارسال و در آن پیشنهاد کردند تا توضیحنامۀ مشترک افغانی و شوروی پیرامون
دالیل ارسال سربازان شوروی به افغانستان به گونۀ ذیل ارائه گردد:
جانب افغانی کراراً درخواست نموده بود تا قطعات محدود سربازان اتحاد شوروی به افغانستان
فرستاده شوند .امین درخواستنامۀ ارسال سربازان شوروی را رسم ًا به سفیر شوروی داده بود
چون ضد انقالب از خارج از جانب ایاالت متحدۀ امریکا ،چین ،پاکستان و رژیمهای مرتجع
اس�لامی کمک و حمایت میشد .نقشۀ امپریالیس��تها و نیروهای ارتجاعی آن بود تا رژیم
دستنش��اندهیی را به سرگردگی حفیظاهلل امین روی کار آورند و این رژیم از ایاالت متحدۀ
امریکا ،چین و پاکس��تان درخواست نماید تا سربازان خود را جهت سلب استقالل ،حاکمیت
ملی و تمامیت ارضی افغانس��تان بفرس��تند ولو اینکه چنین اقدامی موجب جنگ در منطقه
گردد .این نقش��ۀ ش��یطانی توس��ط نیروهای س��الم در درون رهبری جمهوری دموکراتیک
افغانس��تان که در حلقۀ تنگ رازداران امین نفوذ کرده بودند کش��ف و افشا گردید .از برکت
این رفقا و به س��بب خطر تجاوز مس��تقیم بر افغانستان امین مجبور شد غرض جلوگیری از
افش��ای س��همش در توطئۀ ضد انقالب داخلی و خارجی آمدن س��ربازان شوروی را بپذیرد.
امین نمیتوانس��ت با اکثریت اعضای هیئت رهبری افغانستان از در مخالفت درآید .حکومت
اتحاد ش��وروی به این درخواست یک دولت دوس��ت پاسخ مثبت داد و تقاضایش را برآورده
ساخت ولی با حوادث ۲٧دسمبر  ۱٩٧٩که به سرنگونی امین منتج شد ،کاری نداشت .آمدن
سربازان شوروی به جمهوری دموکراتیک افغانستان در نیمۀ دوم دسمبر  ۱٩٧٩آغاز گردید.
امین نقش��ۀ یک کودتای ضد انقالبی با کمک سیآیای و حلقات مخفی اسالمی را به روز
 ۲٩دس��مبر کشیده بود .کمیته مرکزی ح.د.خ.ا .حتا پیش از  ۲٧دسمبر امین را محکوم و بر
سرنگونی و اعدام وی تصمیم گرفته ببرک کارمل را بهحیث منشی عمومی ح.د.خ.ا .انتخاب
نموده بود .س��ربازان شوروی در جریان حوادث ماه دس��مبر کام ً
ال بیطرف بودند .تا زمانی
که خطر تجاوز و مداخلۀ خارجی در امور داخلی افغانس��تان دستاوردهای انقالب ثور و منافع
امنیتی اتحاد شوروی را مورد تهدید قرار دهد ،مردم افغانستان از کمک نظامی اتحاد شوروی
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بینیاز بوده نمیتوانند.

اندروپ��وف ،رئی��س کیجیبی به روز  ۱۴اکتوب��ر  ۱٩٨٠حین دیدار با فام هون��گ( ((19وزیر خارجۀ
جمهوری سوسیالیستی ویتنام شرح ذیل از حوادث افغانستان را به وی ارائه داشت:
«حزب خلق که یک حزب نظامی و حزب پرچم که حزب روش��نفکران بود در س��ال ۱٩٧٨
انقالب��ی را ب��ه راه انداختن��د .این احزاب که در ط��ی مدت پانزده س��ال در برابر یک دیگر
خصومت میورزیدند هر دو بهصورت عام مارکسیس��ت لنینیس��ت بودند ،اما روی مس��ایل
تاکتیکی با هم اختالف داشتند .در نتیجۀ انقالب ثور (که توسط حزب خلق راهاندازی گردید)
ترهکی روی قدرت آمد .در آن زمان ببرک کارمل معاون حزب بود .طرفداران پرچم و خلق
علیه یکدیگر به مبارزه ادامه دادند که در نتیجه اکثریت پرچمیها از پس��تهای پرمسئولیت
حکومتی اخراج و س��رکوب یا منحیث سفیر به کشورهای خارج فرستاده شدند .در این میان
کارمل نیز منحیث سفیر به جمهوری سوسیالیستی چکسلواکیا فرستاده شد .پس از بدررفتن
کارمل از صحنه امین که ش��خصیت بس بغرنج و پرابهام داش��ت و حین فعالیت در حلقات
مخفی سیاسی هیچگونه تماسی نه با اتحاد شوروی و نه با ترهکی و کارمل نداشت ،شخص
دوم در کشور گردید[ .در اینجا یک سطر کشیده شدهاست] امین معاون رئیس حزب ،معاون
رئیس جمهور ،معاون رئیس ش��ورای وزیران ،وزیر دفاع ،وزی��ر خارجه و وزیر امنیت دولتی
گردید و قدرت وسیع را به دست خود متمرکز ساخت .ترهکی سالخورده بود .در ابتدا از امین
خرسند بود و متوجه نشد چگونه امین همه قدرت را به دست خود تمرکز میدهد .ترهکی بر
این امر آگاه بود ولی به آن توجه نمیکرد ((20(.وقتی متوجه خطر شد ،کار از کار گذشته بود
چون امین همه قدرت را به دست خود گرفته بود .امین به ابتکار خود پلنومی را دایر و ترهکی
را از همه مقامهایش برطرف و سپس او را دستگیر و در زندان خفه ساخت.
امریکا و ایران واضح ًا بر امین اتکا داشتند .در همین راستا یک روزنامۀ امریکایی نوشت که
تا مارچ  ۱٩٨٠در افغانس��تان «نظم برقرار خواهد ش��د» .پسانتر ثبوت به دست آمد که قصد
امحای دس��تاوردهای انقالب ثور و تأس��یس یک جمهوری اس�لامی تحت زعامت ایران را
تایید میکرد».
امین را کی س��رنگون کرد؟ از نظر زمانی س��رنگونی امین مصادف بود با ارس��ال قطعات محدود
سربازان شوروی به افغانستان .حلقات مبارز مخفی افغانستان از پیادهشدن سربازان شوروی برای اشغال
قدرت اس��تفاده کردند ((20(.امین با مالها مناسبات خوبی نداشت (در افغانستان در حدود  ۴٠٠٠٠مسجد
(Pham Hung ((19
( ((20تناقض گویی بحدی پرآشکار است که الزم است پاورقی داده شود که کذا فی االصل – برگرداننده
( ((20خوانندگانی که ترجمۀ حاضر یا نسخۀ انگلیسی را به دقت مطالعه نموده اند گواهی خواهند داد که این نوشته
چیزی جز س��یاه نویس میتروخین که بیش��تر پرداخته نش��ده نیس��ت و از نظر ترتیب ،ارائه و ویرایش خامیها ،اش��کاالت و
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وجود دارد) و اصالحات ارضی ناکامی را راه انداخته بود .اگر ده تن از یک دهکده شامل مبارزات مخفی
میش��دند امین امر بمباران و نابودس��ازی همه دهکده را صادر میکرد .در نتیجه همه مردم افغانستان
ضد امین شدند.
برای پیادهسازی سربازان شوروی به افغانستان دو دلیل وجود داشت :دفاع از انقالب و پاسداری از
مصونیت اتحاد ش��وروی .اگر ایاالت متحدۀ امریکا به افغانستان داخل میشد ما مجبور میشدیم تعداد
زیادی از سربازان خود را در مرز افغان شوروی نگهداریم.
ملحوظات س��تراتیژیک را نیز نباید از نظر دور داشت .انترناس��یونالیزم شوروی اکثراً ساحات وسیع
جغرافیای��ی را زی��ر نقاب مبارزه علی��ه امپریالیزم درب��ر میگرفت .هند از زمانهای متمادی بدینس��و
دیدههای آزمند کشورگش��ایان را چون مقناطیس��ی به خود جلب کردهاست و از افغانستان تا به سواحل
دریاهای جنوب تنها پنجصد کیلومتر فاصله است .ترهکی و امین همچون گاوبازان هسپانوی که پارچۀ
س��رخی را در پیش��روی نرگاو خشمگین تکان میدهند ،اندیشۀ فریبای رسیدن به تنگه هرمز و سواحل
اقیانوس هند را به دولتمردان ش��وروی عرضه داش��تند .ترهکی مسئلۀ گسترش خاک افغانستان تا کنار
بحر و پرورش اردوی افغانس��تان برای اعمال قدرت در منطقه ،بخصوص در برابر پاکس��تان که بهمثابۀ
جس��م اجنبی در این منطقه انگاش��ته میشد و بهمثابۀ پاسخ و حل جذری مسئلۀ پشتونها و بلوچها به
نفع افغانس��تان را در سطح حکومتی به برژنف ارائه داشت .وی میگفت «ما نباید پشتونها و بلوچهای
پاکستان را در دست امپریالیستها بگذاریم .همین اکنون ممکن است مبارزۀ آزادیبخش ملی را در میان
این قبایل راه انداخت و ساحات پشتوننشین و بلوچنشین افغانستان را در آن شامل ساخت».
امی��ن در اگس��ت  ۱٩٧٨با جوش و خروش به پوزانوف و گوریلوف گفت «مس��ئلۀ پشتونس��تان و
بلوچس��تان هنوز برای ما مطرح اس��ت ولی آن را در مطبوعات علم نمیکنیم .قلمرو افغانس��تان باید به
س��واحل خلیج عمان و اقیانوس هند برس��د .ما آرزو داریم بحر را به چش��م سرببینیم ».وی یکبار دیگر
در ماه اکتوبر این موضوع دلخواه خود را مطرح کرد« :وظیفۀ ما این اس��ت تا افس��ران و سربازان و همه
مردم افغانستان را تا خط دیورند که آن را به رسمیت نمیشناسیم و از آنجا تا رود سند که باید مرز ما
باشد رهنمایی و رهبری کنیم .اگر ما این وظیفۀ تاریخی را نتوانیم به سر برسانیم گفته میتوانم که کار
ما بیهوده بودهاست .ما باید به اقیانوس هند راه داشته باشیم!»
کارمل نیز اندیش��ۀ افغانستان بزرگ را در س��ر میپروراند .وی خط دیورند را بهمثابۀ فرجامین مزر
کش��ور نمیپذیرفت ولی مس��ئله را در مباحث عام مطرح نمیکرد .متروسوف( ((20رئیس سربازان مرزی
کیجیبی این روش را تأیید میکرد« .درس��ت نیس��ت که مسئلۀ مرزها با همسایگان را اکنون مطرح
کاس��تیهای فراوانی دارد .نمونۀ دیگری از آنرا درینجا میتوان دید که نویس��نده بدون هیچگونه هشدار دروغ پراگنی رسمی
دس��تگاه سوس��یال امپریالیزم را در پاراگراف خود آورده و خواننده را س��رگیچه میس��ازد که این توضیح میتروخین است یا
چکیده یی از اسناد کیجیبی – برگرداننده
(Matrosov ((20
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کرد .هر چیز وقت مناسب خود را دارد ».کرسینشینان دستگاه حزبی دولتی شوروی به دوستان افغانی
خود حالی س��اختند که برای دیدن اوقیانوس با چش��م س��ر باید باد از سر بکشند و شکیبایی پیشه کنند
چون چنین هدفی نیروها و امکانات جمهوری جوان را ته کش��یده از وظایف بنیادین تحکیم مواضع در
داخل کشور انحراف میداد .دوستان افغانی باید تا آن زمان در محدودۀ امکانات و تواناییهای خدمات
ویژه (استخباراتی) شان در پاکستان و بلوچستان مشغول گردند .میوۀ درخت آمال هنوز پخته نشده بود.
کرسینش��ینان شوروی آنها را با این پند هش��دار میدادند« :اول باید افغانستان را فتح کرد!» وسوسۀ
ماجرا جویی غالب ،خطرات آن ناچیز و مقاومت جدی هم بعید به نظر میرسید .جنگ اعالمناشده علیه
مردم افغانستان در آستانۀ وقوع قرار داشت.
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جنگ شوروی در افغانستان
در مناطق مرزی ش��وروی همجوار افغانس��تان و ایران حالت اضطرار اعالم شد .سربازان و افسران
احتیاط بس��یج شده و عرادهجات به بیگاری گرفته ش��دند .واحدها و جزوتامهای نظامی از نظر پرسونل
اکمال گردیده به حالت آماده باش قرار داده ش��دند و مرخصیهای نظامیان لغو گردید .ش��مار وس��ایط
نقلیۀ نظامی و ماموریتهای خاص در یکدم افزایش یافته و هرگونه تذکر از تهاجم طرحریزی شده در
مکاتبات و مخابرات ممنوع قرار داده شد.
کیجیبی مسئول حمل و نقل سربازان و تجهیزات نظامی بود .مسیر قطارهای ویژۀ خط آهن (که
در هیچجا توقف نمیکردند) به قطعات و بخشهای معینی تقسیم شد و در طول هر بخش پوستههای
نظارت و دیدهبانی تأس��یس گردید .فعالیتهای استخباراتی و ایجنتوری در همه عرصهها تشدید یافته
ادارۀ همه تأسیس��ات رادیویی و مخابراتی در دس��ت گرفته ش��د .نظارت بر خارجیان بهخاطر مراقبت از
فعالیتهای جاسوسی تشدید گردید و شعبات خاص استخباراتی در قطعات و واحدهای نظامی تشکیل
ش��د .کارکنان این شعبات را افسران مسلکی تشکیل میدادند که از شعبات فعالیتهای ویژه نفرگیری
ش��ده یا از میان افس��ران احتیاط انتخاب شده بودند .کسانی که به زبان فارسی بلدیت داشتند برای این
(((20
ش��عبات انتخاب میگردیدند .یک گروه ماموریت ویژه از ش��عبۀ خدماتی «ر» کیجیبی به کوشکه
فرس��تاده شد و درمورد این که آیا ایاالت متحده عوامل خود در کارهای غیرمجاز را فعال ساخته بود یا
خیر تجسس به راه انداخته شد .نگهبانی از تاسیسات اقتصادی تشدید یافت و کنترول مراسالت ُپستی
و مکالم��ات تلفون��ی افزایش یافت .نامههایی که ذکری از حالت آمادهباش س��ربازان در آنها میرفت
ضبط و مصادره میش��دند و مراسالت و مکاتبات مش��کوک توقیف و نویسندگان آنها مورد بازپرسی
قرار میگرفتند.
جهت تخلیۀ احتمالی خارجیان و گروههایی از ایرانیان و افغانان به اتحاد شوروی آمادگیها و تدابیر
همهجانبه به سرعت رویدست گرفته شد .طرزالعمل پذیرش تخلیهشوندگان احتمالی ترتیب و نقاط عبور
( Kushka ((20موقعیت این محل را نویس��نده واضح نکرده اس��ت ولی گمان اغلب آنست که کوشکه یا سرهت آباد
ترکمنس��تان باشد که در منطقهایکه س��ابقاً بنام «پنجده» یاد میشد و جزء خاک افغانستان بود قرار دارد .دانشنامۀ انترنتی
ویکیپیدیا منطقه یی را بنام کوشکه در والیت بلخ افغانستان نیز یادآوری میکند که برای اینجانب آشنا نیست ولی احتمال
اینکه این اخیرالذکر منظور میتروخین بوده باشد منتفی است – برگرداننده
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مرزی آنها تثبیت گردید و گروههای بازرس��ی عملیاتی ایج��اد گردیدند .جلوگیری از تالشهای اتباع
اتحاد شوروی برای فرار به ایران مورد توجه بیشتر قرار گرفت.
مارش��ال س��کلوف( ((20معاون وزیر دفاع شوروی به روز  ۴جنوری با روحیۀ سراپا عزم جزم به کابل
وارد شد .جنرالهای روسی لبریز از شور و اشتیاق بیصبرانه میخواستند در برابر دشمنی زبون و ناتوان
زور خود را بیازمایند .نیروی هوایی شوروی شورشیان را مورد بمباران شدید قرار داد و سپس ارتش وارد
کارزار شد .به روز  ۱٦فبروری مارشال سکلوف معاون وزیر دفاع ،جنرال اخرومییف( ((20معاون اول لوی
درس��تیز و جنرال مگومتوف سرمشاور نظامی ش��وروی در افغانستان با کارمل دیدار و اوضاع را ارزیابی
کردن��د و با اظهار این ک��ه «نیروی هوایی ما  ۲۴٠پرواز محاربوی و قوای هوایی افغانس��تان  ۵٦پرواز
محاربوی انجام دادهاند» کارکرد ارتش شوروی را به رخش کشیدند.
اولین ترکتازی شورویها بهجای ایجاد رعب و ترس در دل مردم افغانستان بازتابی برعکس ایجاد
کرد .از  ۲٠تا  ۲٣فبروری ( ٣حوت) تظاهرات ضد ش��وروی در کابل راه افتاد که برای برقراری نظم از
نیروی نظامی اس��تفاده ش��د .ش��هر به حالت محاصره قرار گرفت ،پلها مسدود و موانع روی جادهها و
کمینگاههای مخفی باالی همه راههایی که به شهر منتهی میشدند ،ایجاد گردید .قادر بهحیث فرمانده
نظامی ش��هر مقرر شد .بیس��ت و چهار تولی (اضافه از  ۲٠٠٠سرباز) ٣٠ ،تانک و  ۲٠٠زرهپوش و نفربر
زره��ی زنجیردار ش��وروی با  ۱۱تولی (اضافه از  ۱٠٠٠س��رباز)  ۴٣تانک ۴٠ ،نفرب��ر زرهی زنجیردار با
دستگاههای راکتانداز سیار اردوی افغانستان در این محاصره سهم گرفتند .پروازهای کم ارتفاع باالی
ش��هر و مناطق اطراف آن جهت ایجاد ترس و دهش��ت در دل مردم راه انداخته ش��د .طیارات شوروی
 ۱۵٨پ��رواز رزم��ی و طیارات افغانی  ۴٩پرواز رزمی انجام دادن��د و اضافه از  ٩٠٠تظاهرکننده به زندان
انداخته ش��دند .یک مرکز عادیسازی اوضاع به ریاست س��روری در کابل ایجاد گردید که اعضای آن
تورن جنرال قادر قوماندان ش��هر و ایوانوف (افس��ر ارشد کیجیبی در کابل) بودند که این اخیرالذکر به
پیشنهاد کارمل به عضویت این هسته شامل ساخته شد .آنها صالحیت داشتند تا کارهای وزارتهای
دفاع ،داخله و ارگانهای امنیت دولتی را هماهنگ سازند.
بخش بیش��تر روس��تاها در دست شورشیان بود .شهر کندهار در تابستان سال  ۱٩٨٠سر به شورش
زد .آ .کیوت( ((20منش��ی کمیتۀ ش��هری که خلقی بود مبارزه علیه اشرافیت پرچمی را راه انداخت .به روز
 ٣٠اگس��ت شهر کام ً
ال توسط سربازان شوروی محاصره ش��د و دهات و مناطق اطراف شهر با استفادۀ
وسیع از هواپیماها و توپخانه روفته و سر و زیر ساخته شدند .سپس حمله آغاز گردید.

( Sergei L. Sokolov ((20معاون وزیر دفاع اتحاد شوروی (( )۱٩٨٧ -۱٩٦٧یادداشت ویرایشگر نسخۀ انگلیسی)
( Sergei F. Akhromeev ((20معاون اول لوی درستیز اتحاد شوروی (یادداشت ویرایشگر نسخۀ انگلیسی)
( ((20نویسنده این نام را به شکل  A. Kaiutنوشته که مسلماً غلط است .منظور به احتمال قوی عبدالقیوم پنجوایی،
عضو کمیتۀ والیتی کندهار است – .برگرداننده
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وضع در شهر هرات نیز به همین منوال بود .گروهی از خلقیان شامل سگین( ((20منشی کمیتۀ حزبی
والیتی هرات ،عبدالظاهر چوپان مس��ئول شعبۀ تشکیالت حزبی ،پیکارجو عضو کمیتۀ والیتی ح.د.خ.ا.
و رئیس ش��عبۀ والیت( ،((20معاون منشی کمیتۀ شهری ش��هر هرات ،معاون سیاسی فرقۀ  ۱٧پیاده ،دو
تن از منش��یان کمیتههای ولس��والی ،نه عضو کمیتههای حزبی ش��هری و ولسوالی و دو عضو برجستۀ
څارندوی در هرات با هم متشکل شدند تا علیه حکومت کارمل بجنگند .این اولین دردسر از ناحیۀ فرقۀ
 ۱٧پیاده نبود .در مارچ  ۱٩٧٩در آن زمان که دگرمن کتیچف( ((20مش��اور نظامی فرقه بود ،نیز تالش��ی
برای شورش در برابر مقامات دولتی صورت گرفته بود .یک گروه عملیاتی وزارت دفاع اتحاد شوروی و
نمایندگی کیجیبی برنامۀ فعالیتهای نظامی ،عملیاتی و سیاسی در برابر شورشیان و در جهت استقرار
حکمرانی رژیم کابل در مرکز و اطراف والیت هرات را طرحریزی کردند .ش��هر در محاصرۀ س��ربازان
ش��وروی قرار داش��ت .در ماه سپتمبر زنجیرهیی از عملیات نظامی در ش��هر هرات و اطراف آن و سایر
مناط��ق آن والیت انجام یاف��ت .نزدیکی هرات با ایران و احتمال اینک��ه از ایران بهمثابۀ پایگاه جهت
گس��ترش جنبش چریکی به مناطق غرب افغانس��تان استفاده ش��ود ،مد نظر گرفته شد .رخنهپذیرترین
بخشهای مرز میان ایران و افغانس��تان محکم بسته ش��ده و راههای آنها ماینگذاری شدند .اعضای
محلی خدمات ویژه محرم راز این برنامهریزی س��اخته نش��دند چون بیم آن میرفت که از طریق آنان
اط�لاع از برنام��ه به دش��من درز خواهد کرد .هفده عضو خ��اد ۴۴ ،تن از فعالین حزبی و  ۱۵۲س��رباز
محاربوی څارندوی جهت اش��تراک در پیادهسازی برنامه از کابل فرستاده شدند و سی و پنج جانفشان
پرش��ور از میان افراد محلی انتخاب گردیدند .نبرد برسر شهر یک هفته ادامه داشت .محاصرهشدگان با
قهرمانی و دلیری زیاد مقاومت ش��دید نش��ان داده و با اسلحۀ ناتوان خود چهار بار کوشیدند چنبرۀ تنگ
ش��وندۀ محاصره را بشکنند ولی س��رانجام شهر هرات به روز  ۱۱سپتمبر سقوط کرد .از شورشیان ۵۵۱
تن بهشمول سه تن از رهبران قیام کشته و  ۱٠٣٦تن اسیر گردیدند .نیروهای دولتی پیروزمند  ۱٣وسیلۀ
نقلیه ۱٩ ،موترسایکل ٧٣ ،قبضه تفنگ و  ۴٠کیلوگرام مواد منفجره به غنیمت گرفتند.
پس از سقوط شهر چار نقطۀ بازرسی و کنترولی در شهر ایجاد گردید .همه آنانیکه از شهر برون و
یا به آن درون میشدند وارسی شده و هرکسی که شکبرانگیز پنداشته میشد دستگیر میگردید که در
این راستا اضافه از  ۲۵٠٠نفر بهشمول چهار تن ایرانی بازداشت شدند .یک اردوگاه بیختاری در ستدیوم
ش��هر که اضافه از  ۲۲۲۵تن در آن نگهداری میش��دند ،ایجاد گردید که از جملۀ این تعداد  ٦۵۱تن به
زندان انداخته شدند .چهل و سه گزمۀ ارتشی سرکها و کوچهها را میگشتند.
از جملۀ  ۲۲واحد اداری والیت هرات( ۵ ((21واحد آن پس از نبردهایی که یک ماه طول کش��ید از
( ((20در اصل یه شکل  Saginآمده که شاید منظور «سنگین» باشد – برگرداننده
( ((20کذا فی االصل – برگرداننده
(S.L. Katichev ((20
( ((21مطمئن نیستم منظور نویسنده از بیست و دو واحد اداری چیست چون تا جایی که اینجانب آگاهی دارم والیت
هرات صرف شانزده ولسوالی دارد – برگرداننده
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وجود شورشیان پاکسازی شدند .در ماه اکتوبر  ٩واحد اداری دیگر نیز پاک ساخته شد .در عملیاتهای
نظامی مذکور دو غند موتوریزۀ پیاده ،دو کندک چترباز و یک تولی ویژۀ کش��ف س��هم گرفتند .درکل
اضافه از  ۴۵٠٠سپاهی با سازوبرگ و جنگافزارهای سترگ در این نبردها رزمآوری کردند.
واحدهای «شرش��رۀ»( ((21کیجیبی متش��کل از  ۱۴۵نفر و دس��تههای دروغین��ی( ((21که بهخاطر
کش��ف ،افش��ا و نابودسازی دستهها و گروههای راس��تین مقاومت ایجاد شده بودند نقش مهمی در این
عملیات داش��تند .واحدهای رزمی با همدستان افغانی شان س��اختمانها و خانهها را تالشی و زیر و رو
میکردند .آنها مناطقی را که س��ربازان به دس��ت آورده بودند در چنبر خود گرفته و همه باشندگان آن
را بازرس��ی مینمودند .در زدوخوردهای ناش��ی از چنین محاصرهها و بازرسیها  ۱۲۱نفر کشته و ٣۵٧
تن دیگر دستگیر گردیدند و  ۱٣کمیتۀ اسالمی محلی و در سطح قریهجات از بین برده شده کتابها و
نوشتههای بدآیند ،اسلحه و مهمات آنها ضبط و مصادره گردیدند .تجارب مؤفقیتبار واحد «شرشره»
پسانتر در سایر والیات افغانستان به کار بسته شد.
مارش��ال س��کلوف معاون وزیر دفاع ،کریوچکوف رئیس ریاس��ت عموم��ی اول (عملیات خارجی)
کیجیب��ی و س��پولنیکوف( ((21به روز اول اکتوب��ر ذریعۀ هواپیما وارد هرات ش��دند .آنها فعالیتهای
فرماندهی س��پاهیان شوروی و واحدهای کیجیبی را مورد تأیید قرار دادند و در دیداری که با افسران
ارش��د داشتند به فرماندهان شوروی اجازه و صالحیت دادند تا عملیاتهای محاربوی را در داخل شعاع
 ۵٠کیلومتری نقاطی که س��پاهیان ش��وروی جابهجا ش��ده بودند ،بدون موافقه و استیذان قبلی مقامات
افغانی انجام دهند .وظیفۀ عمدۀ شان نابودسازی رهبران واحدها و دستههای شورشیان بود.
در طول س��الهای ۱٩٧٨و  ۱٩٧٩ارتش  ۱٣۲٠٠٠نفری و نیروی هوایی و ضد هواپیمای ۱۵٠٠٠
نفری افغانی در برابر شورش��یان رزمآوری میکردند .ارتش همه سازوبرگ و اکماالت اساسی خود را از
اتحاد شوروی به دست میآورد .نیروی هوایی عمیق ًا در رزم و نبرد دخیل بود اما ارتش با رقم بلند گریز
( ((21در هیچ جای این نوش��ته (که تکرار میکنم جز س��یاه نویس ویرایش نش��ده چیزی نیس��ت) نویسنده در مورد
واحدهای «شرش��ره» ) (Cascadeتوضیحی نداده اس��ت .پژوهش در منابع انترنتی نشان میدهد که واحدهای «شرشره» و
«برین گاه» (( )Zenithکه پیشتر ازین نقش آنرا در برون ساختن جاسوسان خلقی ضد امینی کیجیبی در نخستین روزهای
حکومت صد روزۀ حفیظ اهلل امین دیدیم) دو واحد از واحدهای خاص کیجیبی بودند که این یک (واحد «شرشره») وظیفه
داش��ت تا در میان حلقات دش��من (افغانها) نفوذ کرده ماموریتهای استخباراتی ،تفرقه افگنی ،تروریستی و خرابکاری را به
انجام رساند – برگرداننده
( ((21یک دس��ته (باند) عبارت از گروه متش��کل از دو یا بیش��تر از دو نفری اس��ت که به هدف حمله بر ساختمانها،
تأسیس��ات اقتصادی و افراد حکومتی یا عامه تش��کیل میگردند .آنچه کیجیبی «دس��تههای دروغین» میخواند همچون
دستههای راستین و واقعی عمل کرده به داخل یک جنبش آزادی بخش نفوذ میکنند و با استفاده از رذالت و پستی و راهها
و وس��ایل خبیثانه وطنپرس��تان را نابود میس��ازند یا آنها را به دام نیروهای مسلح کیجیبی و ارتش میاندازند و بدین گونه
گروههای مقاومت را ازبین برده مجاری ارتباطی را تس��خیر و با آس��یب رساندن به همکاری بین دستههای راستین مقاومت
و مردم در کوتاه ترین زمان و با اندکترین خس��ارات و تلفات احس��اس نا امنی و بی اعتمادی بوجود می آوردند( .یادداش��ت
نویسنده)
( V.N. Spolnikov ((21نویسنده در هیچ جای نوشته توضیح نکرده است که این شخص کی بود و چه مقامی در
دستگاه اشغال افغانستان توسط اتحاد شوروی داشت – برگرداننده
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و فراری که در آن وجود داشت زیاد مورد اعتماد نبود.
مرحلۀ دوم جنگ علیه مردم افغانس��تان را س��پاهیان ش��وروی آغاز کردند .در این مرحله از آخرین
سازوبرگ و تکنولوژی جنگی بهشمول زهرهای کیمیاوی به شکل بمهای گازی که در مدت کم اثرات
محیطی آن از بین میرفت ،کار گرفته ش��د .نبردها براساس اطالعات جاسوسی راهاندازی میگردیدند
که درمورد مخالفین از پاکستان و ایران یعنی جاهایی که جنگاوران افغانی متشکل میشدند و پیش از
برگش��تن به افغانستان دم راست میکردند ،به دس��ت میآمد .اوستینوف (وزیر دفاع) به برژنف گزارش
داد که س��ربازان ش��وروی و واحده��ای کیجیبی نقش عمده را در جنگ علیه ض��د انقالب افغانی به
عهده داشتند.
رهبران کیجیبی بر این نکته پافش��اری داش��تند که مرزهای جمهوری دموکراتیک افغانس��تان با
پاکس��تان ،ایران و چین به صورت کامل بس��ته گردد الکن افغانها نه سرباز و نه اراده داشتند تا سهم
خود در چنین اقدامی را به س��ر رس��انند ،بنابر آن ش��ورویها مس��ئولیت تأمین نظم در سرحدات را به
عهده گرفتند .س��ربازان مرزی کنترول کامل س��رحد افغان ش��وروی را که  ۵٠٠٠سرباز مصروف گزمۀ
آن بودند ،در دست داشتند .آنها در طول راه عمدۀ تدارکاتی که از ترمز ،کوشکه و سایر نقاط به کابل
میرس��ید ،کمین میگرفتند .در می  ۱٩٨٠س��پاهیان مرزی اتحاد ش��وروی پامیر افغانی را اشغال کرده
سرحد  ۴٠٠کیلومتری افغانستان با چین و پاکستان را از جای تالقی مرز سه کشور تا گذرگاه «دو رو»
مس��دود ساختند و گذرگاهها و کورهراههایی را که جهت مراسالت و آوردن اموال از چین به افغانستان
مورد اس��تفاده قرار میگرفت ،بستند .جهت حفاظت از س��رحد سه خط دفاعی مرزی کشیده شد .شمار
چش��مگیر واحدهای کیجیبی در جنوری  ۱٩٨۱به دس��تور اندروپوف در عقب کمربند دوم سرحدی در
مرزهای پاکس��تان و ایران جابهجا س��اخته شدند .برای این کار پنج لوای س��رحدی و واحدهای جدید
محارب��وی ایجاد گردید .کورهراهها و گذرگاهها ویرانش��ده و ماینگ��ذاری گردیدند .کارمل به روز ۲۴
جنوری  ۱٩٨۱به س��فیر شوروی و گریکوف( ((21به درس��تی اظهار داشت که «اکنون که اتحاد شوروی
به چنین اقدامات اساس��ی در جهت نجات انقالب افغانستان برداشتهاست ،سرنوشت کشورهای مان به
راستی باهم درآمیختهاند».
به پیش��نهاد جانب ش��وروی در تابستان س��ال  ۱٩٨٠قلمرو افغانستان به هش��ت حوزه یا «زون»
تقس��یم شد و برای هر زون یک نمایندۀ کمیتۀ مرکزی ح.د.خ.ا .و شورای انقالبی تعیین گردید .وظیفۀ
تعیینش��ده برای این نمایندگان عبارت بود از هماهنگسازی کار ارگانهای قدرت محلی ،کمیتههای
والیت��ی ح.د.خ.ا ،.واحده��ای نیروهای مس��لح ،خاد و څارن��دوی و نظارت بر تطبی��ق تصامیم نظامی،
اجتماعی اقتصادی و تبلیغاتی ارگانهای باالیی حزب و دولت در والیات .نمایندگان تعیینشده عبارت
( Grekov ((21نویسنده در هیچ جای نوشته توضیح نکرده است که این شخص کی بود و چه مقامی در دستگاه اشغال
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بودند از بارق شفیعی در زون شمالغرب ،فدامحمد دهنشین( ((21در زون شمال ،نظر محمد( ((21در زون
جنوبشرق ،نظامالدین تهذیب در زون شمالشرق و اسلم وطنجار در زون مرکزی(.((21
والیت کابل در چنبرۀ کمربندهای امنیتی قرار داشت و در مسیر راههایی که فکر میشد جنگجویان
خواهند کوش��ید خود را به کابل برسانند دامها و کمینگاهها ایجاد شد .کندکهای ویژۀ کماندو تشکیل
گردی��د و قرار ش��د واحدهای نظامی ش��وروی در صورت ب��روز بلوا و ش��ورش در جاهایی چون کلوپ
عسکری ،مرکز مخابرات قوای شوروی ،سفارت شوروی و قاغوشهای تپۀ تاجبیگ مخفی گردند.
نمایندگی کیجیبی و فرماندهی نیروهای ش��وروی آگاهی داشتند که مردم افغانستان از حکومت
پشتیبانی ننموده و به پاکستان و ایران میگریختند .آنها به این باور بودند که مقامات کابل به تنهایی
توانایی فایقآمدن بر اش��رار( ((21و مقابله با گس��تره و پیمانۀ عملکرد آنها را نداش��تند ،بنابر آن اشتراک
کامل اتحاد شوروی در چنین امری الزمیبود.
ماسکو به ارتش شوروی وظیفه سپرد تا جنبش مقاومت را در طی سال  ۱٩٨۱بهطور کامل سرکوب
و شورش��یان را نابود س��اخته ،س��لطۀ رژیم کابل را به سراس��ر کشور گس��ترش دهد .برای این منظور
اختیارات نمایندگان شوروی در زونها گسترش داده شد و آنها صالحیت یافتند تا تصامیم عملیاتی در
ارتباط جنگ با شورش��یان را خود اتخاذ کنند .مش��اورین نظامی ریاستهای ارکان زونها اجازه داشتند
تا واحدهای نظامی تا س��طح کندک را وارد عملیات محاربوی س��ازند[ .در اینجا کلماتی چند کش��یده
شدهاند] در مواضع ضعیف و کم نیرو سربازان شوروی جای سربازان افغانی را میگرفتند .جهت انسجام
عملیات یک گروه عملیاتی متش��کل از سکلوف ،اخرومییف ،الکسییف ،رومانتسوف و سپولنیکوف( ((21از
جانب وزارت دفاع اتحاد ش��وروی تشکیل گردید .مس��ئولیت هماهنگسازی عملیات ارتش و سپاهیان
س��رحدی به عهدۀ متروس��وف (فرمانده سپاهیان س��رحدی) [احتما ًال ¾ یک سطر کشیده شدهاست]،
س��کلوف و اخرومییف گذاشته ش��د .آنها یکجا با چوچوکین و مکروف( ((22وظیفۀ هماهنگسازی امور
با کیجیبی را نیز به عهده داش��تند .به این س��ه تن دس��تور داده ش��د تا در همکاری با پرسونل حوزۀ
( ((21این نام به گمان اغلب است چون در نسخۀ اصلی م .دخنش ) (M. Dekhneshآمده است .فدامحمد دهنشین پس
از اشغال افغانستان و تشکیل دولت دست نشانده عضو کمیته مرکزی و عضو شورای انقالبی بود – برگرداننده
( ((21در اصل «ن .محمد» آمده اس��ت که باید همان «نظر محمد» باش��د چون هم در س��یاهۀ کمیته مرکزی و هم
در س��یاهۀ شورای انقالبی نام «نظر محمد» بچش��م میخورد ،اما دانسته شده نمیتواند که این «انجنیر نظر محمد» بود یا
«دگرمن نظر محمد» چون هردو هم عضو کمیته مرکزی و هم عضو شورای انقالبی بودند – برگرداننده
( ((21در مورد سه زون دیگر نویسنده چیزی نگفته است – .برگرداننده
( ((21روسها مجاهدین و جنگجویان شامل جنگ مقاومت ضد روسی مردم افغانستان را بنام «دشمن» یاد میکردند
و این کلمه را به ش��کل اس��م خاص بکار میبردند که به همن ترتیب وارد قاموس زبان روسی شده است ،درست مانند کلمۀ
«بس��مچی» که ش��صت سال پیش از آن به مبارزین ضد روسی تاجکس��تان و ازبکستان امروزی اطالق میشد .درین ترجمه
بجای کلمۀ «دشمن» که از طرف روسها بکار میرفت ولی برای ما منحیث اسم خاص نامأنوس است کلمۀ «اشرار» که مروج
روس پرستان خلقی و پرچمی بود بکار گرفته شده است – .برگرداننده
(Y.K. Alexeev, A.V. Romantsov, V.N. Spolnikov ((21
(V.A. Chuchukin, N.I. Makarov ((22
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نظامی ترکس��تان (تحت فرماندهی دگرجنرال مکسیموف( ،)((22لشکر چهلم ،مشاورین نظامی و اعضای
نمایندگی کیجیبی به تشکالت نظامی یادشده و نیز به وزارت دفاع جمهوری دموکراتیک افغانستان و
کمیتۀ مرکزی ح.د.خ.ا .کمک عملی نمایند تا عملیات مشترک جزوتامهای افغانی و شوروی را منسجم
س��ازند .مالقاتهای گس��ترده میان فرماندهان واحدهای «شرشره» و مش��اورین ارشد حزبی و نظامی
توظیفش��ده از جانب کیجیبی و وزارت امور داخلۀ ش��وروی ب��رای کار در زونهای اداری مذکور به
صورت منظم در س��فارت اتحاد شوروی دایر میگردید .سلطانعلی کشتمند ،نوراحمد نور ،صالحمحمد
زیری ،محمد رفیع ،س��ید محم��د گالبزوی و نجیباهلل که از جانب کمیتۀ مرکزی ح.د.خ.ا .و ش��ورای
انقالبی انتخاب ش��ده بودند ،از جانب افغانی در این گردهمآییها که برنامۀ کار آن توس��ط ش��ورویها
تعیین میگردید ،ش��رکت میکردند .موضوعات مورد بحث مشتمل بود بر همکاری میان جوانب افغانی
و ش��وروی در عملیاتهای نظامی ،کارسیاس��ی میان مردم ،محافظت اهداف و تأسیس��ات اقتصادی و
طرزالعملهای حقوقی .س��کلوف جلس��ات مش��ترکی با رهبران و فرماندهان نیروهای مسلح جمهوری
دموکراتیک افغانس��تان و اعضای دفتر سیاس��ی کمیتۀ مرکزی ح.د.خ.ا .و هیئت رئیسۀ شورای انقالبی
دایر میکرد .در نتیجۀ این همه فعالیتها در س��وق و ادارۀ س��ربازان و انتقال سالح و تجهیزات جنگی
بهبود رونما شد ،ایمنی مخابرات و مراسالت بهتر گردید ،همکاری میان نظامیان و نمایندگی کیجیبی
گسترش یافت و استفادۀ بهتر از اطالعات استخباراتی امکانپذیر گردید.
از جنوری  ۱٩٨۱به بعد در شدت و پیمانۀ فعالیت نظامی شوروی افزایش بیسابقه رخ داد و دشمن
ب��ا تم��ام نیرو مورد یورش زمینی و هوایی قرار گرفت .عملیات نظامی در ماههای جنوری و فبروری آن
سال بالغ بر  ٧٩۲روز کندک( ((22میشد که  ٣٩کندک از قول اردوی جنوبی در آن سهم گرفتند .نیروی
هوایی  ۱۲٠٠٠پرواز بماندازی یا پوش��ش هوایی به نیروهای زمینی انجام داد .مهمات جنگی رس��انده
ش��ده به لش��کر چهلم به  ٨۱۵٠٠تـُن بالغ میگردید .در ماه اپریل نیروی هوایی  ٣٠٣٦پرواز رزمی و
 ٣٠٨۴پرواز انتقاالتی انجام داد و جزوتامهای احتیاط سربازان مرزی ،چتربازان و هواپیماهای سپاهیان
مرزی در شمال افغانستان وارد جنگ ساخته شدند .در ماه مارچ تابییف ،کوزلوف ،میوروف و سپولنیکوف
از دولت ش��وروی تقاضای س��ه غند و سه واحد اضافی مرزی نمودند تا بتوانند «تا آخر سال دشمن را از
قلمرو جمهوری دموکراتیک افغانستان برون رانده وضعیت داخل کشور را استقرار بخشند».
س��ربازان ارتش چهلم ش��وروی به انتهای طاقت و توان عملیاتی جنگی خود رسیده بودند .از جملۀ
 ٧٣کندک  ۵٦آن بدون هیچگونه دمراستی و فضای تنفس برای سربازان یا تغییر افراد در حالت محاربۀ
مس��تدام قرار داشتند .افسران سیاس��ی جزوتامها شکایت میکردند که نمیتوانستند درسهای حزبی و

(Y.P. Maximov ((22
(« ((22روز کندک» معیاری برای پیمایش شدت و حدت جنگ است و عبارتست از جنگی که یک کندک محاربوی
در یک روز انجام میدهد – برگرداننده
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کمس��مولی( ((22و تعلیمات سیاس��ی خود را پیش برند .گزارشهای عملیاتی به ماس��کو از قهرمانیهای
ارتش شوروی و دلیری و شهامت سربازان ،پیلوتها ،پیلوتهای هلیکوپترها و چتربازان قصهها داشت.
اینان در برابر دشمن بیرحم بودند .یکی از گزارشهای هفتهوار به اندروپوف و اوستینوف اظهار داشت
که «در فاصله میان  ۲۵فبروری و  ۵مارچ  ۱٣٩٠شورش��ی کش��ته شدند .شماری از شورشیان به کوهها
گریختند و چون لباس گرم نداش��تند در آنجا از ش��دت س��رما جان دادند ».رس��انههای خارجی نیز با
خوشرویی جعلیات کیجیبی را مبنی بر آنکه قطعات محدود نظامی اتحاد شوروی در افغانستان همان
وظایفی را به سر میرساندند که سربازان ملل متحد در لبنان انجام میدادند منتشر میساختند.
شوروش��یان با سرس��پردگی مقاومت میکردند و ضربات متقابل به س��ربازان ش��وروی و حکومت
افغانس��تان وارد میآوردند .آنها در سال  ۵۲٣٦ ،۱٩٨۱عملیات مسلحانه یا بهطور اوسط  ۴٣٦عملیات
در یک ماه انجام دادند .در همان سال آنها  ٧٦٠حملۀ نابیوسان انجام داده  ۵٦٧وسیلۀ نقلیه را تخریب
و  ۵٠٠مرکز اداری را آس��یب رس��اندند .در همین س��ال څارندوی  ۴۵۵۲نفر تلفات داد .بخش بیش��تر
مس��احت کشور زیر ادارۀ شورشیان قرار داش��ت .شورشیان در والیت کندز از  ٣٨۴قریه  ٣۴٦آن را زیر
کنترول داشتند و تنها  ٣٨قریه ( )%۱٠زیر تصرف دولت کابل بود .از جملۀ  ۱۵۱٧قریه در والیت هرات
حکومت افغانستان به مشکل میتوانست اداعای کنترول بر  ۲۴٩قریه ( )٪۱۵را داشته باشد .در والیات
بلخ ،جوزجان ،س��منگان و فاریاب ازجملۀ  ۱٧٩۲قریه کمتر از  ٪۴٣آن زیر ادارۀ حکومت قرار داش��ت و
رژیم کابل حتا در این قریهجات نیز نمیتوانست احساس راحت و آرامش کند.
مردم عادی آسیب و رنج فراوان میدیدند و اعمال وحشیانۀ شورویها در آنها نفرت برمیانگیخت.
آنها میگفتند« :شما بر بمافگنها و تانکهای روسی که سالمندان ،زنان و کودکان را مورد حمله قرار
میدهند ،چه نام میگذارید؟ مش��کل اس��ت بتوان برای آنها نامی یافت .آگر آنها را حیوان بنامیم ،به
حیوانات توهین کرده خواهیم بود چون حیوانات مصدر کارهای مفیدی برای انس��انها هستند .روسها
برای مردم هیچکاری انجام ندادهاند و مردم از نام ش��ان نفرت دارند .انس��انها اعضای یکدیگرند" .چو
عضوی بدرد آورد روزگار ،دگر عضوها را نماند قرار" .کس��ی کز محنت همس��ایه بیغمس��ت نتوان گفت
که نامش آدم است(».((22
در ارتباط به وحش��یگری روسها حتا کارمل نیز شهامت به خرج داده هنگام صحبت با نمایندگان
شوروی از وحشت و دهشت در عملکرد شورویها یادآور میشد و از تلفات وسیع اهالی ملکی و ضربات
بر مردهای افغان به دس��ت س��ربازان روس��ی یاد میکرد و ابراز بیم مینمود که در نتیجۀ بدرفتاری
قوای ش��وروی نیروی انس��انی برای کار در افغانستان باقی نخواهد ماند .دستگیر پنجشیری ،عضو دفتر
( ((22منظور س��ازمان «کمونیس��تان جوان» است که دولت دست نشانده «سازمان دموکراتیک جوانان» خود را از آن
نمونه گیری میکرد – برگرداننده
( ((22مفهوم س��رودۀ معروف س��عدی را نویس��نده تقربیاً به عین عبارت فوق بدون ذکر نام س��عدی آورده اس��ت –
برگرداننده
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سیاسی و رئیس کمیته کنترول کمیتۀ مرکزی ح.د.خ.ا .از این که ارتش شوروی با بیرحمی و وحشت
غیرقابلباور جنگ علیه مردم افغانستان را راه انداخته بود و گویی براساس اصل «هر چه بدتر بهتر» به
آن میپرداخت ،خیلی آزرده خاطر بود .س��ربازان و افس��ران شوروی از چپاول و غارت اموال و اختالس
مواد سوخت وسایط ارتش روگردانی نمیکردند و پروای قوانین ترافیکی را نداشتند .کارمل از شاهمحمد
دوست وزیر امور خارجه که به روز  ۱۲مارچ  ۱٩٨٠غرض امضای معاهده روی وضعیت حقوقی سربازان
ش��وروی مستقر در افغانستان به ماسکو میرفت ،خواست تا موضوع رفتار و سلوک سربازان شوروی را
با مقامات آن کشور در میان گذارد.
با این همه ،نقش��ههای شورویها مبنی بر درهمکوفتن مخالفین در طی سال  ۱٩٨۱برآورده نشد،
بنابر آن موعد تعیینش��ده برای نابودس��ازی مخالفین تا سال آینده به تعویق انداخته شد .سکلوف حین
گزارش به اوستینوف در بارۀ فعالیتهای ارتش چهلم و جزوتامهای کیجیبی و وزارت داخله در طول
خزان و زمستان  ۱٩٨۱-٨۲ناگزیر شد اعتراف نماید که تالش برای نابودسازی اغتشاشیون به مؤفقیتی
نایل نگردیدهاست« .دشمن به کوههایی که  ۴٠٠٠تا  ۴۵٠٠متر ارتفاع دارند ،پناه برده است .تصمیم بر
آن است تا در ختم زمستان ،آن گاهی که سرمای کوهها و برف وافری که در ماه فبروری باریدهاست،
امکان س��تر و اخفا را از دش��من بگیرد ،آنان را از بین بریم .در مناطق تگاب ،نجراب و جویبار دش��من
در مجاری س��یلرو گیر مانده ،مقاومت شدید نش��ان میدهد .راههای خروجی دشمن به جانب جنوب،
غرب و ش��رق همه مسدود گردیدهاند .بهطرف شمال کوههای پرنشیبی قرار دارد که در فصل زمستان
عبورناپذیر هستند».
در گزارشی که دگر جنرال مکسیموف فرمانده حوزۀ نظامی ترکستان در جنوری  ۱٩٨۲به اوستینوف
وزیر دفاع و اندروپوف رئیس عمومی کیجیبی درمورد فعالیتهای س��ربازان ش��وروی فرستاد ،چنین
نوش��ت« :نیروهای ضدانقالبی توانس��تهاند مناطق نفوذ خود را نگهدارند و بخ��ش قابل توجه مردمان
محلی را به مبارزۀ مس��لحانه در برابر رژیم موجود بکش��انند »...گروههای کوچک رهزنان آموزشدیده
و دس��تههایی از س��ازماندهندگان از ایران و پاکس��تان به داخل قلمرو جمهوری دموکراتیک افغانستان
فرس��تاده میش��دند و با جلب و جذب ساکنین محل ش��مار خود را افزایش میدادند .وزارت دفاع اتحاد
ش��وروی ،دفتر سرمش��اور نظامی و شعبۀ عملیاتی ارتش چهلم شمار کس��انی را که در چنین گروهها و
دس��تهها در جمهوری دموکراتیک افغانستان جذب ش��ده بودند ،در حدود  ٣٠٠٠٠تا  ٣۵٠٠٠تن برآورد
میکرد ولی برآوردهای کیجیبی این رقم را  ۵٠٠٠٠تا  ۵۵٠٠٠نشان میداد .شمار باغیانی که به این
دستهها پیوسته بودند ،به  ۵٠٠٠٠٠جنگنده میرسید.
بهصورت مجموع از جملۀ  ۱٨٦ولس��والی  ۵٩ولسوالی و از جملۀ ۱٠٠عالقداری  ۵۴عالقداری(،((22
( ((22ارقام داده ش��ده محل تأمل است چون ش��مار مجموعی ولسوالیها و عالقداریهای افغانستان بیشتر از آن بود
که نویسنده گفته است – برگرداننده
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یعنی  %٣۵قلمرو کل کش��ور با  ٧ملیون انس��ان یعنی  %۴٦همه باش��ندگان کشور در تصرف شورشیان
قرار داش��ت .به گونۀ مثال ،حدس زده میش��د که در زون اداری شمالشرق  ۴٠مرکز فعال مقاومت با
حدوداً  ۴٠٠٠شورش��ی وجود داش��ت که  ٪٨۲همه قشالقهای منطقه را در تصرف داشتند .در طی نـُه
ماه اول س��ال  ۱٩٨۲به شمار  ٧٦٨٩حملۀ مسلحانه بر اهداف شوروی و حکومتی یعنی حد اوسط ٨۵۴
حمله در یک ماه صورت گرفت که تقریب ًا دوچند ش��مار حمالت سال گذشته بود .شورشیان  ٨۱۱حمله
بر قطارهای اکماالتی و وسایط نقلیۀ انفرادی انجام داده  ٨٠٠وسیلۀ نقلیه را از بین بردند .آنها ۴٦۲٠
عملیات خرابکارانه باالی اهداف مهم اقتصادی بهشمول  ۱٠٠حمله بر مراکز و خطوط انتقال برق و ٦٠
حمله بر لولههای انتقال نفت انجام دادند ۱۵٠٠ ،مرتبه بر مراکز اداری ش��لیک کردند و  ۱٣٠٠حمله بر
واحدهای نظامی به عمل آوردند.
شورویها دریافتند که شورشیان منسجمتر و آزمودهتر شده ،استفاده از ماینهای زمینی ،ماینهای
ضدپرسونل،هاوان ،نارنجکانداز و ماشیندار ثقیل را آغاز کرده بودند .دستههای اختصاصی حملهکننده
ب��ر میدانه��ای هوایی و تانکهای زرهی به وجود آمده بود و دس��تههایی از انجنیران خندق و س��نگر
و مواض��ع دفاع��ی میکندند .گروههای مختل��ف چریکی عملیاتهای خود را هماهنگ میس��اختند و
تاکتیکهای ش��ان نیز تغییر کرده بود .آنها از نبرد رویاروی طفره میرفتند و بیش��تر مانور میکردند.
رهبران شورش��یان بر ای��ن نظر بودند که باید از تلفات افراد خود جلوگی��ری کنند و برای حمله پس از
اخراج سربازان شوروی از افغانستان آمادگی بگیرند.
در طول نیمۀ اول سال  ۱٩٨۲سربازان شوروی در  ۲٣نبرد سنگین اشتراک کردند که در طی آنها
 ٣۵٨٠٠شورش��ی کش��ته و  ۵٠۴٨تن شان اسیر گردیدند .سربازان مرزی در صفحات شمال از جنوری
تا اکتوبر آن سال در  ۱٨۲عملیات محاربوی شرکت کرده  ٦٠٠٠شورشی را کشته و  ۴۵٠٠تن آنها را
اسیر کردند و شورشیان را از  ۱٣ولسوالی و عالقداری راندند.
دریافته��ای دس��تگاه نظامی ش��وروی و کیجیبی برآن ب��ود که قابلیت و روحی��ۀ رزمی اردوی
جمهوری دموکراتیک افغانستان در سطح نازلی قرار داشت .افسران آشکارا از اوامر سرپیچی و با دشمن
همکاری میکردند ویا صف بدل کرده در پهلوی آنها قرار میگرفتند .تا تاریخ  ٣٠اپریل  ۱٩٨٠اضافه
از  ۱٧٠٠٠سرباز از اردوی افغانستان فرار کرده بود .در سالهای بعدی نیز شمار چشمگیری از سربازان
اردوی افغانستان ترک خدمت نمودند .در سال  ۱٩٨۱سی هزار تن و در سال  ۱٩٨۲هرماه بین  ۲۵٠٠تا
 ٣٠٠٠تن از خدمت عسکری و صفوف اردو میگریختند .شمار گریزیها شش برابر شمار کشتهشدگان
(که آنهم رقم درشتی را تشکیل میداد) بود .بدین گونه تنها نیروی څارندوی در طی ُنـه ماه  ٨٠٠٠نفر
از دست داد که از آن جمله  ۱۲٠٠تن کشته ۲٣٣٦ ،تن زخمی ٨۵٠ ،تن اسیر و  ۲۵٠٠تن فرار خدمت
بودند .صفوف اردو با خدمت اجباری مکلفیت عس��کری پر میش��د .به تاریخ  ٧فبروری  ۱٩٨۲سکلوف
معاون وزیر دفاع ،اخرومییف معاون لوی درس��تیز و اوس��ادچی نمایندۀ مقیم کیجیبی در افغانستان به
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کارمل پیشنهاد کردند تا سن مکلفیت عسکری را به  ۱٨سالگی پایین بیاورد و موعد مکلفیت را به سه
سال باال برده معاش یکنفر سرباز را به  ٣٠٠٠افغانی افزایش دهد.
رویداد ذیل ش��یوههای مروج س��لوک و برخورد در اردوی افغانس��تان را تصویر میکند :به روز ۱۱
فبروری  ۱٩٨۱محمد رفیع وزیر دفاع یکجا با وی.پی .چیریمنوخ( ((22معاون سرمشاور نظامی شوروی
از فرقۀ  ۱۱دیدن کردند .حین بازدید از کانتین غند  ٧توپچی رفیع متوجه ش��د که دو نفر س��رباز موظف
چپن س��فید نپوش��یده بودند .رفیع آنها را فراخوانده و دربرابر همگان با دستکش��ی که در دست داشت
سلیکاری کرد و امر نمود آنها را برای شش روز حبس کنند .روز بعد رفیع بستر یکی از سربازان را با
دس��ت تپ تپ زد و از کمپل س��رباز خاک بلند ش��د .رو به قوماندان غند که محمد نادر نام داشت کرده
با لبخند گفت که اگر در غند نظم برقرار نکند با دس��ت خود کمپل را در دهنش تخته کرده تا ش��کمش
فرو خواهد برد .س��پس رفیع قوماندان را لت و کوب کرده امر کرد او را بس��ته کنند و به تشناب بیندازند
و به ضابط امر خود امر کرد تا س��اعت چهار صبح باالیش پهره ایس��تاد شود .بعداً قوماندان مذکور را به
کابل فرستاد.
ش��ورویها در س��ال  ۱٩٨۲نیز نتوانستند شورش��یان را تار و مار کنند .دس��تگاه نظامی شوروی و
کیجیبی مالمتی ناکامیخود را به گردن امپریالیزم جهانی و دولتهای مرتجع اسالمی میانداختند
و میگفتند که آنها به دشمن کمک کرده مراکز مقاومت را تشویق و حمایه مینمایند .شعار ضدانقالب
برونراندن روسهای اش��غالگر از کشور و سرنگونی رژیم دستنشاندۀ شان در کابل بود .آنها رهبری
جمهوری دموکراتیک افغانستان را دستنشاندگان و وابستگانی میدانستند که زمام حزب و دولت خود
را به مش��اورین شوروی داده بودند .کارمل به نزدیکان خود میگفت که تا زمانی که «دوران مشاورین
ش��وروی» به پایان نرس��یده ،برایش زود است وارد صحنۀ عمل ش��ود و دلیل آن را ناتوانی ح.د.خ.ا .و
فعالین آن و عدم عالقمندی و سهمگیری تودههای مردم در امر انقالب میدانست.
کرسی نشینان شوروی ناگزیر تاکتیک جنگی خود را تغییر دادند و مفکورۀ فتح سراسر کشور به یک
بار را از س��ر بدر کرده طرح نوی روی دس��ت گرفتند که بر اساس آن در پی آن شدند تا حضور و سلطۀ
خود را در مناطقی که به گونۀ مؤثر کنترول شده می توانست مستحکم ساخته تغییرات ملی ،اجتماعی
و اقتصادی را در آن مناطق پیاده س��ازند .آنها چنین حس��اب کردند که با چنین طرحی خواهند توانست
بصورت تدریجی کنترول همه کشور را بدست گیرند .هدف آن بود که ابتدا در صفحات شمال کشور که
با اتحاد ش��وروی هم مرز بود به پیروزی قاطع دست یابند .کمیتههای منطقوی دفاع از انقالب در قریه
جات ،کوچه ها و محالت ایجاد گردیده نظارت و دیده بانی بر وضع و روحیۀ مردم محل تش��دید یافت
و هر گونه آمد و شد و گشت و گذار اشخاص نو وارد زیر نظر گرفته شد.

(V.P. Cheremnykh ((22

109

کـیجـیبـی در افغـانســتان

پسرفتها و شکس��تها در جنگ افغانان را دلس��رد س��اخت .در اگست  ۱٩٨۱کارمل حین گفتگو
با س��کلوف وضعیت کش��ور را با کمونیزم دوران جنگ در اتحاد ش��وروی مقایسه کرده ،گفت« :با آنکه
درست نخواهد بود آشکارا حالت کمونیزم جنگی را اعالم نماییم همه اقدامات دولت باید براساس اصول
و معاییر دوران کمونیزم جنگی صورت گیرد .در مرحلۀ کنونی اتوریته و تجربۀ فرمانده نظامی مارش��ال
س��کلوف حائز بیش��ترین اهمیت است ولی اگر پیش��رفت واقعی در عادیسازی وضع و نابودسازی ضد
انقالب به دس��ت نیاید از اندروپوف خواهم خواس��ت تا به افغانس��تان آمده مسئولیت و رهبری مستقیم
کارزار برای بهبود وضع را خود به عهده گیرد .».کمی پسانتر کارمل اظهار داشت که مارشال سکلوف،
مش��اورین نظامی شوروی و وزارت دفاع جمهوری دموکراتیک افغانستان نه تنها از سرکوب ضدانقالب
ناتوانند بلکه به بنبست نیز رسیدهاند.
کیجیب��ی آگاه بود ک��ه افغانان بهطور فزاین��ده در قبال رهبران نظامی و وضعیت کش��ور دیدی
نکوهش��گرانه پیدا مینمودند .گالبزوی باری اظهار داش��ت« :وقتی کارمل در ماس��کو بود ،درمورد کار
ناکام جنرال مایوروف( ((22س��خن گفت و خواست تا مارشال سکلوف دوباره به افغانستان فرستاده شود.
ماس��کو س��خنش را ش��نید و مارش��ال را که قبل بر آن مورد اعتماد کامل کارمل نبود واپس فرستاد».
وقتی محمود بریالی دریافت که س��کلوف در ماه می به کابل برگشتهاس��ت ،بانگ برآورد« :نمیخواهم
در جایی باشم که مارشال باشد .من کشور را ترک خواهم گفت ».نجیباهلل در این مورد اظهار داشت
که مارشال برگشته بود تا اشتباهات سال  ۱٩٨٠خود را اصالح کند .نوراحمد نور ،محمد رفیع و گل آقا
آوازههایی پخش میکردند که گویا شورویها از افسران خلقی رشوه میگرفتند .به باور آنها نمایندگان
شوروی فاقد اصول و مسئول جنایات ترهکی و امین بودند.
اکثر مردم دلیل دیرپایی سربازان شوروی در کشور شان را نمیدانستند .با آن که بارها به کارمل و
کمیته مرکزی ح.د.خ.ا .گفته ش��ده بود چه برنامه و روش��ی در پیش گیرند ،آنها در بهراهانداختن کارزار
تبلیغاتی جهت توضیح مرام و هدف اقامت س��ربازان ش��وروی در افغانس��تان سس��تی و کندی به خرج
میدادند .گل آقا احساس��ات خود را در یکی از جلس��ات حزبی چنین بیان داش��ت« :ما پرچمیها را چرا
به خیانت به منافع کشور متهم میکنند؟ آیا ما بودیم که عساکر شوروی را به افغانستان خواستیم؟ نه!
ای��ن وطنج��ار ،گالبزوی و مزدوریار بود که این کار را کردند! آنها بودند که در هنگام کودتای امین در
سپتمبر  ۱٩٧٩به سفارت شوروی رفتند .این همه کار خلقیهاست!»

(Mayorov ((22
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ناسازگاری
در آستانۀ سرنگونسازی حفیظاهلل امین و پیش از آن که گروه افغانان (کارمل ،سروری و دیگران)
از تاشکند به کابل برده شوند ،کارمل سوگند یاد کرد که احساسات شخصی خود در برابر خلقیها را کنار
گذاش��ته و فقط منافع دولت را مدنظر خواهد گرفت .اسداهلل سروری عضو دفتر سیاسی ،معاون شورای
انقالبی و معاون صدراعظم ،سید محمد گالبزوی عضو کمیتۀ مرکزی و وزیر داخله ،اسلم وطنجار عضو
کمیتۀ مرکزی و وزیر مخابرات و شیرجان مزدوریار عضو کمیتۀ مرکزی و وزیر ترانسپورت همه امتنان
قلبی خود بهخاطر کمکها و مس��اعدتهایی که در روزگار دشوار به آنها شده بود و سپاسگزاری خود
از حزب کمونیس��ت و حکومت اتحاد شوروی و شخص برژنف را بهخاطر برخورد انترناسیونالیستی شان
به حوادث افغانس��تان ابراز داش��ته گفتند که از همه بیشتر به نظرات رفقای شوروی ارزش قایل بوده و
وظیفۀ کمونیستی خود میدانستند تا همه دستورها و هدایات رهبری شوروی را پیروی نمایند.
اما رهبری جدید حزبی و دولتی افغانس��تان به وعدهها و س��وگندهای خود وفادار نمانده س��تیزه و
جنگ درون حزبی پایان نیافت .کارمل دریکی از گردهمآییها اظهار داش��ت« :خلقیها باید بدانند که
اتحاد ش��وروی پشتیبان پرچمیهاس��ت .اگر کدام قطعۀ نظامی به قیام مسلحانه علیه دولت دست زند،
ش��ورویها آن را ت��ا آخرین فرد نابود خواهند س��اخت ».نکته در این بود که اکث��ر فرماندهان اردوی
افغانس��تان خلقیها بودند .اعضای ارش��د کیجیبی و فرماندهان ارش��د ارتش ش��وروی در افغانستان
درهمان اوایل یعنی در مارچ  ١٩٨٠به آندروپوف و اوس��تینوف گزارش دادند که وزارت دفاع جمهوری
دموکراتیک افغانس��تان و ریاس��ت عمومی امور سیاس��ی آن توجه چندانی به جنگ بر ضد شورش��یان
نداش��تند چون میپنداشتند که سربازان شوروی به حساب کار آنان خواهد رسید .گمان میرود گزارش
به گونهیی نوش��ته شده بود تا از اشتباهات جناح خلق به گونۀ آشکارتر ولی بهصورت عام انتقاد صورت
گیرد ،بدون آن که از افراد مشخصی نام گرفته شود.
نیاز محمد( ((22مس��ئول شعبۀ اقتصادی کمیته مرکزی ح.د.خ.ا .که در دسمبر  ١٩٨٠بهخاطر تداوی
در ماسکو به سر میبرد ،بهطور خصوصی و محرمانه اظهار داشت که به افغانها دستور داده شدهاست
تا هنگام دیدار و گفتگو با شورویها بگویند که در حزب اتحاد برقرار بوده مصونیت اهالی سراسر کشور
تأمین و ش��رایط خوب فعالیت اقتصادی در کش��ور بهوجود آمدهاس��ت .خلقیها بهخاطر دادن معلومات
( ((22باید منظور نیاز محمد مومند عضو کمیته مرکزی ح.د.خ.ا .و عضو شورای انقالبی باشد – برگرداننده
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درس��ت به مشاورین ش��وروی مورد کیفر و مجازات قرار میگرفتند .در دیداری که نیاز محمد با تابییف
و گریکوف در ماه جون در س��فارت ش��وروی داشت ،تابییف گفت که ش��اخۀ خلق منحیث یک جریان
سیاس��ی دیگر کام ً
ال س��رکوب گردیدهاست ولی این بدان معنی نیست که در میان خلقیها کمونیستان
واقعی وجود نداشتند« .ترهکی کوشش کرد به آنان کمونیزم را یباموزاند ولی مؤفق نگردید ».نیاز محمد
اعتراضآمیز اظهار داشت« :در حزب حرفهای درست گفته میشوند الکن اندیشههای درست تحریف
میگردند .حدیث( ((22بر امور حزبی مقدم دانس��ته میشود .یکپارچگی در حزب حتا میان منشیان حزبی
وجود ندارد .تش��کیالت حزبی در جایی که اکثریت اعضای آنها خلقیها هستند منحل و بهجای آنها
تش��کیالت جدیدی ایجاد میگردد و مقامات دولتی به دوستان و آش��نایان داده میشود .مردم قطع ًا از
حزب پش��تیبانی نمینمایند .رهبری حزب بدین اندیش��ه است که اتحاد شوروی همه مسایل اقتصادی
و نظامی ما را حل میکند و همه فکر و ذکر ش��ان متوجه موتر ،مقام و خوشگذرانی اس��ت ».س��خنان
نیاز محمد با این پرس��ش تحریکآمیز گس��تاخانه قطع گردید« :این مفکورهها را در کلۀ ش��ما کی جا
دادهاست؟»
در برابراین نظر ش��ورویها که خلقیها و پرچمیها اعضای حزبی واحد تلقی گردند مخالفت وجود
داشت و کارمل در برابر آن بازتاب منفی نشان میداد .به روز  ٣سپتمبر  ۱٩٨٠حین بحث روی کاندید
پیش��نهادی فرماندهان نظامی شوروی برای فرماندهی فرقۀ  ۱۱پیاده وی در حضور اوسادچی و محمد
رفیع اوقات تلخی خود را بدین گونه نشان داد« :نمیدانم چرا رفقای شوروی چنین تصامیمی را بدون
آنکه با من منحیث منش��ی عمومی ح.د.خ.ا .مش��وره کنند اتخاذ مینمایند؟ .آنها واضح ًا نمیدانند که
این کار مداخله در امور داخلی ماس��ت ».کارمل بهصورت مش��خص اس��تقالل و آزادی عمل بیشتر در
مسایل مربوط به تقرر افراد را میخواست و بر افسران ارشد ،بخصوص آنانی که خلقی بودند ،بهانهگیری
میکرد .وی حدس میزد که آنان معلومات غیرمجاز درمورد وضعیت کشور به فرماندهی قوای شوروی
میدادند و از اندیش��ۀ دورساختن خلقیها ،بخصوص سروری ،گالبزوی ،وطنجار و مزدوریار از مقامات
حکومتی باز نمیایس��تاد و همواره تکرار میکرد که «دس��تان آنها آغش��ته به خون است ».کارمل در
عین زمان میکوشید تا بیخ هرگونه رقیب احتمالی را بکند و موقف خود را در حزب و دولت مستحکم
سازد .اقامتگاه کیجیبی عقیده داشت که کارمل هنوز برای برآمدن از عهدۀ رهبری حزب آماده نیست
چون وی همانند سابق در تنگنای دیدگاه پرچمیخود گیر بوده خلقیها را اپورتونیستهایی در صفوف
ح.د.خ.ا .میدانست ،میان طرفداران ترهکی و امین تفاوتی نمیدید و میخواست تا ترهکی ،امین و جناح
خلق در مجموع بیاعتبار و بدنام باش��ند .وی تاکتیک ایس��تایی مثبت به کار میبرد یعنی با دقت به
مش��وره گوش میکرد ولی برای به مرحلۀ عمل گذاشتن آن کاری انجام نمیداد و اکثراً شکوه میکرد
ک��ه «این مفکورۀ من نبود که با خلقیها یکجا گرد یک میز بنش��ینم .ای��ن چگونه اتحاد و یکپارچگی
( ((22کذا فی االصل .منظور از کلمۀ «حدیث» دانسته نشد – برگرداننده
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است؟ آیا بهتر نیست علیه این اپورتونیزم مبارزه صورت گیرد؟»
کارمل در س��الهای  ۱٩٨٠و  ۱٩٨۱روی اساس��ات تئوریک اعادۀ نظ��م در ح.د.خ.ا .که مبتنی بر
سرکوب جناح خلق و افشای رسوایی ایدئولوژیک «خلقیزم–ترهکیزم» بود کار میکرد .وی در این راستا
سلس��لۀ مقاالت نشرشده توس��ط حزب تودۀ ایران پیرامون تاریخچۀ حزب کمونیست اتحاد شوروی را
به دقت مورد مطالعه قرار داد و همه جنبشهای مخالف و ضدحزبی را که توس��ط بلش��ویکها سرکوب
گردی��ده بودند ،مطالعه ک��رد .نتیجهگیری عمدهاش از این درسهای تاریخ��ی این بود که «اگر حزب
کمونیس��ت اتحاد شوروی این تعداد گروهها و فراکس��یونهای مخالف را پیش از دستیابی به وحدت
و یکپارچگی س��رکوب و از صحنۀ سیاس��ی بدر کرد ،ما در ح.د.خ.ا .چرا نمیتوانیم با عین شیوه در برابر
فراکس��یون خلق عمل نماییم؟ تا وقتی چنی��ن کاری صورت نگیرد وحدت در صفوف ح.د.خ.ا .به وجود
نخواهد آمد».
با گذش��ت هرچه بیشتر زمان کارمل بیشتر و بیشتر ضد خلقی میشد .هنگام صحبت با همتاهای
ش��وروی خود از موضع کس��ی سخن میگفت که به دریافت حقیقت نایلش��ده و به آن ایمان دارد ،نه
از موضع کس��ی که هنوز به دنبال حقیقت میگردد« .تا زمانی که ش��ما دستهای مرا بسته نگهدارید
و نگذارید که به حس��اب جناح خلق برس��م ح.د.خ.ا .به وحدت دس��ت نخواهد یافت و دولت مضبوط و
مس��تحکم نخواهد شد .تا زمانی که خلقیها در حزب وجود دارند ،وحدت ارگانیک ناممکن است .آنها
ما را ش��کنجه کردند ،ما را کشتند و هنوزهم از ما نفرت دارند .آنها دشمنان وحدت و یکپارچگی اند».
کارمل همین موضعگیری فکری را در برابر گروه کار و س��ازمان انقالبی زحمتکش��ان افغانستان (سازا)
نیز داشت.
کارمل چرا در چنین موضع افراطی و آش��تیناپذیر افتاده بود؟ وضعیت کش��ور ،قوای مسلح و حزب
توجیهگر چنین لجاجت و سرسختی نبود و موقف خودش نیز با چنین آشتیناپذیری بهبود نمییافت .در
واقع رهبری ح.د.خ.ا .با چنین موضعگیری به هیچوجه در آوردن ثبات و عادی س��اختن وضع در کش��ور
مؤفقیتی به دس��ت نیاورد و نیز نتوانس��ت پیآمدهای سؤسیاستهای ترهکی و امین را بزداید .مردم در
براب��ر نظ��ام حاکم منفیگرا و بی تفاوت بودند و رهبری حزب نی��ز وضعیت و حالت واقعی اوضاع را در
عرصههای مختلف حزبی و کش��وری درک نمیکرد و ب��ر وظایف عمدۀ خود آگاه نبود .این را میتوان
از روی ای��ن حقیق��ت پی برد که همه بیانیهها و قطعنامههای پلنوم م��اه جوالی  ۱٩٨٠کمیته مرکزی
ح.د.خ.ا .توس��ط ش��ورویها آماده گردیده بودند .بخش عمدۀ آنها را دگرمن پاولوف( ((23مسئول گروه
اطالعاتی نمایندگی کیجیبی و عضو خدمات ش��ماره  ۱ریاس��ت عمومی اول کیجیبی نوش��ته بود.
جلس��ات دفتر سیاس��ی و داراالنش��ای کمیته مرکزی ح.د.خ.ا .و مقامات دولتی کانونهای گفتمانها و
تبادل نظرهای خودجوش میان اش��تراککنندگان بود و هیچ قطعنامهیی صادر نمیش��د مگر این که از
(A.V. Pavlov ((23
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پیش توسط شورویها تهیه گردیده میبود .افغانها به دسیسهچینیها و توطئهسنجیهای داخل حزبی
بیش از اندازه توجه میکردند و پنداشت آن بود که سایر مسایل را شورویها درست خواهند کرد .روش
آنها روش وابستگان بود ولی صفا و صمیمت الزم با رفقای شوروی در آن دیده نمیشد.
کارمل به این نظر بود که افزایش نفوذ و مداخلۀ ش��وروی در افغانس��تان موقف و اهمیت او را باال
خواهد برد ولی به شورویها اجازه نخواهد داد تا به گونۀ دلخواه او را کنترول کنند ،بدین لحاظ اقامتگاه
کیجیبی در کابل درنظرداش��ت در آیندۀ نه چندان دور ش��رایط همکاری بیشتر را به صراحت در برابر
کارمل گذاشته و ادامۀ کار با او را منوط به آن شرایط سازد.
اندروپ��وف و دس��تپروردهاش کریوچکوف ب��رای بازدید به افغانس��تان آمدند .کارمل در دس��مبر
۱٩٨۱یکب��ار دیگ��ر با اندروپوف و اوس��تینوف در تاش��کند مالقات کرد و به آنها وعده س��پرد تا همه
پیشنهادات آنها را به منصۀ اجرا گذاشته جلب و جذب سربازان به اردو و څارندوی را افزایش بخشد،
قادر را به س��مت معاون وزیر دفاع مقرر کرده وحدت را در حزب تأمین نماید و ش��ماری از اشخاص را
از کارهای ش��ان برکنار س��ازد .کارمل از این دیدار قویدل شد ولی این فوران انرژی دیری نپایید چون
خودش و همراهانش همه شدیداً نگران از این بودند که نه اردو و نه څارندوی هیچکدام حیثیت پشتگاه
پرچمیها را نداش��ت .آنها تکیهگاه و پایۀ قدرت خود خدمات اطالعات دولتی (خاد) و برخی واحدهای
فعالین حزبی را میدانستند.
خلقیها زیر فش��ار فزاینده قرار داده ش��دند .س��روری( ((23مبارزه علیه آنان را الزم میدانست تا از
هرگونه توطئۀ ضددولتی جلوگیری ش��ده باشد .کشتمند خواس��تار «یکسرهشدن کار خلقیها در ظرف
یک س��ال» ش��د .در برخی جاها پرچمیها به اعمال دهشت در برابر رقبای خود دست یازیدند ،چنانکه
منش��ی اول کمیتۀ والیتی بلخ اضافه از ده خلقی را از میان برد .خلقیهایی که در دس��تگاه حزبی و در
قوای مسلح کار میکردند ،درمورد آینده و مصونیت خود نگران بودند و آوازههایی را پخش میکردند که
اتحاد ش��وروی پرچمیها را گماشته بود ولی آنها نمایندگان بورژوازی بودند و با منافع کسانی که باید
جمهوری دموکراتیک افغانستان را رهبری میکردند سازگار نبودند .پرچمیها کنفرانس ملی ح.د.خ.ا .را
که در مارچ  ۱٩٨۲دایر شد نمایانگر غلبه و پیروزی شان بر جناح خلق میانگاشتند.
کارمل اتهام فراکسیونبازی را بر سروری ،گالبزوی ،وطنجار و مزدوریار وارد میکرد .وی باری به
نگهبانان خود دس��تور داد تا حینی که گالبزوی ،وطنجار ،مزدوریار یا کسی از سایر خلقیها به دفترش
میآمد در آنجا حضور داشته و چنان بنمایانند که گویی خلقیها آمادگی حمله بر وی را داشتند .کارمل
هنگام صحبت با س��روری ن��اآرام و وارخطا میبود .وی میگفت که خلق��ی ،پرچمی یا گروه کاری در
ح.د.خ.ا .وجود ندارد و ح.د.خ.ا .حزب یکپارچه اس��ت ولی در داخ��ل این حزب یکپارچه گروهبندیهای
( ((23کذا فی االصل ولی این باید اش��تباه باش��د و به گمان قوی بجای «س��روری» باید «کارمل» نوش��ته میشد –
برگرداننده
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داخل حزبی وجود دارند که باید از نظر سیاس��ی و س��ازمانی کار آنها یکس��ره شود .وی در این ارتباط
از نمایندگان ش��وروی خواست تا مس��ئلۀ فرستادن سروری و گالبزوی را به خارج کشور مورد غور قرار
دهند .در می  ۱٩٨٠تابییف و ایوانوف توصیه کردند تا دفتر سیاس��ی کمیته مرکزی حزب کمونیس��ت
اتحاد شوروی و کیجیبی موافقه کنند تا به منظور کاهش تنش میان شاخههای خلق و پرچم ح.د.خ.ا.
س��روری پس از معالجه و درمان در اتحاد شوروی منحیث سفیر به منگولیا فرستاده شود و با گالبزوی
نیز رفتار همس��ان صورت گیرد .کیجیبی در ابتدا کوش��ش کرد تا سروری را حقبهجانب نشان دهد و
از تالشهای کارمل ،کشتمند ،رفیع و قادر برای عزل وی به سبب جنایاتی که در زمان امین هنگامی
که زمام امور خدمات امنیتی را در دس��ت داش��ت جلوگیری نماید ،بدین لح��اظ تنها زمانی به گمارش
وی منحیث س��فیر توافق نشان داد که س��روری خود از کیجیبی خواست تا اجازه دهد از کار سیاسی
کنارهگیری نماید.
کیجیبی همچنین س��خت کوش��ید تا گالبزوی را که عنصری وفادار و جانفشان در راه همکاری
افغان ش��وروی میدانس��ت و در مقام وزیر داخل��ه کار نیکو انجام داده بود ،برائ��ت دهد .در می ۱٩٨۲
ی��ک گروه کاری از جانب کمیته مرکزی ح.د.خ.ا .مؤظف گردی��د تا کار وزارت داخله را مورد تفتیش و
بررس��ی قرار دهد .گزارش تهیهش��ده به رهبری وزارت داخله نشان داده نشد بلکه به کارمل و تنی چند
از منش��یان کمیت��ه مرکزی ارائه گردی��د .اقامتگاه کیجیبی در کابل آن را با ذرایع عملیاتی به دس��ت
آورد .ب��ه نظر اقامتگاه کیجیبی گزارش مذکور واقعبینانه و بیطرفانه نوش��ته نش��ده بود بلکه حقایق
برشمردهش��ده به گونهیی انتخاب ش��ده بودند تا کفۀ ضد گالبزوی را سنگینتر سازند .کیجیبی این را
بازتابی از کش��مکشهای سیاس��ی داخل حزبی و دس��تکمگرفتن نقش کمکهای شوروی در ایجاد
څارندوی بهمثابۀ یک نیروی مس��لح فعال میدانست .نمایندگی کیجیبی و وزارت داخله( ((23به سفیر
ش��وروی اظهار داش��تند که گزارش درمورد کار وزارت داخله جانبدارانه بوده و نتیجهگیریهای گزارش
نباید در کمیته مرکزی ح.د.خ.ا .مورد بحث قرار گیرد اما تابییف به این امر موافق نبود و عقیده داش��ت
که موضوع باید در داراالنش��ای کمیته مرکزی ح.د.خ.ا .مورد بحث قرار گرفته و نتیجهگیریهای الزم
از آن صورت گیرد .نمایندگی کیجیبی و وزارت داخله( ((23با اذعان بر این که چنین مباحثاتی در جهت
بیاعتبارس��اختن گالبزوی و برکنارس��اختن وی از مقام وزارت سیر خواهد کرد ،از تابییف خواستند تا از
نفوذ خود به گونهیی کار گیرد تا گزارش مذکور برای بحث مطرح گردد اما اقدامی در آن مورد صورت
نگیرد .کیجیبی اختالف نظر با تابییف را به ماس��کو گزارش داد .این کار منتج به صادرشدن دستوری
ب��ه تابییف گردید که بهموجب آن نتیجهگیریها درمورد فعالیتهای فراکس��یونی گالبزوی را خنثی و
اقدامات��ی را در آجندای مباحث��ات بگنجاند که منتج به بهب��ود کار وزارت داخلۀ جمهوری دموکراتیک
افغانستان گردد.
( ((23منظور باید وزیر داخله یعنی گالب زوی باشد – برگرداننده
( ((23ایضاً
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با وجود اینهمه کار گالبزوی در جلس��ۀ بس��تۀ داراالنش��ای کمیته مرکزی ح.د.خ.ا .که به ریاست
کارمل به روز  ۴سپتمبر دایر گردید ،مورد انتقاد قرار گرفت و برکنارسازی وی از مقام وزیر داخله مطرح
گردید ولی اشارهیی مبنی بر تأیید سفیر شوروی در ارتباط برکنارسازی در آن گنجانیده شد .نمایندگان
کیجیبی و وزارت امور داخله( ((23در مالقاتی که به روز  ۵س��پتمبر با تابییف داشتند و در آن سرمشاور
نظامی ش��وروی و کفیل مشاور ارشد حزبی فتییف( ((23نیز حضور داش��تند ،یکبار دیگر برعلیه برکناری
گالبزوی س��خن گفتند .در این بار تابییف در برابر خواس��ت آنان عقبنشینی کرد .آنها تصمیم گرفتند
تا مس��ودۀ قب ً
ال آمادهش��دۀ یک مصوبۀ کمیته مرکزی ح.د.خ.ا .را یکجا با برنامۀ بهبود کار وزارت داخله
به کمیته مرکزی ح.د.خ.ا .ارائه دارند و قرار شد مباحثه روی این پیشنهادات با گزارشی که قب ً
ال درمورد
کار وزارت داخله ارائه شده بود ،پیوند داده نشود.
به روز  ۲۱س��پتمبر موضوع واردساختن یا واردنس��اختن اتهام علیه گالبزوی یکبار دیگر با تابییف
مطرح گردید .تابییف در حالیکه مش��اور ارشد حزبی رومانسوف( ((23حرفش را تأیید میکرد بر این نکته
پافش��اری داشت که نارس��اییهای کار وزارت داخله و ش��خص گالبزوی مورد تفتیش قرار گیرد .وی
این پافش��اری خود را چنین توجیه کرد که وزارت امور داخلۀ اتحاد ش��وروی با وضع تعزیرات ش��دید
علیه گالبزوی موافق بود .باوجود توافقاتی با تابییف درمورد اینکه داراالنش��ای کمیته مرکزی در برابر
گالبزوی برانگیخته نگردد ،مس��ودۀ مصوبۀ کمیته مرکزی که به کمیته مرکزی فرس��تاده ش��د ،تعدیل
گردید .بنابر آن نمایندگان کیجیبی و وزارت امور داخله( ((23پیشنهاد کردند تا سفیر و سرمشاور نظامی
از طریق رومانتس��وف از افغانان بخواهند تا مالقات روز  ۲۵س��پتمبر را به سبب اینکه موضوع مطروحه
نیازمن��د کار بیش��تربود به تعویق اندازند و در یک مالقات مقدمات��ی با کارمل نمایندۀ کیجیبی از وی
بخواهد تا منحیث منش��ی عمومی حزب به خواهش کیجیبی و وزارت داخلۀ اتحاد ش��وروی رهبری
مباحثات روی مس��ودۀ ارائهش��ده را شخص ًا به دست گیرد .نجیباهلل با نش��اندادن شواهد و اسنادی از
برخی کارهای غیراخالقی گالبزوی و نقشۀ یکی از خویشاوندانش برای جذب فرمانده کندک محافظین
کارمل آتش کدورت وی در برابر گالبزوی را دامن زد.
نمایندگی کیجیبی و اقامتگاه آن در کابل آهسته آهسته کارهای کارمل و شرکایش را مغایر منافع
اتحاد شوروی در افغانستان تشخیص میدادند و نشانههای آن را در روحیۀ فزایندۀ ضدشوروی در حزب
و در کشور و کندشدن روند انقالبی میدیدند .خط مشی سکتاریستی و وابستهمنشانۀ اتخاذشده توسط
کارمل بهمثابۀ ترمزی بر این پروس��ه تلقی گردید که اتحاد ش��وروی را مجبور میساخت تا جنگ علیه
دشمن را به تنهایی به پیش برد .اینان معلومات درمورد وضعیت واقعی در حزب و کشور را از مشاورین
( ((23ایضاً
(V.K. Fateyev ((23
(A.V. Romantsov ((23
( ((23نویس��نده واضح نکرده اس��ت که منظور وزارت داخلۀ اتحاد شوروی اس��ت یا وزارت داخلۀ افغانستان و یا اینکه
بازهم منظور باید وزیر داخله یعنی گالب زوی باشد – برگرداننده
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ش��وروی پنهان میکردند .نجیباهلل به هیئتی از خاد که از ماس��کو دیدن میکرد هش��دار داد تا هنگام
صحبت درمورد وضعیت افغانس��تان و ح.د.خ.ا .در ماسکو نهایت محتاط باشند چون ساختمانی که برای
رهایش شان اختصاص داده شده بود با وسایل استراق سمع مجهز خواهد بود.
کارمل ،نوراحمد نور ،محمود بریالی ،س��لطانعلی کش��تمند ،اناهیتا راتبزاد و گل آقا همه در این
حلقۀ س��ختگیران ش��امل بودند .آنها مانع ترفیع و تقرر افغانانی میشدند که از اکادمیها و نهادهای
تحصی�لات عالی اتحاد ش��وروی فارغ گردیده بودند .از جملۀ  ۲٧۱تنی ک��ه تحصیالت عالی در اتحاد
ش��وروی را تکمیل کرده بودند  ۱٧٣تن آنها در قوای مس��لح کار میکردند ولی از این میان تنها یک
نف��ر ک��ه رئیس ارکان یک ق��ول اردو بود در یک مقام باالیی کار میکرد ولی از جانب دیگر پرس��ونل
نظامیای که در کش��ورهای سرمایهداری آموزش دیده بودند ،حائز مقامهای باالتر بوده و کم از کم در
فرماندهی لواها و فرقهها قرار داشتند.
گل آقا یک پرچمی افراطی بود .وی مش��اورین را به جانبداری از خلقیها و فعالیت برضد مش��ی
عمومی وحدت حزب متهم میس��اخت و به این باور بود که بین فراکس��یونهای خلق و پرچم آش��تی
ام��کان نداش��ت« .خلقیهایی که برعلیه مردم جنایت کردهاند تا هر وقت��ی که بخواهند خود را مخفی
س��اخته میتوانند ولی کیفر شایس��تۀ جنایات خود را خواهند دید .خائنین و آدمکشان در اتحاد شوروی
مدته��ا پس از ختم جنگ محاکمه و محکوم ش��دند .عین چیز در افغانس��تان نیز واقع خواهد ش��د».
نمایندگ��ی کیجیبی و اقامتگاه آن در کابل پیش��نهاد کردند تا گل آق��ا از مقامش منحیث رئیس امور
سیاسی اردو برکنار ساخته شود .آنها کارمل را نیز فردی تنبل و بیکاره میدانستند که ساعت  ٩صبح
از بس��تر برمیخواست و در کار خود هم س��ختکوش نبود .کارمل تا حدی مانند ترهکی بود .وزیران را
در انتظ��ار نگه میداش��ت و وزیر امور داخله را نه بهحیث وزیر ام��ور داخله بلکه بهحیث مخبر وضعیت
رهب��ری ح.د.خ.ا .ب��ه دفتر کار خود میپذیرفت .کارمل انس��ان دودل و فاق��د اعتماد به نفس بود و این
شـل و بیحالش با سایرین و آسان زیر تأثیر دیگران
خصیصهاش در تذبذب آشکار و سلوک و برخورد ُ
قرارگرفت��ن بازتاب مییافت ولی خودش خود را یکی از ش��خصیتهای بزرگ جهانی و پراهمیتتر از
فیدل کاس��تروی کیوبا میدانس��ت .وی بر دستگیر پنجش��یری عضو دفتر سیاسی و مسئول کمیسیون
نظارت و کنترول حزبی بیاعتماد بود چون به عقیدۀ او پنجش��یری «هنوز در همه چیز نظریات خاص
خود را دارد و منبع و منش��أ اختالفات داخل حزبی اس��ت ».کارمل همچنین پس��ر خالۀ خود عبدالوکیل
وزیر مالیه را بهخاطر همکاری با کیجیبی بهصورت غیر مستقیم مورد انتقاد قرار میداد .دامن اخالقی
کارمل نیز بیلکه نبود چون با اناهیتا راتبزاد عضو دفتر سیاسی روابط عاشقانه داشت.
گالبزوی روزمره درمورد وضعیت بیست و چهار ساعت گذشتۀ کشور به کارمل گزارش میداد .وی
از س��لوک نمایندگان شوروی در برابر کارمل در ش��گفت بود چون آن گونه که باید بر وی اعمال نفوذ
نمیکردند و بر بادهنوش��ی مستدام و دائمالخمربودن وی و کاری که در حزب میکرد ،چشم میبستند.
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کارمل برای حزب و دولت رهبری منفعل و بیعرضه بود .یگانه چیزی که مورد توجهش قرار داش��ت
این بود که چگونه آبروی س��رکردگان جناح خلق را بریزد .درمورد ثبات و اس��تحکام وضعیت در کشور
تشویش و نگرانی نداشت چون شورویها را مسئول آن میپنداشت ولی در عین حال بر کار مشاورین
ش��وروی نیز خوردهگیری میکرد .به گفتۀ گالبزوی که باری گفته بود «کارمل رئیس دربار اس��ت نه
رئیسجمهور و من وزیر داخلۀ جمهوری دموکراتیک افغانستان نه بلکه وزیر داخلۀ کابل میباشم چون
بخش اعظم کشور به دست شورشیان است».
سطح و شیوۀ زندگی نزدیکان کارمل نیز تعریف زیادی نداشت .محمود بریالی منشی کمیته مرکزی
و رئیس شعبۀ بینالمللی ح.د.خ.ا .که از زن دیگر پدر کارمل و برادر ناسکۀ او بود و رهبر احتمالی آینده
پنداش��ته میش��د در تجارت و داد و ستد خانه و موتر مصروف بود .نوراحمد نور و صالحمحمد زیری هر
روز از ساعت  ٨تا  ۱٠صبح کنار سماوار نشسته چای مینوشیدند و قصه میکردند .نجیباهلل ،شاه محمد
دوست و صادقی( ((23گروه دیگری را تشکیل میدادند .نظریات آنها درمورد وحدت حزب دارای نرمش
و انعطاف بیش��تر بود ولی تصامیم کارمل را مورد پرس��ش قرار نمیدادند .خویشخوری و امتیازبخشی
به دوس��تان و خویشاوندان در داخل رهبری ح.د.خ.ا .س��خت شیوع داشت .آنها در اختالس و حیف و
میل ملکیت دولتی بهخاطر ارضاع خواهشات و عیش و نشاط خود اندکترین تردید و دریغی نداشتند.
در مارچ  ۱٩٨۲س��کلوف (معاون وزیر دفاع) و اخرومییف (معاون لوی درس��تیز) به اوستینوف (وزیر
دفاع شوروی) گزارش دادند که نوراحمد نور ،محمود بریالی و گل آقا با پشتیبانی کشتمند ،نجیب و رفیع
برعلیه منافع وحدت حزب فعالیت دارند .اینان بهخاطری بهطور اخص خطرناک بودند که اثر و نفوذ شان
در حال افزایش بود و اکثراً نظرات و توصیههای مش��اورین شوروی را نادیده میگرفتند و برخورد شان
سالوسانه و بدون صداقت بود .رهبران نظامی شوروی پیشنهاد کردند تا این اشخاص بهصورت تدریجی
از مقامات کلیدی برکنار و به خارج کشور فرستاده شوند.
قادر مورد اعتماد عام و تام ارگانهای دولتی و نظامیان ش��وروی قرار داش��ت .اقامتگاه کیجیبی
ب��ه وی ارج میگذاش��ت و او را بهمثاب��ۀ مردی اصولی و فداکار در برابر اتحاد ش��وروی میش��ناخت.
ق��ادر ناس��ازگاری میان پرچمیها و خلقیه��ا را نتیجۀ موقف اجتماعی پرچمیها میدانس��ت .اکثریت
پرچمیها برخاسته از الیههای ممتاز جامعۀ افغانی بودند درحالیکه خلقیها بیشترینه از الیههای بینوا
و زحمتکش برخاسته بودند .وی خود در زندان مورد شکنجۀ جسمی قرار گرفته و عصب دست راستش
قطع گردیده بود .کارمل شخصیت نیرومند قادر را میدانست و در نهان از او بدش میآمد و بر او بیباور
بود .اقامتگاه با درنظرداش��ت دیدی که کارمل از قادر داش��ت ،پیش��نهاد کرد تا از وی بیشتر کار گرفته
شود .در سال  ١٩٨٢شورویها توانستند رفیع را جهت کسب آموزش نظامی به اتحاد شوروی بفرستند
( ((23احتماالً محمد یاسین صادقی رئیس شورای وزیران است (یادداشت ویرایشگر نسخۀ انگلیسی) .قابل تذکر است
که توضیح ویرایشگر نسخۀ انگلیسی در مورد مقام یاسین صادقی اشتباه آمیز است چون کسی به این نام هرگز رئیس شورای
وزیران که همانا نخست وزیر است نبوده است – برگرداننده
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و قادر را بهجایش نصب کنند .مارشال سکلوف گزارش ذیل را درمورد قادر به ماسکو فرستاد« :عبدالقادر
به اتحاد ش��وروی وفادار بوده و بدون دستور شورویها یا موافقۀ آنان دست به هیچگونه حرکت نظامی
یا سیاس��ی نخواهد زد .وی با جنرال س��وروکین روابط خوب کاری دارد .نظر ما بر اینس��ت که عبدالقار
یکی از رهبران حزبی دولتی افغانی اس��ت که دورنمای خوب دارد و میتواند برای ما مفید باش��د ».اما
نجیباهلل با اضافهکردن معلوماتی درمورد دغلی قادر در معامالت مالی ،ذهنیت ضدحزبی و نقش��ههای
توطئهگرانهاش این س��فارشنامۀ بیعیب را خدش��هدار ساخت .قادر کوش��ش کرده بود تا گالبزوی را
تش��ویق نماید با او متحد ش��ده و برای اعادۀ نظم به نیروی نظامی دست برند .نظر قادر آن بود که اردو
قدرت را به دس��ت گیرد و پس از آنکه دموکراس��ی در کش��ور مستحکم گردید ،آن را به نیروهای سالم
حزب بس��پارد چون کارمل نتوانس��ته بود به حزب وحدت و به کش��ور ثبات و استحکام بیاورد .از جانب
دیگر قادر به کارمل پیشنهاد کرد تا وی خودش اپوزسیون دست راستی یا دست چپی را به وجود آورده
در رأس آن قرار گیرد تا نمایی از دموکراسی در جمهوری دموکراتیک افغانستان به میان آید ،سپس وی
(کارمل) اپوزیس��یون واقعی را که توسط این حیله آشکار و علنیشده خواهد بود ،سرکوب نماید .کارمل
این نقشه را اوانتوریزم و پرووکاسیون (ماجراجویی و تحریکگری) از جانب قادر تلقی کرد.
هنگام��ی که یک هیئ��ت افغانی آمادگ��ی میگرفت تا جهت اش��تراک در ٢٦می��ن کنگرۀ حزب
کمونیست اتحاد شوروی( ((23به ماسکو سفر کند ،تابییف ،کوزلوف ،مایوروف و سپولنیکوف( ((24تلگرامی
ح��اوی درخواس��ت ذیل به اندروپوف فرس��تادند :هنگام صحبت و مذاکره با هیئ��ت افغانی باید افغانان
وادار ساخته شوند تا در عملیات رزمی سهم گرفته و صرف ًا مشاهد و تماشابین فعالیت سربازان شوروی
نباشند .شورویها باید کارمل را متوجه تعداد زیاد اشخاصی بسازد که به احزاب اسالمی و سازمانهایی
که برای انقالب ایجاد خطر میکردند منس��وب بوده و در حزب ،دستگاه دولتی ،رستۀ افسران و پولیس
کش��ور جا گرفته بودند .در صورتی که افغانان بگویند که به نمایندگان ش��وروی در افغانستان معلومات
عینی و درس��ت درمورد مس��ایل مختلف داده نشدهاست رهبران شوروی باید پاسخ دهند که نمایندگان
ش��وروی در همه س��احات جمهوری دموکراتیک افغانستان مش��غول کار بوده از وضعیت کشور و حزب
معلومات دقیق دارند و جانب ش��وروی دیدی واقعبیانه درمورد وضعیت در افغانس��تان دارد .اگر مسایل
پرس��ونل و مقرریها ،بخصوص موضوع تبدیلی عبدالوکیل وزیر مالی��ه به کارهای دپلوماتیک ،مطرح
گردد در این صورت جانب شوروی باید پاسخ دهد که نیازی به این کار نیست و این که این موضوع تنها
به س��بب برداش��ت ذهنیگرایانۀ کارمل نسبت به وکیل بدین گونه مطرح گردیدهاست .رهبری شوروی
باید پیش��نهاد کنند که میش��ود خلقیهای افراطی را با کمک و همکاری خلقیهای صادق و راستکار
(که باید به آنها توجه بیشتر صورت گیرد) تجرید نمود.
(٢٦ ((23مین کنگرۀ حزب کمونیس��ت اتحاد ش��وروی در فبروری – مارچ  ١٩٨١دایر شد (یادداشت ویرایشگر نسخۀ
انگلیسی)
(Tabeev, Kozlov, Mayorov & Spolnikov ((24
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در ٢٦مین کنگرۀ حزب کمونیست اتحاد شوروی از ترهکی در جملۀ کمونیستانی که در فاصلۀ میان
دو کنگره درگذش��ته بودند ،نام برده نش��د .پرچمیها این را ضربۀ بزرگی بر خلقیها و گرایشات شان و
کمکی «برابر با نیم سال تالشهای خود ما» در این زمینه تلقی کردند.
س��فرونچوک ،وسیلوف ،گریکوف ،کوزلوف ،لومونوس��وف ،فتییف ،رومانتسوف و زمریانوف( ((24تنی
چند از مش��اورین ایدئولوژیک ح.د.خ.ا .بودند .بین اپریل  ١٩٧٨و اکتوبر  ١٩٨٢که ش��مار اعضای حزب
به  ٦٠٠٠٠تن میرسید عضویت حزب اضافه از بیست چند افزایش یافت .از نظر طبقاتی اعضای حزب
متعلق به خردهبورژوازی بوده تنها  ٪٨اعضا را میشد متعلق به طبقۀ کارگر دانست .هیچ عضوی از طبقۀ
کارگر در باالترین ارگانهای حزبی و دولتی ،کمیته مرکزی یا شورای انقالبی سراغ نمیشد .رشد کمی
حزب بهخاطر موالید کیجیبی یعنی ارگانهای کیفری دولت و س��ازمان حزبی کابل بود که هریک به
ترتیب  ٢٨٠٠٠عضو و  ١١۵٠٠عضو داشتند.

(V.S. Safronchuk, S.M. Veselv, Grekov, Kozlov, V.G. Lomonosov, V.K. Fateev, ((24
A.V. Romantsov & V.G.Zamaryanov
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تخم و ترکۀ کیجیبی
ارگانهای امنیتی دولت افغانستان در سال  ١٩٨٠روی خطوط تشکیالتی کیجیبی بازسازی شده
و با ش��ور و اش��تیاق آموزشهای آن را فرا میگرفتند .ریاس��ت عمومی خدمات اطالعات دولتی (خاد)
در همۀ  ٢٩والیت و همه ولس��والیها و عالقداریهای کش��ور فعال بود .کارکنان خاد از  ٧٠٠نفر در
جنوری  ١٩٨٠به  ١٦٦۵٠نفر در س��ال  ١٩٨٢ازدیاد یافت که  ٪۵٦آنها اعضای ح.د.خ.ا .و  ٪٢٨آنها
اعضای س��ازمان دموکراتیک جوانان بوده به  ٦٣کمیتۀ حزبی تعلق داشتند .اینان آموزش عملیاتی خود
را در اتحاد ش��وروی و در یک مرکز آموزشی در کابل فرا میگرفتند .ریاست عمومی خدمات اطالعات
دولتی مش��تمل بر  ١١بخش عملیاتی (اوپراتیفی) ،ریاس��ت امور سیاسی ،ریاست کارمندان و پرسونل و
 ١١بخش خدمات فرعی و امدادی بود.
در اگست  ١٩٨١کارمل رضائیت کامل خود را از کار کیجیبی در افغانستان ابراز داشته گفت که به
اندروپوف رئیس عمومی کیجیبی ارادتمندی خاص دارد .وی اظهار داشت که کیجیبی تحت رهبری
اندروپوف سهم نهایت باارزشی در تاسیس جمهوری دموکراتیک افغانستان ایفا کرده و با فراهمساختن
امکان برقراری امنیت و مصونیت مؤثر که برای اولین بار در تاریخ افغانس��تان سراس��ر کش��ور و همه
الیههای اجتماعی مردم را دربر میگیرد در دفاع از دس��تاوردهای انقالب ثور نقش پرارزش��ی را بازی
کردهاس��ت .به گفتۀ او کیجیبی کار را از «زیر صفر» آغاز کرده بود .در یک گردهمایی افس��ران ارشد
و کارمندان عملیاتی خاد در می  ١٩٨٢کارمل اظهار داشت که «خاد به یک نیروی واقعی رزم و مبارزه
علیه دشمنان انقالب ثور مبدل گشتهاست».
مبارزۀ مسلحانه علیه شورشیان بخش عمدۀ کار ارگانهای امنیتی بود ولی خاد اکنون بیشتر درگیر
تدابیر عملیاتی اجنتوری شده بود .در شبکۀ عوامل و ایجنتهای ارگانهای امنیتی  ٩۵٠٠مخبر شامل
بودند .تصفیههای پیش��گیریکننده منظم ًا در کابل انجام میش��د .برای این منظور  ٢٦٩گروه عملیاتی
ایجاد ش��ده  ٨٢۴٠عضو قوای مس��لح ١٣٩٢ ،عضو څارندوی ۵۴٠ ،عضو خاد و اضافه از  ١٧٠٠تن از
فعالین حزبی در چنین عملیاتها س��هم داش��تند .از  ٢تا  ٨فبروری  ١٩٨١آنها  ٩٦٠٠خانه را تالشی و
 ۴۵٧٧مرد جوانی را که از خدمت عسکری سرباز زده بودند به کندکهای تجمع گسیل کردند ٧١ .تن
بهشمول پنج عضو سازمان متمایل به چین «وطنپرستان آزادیخواه» و پنج عضو سازمان شیعی «نصر»
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گرفتار گردیدند .از حزب اس�لامی گلبدین کارتهای عضویت  ۵٠٠٠تن به دس��ت آمد و پس��انتر ۵٠٠
عضو بخش کابل آن حزب که شامل  ١٢٧تن نظامی میشدند کشف و دستگیر گردیدند .آنها بایگانی
(آرش��یف) سازمان مائویستی «پیکار» را کش��ف و اعضای آن را دستگیر کردند .رهبر مخفی «جمعیت
اسالمی افغانستان» گیر افتاد و در طی تحقیق اسامی  ٨٢۵نفر را افشا ساخت .از رهبران جمعیت دوازده
(((24
تن به خدمت خاد جذب شده و دوباره به داخل صفوف مبارزان مخفی نفوذ داده شدند.
به تاریخ  ٢مارچ عملیات «عالمگیر» پیاده س��اخته ش��د .هواپیمایی که متعلق به خط هوایی دولتی
پاکس��تان بود توسط گروهی از دهشتافگنان پاکستانی به رهبری مرتضی بوتو( ((24حین پرواز بهطرف
آلمان غربی ربوده ش��ده و در فرودگاه کابل به نشس��ت وادار س��اخته ش��د .هواپیماربایان رهایی همه
زندانیان سیاس��ی در پاکس��تان را تقاضا میکردند .مرتضی بوتو پیش از این س��ه بار از کابل بازدید و با
نجیباهلل رئیس خاد دیدار کرده بود .آنها راههای مقابله با رژیم پاکستان را مورد گفتگو قرار داده و در
پایان س��ال  ١٩٨٠روی اختطاف هواپیما توافق کرده بودند .در ش��ب  ٢بر  ٣مارچ نجیباهلل ،درحالیکه
یونیفورم کارگران فرودگاه را به تن داش��ت ،ش��خص ًا با مرتضی بوتو در ب��االی پلکان هواپیما مالقات
ک��رد .اقامتگاه و نمایندگی کیجیبی به نجیباهلل مش��وره میدادند چگونه از وضعیت علیه پاکس��تان
بهرهبرداری سیاس��ی کند .مرتضی بوتو تقاضا داشت تا س��ه عضو سازمان «الذوالفقار» با هواپیماربایان
یکجا ش��وند .به تروریس��تان مبلغ  ۴۵٠٠دالر پول نقد ،آلۀ انفجاریۀ ساعتی ،سه ماشیندار کالشنیکوف
با مهمات آن و چهار بم دس��تی داده ش��د .در همین هنگام ضیاالحق رئیس جمهور پاکس��تان از برژنف
خواست دولت افغانستان را وادار سازد تا هواپیما و مسافرین آن را آزاد کند .سروصدای تبلیغاتی زیادی
درمورد رژیم تروریس��ت و دهشتافگن پاکس��تان راهاندازی شد و سپس تصمیم گرفته شد تا با موافقۀ
طرابل��س هواپیما به لیبیا پرواز داده ش��ود .قذاف��ی رهبر لیبیا وعده کرد تا ب��ه هواپیماربایان پناهندگی
سیاس��ی داده و گروگان��ان را در اردوگاهی نگهداری کند .زنان سرنش��ین هواپیما اجازه یافتند طیاره را
ترک کنند ،سپس هواپیما سوختگیری نموده از کابل پرواز کرد.
در فبروری  ١٩٨٢سازمان مخفی «رهایی» یکجا با چاپخانه و دستگاه رادیویی «واخاف»( ((24آن
از بین برده شد .این سازمان ارتباطات گستردهیی با استادان ،دانشجویان و کارمندان دفتری در کابل و
سایر شهرهای افغانستان داشت ٣۱ .کارمند رسمی ٦٠ ،دانشجو و شاگرد مکتب ٧ ،معلم ١٣ ،کارگر٩ ،
فروشنده و بازارگان و ده منسوب اردو که جمله  ١٣٠تن میشدند ،دستگیر گردیدند.
در نیمۀ اول  ١٩٨٢خاد در  ٧۵٠عملیات گسترده و محلی سرکوب جنگجویان مخالف سهم گرفت.
( ((24یک گروه متمایل به چین نیز در شهر مزار شریف کشف و امحا گردید – (یادداشت نویسنده)
( ((24مرتضی بوتو پسر ذوالفقارعلی بوتو صدراعظم و سپس رئیس جمهور پاکستان ( )۱٩٧٧ -۱٩٧۱و برادر بینظیر
بوتو بود که دوبار صدراعظم پاکستان گردید .پدرش در سال  ۱٩٧٨با کودتای جنرال ضیا الحق از قدرت سرنگون و در سال
 ۱٩٧٩به امر ضیا الحق بدار آویخته شد – .برگرداننده
( Vakhav ((24کذا فی االصل .تاجاییکه از اهل خبرۀ سازمان رهایی افغانستان پرسش بعمل آمد این نام و این رادیو
شناخته نشد و نه سازمان رهایی در آن زمان مالک و گردانندۀ دستگاه رادیویی بود – برگرداننده
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اضافه از  ۴۵٠حملۀ هوایی و توپچی بر مراکز جنگجویان ضد رژیم براس��اس گزارش عوامل خاد انجام
یافته ،در حدود  ٣٠٠کمیتۀ س��ازمانهای اس�لامی از بین برده شد و  ٦٠٠٠نفر اعضای آنها بازداشت
گردیدند.
یک وجه مهم کار خاد تالش برای پاشاندن گروههای پارتیزان و تشویق آنها به دستکشیدن از
مبارزۀ مسلحانه بر ضد دولت بود .به اثر تالشهای خاد  ۲۵٠گروه مسلح مخالف اسلحۀ خود را به زمین
گذاش��ته و در  ۵٠گروه دفاع خودی تنظیم ش��دند و مذاکرات با سرکردگان  ١٦٢واحد دیگر راه انداخته
ش��د .کیجیبی به ایجاد آنچه «دستههای کاذب» نامیده میشد ،اهمیت زیادی قایل بود .این دستهها
خود را دس��تههای مس��لح اش��رار وانمود میکردند وعلیه گروههای مجاهدین واقعی وارد عملیات شده
هرگاهی که فرصت دست میداد به کشتار و نابودسازی آنها میپرداختند .آنها تصادمات و برخوردها
بی��ن گروههای مختلف پارتیزانها را زمینهس��ازی و تحریک میکردن��د و هرگاه ایجاب میکرد ظاهراً
از مبارزۀ مس��لحانۀ خود علیه دولت دس��ت کشیده ،خود را به مقامات تسلیم میکردند یا به صف دولت
میپیوستند .در اکتوبر  ١٩٨٢به تعداد  ٨۴چنین دستۀ مجاهدین کاذب وجود داشت و تا جنوری ١٩٨٣
دوی دیگر نیز تشکیل گردید.
در س��ال  ١٩٨٢ارگانهای امنیتی اضافه از  ١۵٠٠عضو س��ازمانهای مختلف مخفی را دستگیر،
در ح��دود  ٢٠٠گروهبندی ضددولتی را س��رکوب ١٧٠ ،گروه چپ افراط��ی را خنثی و تظاهرات کتلوی
ضددولتی را که به مناسبت چهارمین ساگرد انقالب ثور و اعیاد مذهبی تدارک دیده میشد ،فروپاشاندند.
آنها  ٢٧گروه تروریستی مشتمل بر  ٣٠٠نفر را از بین برده و  ٢٠٠واحد دفاع خودی را در مناطق زیر
کنترول دولت ایجاد کردند .در طی س��ه ماه اول  ١٩٨٣ارگانهای والیتی خاد با اس��تفاده از کش��ف و
گ��زارش  ٨٠٠ایجنت که به داخل گروههای پارتیزان��ی نفوذ داده بودند  ١۴٠حملۀ هوایی و  ٣٦٠حملۀ
محلی را راهاندازی نمودند.
کیجیبی کوشش میکرد تا سربازان سرحدی را به شکل یک نیروی مطرح و قابل حساب تنظیم
و تبارز دهد .تعداد آنها که تا س��ال  ١٩٨٣به  ٢٧٧١۵نفر میرس��ید  ٪۴٣,٧نیروهای مسلح را تشکیل
میداد .تناس��ب آرمانی سربازان س��رحدی در برابر اردوی منظم  ۱/٣اس��ت .کمیته مرکزی ح.د.خ.ا .و
ش��ورای انقالبی کمیس��یون خاصی در ارتباط با امور مکلفیت عس��کری در نیروهای سرحدی به وجود
آورده بود اما تعداد سربازان این نیروها بهخاطر میزان بلند فرار از خدمت هیچگاه تکمیل نمیشد .بهطور
مثال از جملۀ  ۵٦٠٠س��رباز پش��کی در س��ال  ١٩٨٢دوهزار نفر آنها فرار کردند اما برنامه برای ایجاد
 ١٠لوای س��رحدی ٢٠٧ ،بطریۀ کش��ف توپوگرافیک و  ١۴۵بطریۀهاوان وجود داشت .از جملۀ ١٧٣٢
افس��ر نیروهای س��رحدی  ١٣٠٠آنها عضو ح.د.خ.ا .و اضافه از صد تن آنها در اتحاد شوروی آموزش
دیده بودند.
اس��تخبارات نظامی در بخش اوپراتیفی (عملیاتی) خدمات مؤثری برای قوای مسلح انجام میدهد.
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در سال  ١٩٨١پنجصد و شصت عضو استخبارات نظامی اداره و کنترول کار  ٣٨٣٨عامل و  ١٧۵٦عضو
همکار را به عهده داش��تند که به همکاری آنها  ٢۵٦دس��تۀ مبارزین مخفی ضددولتی با  ١٨٠٠٠عضو
و نیز  ۵٠عامل اشرار کشف گردیدند.
نمایندۀ کیجیبی بر این امر آگاهی داش��ت که تعداد زیادی از منس��وبین اردو و قوای س��رحدی
هواخواه اخوانالمسلمین ،ستم ملی و شعلۀ جاوید بودند که این امر بر انضباط و دسپلین اردو اثر سخت
منفی داشت.
در صفوف پولیس  ٧٣٠٠٠کارمند نظامی وجود داش��ت و قرار بود تعداد ش��ان در س��ال  ١٩٨٣به
 ٨۵٠٠٠تا  ٩٠٠٠٠نفر باال برده ش��ود .اضافه از  ۵٠٠٠افس��ر و ضابط در اتحاد ش��وروی آموزش دیده
بودند .جزوتامهای څارندوی در سال  ١٩٨٢چهارصد عملیات را انجام داده و در  ١٠٠٠عملیات با اردو
مشترک ًا سهم گرفت.
ارگانه��ای امنیتی با دقت خاص برای روزهای تعطیالت دولتی آمادگی گرفته و اهتمام میکردند.
برای پنجمین سالگرد انقالب ثور تدابیر پیشگیریکننده در داخل و اطراف پایتخت و در طول راههایی
که میتوانستند مورد استفادۀ اشرار قرار گیرند ،گرفته شد .تصفیههای پیشگیریکننده در  ١٢ناحیۀ شهر
و روس��تاهای نزدیک پایتخت صورت گرفت .یازده واحد نیروی عملیاتی اضافی هر یک متشکل از ۵٠
س��رباز ،و  ٣٠واحد کمین هر یک متش��کل از  ٢٠سرباز ایجاد گردیده اشخاص مشکوک و ناشناس در
هر وقت ش��ب و روز در همه نقاط پایتخت بازداشت و مورد بازجویی قرار میگرفتند .ارگانهای امنیتی
از  ٢١اپریل تا  ١٠می تدابیر فوق العادۀ امنیتی را به کار بس��تند که در طی آن در حدود  ٧٠٠٠س��رباز
څارندوی یعنی قریب س��ه برابر تعداد معمول افراد گشتی شب و روز در گزمه بودند و نیروهای احتیاط
س��راپا مسلح س��یار در هر ناحیه به حالت آمادهباش قرار داش��تند .څارندوی برای نظارت بر نقاطی که
از آنها میش��د با راکت یا سالح سنگین بر مراسم رس��م گذشت آتشباری نمود پوستههای دیدهبانی
ایج��اد ک��رد و خاد دیده بانی خود را بر نقاط و مس��یرهایی که خارجیان عبور و مرور میکردند ،افزایش
داد .کارشناس��ان ریاست  ٩کیجیبی که در نگهبانی س��ران کریملین تجربه داشتند ،نگهبانی رهبری
افغانستان را به عهده گرفتند.
کار اجباری در زندانهای افغانستان بار اول در سال  ١٩٨١با نمونهگیری از زندانهای شوروی رایج
گردید و در س��ال اول از تولیدات زندان ٣٠ملیون افغانی مفاد به دس��ت آمد و  ٦١٠٠٠جوره یونیفورم و
زیرپوشی برای استفادۀ پولیس نظامی در کارگاههای زندان پلچرخی تولید گردید.
در می  ١٩٨٢بخش خدمات اس��تخباراتی در وزارت ام��ور داخله ایجاد گردید .ارگان جداگانهیی در
چوکات خاد به نام ریاس��ت فدا (ریاست اس��تخبارات خارجی) وجود داشت که برای پوشاندن هویت آن
فقط به نام ریاست  ١٠یاد میگردید .این ریاست متشکل از  ١۴مدیریت در مرکز و  ١٠شعبه در چوکات
مدیریتهای خاد در والیات همجوار ایران و پاکس��تان و در ش��هرهای هرات ،فراه ،کندهار ،خوس��ت،
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جاللآب��اد ،نیمروز ،هلمند ،زابل ،پکتیا و کندز بود .بخ��ش قبایل و بخش امور مهاجرین غیرقانونی نیز
در چوکات این ریاس��ت وجود داش��ت .در جون  ١٩٨١خدمات اطالعاتی به تعداد  ٣٧٠نفر کارش��ناس
داشت که همه مشتمل بر اعضای قابل اعتماد ح.د.خ.ا .بودند که تعلیمات خاص را در اتحاد شوروی فرا
گرفته بودند .به گفتۀ لنین «یک کمونیس��ت خوب در ضمن یک چکیست خوب نیز است» .پوستههای
اطالعاتی هریک متش��کل از س��ه یا چار کارمند زیر پوش��ش ش��عبات وزارت اقوام و قبایل در مناطق
س��رحدی کار میکردند .مس��ئول این بخش احمدش��اه پایا( ((24فرزند غالم حیدر ب��ود که کورسهای
جاسوسی را در تاشکند گرفته بود.
هدف از ایجاد خدمات اطالعات دولتی پیش��برد کار استخباراتی و جاسوسی علیه پاکستان ،ایران و
س��ایر کشورها ،به دستآوری معلومات پیشگیریکننده درمورد مهاجرین افغانی و دستگاههای خدمات
خاص ایاالت متحده ،چین و کشورهای اسالمی و تأسیس اقامتگاههای استخباراتی در خارج کشور بود.
مش��اور روسی ریاست خدمات اطالعات دولتی لژنین (یوری)( ((24کارشناس امور ایران بود که از ١٩٦۴
تا  ١٩٦٩در آن کش��ور کار کرده بود .ریاس��ت اول خاد مسئول اس��تخبارات پاکستان و ریاست دوم آن
مس��ئول اس��تخبارات ایران بود و اقامتگاههای خاد در شهرهای کویته ،پشاور ،اسالمآباد ،دهلی ،بمبئی،
تهران ،مش��هد ،بن ،انقره ،کویت ،کراچی و چمن وجود داش��ت .ارتباطات و مخابرات این نمایندگیها
با کابل با استفاده از شفرهای شورویها از طریق اقامتگاههای کیجیبی شوروی صورت میگرفت.
در دس��تگاه اجنتوری خاد  ٣١۵ایجنت (جاس��وس حرفوی) و  ٢۵٠جاس��وس هم��کار غیرحرفوی
وجود داش��ت که از آنجمله  ١٠٧ایجنت و  ١١۵همکار در پاکس��تان و  ٣٩عامل حرفوی و  ٧٣همکار
در ایران فعالیت داش��تند .بیس��ت و ش��ش عامل حرفوی خاد به مرکزیت تنظیمهای مخالف اسالمی
دسترس��ی مستقیم داش��تند و  ۴٨ایجنت مخفی در میان صفوف مهاجرین افغانی کار میکردند .پانزده
تن از افس��ران ،کارمندان نظامی و اعضای خدمات خاص (اس��تخبارات) پاکس��تان نیز به استخدام خاد
درآورده ش��ده بودند .هش��ت عضو خاد با اسناد رس��می در مراکز و شعبات تنظیمها و احزاب مخالف در
پاکس��تان و در رهبری احزاب صوبه س��رحد شمال غربی و بلوچس��تان پاکستان نفوذ کرده و با مشران
و ب��زرگان اقوام افریدی ،مومند ،توری و باجوری ارتباط برقرار کرده بودند .پانزده گروه عامل مش��تمل
بر  ۴۵۵نفر در ماموریتهای خاص میان قبایل آزاد فعالیت داش��تند که این فعالیت یک راز اش��د محرم
دولتی تلقی میشد .خدمات اطالعات دولتی افغانستان مجراهایی داشت که از طریق آنها میتوانست
به مرکزیت و قرارگاههای فرماندهی تنظیمها و مراکز آموزش��ی مجاهدین افغانی و خدمات جاسوس��ی
پاکس��تان و ایران نفوذ کند .افس��ران و عوامل جاسوسی خاد با اسناد حاجیان و به نام افغانانی که جهت
کسب و کار به عربستان سعودی میرفتند در پی خرید پاسپورتهای خارجی میبرآمدند و به ماموریت
( ((24کذا فی االصل .به عقیدۀ تنی چند ازخبرگان این نام اش��تباهی اس��ت و نام اصلی مسئول این بخش «احمدشاه
پویا» بوده است – برگرداننده
(A.M. Lezhnin (Yuri) ((24
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فرستاده میشدند.
رویک��ش کار و عمکرد خاد در پاکس��تان کمیتهیی به نام «کمیتۀ مهاجرین وطندوس��ت» بود که
نوش��تهها و کس��تهای ضبط صوت را پخش میکرد .آنها جهت بدنامس��اختن محمد نبی محمدی،
صبغتاهلل مجددی و گلبدین حکمتیار آنها را متهم میس��اختند که برخالف مصالح مردم افغانس��تان
با رژیمهای مرتجع اس�لامی ارتباط دارند .برمبنای اص��ل «تفرقه انداز و حکومت کن» تالش صورت
میگرفت تا دس��ت یکی به گریبان دیگری انداخته ش��ود .به تعداد  ٨٠٠ج��زوۀ ضد گلبدینی که گویا
توسط مولوی محمد نبی محمدی رهبر حرکت انقالب اسالمی نوشته شده بود ،در اخیر سال ١٩٨٠در
کمپهای مهاجرین «برس��کو»( ((24و «کچه گری» در منطقۀ پش��اور انداخته شدند .در عین زمان نامۀ
خصوصی که به مولوی محمد نبی محمدی هش��دار میداد که گلبدین حکمتیار نقشۀ از بینبردن او را
طرح کردهاس��ت از نام یک عضو ناشناس حزب اس�لامی افغانستان نوشته شده و در دفتر وی گذاشته
شد .کیجیبی همچنین یک نامۀ خصوصی از جانب گلبدین حکمتیار خطاب به فرمانده یکی از جبهات
حزب اس�لامیرا به منظور بیاعتبارساختن حکمتیار در چش��م رهبران مجاهدین و مقامات پاکستانی
جعل کرد و تبصرۀ جعلی یک روزنامه در این ارتباط را انتشار داد.
بیس��ت ه��زار ورقۀ تبلیغاتی ( ١۵٠٠٠آن به زبان پش��تو و  ۵٠٠٠آن به زب��ان دری) حاوی ابالغیۀ
تاریخی اول جنوری  ١٩٨١حکومت جمهوری دموکراتیک افغانس��تان درمورد برگشت مهاجرین در ۵٩
موضع در بین پناهندگان افغان در پاکس��تان و ایران انداخته ش��د ک��ه  ٣٧ایجنت در این فعالیت نقش
داشتند.
با راهاندازی عملیاتهای ویژه از طرف یازده گروه رزمی ریاس��ت فدا اندیش��ههای ترهکی و امین
مبنی بر ضربهزدن به پاکس��تان عملی س��اخته شد .امین به تاریخ  ۵جوالی  ١٩٧٩به اوسادچی نمایندۀ
مقیم کیجیبی گفته بود که یگانه راه ضرب شصت نشاندادن به رهبری پاکستان آشفتهسازی وضعیت
سیاس��ی داخلی آن کش��ور و سازماندهی آشوب در ایالت سند بود« .ما با ادامهدادن این کار به مدت سه
یا چهار ماه پاکس��تانیها را با معضلهیی روبرو خواهیم س��اخت که بس��ی وخیمتر و جدیتر از آنچه که
آنها در اینجا انجام میدهند ،خواهد بود .ترهکی در صدد است که چگونه در این مورد عمل کند ».این
مفکوره نتیجۀ مسافرت پسر ذوالفقارعلی بوتو صدراعظم پیشین پاکستان و اسلم بنارسی یک ملیگرای
شناختهش��دۀ س��ندی و عضو سیاسی فعال حزب مردم پاکس��تان (پیپلز پارتی) بود که در می  ١٩٧٩به
کابل انجام داد .وی از حکومت افغانستان در کار مبارزه علیه ضیاالحق یاری خواست و درخواست نمود
تا حکومت افغانستان اجازه دهد از قلمرو این کشور برای این منظور استفاده شود.
در اخیر دسمبر  ١٩٨٠میرهزار خان رهبر بلوچهای پاکستانی که برای راهاندازی جنگ در بلوچستان
( Barsako ((24کذا فی االصل .این کمپ شناخته نشد – برگرداننده
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و آزادساختن آن بیقرار بود با نجیباهلل مذاکراتی در افغانستان انجام داد .نجیباهلل به وی وعده سپرد
تا  ۴٠٠آموزگار نظامی یکجا با جنگافزار و مهمات و  ١۵٠قبضه کالشنیکوف برای این منظور برایش
بدهد .سه کمپ برای آموزش نظامی بلوچهای کشورهای همجوار ایجاد شد و حینی که خیربخش مری
رهب��ر بلوچه��ا در اپریل  ١٩٨٢از کارمل تقاضای کمک مال��ی و نظامینمود ،خاد دو کمپ دیگر را نیز
برای آموزش سربازان رزمی که تیر پشت و ستون فقرات قطعات چریکی بلوچ در جنگ علیه پاکستان
(((24
و ایران را تشکیل میدادند ،ایجاد کرد.
کیجیبی پیهم اصرار میکرد که با روحانیون و س��ران اقوام با حوصلهمندی و انعطافپذیری کار
صورت گیرد چون این اش��خاص بر مردم کشور نفوذ معنوی داشتند و میتوانستند آنها را به پشتببانی
از رژیم تشویق کنند( ((24ولی ستراتیژی جنگ به دست خود کیجیبی تغییر داده شد .مارشال سکلوف
معاون وزیر دفاع ،مش��اور حزبی کوزلوف ،نمایندگان کیجیبی و س��فارت ش��وروی در کابل در اواسط
 ١٩٨٠طرح ضربۀ نظامی بر قبایل ځدران والیت پکتیا و س��رکوب نیروهای مولوی جاللالدین حقانی
را ریختند و کارمل را در جریان گذاش��تند اما همین اش��خاص در س��پتمبر همان سال برعلیه راهاندازی
هرگونه عملیات وسیع نظامی رأی داده و تصمیم گرفتند تا کار را بر آشفتهسازی روابط قبایل با شورشیان
ضددولتی تمرکز دهند .انصراف از طرح ریختهشده به دلیل دشوار گذار بودن اراضی منطقه و عمدت ًا به
س��بب رقم درشت افرادی بود که در چنین عملیات درگیر میشدند چون تعداد جوانان قبایل ځدران به
 ٩٠٠٠٠نفر میرس��ید که از آنجمله  ٢٠٠٠٠آنها مس��لح بودند .برای فتنهاندازی و آشفتهسازی روابط
میان قبایل و شورش��یان مبلغ  ۴١ملیون افغانی اختصاص داده ش��د .کارکنان سیاسی به قبایل فرستاده
ش��دند و اوراق تبلیغاتی دولت از هوا بر س��ر آنها ریختانده شد .فیض محمد ،وزیر اقوام و قبایل تالش
کرد با سران قبایل مذاکراتی را راه اندازد ،اما کشته شد .مقامات کابل در این ارتباط مولوی جاللالدین
حقانی را به کشتن فرستادۀ پیامرسان و زیرپا کردن رسم اسالمی مهماننوازی متهم ساختند.
خاد با  ٣١۵تن از سران و مشران قبایل مذاکراتی را راه انداخت .این سرکردگان از  ١٨قبیلۀ بزرگ
که در کل مشتمل بر یک ملیون نفر بودند ،نمایندگی میکردند .برخی از این قبایل از کمکهای مادی
خاد مس��تفید میشدند ،به رهبران شان رشوه داده میش��د و دستههای مسلحی از افراد آنها استخدام
میگردیدند تا بخشهایی از مرزهای افغانستان با پاکستان و ایران را تحت دیدهبانی و مراقبت بگیرند.

( ((24فعالیتهایی که روی آنها توافق صورت گرفت در مذاکرات میان کارمل و نازیشن امروخوان منشی عمومی حزب
کمونیس��ت پاکستان نیز مطرح شد .آنها تالش کردند برای این منظور دست نشاندههای افغانی بیابند و آنها را بیشتر وابسته
و متکی بر اشغالگران سازند( .یادداشت نویسنده)
قابل توضیح اس��ت که تأیید نام منش��ی عمومی حزب کمونیست پاکستان از هیچ منبعی میسر نشد و بس محتمل
است که آنگونه که میتروخین یادداشت کرده اشتباهی و نادرست باشد – .برگرداننده
( ((24تابییف بر کمیتۀ مرکزی حزب کمونیست اتحاد شوروی فشار می آورد تا جایزۀ بین المللی ابن سینا )(APN
را به س��عید افغانی رئیس ش��ورای علما و روحانیون جمهوری دموکراتیک افغانستان اعطا نماید (یادداشت نویسنده) [درینجا
 ۲۵سطر کشیده شده است]
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کنترول  ٣۴ولسوالی در والیات غور ،ارزگان و بامیان به دست «اتحاد شیعی اسالمی هزارهجات»
ب��ود که قیام علیه ترهکی و امین را رهبری کرده و یک نیروی پرقدرت نظامی را تش��کیل میداد .خاد
توانس��ت با روحانیون و رهبران ش��یعه ارتباطاتی برقرار ساخته و مالقات آنها را با کارمل ترتیب دهد.
اقامتگاه کیجیبی و ریاس��ت پنج خاد در س��ال  ١٩٨١با «وطنپرس��ت»( ((25یکی از فرماندهان نظامی
هزارهجات تماس برقرار کرد و با او وارد معاملهیی گردید که سرانجام منجر به توافق وی برای همکاری
ش��د و در مقابل انحالل «اتحاد اسالمی هزارهجات» مقامی برای «وطنپرست» در دستگاه دولتی داده
ش��د .خاد بهجای این اتحاد منحله س��ازمان «هزارهجات جوان» را ایجاد نمود که تحت اداره و کنترول
خودش بود(.((25
(((25

ارگانهای امنیتی در دس��مبر ١٩٨٢با سید حسین شاه مسرور یک رهبر و شاعر شناختهشده شیعی
در ش��مال کش��ور که در رأس یک گروه چریکی قرار داشت و «پشتونس��ازی» والیات شمال توسط
ترهکی و امین و پیگرد و سرکوب حقوق هزارهها را تقبیح میکرد ،به مذاکره آغاز نمود و با کارگیری از
اصل «تفرقه انداز و حکومت کن» او را منحیث یک متحد به کنار خود کشاند .به امر سید حسین مسرور
چهار عملیات بمباران هوایی بر مراکز گروههای چریکی رقیب در والیات بلخ و جوزجان صورت گرفت.
اقدامات درازمدت و بغرنجی به منظور پایان بخش��یدن به فعالیتهای منفی روحانیون و تش��ویق
آنها به همکاری با مقامات رویدست گرفته شد اما مؤفقیت چندانی در قبال نداشت و از  ٣٠٠٠٠٠نفر
روحانی کمتر از  ۲٠٠نفر به صفبدلی و قرارگرفتن در کنار دولت برانگیختانده شدند ،اما خطیبان همه
مساجد زیر نظر و کنترول دستگاه اطالعاتی قرار گرفتند.
کار توضیحی در بین مردم از طریق ارگانهای امنیتی صورت میگرفت .کنفرانسهای مطبوعاتی
با اش��تراک مجاهدین راستین و دروغین و گردهماییهایی در پش��تیبانی از سیاستهای حکومت دایر
میگردید و ورقپارهها و جزوههایی در توضیح اصالحات اقتصادی و فرهنگی در کشور توزیع میگردید.
انگاشت اقامتگاه کیجیبی و نمایندگی آن در کابل آن بود که ارگانهای امنیتی افغانی با اقدامات
( ((25تا جایی که پژوهش صورت گرفته توانس��ت س��ازمانی با چنین نام هرگز در مناطق هزاره و ش��یعه نشین وجود
نداش��ته اس��ت و احتمال زیاد میرود میتروخین این نام را از گزارش��ات و اس��ناد کیجیبی ناش��یانه یادداشت کرده است.
اهل خبرهایکه درین مورد از آنها پرس��ش به عمل آمد خاطر نش��ان میس��ازند که درطول سالهای جهاد و جنگ مقاومت در
افغانس��تان هیچ س��ازمان متعلق به برادران شیعی مذهب کلمۀ «شیعه» یا «ش��یعی» را در ترکیب نام خود بکار نبرده است.
یکی از خبرگان درمورد این بیان میتروخین اظهار نظر مینماید که رهبری قیام شیعهها و هزارهها بر ضد دولتهای ترهکی
و امین بدست «شورای اتفاق اسالمی افغانستان» بود که نه تنها در والیات ذکر شده توسط میتروخین بلکه بیشتر در والیات
غزنی و س��منگان نیز نفوذ داش��ت و در اس��اس گذاری و هم در مجاهدتهای آن عالوه بر برادران ش��یعه و هزاره نمایندگان
پشتونها و تاجکهای این والیات نیز سهم داشتند – .برگرداننده
( ((25نویس��نده ترجمۀ این نام را آورده ) (Patriotکه میتواند «وطندوس��ت» نیز گفته شود .به هر حال ،هویت این
فرمانده شناخته نشد – .برگرداننده
( ((25آگاهان برین نظرند که این س��ازمان «هزاره جات جوان» اگر هم وجود داش��ته روی کاغذ و ش��اید ترفند چند
تن خادیس��ت هزاره بوده اس��ت چون نه کس��ی از آن خبر دارد و نه هم هرگز میتوانس��ته در هزاره جات به نفع دولت کار
کند – .برگرداننده
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ویژهای که اتخاد میکردند ،کار نکویی انجام داده به عادیسازی وضعیت کمک میکردند و دستاوردها
در عرصههای اجتماعی اقتصادی ،سیاسی و نظامی را گسترش و توسعه میدادند.
تمویل دس��تگاه سرکوب دولت افغانستان عم ً
ال ،در کل و بهصورت دائمی توسط شورویها صورت
میگرفت .دولت افغانستان با کسر شدید بودجه مواجه بود .قروض داخلی دولت افغانستان را که اضافه
از  ١٦ملی��ارد افغانی بود ،ش��ورویها پرداختند .قروض خارجی دولت  ١,٦ملیارد دالر یا بیش��تر از ٨٠٠
ملیارد افغانی یا  ٣,٧چند عاید ساالنۀ دولت بود.
نمونههایی از کمکهای دادهش��ده در اینجا ارائه میگردد :در جنوری  ١٩٧٩مبلغ  ٢٠ملیون روبل
طال (روبل قابل تسعیر) برای کارهای استخباراتی اگسا و وزارت دفاع به امین داده شد .در سال ١٩٨٠
مبلغ یک ملیون روبل قابل تس��عیر برای مقاصد خاص ٢٠٠,٠٠٠ ،روبل قابل تس��عیر برای ارگانهای
امنیتی مناطق اطراف و  ١,٦ملیون روبل قابل تس��عیر برای کار میان اقوام و قبایل به خاد داده ش��د .در
س��ال  ١٩٨١مبلغ  ٢۵٠ملیون روبل طال بهخاطر معاش��ات اعضای خاد انتق��ال گردید ،برای هریک از
منشیهای کمیتههای والیتی یک عراده موتر داده شد و ساختمان انستتیوت علوم اجتماعی و عمارت
کمیته مرکزی حزب دموکراتیک خلق افغانس��تان بهصورت کامل از کمک مالی اتحاد ش��وروی تمویل
گردید .مبلغ  ٣٠,٨٠٠روبل به بخش استخبارات سرحدی داده شد و در سال  ١٩٨٣مبلغ  ۴٠,٠٠٠روبل
دیگر به آن اضافه گردید .گذشته از آن ارباب قدرت شوروی دست به جیب برده به منظور تادیۀ معاشات
 ١٢,٠٠٠مال و خطیب ش��هرها و  ٣٨,٠٠٠مال و خطیب روس��تاها مبلغ  ۵ملیون روبل قابل تس��عیر در
سال  ١٩٨٠و  ۱٠ملیون در سالهای  ١٩٨١و  ١٩٨٢بذل کردند که از این جمله یک ملیون روبل برای
رش��وهدهی به شماری از شخصیتهای برجستۀ اس�لامی و خوش و راضی نگهداشتن آنان اختصاص
داده شده بود.
در س��ال  ١٩٨٠جنگافزارها و مهمات نظامی به ارزش  ١١٠ملیون روبل طال به افغانها داده شد
و این رقم در نیمۀ اول سال جاری( ((25به  ٧٠ملیون روبل بالغ گردید .نیازمندیهای عمومی اضافی به
 ٧۴٠ملیون روبل طال میرس��ید که از این جمله  ٢٢۵ملیون روبل برای اردوی افغانس��تان ١٨٠ ،ملیون
برای بخش کشاورزی و  ٣٦٠ملیون برای بخش صنعتی اختصاص داشت.
واحدهای «شرشره» کیجیبی در موازات هم با اختیارات وسیع در سراسر کشور فعالیت داشتند و
عالوه بر اعمال دهش��تافگنی ،خرابکاری و جذب عامل و ایجنت ،کار را در میان اقوام و قبایل پیش
میبردند و در آشفتهسازی فعالیتهای مجاهدین و ایجاد واحدهای دفاع خودی نیز دست داشتند .آنها
مخبران و خبرچینان ،راهبلدان و س��ایر عوامل را جهت افش��ای مخفیگاههای شورش��یان در شهرها و
کش��یدن نقشۀ خانهها و مس��یرهای رفت و آمد آنان جذب میکردند .کیجیبی مبارزات آزادیخواهانۀ
( ((25کذا فی االصل – برگرداننده
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مجاهدین افغان را از بسی جهات با جنبش بسمچی( ((25اتحاد شوروی مقایسه میکرد و بنابر آن مناسب
میدانست که شیوهها و تاکتیکهای «چکا» در برابر بسمچیها را در کارزار افغانستان اعاده کند.
س��ردمداران کیجیبی ،اقامت��گاه کیجیبی و نمایندگی کیجیبی در کابل ،قطعات «شرش��ره»،
گروهی از مش��اورین وزارت داخله ،اقامتگاه اس��تخبارات نظامی شوروی (جی.آر.یو) و نمایندگان بخش
اس��تخبارات ارتش شوروی در افغانس��تان به تاریخ  ١٩نومبر ١٩٨٠در کابل مجلسی تشکیل دادند تا بر
انس��جام و هماهنگسازی جمعآوری اطالعات درمورد شورشیان و جنبش مخفی مقاومت و شیوههای
استفاده از اطالعات مذکور و مبارزه علیه شورشیان بحث نمایند .یک گروه هماهنگی متشکل از اعضای
اقامتگاه کیجیبی و نمایندگی آن ،واحدهای «شرشره» و اقامتگاه جی.آر.یو تشکیل گردید تا اطالعات
به دس��ت آمده را تحلیل کرده و پیشنهادات مشخصی را برمبنای آن فرمولبندی و به فرماندهی نظامی
شوروی ارائه دارند .به ارگانهای کیجیبی وظیفه سپرده شد تا ایجنتهایی را برای نشاندادن اهداف
بمباران و حملۀ هوایی ،و راهبلدانی را برای راهنمایی به مراکز تجمع جنگنجویان ضددولتی تهیه بدارد.
در این مجلس ایوانوف از ریاس��ت عمومی اول کیجیبی و ایواش��وتین( ((25رئیس جی.آر.یو که معاون
اسبق کیجیبی بود اشتراک داشتند.
افس��ران عملیاتی یکی از واحدهای «شرش��ره» از طریق عوامل خود در آغاز سال  ١٩٨١با خواجه
ش��یر آقا چونغر س��رکردۀ تاجک سنی مذهب  ۴۵س��الۀ یک گروه  ٢۵٠نفری اش��رار در والیت هرات
شناس��ایی ش��خصی بهم رس��انده به دیدن او بدون حمل س�لاح رفتند و او را متقاعد س��اختند تا از در
همکاری پیش آمده از مبارزه دس��ت بکش��د .آنها از چونغر درخواس��ت کردند که برای اجتناب از خلع
سالحکردن گروهش باید علیه یاران و همدستان سابق خود سالح بردارد .چونغر (با نام مستعار «ابی»)
سختکوش��انه هدایات کیجیبی را اجرا میکرد و فعاالنه در سرکوب گروههای مقاومت و پیادهسازی
ماموریتهای ویژه علیه رهبران آنها کمک کرده معلومات ،راهبلدان و مخبران الزم را در اختیار واحد
«شرش��ره» قرار میداد .گروه مربوط به چونغر بر خطوط مهم مخابراتی و مواصالتی و  ۴٨قریه استیال
و کنترول داش��ت .چونغر با خدمات صادقانهاش اعتماد کیجیبی را به دس��ت آورد چنانکه کیجیبی
 ٦۴٠تن جنگندۀ دیگر را نیز برای پیوستن به گروهش اختصاص داد .نیروهای مربوط به چونغر از اپریل
 ١٩٨١ت��ا م��ارچ  ١٩٨٢چه مس��تقالنه و چه یکجا با یک واحد «شرش��ره» در  ٢١عملیات عمدۀ رزمی
س��هم گرفتند و  ٣١فرمانده گروههای مقاومت را نابود ساختند که در آن جمله یکی کمال قلبهگزی با
دو معاونش و دیگری قیوم ترکان بود که این اخیرالذکر مش��اور کمیته مرکزی حزب کمونیس��ت اتحاد

( ((25در طی سالهای  ۱٩۲٠ماسکو با فایق آمدن بر مقاومت شدید شورشیان محلی آسیای مرکزی که بنام بسمچی
یاد میشدند قدرت شوروی را درمناطقی که قبل بر آن زیر سیطرۀ روسیۀ تزاری قرار داشت تحکیم بخشید .شمار زیادی از
شورش��یان به کشور مجاور افغانس��تان گریختند و از خاک آنکشور منحیث پناه گاه برای راه اندازی حمالت در آسیای میانۀ
شوروی استفاده میکردند( .یادداست ویرایشگر نسخۀ انگلیسی)
(P.I. Ivashutin ((25
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ش��وروی کوالژنکو( ((25را اس��یر گرفته بود .نیروهای چونغر همچنین فرمانده گروه «کوبالت»( ((25را که
مسئول حمالت جسورانه بر سربازان شوروی در هرات و مناطق دور و پیش آن بود ،به قتل رساندند .در
مجموع گروه چونغر با خیانتکاری خود  ٢٠,۵٠٠نفر را کشته و  ٨٠تن را اسیر گرفتند.
در م��ارچ  ١٩٨١ب��ه چونغر و دو معاونش مبل��غ  ٣٠٠,٠٠٠افغانی ( ۴,۵٠٠روبل قابل تس��عیر) داده
ش��د و به تعقیب آن در ماه اپریل به هریک مبلغ اضافی  ١۵٠,٠٠٠افغانی پرداخت گردید .همچنین به
ش��خص چونغر یک میل تفنگچۀ «س��تچکین» با هزار مرمی و نیز در تابس��تان  ١٩٨٢سفرتفریحی در
اتحاد شوروی هدیه داده شد.
افسران واحدهای «شرشره» و اعضای شعبۀ هشت ریاست «س» ریاست عمومی اول کیجیبی با
چونغر کار میکردند .اینها شامل ژورافلیف فرمانده یک واحد «شرشره» ،کوزلوف ،گرانکین ،ژورافلیف،
پوتاپوف و دنسکویچ مشاور ارشد نمایندگی کیجیبی در منطقه بودند(.((25
در س��ال  ١٩٨٢با ش��مار دیگری از فرماندهان پارتیزانها بهش��مول دی��ر اوراز ایلدی که رهبری
دس��تۀ  ١٨٠نفری در منطقۀ آقچۀ والیت جوزجان را به عهده داش��ت و دیر عبداهلل جان در عالقهداری
فیض( ((25آن والیت ،و همچنین آو عبداهلل خانی( ((26در منطقۀ البرز والیت بلخ مناسبات محرمانه برقرار
ساخته شد .از نیروهای این افراد به همانگونه که از نیروهای شیرآغا چونغر کار گرفته شده بود ،استفاده
گردید .آغامحمد رحیم خان که دس��تهاش بخشی از نیروهای پارتیزانی ولسوالی قره باغ والیت کابل را
تشکیل میداد نیز تشویق شد تا از مبارزه دست بکشد .رحیم خان که در دورانهای شاهی ،جمهوری
داؤد و حکومات ترهکی و امین طی مدت دوازده س��ال بدون انقطاع ش��غل رهزنی و راهگیری داشت به
تش��ویق و حمایۀ کیجیبی  ٢٦تن از اعضای جمعیت اس�لامی را از بین برد و س��پس از طریق رادیو
اعالم کرد که به صف دولت پیوسته است.
در س��ال  ١٩٨٣وس��کوبوینیکوف( ((26ب��ه س��مت نمایندۀ کیجیب��ی در افغانس��تان و بریدجنرال
کوس��ترومین( ((26بحیث معاونش تعیین شدند .چار بس��ت اضافی برای افسران عملیاتی که با زبانهای
دری و پش��تو آش��نایی و تجربۀ کار در ایران و پاکستان را داش��تند ایجاد گردید .انیکییف( ((26به صفت
نمایندۀ وزارت امور داخلۀ اتحاد ش��وروی تعیین ش��د .کیجیبی نه دوست و نه دشمن را از زیر نظر دور
نمیساخت.
(Kulazhenko ((25
( ((25این یقیناً نامیست که روسها و کیجیبی برین گروه گذاشته اند .شناسایی این گروه میسر نگردید – برگرداننده
(V.S. Zhuravlev, Yu.M. Kozlov, S.M. Grankin, V.Ye. Zhuravlev, Potapov & M.M. ((25
Denskevich
( ((25کذا فی االصل
( ((26کذا فی االصل .شاید آق عبداهلل خانی – برگرداننده
(B.N. Voskoboynikov ((26
(L.P. Kostromin ((26
(A.V. Akikeev ((26
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دشمن شماره یک
دش��من ش��ماره یک در گام نخس��ت به ایاالت متحده امریکا و قدرتهای غربی اطالق میشود.
نمایندگان و ش��هروندان این کش��ورها در افغانستان توسط کیجیبی «پرورده» میشدند([ .((26در اینجا
چهل سطر کشیده شدهاست]
در جنوری س��ال  ۱٩٦۵از طریق یک ایجنت در ذهن پادش��اه افغانس��تان زهرپاشی صورت گرفت
که گویا امریکاییها دس��تاندرکار فعالیتهای ضد افغانی بودند .در این ارتباط مقالهیی زیر عنوان «در
قلب آس��یا چه میگذرد؟» در ماه می آن س��ال در یک روزنامۀ قاهره به چاپ رسید که در آن از افغانان
بهصورت کل به خوبی یاد شده بود ولی ذکری نیز از فعالیتهای ضدافغانی امریکاییها صورت گرفت.
این مقاله میان اعضای حکومت افغانس��تان و کوردپلوماتیک متعین این کش��ور پخش گردید[ .سه خط
کش��یده شدهاس��ت] اقامتگاه کیجیبی پس از نش��ر این مقاله حکومت افغانستان را متقاعد ساخت که
امریکاییها در کارزار انتخابات( ((26دس��تاندازی کرده و از اش��خاص مورد نظر خود برای انتخابشدن
در شورای ملی کشور پشتیبانی مینمودند .داکتر محمد یوسف صدراعظم افغانستان به تاریخ  ٩اگست
س��تیفز ( ((26س��فیر کبیر ایاالت متحده امریکا را فرا خوانده و ناخشنودی حکومت افغانستان را در قبال
تالشهای امریکا برای مداخله در امور داخلی افغانس��تان ابراز داش��ت .این اقدامات به تقویۀ احساسات
ضدامریکایی در حلقات حاکم کشور کمک کرده کار امریکاییان در افغانستان را کند ساخت.
اقامتگاه کیجیبی در کابل بر این باور بود که امریکاییها انتظار سرنگونی سلطنت در افغانستان را
نداشتند ،بنابر آن خدمات ویژۀ ایاالت متحدۀ امریکا در تالش بود تا این فروگذاشت خود را با برداشتن
گامه��ای فعال در جهت براندازی نظام جمهوریت ،احیای س��لطنت ،قراردادن عوامل خود در مقامهای
کلیدی دولت و متحدس��اختن همه عناصر ارتجاعی و ضد ش��وروی در یک نیروی واحد سیاسی جبران
نماید .اقامتگاه کیجیبی بر این باور بود که چندین فرستاده و کارشناس فعالیتهای مخفی امریکایی
برای این منظور به افغانستان فرستاده شده و گروههای ضد شوروی در ترکیه ،جمهوری فدرالی آلمان
( ((26پرورش در چنین متن و سیاقی در قاموس کیجیبی عبارت است از پیشبرد تدابیر اوپراتیفی ایجنتوری باالی
شخص یا زمینهایکه آماج استخبارات قرار میگیرد .هدف از چنین «پرورش» دستیابی به اهداف تعیین شده میباشد (جلب و
جذب ،افشا سازی ،انگیزش به ارتکاب اعمال مشخص ،بی اعتبار سازی ،استخبار ،نفوذ دهی ،کارگیری از نفوذ شخص مذکور
و غیره) [ ٣٦سطر کشیده شده است] – یاداشت نویسنده
( ((26منظور انتخابات دوره دوازدهم شورای ملی افغانستان است – برگرداننده
(Steeves ((26
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و ای��االت متح��ده امریکا ایجاد گردیده بودند ((26(.این که کارشناس��ان امریکایی ،فرانس��وی ،بریتانوی
و آلمان غربی در صفحات ش��مال کش��ور در نزدیک مرز با اتحاد ش��وروی مش��غول کار بودند ،از نظر
کیجیبی مش��کوک به نظر میرسید و این که ش��مار فزایندۀ سیاحین و جهانگردان از ایاالت متحدۀ
امریکا ،دنمارک و هالند به مناطق ش��مال افغانستان سفر میکردند و با بهانههای مختلف میکوشیدند
با ش��هروندان شوروی دیدار و با آنها آشنایی بهم رس��انند ،نیز مورد توجه قرار گرفته بود .فکر میشد
که هر لحظه ممکن اس��ت افراطیان محلی یا بینالمللی به خیزشها و طغیانهای ضد ش��وروی دست
زنند .به این دلیل اقامتگاه کیجیبی به مصونیت نهادهای مربوط به ش��ورویها ،هواپیماهای شوروی
در فرودگاهها و جاهایی که اتباع اتحاد شوروی در آنها به سر میبردند ،توجه بیشتری مبذول میکرد.
اقامتگاه در همه محالت شوروینش��ین و مجتمعات کاری شورویها در افغانستان ایجنت و مخبر
داشت .در سال  ١٩٧٧کیجیبی  ٧۲ایجنت و  ٩٠مخبر از میان اتباع شوروی و  ١۵ایجنت و  ١٩مخبر
دیگر از میان کارشناس��ان نظامی در خدمت داش��ت .تعداد ایجنتها و چگونگی گس��ترش آنها میان
کس��انی که آماج اس��تخبار قرار داشتند ،این امکان را به دست میداد تا همه محالت شوروینشین زیر
پوش��ش استخباراتی قرار داده شوند ،ولی گزارشات و اشارات کافی پیرامون نیات خصمانۀ خدمات ویژۀ
رقیب از این طریق به دست نمیآمد .عوامل نخبه که بیشترین و بهترین آموزش را دیده بودند ،در برابر
امریکاییها به کار برده میشدند ١٣ [ .سطر در اینجا کشیده شدهاست]
کیجیبی در اپریل [ ١٩٧۴نامی در اینجا به چاپ نرسیدهاست] (با نام مستعار «عزت») را بهمثابۀ
طعمۀ تله در برابر دو نفر امریکایی قرار داد[ .نامها و مشخصات تثبیت هویت کشیده شدهاند] «عزت»
ترجمان کمیتۀ دولتی روابط اقتصادی اتحاد ش��وروی و پیش از آن منشی کمیتۀ منطقوی کمسمول در
باکو بود .میرموفسوموف( ((26به آن دو نفر امریکایی ایما و اشاره رساند که «عزت» در فکر فرار به غرب
اس��ت اما نمیداند چگونه فرار خود را ترتیب دهد و از آنها خواس��تار مش��وره و همکاری با وی گردید.
آنها با «عزت» قرار گذاش��تند تا در رس��توران [نام رستوران حذف گردیدهاست] باهم دیدار نموده و به
آرام��ی درمورد نیت فرار به غ��رب صحبت کنند .درعینحال اقامت��گاه کیجیبی از ایجنت خود فیض
محمد (نام مستعار «اکبر») که برای دستگاه استخبارات (امنیت ملی) افغانستان کار میکرد ،تقاضا کرد
تا برای بازداش��ت و تثبیت هویت امریکاییها اقدام کند« .اکبر» برای اجرای این عملیات از یک گروه
عملیاتی امنیت ملی افغانس��تان تحت رهبری عبدالصمد ازهر (ایجنت کیجیبی با نام مستعار «فتح»)
کار گرفت .درهنگامیکه «عزت» با امریکاییها در رستوران مشغول گفت و شنید بود ،افراد پولیس بر
امریکاییها هجوم بردند[ .در اینجا س��ه کلمه بهش��مول یک نام کشیده شدهاست] یکی از افراد پولیس
به گلوی یکی از امریکاییها چنگ انداخت و دوی دیگر به بازوانش چس��پیدند .آنها او را از رس��توران
( ((26متن میتروخین درینجا مانند بس��ی نقاط دیگر درین نوش��ته بنابر دالئلی که به تکرار ذکر ش��ده اس��ت گنگ
میباشد ،اما از فحوا چنین درک میشود که منظور باید گروههای ضد شوروی افغانان درین کشورها باشد – .برگرداننده
( Mir-Movsumov ((26نویسنده هیچگونه تذکر بیشتری در مورد این شخص نداده است – برگرداننده
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بیرون کش��انده ،به داخل موتر پولیس انداختند و به مرکز پولیس بردند .دو نفر امریکایی دیگر [نامهای
ش��ان حذف گردیدهاست] نیز بازداشت گردیدند .از موضوع به عنوان عمل تحریکآمیز امریکا به هدف
آسیبرس��اندن به مناس��بات با یک کشور دوس��ت به رئیسجمهور داؤد خبر داده شد و او عمل پولیس
را مورد تأیید قرار داد[ .یک س��طر حاوی یک نام کش��یده شدهاس��ت] اقامت��گاه کیجیبی از وضعیت
برای تش��دید و تقویۀ نفوذ ش��وروی در حلقات حاکم افغانس��تان و تضعیف موقف امریکاییها استفاده
برد .نمایندۀ مقیم کیجیبی یوری میخائیلوویچ س��ورنین( ((26بهخاطر نقش��ش در این ماجرا به عضویت
افتخاری خدمات مصونیت دولتی نایل آمد و به «عزت» یک قاب س��اعت بند دس��تی به عنوان هدیۀ
تمجید و تحسین اعطا گردید.
«فتح» (عبدالصمد ازهر) ایجنتی که در باال از وی نام برده شد عضوی از گروه جاسوسی «اشعه»
بود که از طرف اقامتگاه کیجیبی در چوکات حزب پرچم در بدو پیدایش این حزب ایجاد گردید .ازهر
در مصر و ایاالت متحده امریکا آموزش پولیس را فراگرفته در ابتدا بهحیث آمر امنیت میدانهوایی کابل
و س��پس در دوران زمامداری رئیسجمهور داؤد قوماندان عموم��ی ژاندارم و پولیس بود .وی همکاری
خود با کیجیبی را در سال  ١٩٧٢آغاز نمود و در اقدامات فعال و عملیات ویژۀ کیجیبی سهم داشت.
ایجنتی با نام مس��تعار «علی» (محمد عزیز) که در گذش��ته ش��هردار شهر کابل بود( ((27مسئولیت گروه
جاسوس��ی «اش��عه» را که دارای هفت عضو بود ،به عهده داشت .عضو ارتباطی او با کیجیبی معاون
نمایندۀ مقیم در امور استخباراتی گولیوانوف( ((27بود[ .در اینجا در حدود  ٢۵سطرکشیده شدهاست]
کیجیب��ی بیغرض کمترس��اختن امکان گزارش اوضاع واقعی کش��ور به اقداماتی دس��ت زد تا
خبرن��گاران امریکایی جیمز س��تربا از روزنامۀ نیوی��ارک تایمز( ،((27ولیام برانیگان از روزنامۀ واش��نگتن
پوست( ،((27جیمز دورسی از کرسچن ساینس مونیتور( ،((27نامهنگار یک شرکت رادیو تلویزیون امریکایی
و س��ایر خبرنگاران غربی از افغانس��تان اخراج ش��وند و برخالف دروازههای کشور به روی ژورنالیستان
بهاصطالح مترقی مانند [نام حذف شدهاست] از [ملیت حذف شدهاست] مربوط به روزنامۀ [نام روزنامه
حذف شدهاست] که رابط مورد اعتماد خدمات استخباراتی کیوبا بود ،چهارتاق باز گردد تا آنها گزارشات
مساعدی در مورد وضعیت در افغانستان تهیه کنند.
اقامتگاه کیجیبی پیوس��ته به ش��اه محمد دوس��ت خادم خود در وزارت امور خارجه نق میزد تا
(Yuri Mikhailovich Surnin ((26
( ((27در اصل به شکل  Mukham Azizآمده است .این همان انجنیر محمد عزیز است که پس از کودتای ثور در سال
 ۱٩٧٩بحیث ش��هردار (ش��اروال) کابل تعیین گردید .اینکه میتروخین نوشته «که در گذشته شهردار شهر کابل بود» از نظر
زمانی بیانی گنگ اس��ت چون صحبت بر س��ر حلقات جاسوسان روسها در زمان ریاست جمهوری داؤد است و انجنیر محمد
عزیز پس از کودتای ثور به ریاست بلدیۀ کابل تعیین گردید – .برگرداننده
(K.R. Golivanov ((27
(James P. Sterba – The New York Times ((27
(William Branigan – The Washington Post ((27
(James Dorsay – The Christian Science Monitor ((27
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مقاالتی را پیرامون مداخالت امریکاییها ،پاکس��تانیها و چیناییها در امور داخلی افغانس��تان به نش��ر
رسانده و در این مورد به ملل متحد و سایر سازمانهای بینالمللی شکایت کند.
به روز  ۱٠اپریل  ۱٩٨٠کیجیبی جهت نکوهش تهیۀ اس��لحۀ کیماوی امریکایی به مجاهدین و
استعمال آن ،کنفرانس مطبوعاتیای را که از پیش تمرین و صحنهآرایی نموده بود ،برای روزنامهنگاران
افغانی و خارجی در کابل دایر نمود .عبدالمجید س��ربلند وزیر اطالعات و کلتور این همایش مطبوعاتی
را عرضه کرد و مس��ئول یک گزمۀ افغانی در هرات یکجا با یک فرد دستگیرش��دۀ ایرانی در آن س��هم
گرفتن��د و مداخالت امریکا را تقبیح کردند .راهاندازی ای��ن کنفرانس مطبوعاتی مورد تأیید زیاد کارمل
قرار گرفت .اما چگونه میش��د حادثۀ مس��مومیت عمومی اهالی بزله گنبد( ((27را که در س��احۀ عملیات
قطعات نظامی شوروی در پامیر افغانی واقع بود ،پنهان نمود؟ سه صد و پنجاه خانوار قیرغیزی در پامیر
افغانی به بیماری مرگبار و مرموز س��رفۀ خونین گرفتار شدند .پروندۀ مربوط این قضیه را اندروپوف زیر
اداره و نظارت شخص خود قرار داد.
اقامتگاه کیجیبی در افغانس��تان «اس��ناد» معینی در مطبوعات فلس��طینی بیروت به نشر سپرد و
خواس��ت به رهبری افغانستان نش��ان دهد که امریکاییها از اختالفات درونی ح.د.خ.ا .میان خلقیها و
پرچمیها و وضع زار اردوی افغانستان سود جسته دولت افغانستان را تضعیف و مشکالت سیاسی داخلی
برای آن ایجاد میکنند.
کیجیبی طرح ملیسازی شرکت هوایی آریانا را ریخت .براساس این طرح قرار شد آریانا پروازهای
داخلی و بینالمللی خود را از طریق هواپیمایی ایروفلوت ش��وروی انجام داده ،طیارات مورد نیاز خود را
از اتحاد شوروی خریداری نماید.
به تاریخ  ۱۴می  ۱٩٨٠نش��ر سلسلهیی از پرس��شها از خبرنگار آژانس خبرگزاری باختر و پاسخها
از جانب وزیر خارجه ش��اه محمد دوس��ت ترتیب داده شد .پرسشها و پاسخها هردو از طرف کیجیبی
نوشته شده بودند .سفیر کبیر تابییف به دستور اندروپوف به روز  ۱۲مارچ از کارمل خواست تا تظاهرات
ضدامریکایی را در کابل قس��می س��ازمان دهد که مصادف با  ۲۱مارچ (نوروز) یعنی روزی باش��د که از
جان��ب رونالد ریگ��ن رئیسجمهور امریکا و پارلمانهای کش��ورهای اروپایی به نام «روز افغانس��تان»
اعالم ش��ده بود .این تظاهرات به روز  ۲٠مارچ در بیرون سفارت امریکا در کابل با شعارهای «مرگ بر
امپریالیزم!» و «مرگ بر ریگن!» در تقبیح مداخالت امپریالیزم بینالمللی به سردمداری ایاالت متحدۀ
امریکا در امور داخلی جمهوری دموکراتیک افغانستان راهاندازی شد.
در اینج��ا بهصورت اخص باید از قضیۀ دابز( ((27تذکر ص��ورت گیرد .کیجیبی از تقرر دابز بهحیث
( ((27کذا فی االصل ( – )Bazla Gumbatبرگرداننده
( ((27ادالف دابز ( )Adolph “Spike” Dubsسفیر کبیر امریکا در افغانستان که در زمان حکومت ترهکی – امین توسط
افراد مس��لح ربوده ش��ده به هوتل کابل برده ش��د و حین حملۀ نیروهای مسلح افغانی زیر نظر مش��اورین روسی بتاریخ ۱۴
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س��فیر امریکا در افغانستان نگران بود .حینی که دابز پیش��تر از آن سمت سکرتر اول سفارت امریکا در
ماسکو را داشت ،کیجیبی او را زیر مراقبت شدید قرار داده بود .از نظر کیجیبی دابز با منطقه و فعل
و انفعاالت سیاسی آن از نزدیک آشنا بود و با سیآیای پیوندهایی داشت و مورد اعتماد آن بود ،بنابر آن
انتصاب وی بهحیث سفیر به افغانستان بهمثابۀ جزئی از تالشهای ایاالت متحدۀ امریکا برای اثرگذاری
بر حکومت جدید افغانس��تان جهت مانعش��دن از نزدیکی بیش از حد آن با اتحاد شوروی تلقی میشد.
دابز در تقویۀ موقف و نفوذ امریکا در ش��رق میانه و منطقۀ خلیج فارس نقش داش��ت و از جملۀ کسانی
بود که برای تحقق مفکورۀ مثلث افغانستان–پاکستان–ایران فعاالنه تالش میکردند .به روز  ٣اگست
 ۱٩٧٨اوس��ادچی نمایندۀ مقیم کیجیبی تلگرامی درمورد دابز دریافت داشت که در آن اضافه بر آنچه
ذکر گردید ،چنین ظهار نگرانی شده بود« :منتفی نمیتوان دانست که دابز در تماسهایی که با رهبری
افغانس��تان خواهد داش��ت ،درک "عمیق" و آگاهی خود درمورد وضعیت در اتحاد ش��وروی و سیاس��ت
خارج��ی آن را ب��ه کار خواهد گرفت .به عقیدۀ ما این یک��ی از خطرناکترین جنبههای فعالیتهایش
اس��ت ».اقامتگاه پاس��خی با همین روحیه به دفتر مرکزی کیجیبی نوشت و اظهار داشت که سفارت
امریکا در کابل تحت ادارۀ دابز فعاالنه مش��غول تبلیغ و نش��ر پروپاگند میان مردم و روشنفکران افغانی
است و کوشش میکند این باور را به آنها بدهد که اتحاد شوروی کشور شان را اشغال نموده تا بهمثابۀ
تختۀ خیزی برای گسترش نفوذ آن به هند ،پاکستان و آسیای جنوب شرقی از آن استفاده نماید .ابرهای
تیرهای که کیجیبی پدید آورده بود ارغند شده میرفتند و بیگمان رگبار ژاله در پی بود.
پردههای اسراری که حادثۀ مرگ دابز را پیچانیدهاند ،هنوز هم برداشته نشدهاند .آنچه در این مورد
برای ما آشکار است ،چنین است:
به روز  ١۴فبروری  ١٩٧٩اشخاص ناشناسی دابز را از روی جاده ربوده و او را به هوتل کابل بردند.
دهشتافگنان تقاضا داشتند تا بحرالدین باحث و موالنا فیضانی مربوط به گروه ستم ملی در برابر رهایی
سفیر امریکا از زندان رها ساخته شوند (باحث و فیضانی هردو بالفاصله پس از کودتای ثور اعدام شده
بودند) .امین به مشورۀ کیجیبی به یک گروه هجومی امر کرد تا به اتاقی در هوتل کابل که سفیر در
آنجا نگهداری میشد ،یورش برند و تروریستان را نابود سازند .دستۀ هجومی که واسکتهای محافظتی
روس��ی به تن و کالش��نیکوف به دست داشتند ،اتاقی را که دهش��تافگنان و گروگان شان در آن قرار
داش��تند ،زیر رگبار گلوله گرفتند .حد اقل دو مرمی بر دابز اصابت نمود و او را زخم مرگبار زد که به اثر
آن جان داد .از تروریس��تان دو تن کش��ته ،یکی دستگیر و یکی هم مؤفق به فرار شد .بعداً واضح گردید
که چهار تروریست فقط سه تفنگچه به دست داشتند.
بختورین (نام مس��تعار «ولگین»)( ((27دستیار امنیتی سفیر و سکرتر اول سفارت شوروی ،کوتیپوف
فبروری  ۱٩٧٩به قتل رسید – برگرداننده
(S.G. Bakhturin (‘Volgin’) ((27
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(نام مستعار «کرابز»)( ((27سکرتر دوم سفارت ،و کلوشنیکوف( ((27مشاور جلوگیری از جنایات وزارت امور
داخلۀ افغانس��تان در زمان یورش در هوتل حاضر بودند .آنها در جریان عملیات پیشنهاد کرده بودند تا
دفعالوقت صورت گیرد ،اظهاراتی به خبرنگاران صورت نگیرد ،مذاکراتی با تروریس��تان راه نیفتد ،بلکه
از بین برده ش��وند و اش��خاص کنجکاو از هوتل دور نگهداشته شوند .آنها به امریکاییانی که به هوتل
آم��ده بودند اج��ازه ندادند تا پوچکهای مرمی را با خود ببرند .در براب��ر احتمال اینکه اتاق هوتل مورد
معاینۀ کارشناس��ان امریکایی قرار گیرد ،ماش��ینداری شبیه به کالشنیکوف ولی از منشأ نامعلوم در اتاق
جا گذاشته شد و به نام سالح بهدستآمده از نزد تروریستان ثبت دفتر گردید.
فردای آن روز اوسادچی و یولی( ((28به هدایت دفتر مرکزی کیجیبی به دیدار امین رفتند تا درمورد
این که ماوقع را چگونه به امریکاییها توجیه کنند ،صحبت نمایند .توافق بر آن شد تا مراتب تعزیت و
غمشریکی با امریکاییان ابراز گردد ،پرچم کشور باالی ساختمانهای دولتی نیمهافراشته گردد و عکس
آن چهار دهش��تافگن در روزنامهها به چاپ رس��د .جهت عقیمس��اختن درخواس��ت امریکاییها برای
اس��تنطاق از تروریست دستگیرشده و تعقیب و جستجوی تروریستی که مؤفق به فرار شده بود ،تصمیم
گرفته شد تا تروریست دستگیرشده یکجا با یک تن زندانی دیگر به نام تروریست چهارمی اعدام گردند
و داس��تان کشتهش��دن هر چهار اختطافکننده در جریان یورش بر هوتل به خورد روزنامهها داده شود.
هردو محکوم شب همان روز اعدام گردیدند .قرار شد تا اگر امریکاییها درمورد دست داشتن مشاورین
ش��وروی در عملیات دس��تگیری تروریستان توضیح بخواهند امین ،س��روری و ترون بگویند که جانب
افغانی تصمیم گرفت تا مس��تقالنه و بدون استش��اره دس��ت به اقدام قاطع زده و به حساب تروریستان
برسند و هیچ مشاور شوروی در صحنه حاضر نبودهاست .و اما ،بهمجرد این که کیجیبی خود را از شر
امین خالص کرد خدمات کژآگاهسازی داستان جدیدی از ماجرای مرگ سفیرکبیر دابز را در مطبوعات
خارجی به شرح ذیل کاشتند:
«هنگام تحقیق در جنایات حفیظاهلل امین ،این ایجنت س��یآیای ،کاش��ف به عمل آمد که
چهار نفر "دهش��تافگن" مذکور اعضای یک سازمان شیعی اسالمی بودند که عکسالعمل
خود را در برابر سرکوب ناحق و کتلوی شیعیان توسط امین ابراز میکردند .امین با نابودسازی
مس��لمانان بهمثابۀ یک ایجنت امپریالیزم عمل میکرد ،بنابر آن تروریس��تان دست از جان
شس��ته به اقدامات افراطی دس��ت زدند تا امریکاییان را به اذعان و تصدیق این امر وادارند.
نقش��ۀ آنها چنان بود که س��فیر امریکا را اختطاف نموده و با تهدید به مرگ وادار س��ازند
ت��ا پرده از راز بردارد و به پیوند نهانی میان س��فارت امری��کا در کابل و حفیظاهلل امین اقرار
(Yu.I. Kutepov (‘Krabs’) ((27
(A.S. Klushnikov ((27
( Yuly ((28همانند بسا جاهای دیگر درین نوشته میتروخین هیچگونه توضیح بیشتری پیرامون این نام نداده است.
– برگرداننده
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نماید .حینی که دابز در هوتل کابل اس��یر دست تروریستان بود ،امین فرمان یورش بیلزوم
و غیرض��روری را ص��ادر کرد و امر نمود تا هیچگونه گذش��ت و مدارا در کار نباش��د .هنگام
تیراندازی س��فیر کبیر دابز جراحت مرگبار برداشت ،یک دهشتافگن کشته ،دیگری زخمی
و دو دیگر زندانی و فردای آن روز به امر امین به دس��ت ترون نابود س��اخته شدند .ترون نیز
خود در شرایط ابهامآمیزی به روز  ۱۴سپتمبر  ۱٩٧٩کشته شد.
گروه تروریس��تها که اعضای یک س��ازمان اسالمی بودند ،قصد داشتند تا با اختطاف سفیر
امریکا دابز او را مجبور س��ازند درمورد همکاری امی��ن با امریکاییها صحبت نموده و امین
را منحیث یک جاس��وس سیآیای رسوا س��ازد .امین به اقداماتی دست زد تا با نابودسازی
هم��ه اعضای گروه مذکور خود را از رس��وایی نجات دهد .برخ��ورد ادارۀ کارتر در این مورد
تکاندهنده بود .آنها باکی نداشتند بهخاطر مخفینگهداشتن ارتباط امین با سیآیای جان
سفیر خود را قربان نمایند».
در فبروری  ١٩٨٠اقامتگاه کیجیبی با اس��تفاده از قوماندان ملیش��یای م��ردم( ((28عبدالصمد ازهر
(ایجنت «فتح») تالش کرد تا درمورد قضیۀ دابز کژآگاهی بیش��تری را انتش��ار دهد .مقالۀ چاپشده در
یک روزنامه زیر عنوان «مرگ س��فیر کبیر دابز بار وجدان کیس��ت؟» امریکاییها را مس��ئول مرگ او
خواند.
داس��تان این که امین چگونه به خدمت س��یآیای درآمد ،چنین اس��ت :یک کارش��ناس دستخط
و دستنویس��ی که عضو یکی از گروههای اوپراتیفی کیجیبی بود به افغانس��تان فرس��تاده ش��د .یک
یادداش��ت امین با یک ش��مارۀ تلفون مربوط به سیآیای به دس��تخط امین پس از مرگش در کتابچۀ
یادداشتش یافت گردید .یک مشاور کیجیبی این کتابچه را به روز  ١٦فبروری به کارمل داده ،یادداشت
مذک��ور را برایش نش��ان داد .کارمل اعالم داش��ت که این ثبوت قطعی مزیدی ب��ود که ارتباط امین با
دس��تگاه استخبارات امریکا را نشان میداد .به کارمل پیشنهاد گردید تا حکومت جمهوری دموکراتیک
افغانس��تان از حکومت امریکا تقاضا نماید تا دوسیههای حفیظاهلل امین را که در ایاالت متحده تحصیل
کرده بود و در س��یآیای و افبیآی (پولیس فدرال امریکا) وجود داش��ت به حکومت افغانستان تسلیم
دهد .همچنین پیش��نهاد گردید تا از طریق س��فارتهای افغانی در پاریس ،لندن ،روم و بُن آگاهیهایی
در مطبوعات به نش��ر رس��د و در آنها از همه کسانی که در مورد فعالیتهای جاسوسی حفیظاهلل امین
اطالع داش��تند ،تقاضا شود تا معلومات دستداشتۀ خود را به اطالع مقامات افغانی برسانند .دلیل چنین
تقاضا تحقیق در قتل ترهکی و نقش امین در آن عنوان گردید.
کیجیبی نه تنها کارمندان امریکایی بلکه کارمندان س��ایر کش��ورها را نیز آماج قرار میداد .یک
( ((28کذا فی االصل – .برگرداننده
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تبع��ۀ جمهوری فدرالی آلمان ک��ه در یک البراتوار وترنری (بیطاری) در مزار ش��ریف برای ملل متحد
کار میکرد ،دو دپلومات آلمان غربی و حتا س��فیر هند در کابل هدف نقشههای کیجیبی قرار گرفتند.
[چهار نام کشیده شدهاست] سفیر هند از اعتماد و الطاف ترهکی و امین برخوردار بود و مناسبات نزدیکی
با آنها داش��ت .چنین مناس��بات نزدیک از نگر اقامتگاه برای منافع ش��وروی خطرناک بود ،چون سفیر
مذکور هواخواه یک افغانس��تان مس��تقل و غیرمنس��لک بود .اقامتگاه کیجیبی از طریق دستگاههای
خاص تبلیغاتی خود افتراات و داس��تانهای جعلی را به نش��ر رساند تا وجهه و منزلت سفیر مذکور را در
نزد ترهکی و امین پایین آورد.
عملیات اس��تراق س��مع زیر نام «حرف "ز"» به مدت اضافه از دوس��ال در محل رهایش چهارده
تن کارش��ناس چینایی که در یک فابریکۀ نساجی در کابل مش��غول کار بودند ،در جریان بود .اقامتگاه
کیجیبی بر این باور بود که چیناییها بهصورت جدی دس��تاندرکار سنگاندازی در راه نفوذ شوروی
در افغانستان بودند و به کاروبار شهروندان شوروی در افغانستان عالقمندی نشان میدادند .موضوع به
اندروپوف اطالع داده ش��د و در جنوری س��ال  ١٩٧٧یک ابزار «حرف "ز"» در محل رهایش چیناییها
(که به آن نام مس��تعار «آش��یانه» داده ش��ده بود و در جوار محل رهایش یک داکتر ش��وروی به نام
ش��پتوخه( ((28قرار داش��ت) تعبیه گردید .درورودی که داکتر روسی از طریق آن وارد ساختمان میشد در
کنار دری قرار داش��ت که مورد استفادۀ کارشناس��ان چینایی بود .اعضای ریاست  ١۴مربوط به ریاست
عمومی اول کیجیبی در دیوار اتاق خواب داکتر ش��وروی که جفت اتاق نش��یمن متخصصین چینایی
ب��ود ،میکروفونی نصب و یک نقط��ۀ کنترولی مجهز با ضبطالصوت در الماری کنار بس��تر همان اتاق
تعبیه کردند .برای بررس��ی و ارزیابی مطالب بهدس��تآمده حس��ینوف و روچکین( ((28کارشناسان زبان
چینایی از انس��تتیوت «ت» ریاس��ت عمومی اول کیجیبی که اخیرالذکر افسر عملیاتی ریاست «ک»
کیجیبی بود ،به کابل فرستاده شدند .اقامتگاه کیجیبی در کابل و دفتر مرکزی کیجیبی در ماسکو
انبوه گزارش��ات بهدستآمده را در جستجوی معانی مس��تور در گفتارهای روزمرۀ چیناییها میروبیدند.
چیناییها در اپریل سال ١٩٧٩به کشورشان برگشتند و وسایل استراق سمع برداشته شد.
در س��ال  ١٩٨٠گروه ده نفری «ک.ر» مش��تمل بر افس��ران عملیاتی کیجیبی مش��غول پرورش
ارتباطات با اش��خاص معینی از س��فارتهای ایاالت متحدۀ امریکا ،جمهوری مردم چین و کش��ورهای
ناتو بودند .گروه «ک.ر»  ١٨تن ایجنت و  ۴۴ایجنت پرورشی خارجی داشت .ایجنتهای مذکور چنین
تعیین تکلیف ش��ده بودند ٨ :تن مؤظف پیگیری وضعیت در کشور ۵ ،تن مؤظف پیگیری وضعیت در
والی��ات ٦ ،تن موظ��ف پیگیری امریکاییها ٣ ،تن مؤظف پیگی��ری مقامات حکومتی ۴ ،تن مؤظف
پیگیری اوضاع در قوای مس��لح افغانس��تان ٦ ،تن مؤظف پیگیری اوضاع در خدمات خاص (دس��تگاه
اس��تخباراتی) افغانی و عدهیی ایجنت و ایجنتپرورش��ی مؤظف افشاسازی مجاهدین و ارتباطات آنها
(Sheptukhe ((28
(S.S. Huseinov & G.V. Ruchkin ((28
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با سازمانهای بینالمللی.
دوس��تان اردوگاه سوسیالیس��تی و اتباع خود ش��وروی نیز از بدگمانی کیجیبی و سؤظن خیانت و
دستداشتن در فعالیتهای ضدشوروی در امان نبودند .یک سیستم بررسی ،تحلیل و ارزیابی اوپراتیفی
به نام «کانتکت» («تماس») هرگونه تماس میان اتباع شوروی و اعضای سفارتخانههای پولند ،بلغاریا،
جمهوری دموکراتیک آلمان و جمهوری ش��وروی سوسیالیستی چکس��لواکیا را ثبت میکرد .گزارشاتی
از مجالس مش��ترک بادهگس��اری و میلههای خارج ش��هر کابل به دفتر کیجیبی میرسید .کیجیبی
بیمناک از آن بود که اعضای س��فارتخانههای نامبرده س��عی داشتند آشنایی شان با شهروندان شوروی
را گس��ترش دهند و درمورد تلفات و ضایعات نظامی شوروی کنجکاوی ناسالم نشان میدادند ،کوشش
میکردند درک کنند دستگاه مشاورین شوروی به چه کارهایی مشغولند و قس علی هذا .بوگورودتسکی،
واس��یلیف و یولداش��ف( ((28بهخاطر دوستی و نشست و برخاس��ت گرم بیباکانۀ خود با رفقای بلغاریایی
براتان ،روزالیس و تیخومیر( ((28با دوباره فرخواندهشدن به شوروی قیمتی گزاف پرداختند.
سرمشاوریت نظامی ،کارشناسان وزارت دفاع و ستردرستیز قوای مسلح از نظر عملیاتی و اوپراتیفی
همه در حیطۀ توجه ضد اس��تخباراتی گروه «ک.ر» قرار داشتند .اشارات زیادی درمورد تماس گیریها
در خارج از س��اعات کار توس��ط مش��اورین نظامی با افغانان و تالشهای افغانان برای برقراری روابط
نزدیک و صمیمی با مش��اورین روس��ی و خوش��گذرانی با آنها به گروه مذکور میرسید .این که برخی
از کارمندان نظامی تحت تاثیر س��بوتاژ ایدئولوژیک قرار گرفته به رادیو «دویچه ویله» صدای آلمان و
صدای امریکا گوش میدادند و نظرات ساخاروف( ((28و همفکرانش را تایید میکردند ،نیز از چشم گروه
«ک.ر» دور نمانده بود.
چکیس��تها (فعالین کیجیبی) هیچگاه آرام و قرار نداشتند .آنها در نامههایی که به دفتر مرکزی
خ��ود درمورد تهدیدهای موهومی که از جانب کش��ورهای غربی و جمهوری م��ردم چین متوجه اتحاد
ش��وروی بود ،مینوشتند افس��ار خیالپردازی را یله میکردند .آنها مینوش��تند که دشمنان همکاری
بینابین��ی خود در ارتباط افغانس��تان را تش��ئید و تقویه نموده ،اعمال تخریبکارانۀ خ��ود در برابر اتحاد
ش��وروی را هماهنگ میسازند ،حکومات کش��ورهای اسالمی را در معرض تبلیغات خصمانه قرار داده،
کمک انترناسیونالیس��تی اتحاد ش��وروی به نیروهای س��الم هنگری ،چکس��لواکیا و افغانستان را تجاوز
میخوانند ،و درمورد مسئلۀ افغانستان غوغا و هیاهو راه انداخته ،اهداف و اصول همکاری افغان شوروی
(Bogoroditsky, Vasilyev, Yuldashev ((28
(Bratan, Rozalis, Tikhomir ((28
( ((28آندری ساخاروف ( )۱٩٨٩ -۱٩۲۱( )Andrei Sakharovفزیکدان برجسته ،سه بار قهرمان کار سوسیالیستی،
دگراندیش سیاس��ی و فعالیتگر حقوق بش��ر اتحاد ش��وروی .وی در س��ال  ۱٩٧۵به دریافت جایزۀ صلح نوبل نایل گردید اما
مقامات اتحاد ش��وروی برایش اجازۀ برون رفتن از کش��ور برای اخذ جایزهاش را ندادند .در سال  ۱٩٨٠کمتر از یکماه پس از
اش��غال افغانستان توسط قوای اتحاد ش��وروی بخاطر مخالفت و اعتراض شدید به سیاست سوسیال امپریالیستی کشورش از
طرف کریملین نشینان به تبعید داخلی به شهر ممنوعۀ گورکی (نیژنی نووگوراد کنونی) محکوم شد – .برگرداننده
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را مسخش��ده جلوه میدهند[ .در اینجا سه س��طر کشیده شدهاست] آنها مینوشتند که صندوق وجهی
برای افغانس��تان که در ایاالت متحده ایجاد ش��ده بود برای پش��تیبانی و کمک به رهزنان و دارهماران
است ،بریتانویها فلم ضدشوروی که وحشیگریهای سربازان شوروی را به نمایش میگذارد ،در دهلی
به نمایش عام گذاش��تهاند و خدمات ویژۀ ایران در حمالت ضددولت افغانس��تان در هرات دست دارند.
برۀ معصوم سوسیالیس��ت نخجیر را دریده بود و تهمت آن را بر گرگ خونخوار امپریالیس��ت میبست!!
[چهار سطر کشیده شدهاست]
ش��مار کارمندان س��فارتخانههای مختلف در کابل بدین قرار بود :سفارت امریکا  ١٩نفر ،جمهوری
م��ردم چی��ن  ١١نفر ،جمهوری آلمان فدرال (آلمان غرب)  ٢٠نفر ،فرانس��ه  ١٠نف��ر ،و بریتانیا  ١٢نفر.
س��فارت بریتانیا دو نفر کارمند در ش��فاخانۀ چشم نور داشت و دو نفر دیگر آن با یک سازمان بینالمللی
مشغول کار بودند.
در برابر ارقام فوق ،ارقام از جانب شوروی چنین بود ٢۵٠ :نفر کارمند در سفارت ١٠٣ ،نفر در دفتر
تجارتی ٣۵٠۴ ،نفر کارمند و  ١٦٠٠نفر ترجمان در تش��کیالت مش��اورین و  ١۴٧٦نفر کارشناس ملکی
و ترجمان در دوایر حکومتی و بخشهای بازرگانی .اضافه از  ١٠٠٠٠٠نفر مش��غول خدمت در قطعات
محدود نظامی را نباید در این محاسبه فراموش کرد.
کریملین در برابر دس��تاندازیاش در افغانس��تان انتظار واکنش شدید و قاطع از جانب کشورهای
غربی را داش��ت تا حدی که اندروپوف به کیجیبی گوش��زد کرد تا مترصد آمادگیهای جنگی امریکا
باش��د ،ام��ا گزارشهای امیدبخش «حائز اهمیت خاص» دال بر فق��دان وحدت نظر و عمل در صفوف
کشورهای غربی در قبال مسئلۀ افغانستان از همان آغاز ،یعنی از جنوری  ١٩٨٠به کیجیبی میرسید.
معلومات مفصل پیرامون نتایج سفر ایگون بار( ((28وزیر امور فدرالی در حکومت حزب سوسیال دموکرات
آلم��ان که به خواهش ش��مید( ((28صدراعظم آن کش��ور ب��ه ایاالت متحدۀ امریکا انج��ام داد ،از طریق
یک منبع جاسوس��ی ش��وروی که در حلقات دولتی جمهوری فدرالی آلمان نصب ش��ده بود ،به دس��ت
آمد .جاس��وس مذکور گزارش داد که در طی ده روزی که ایگون بار در ایاالت متحده س��پری کرد با
بنسون( ،((28برژنسکی( ،((29کیسنجر( ،((29شولمان( ((29و حقوقدان پیتر ادلمان( ((29که ندیم و رازدار سناتور
( ،Egon Bahr ((28کارشناس برجستۀ سیاست خارجی و کنترول تسلیحات مربوط به حزب سوسیال دموکرات آلمان
و عضو پارلمان آلمان غربی( .یادداشت ویرایشگر نسخۀ انگلیسی)
( ،Helmut Schmidt ((28صدراعظم آلمان فدرال میان سالهای ( ۱٩٨۲ -۱٩٧۴یادداشت ویرایشگر نسخۀ انگلیسی)
( ((28شناخته نشد – برگرداننده
( ،Zbigniew Brzezinski ((29مشاور امنیت ملی رئیس جمهور جیمی کارتر رئیس جمهور وقت ایاالت متحدۀ امریکا
(یادداشت ویرایشگر نسخۀ انگلیسی)
( ،Henry A. Kissinger ((29مشاور امنیت ملی و وزیر خارجه در حکومات ریچارد نکسن و جرالد فورد رؤسای جمهور
ایاالت متحدۀ امریکا (یادداشت ویرایشگر نسخۀ انگلیسی)
( ،Marshall Shulman ((29مشاورخاص وزیر خارجۀ امریکا در امور شوروی ( )٨٠ -۱٩٧٧با رتبۀ سفیر(یادداشت
ویرایشگر نسخۀ انگلیسی)
( ،Peter Edelman ((29اداره کنندۀ کارزار مبارزاتی سناتور ادوارد کنیدی برای احزار مقام ریاست جمهوری امریکا
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ادوارد کنیدی( ((29بود ،دیدار کرد و از اندیش��ههای ایش��ان پیرامون وضعیت جدید در شرق میانه آگاهی
یافت .بار از س��فر کوتاه خود به ایاالت متحده امریکا با این انتباه برگش��ت که به دلیل «از دس��ترفتن
اعتماد بهصورت عام بر نیروی سیاس��ی ،اقتصادی و نظامی امریکا» س��ه عام��ل از نظر امریکاییان بر
وضعیت چیره بود :سرگشتگی ،آرزوی رهبری نیرومند و ترس فزاینده از جنگ با اتحاد شوروی .ناتوانی
حکومت امریکا در نشاندادن واکنش معقول و قاطع در برابر حوادث افغانستان و ایران این احساس را
در ضمی��ر امریکاییها تقویه میکرد .بار از گفتگوهایی که در امریکا انجام داد به این نتیجه رس��ید که
کنشه��ای حکومت امریکا عمدت ًا از «آرزوی بیمارگونۀ کارتر برای انتخابش��دن بار دوم در انتخابات
ریاس��ت جمهوری» و پیآمد عدم موجودیت دیدی واح��د درمورد معضالت کلیدی جهان معاصر میان
مشاورین رئیسجمهور آب میخورد.
بار برژنس��کی را خیلی از خود راضی یافت .برژنس��کی به بار الفید که « من و جیمی کار س��ترگی
انجام دادهایم» .به گفتۀ بار مش��اور امنیت ملی امریکا از نش��ئۀ «اثر نابیوسان یورش بر اتحاد شوروی»
سرمست بود .برای اینکه چنین نشئهیی را از سرش بپراند ،بار برایش خاطرنشان ساخت که در بُن شایع
بود که اتحاد ش��وروی حین تصمیمگیری یورش بر افغانس��تان واکنش احتمالی کشورهای غربی را در
محاسبۀ خود گرفته و برای آن خوب آمادگی داشت .برژنسکی با سرخوردگی پرسید «پس ما نتوانستیم
روسهای را غافلگیر کنیم؟» وی پس از مکث کوتاهی پیرامون مناس��بات آتیه میان اتحاد ش��وروی و
ایاالت متحدۀ امریکا لب به س��خن گش��ود و اظهار عقیده کرد که درگیری افغانس��تان در ظرف پنج تا
شش ماه فروکش خواهد کرد« .در آن زمان ایاالت متحده برای توافق روی یک نظام بیطرف در آن
کش��ور آماده خواهد بود ،البته اگر ش��ورویها در آن کشور پایگاه ایجاد نکرده باشند ».برژنسکی بر این
باور بود که چنانچه تا آن زمان ستیزۀ امریکا با ایران حل شود ،ممکن خواهد بود مذاکرات روی معاهدۀ
س��الت ( ٢((29و س��ایر معاهدات را از سر گرفت ،ولی تأکید کرد که این کار تنها وقتی ممکن خواهد بود
که تدابیری برای تقویۀ جهان غرب اتخاذ ش��ده باش��د .برژنس��کی مثال چنین تدابیر را پشتیبانی جدی
مادی و معنوی متحدین امریکا در ناتو از پاکستان و ترکیه خواند .مشاور امنیت ملی رئیسجمهور امریکا
پیشنهاد کرد تا لندن مسئولیت پاکستان و بُن مسئولیت ترکیه را به عهده گیرند.
در ارتباط به سیاس��ت امریکا در قبال اتحاد ش��وروی ،برژنس��کی اظهار داشت که «تاخت و تاز بر
اتحاد شوروی ادامه خواهد یافت و غرب در هر مقطع حالی خواهد ساخت که نه نسیان میشناسد و نه
(یادداشت ویرایشگر نسخۀ انگلیسی)
( ،Edward Kennedy ((29برادر کوچک جان کنیدی رئیس جمهور فقید امریکا و سناتور قدرتمند و دیرین سال
از حزب دموکرات در مجلس سنای امریکا – برگرداننده
( ((29مذاکرات س��الت ) (SALTکه مخف��ف ( Strategic Arms Limitation Talksمذاکرات تحدید س�لاح
ستراتیژیک) میباشد در دو مرحله (سالت  ۱و سالت  )۲میان ایاالت متحده امریکا و اتحاد شوروی برای کاهش خطر جنگ
ذروی میان ابر قدرتها راه افتاد .توافقات مرحلۀ دوم مذاکرات (سالت  )۲به سبب تهاجم اتحاد شوروی به افغانستان از طرف
مجلس سنای امریکا تصویب نگردید و مذاکرات به حالت تعلیق قرار داده شدند – .برگرداننده
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عملی را بیکیفر خواهد گذاشت ».در رابطه با مناسبات ایاالت متحده با جمهوری مردم چین ،برژنسکی
بیان داش��ت که «چین دانۀ فعالی در ش��ترنج سیاست خارجی امریکا خواهد بود ».وی اظهار داشت «ما
به چین همهچیز خواهیم داد جز اسلحه ».بار با جمعبندی موضعگیری برژنسکی ،اعالم داشت که مقام
مش��اور رئیسجمهور امریکا به برژنسکی «هیچچیزی را نیاموختهاست .وی همچون گذشته با شوروی
کینه میورزد و از هر فرصتی برای آسیبرساندن به مناسبات میان ایاالت متحده و اتحاد شوروی و به
نمایشگذاشتن قدرت و نیروی امریکا فروگذاشت نمیکند».
به پنداش��ت بار ،وانس( ((29طرفدار سیاس��تی متوازن و پیگیر مبتنی بر سازشهای راستین و معقول
بود و باوجود آن که «رویارویی طوالنی با اتحادشوروی» را پیشبینی میکرد ،میخواست این رویارویی
را در لفافۀ یک برنامۀ دقیق ًا ریختهش��ده که باعث نگرانی متحدین امریکا نگردد ،بپیچاند .وانس آشکارا
به بار ش��کایت کرده بود که همه تالشهایش برای «ریختن اندیش��ههای پراگندۀ برژنسکی در قالب
یک سیاس��ت خارجی همس��از و پیگیر و حراس��ت از آبرو و حیثیت وزارت خارجۀ امریکا به سبب افکار
فرصتطلبانۀ مشاور امنیت ملی نقش برآب میگردند».
وانس درمورد دش��واریهای مناسبات اتحاد شوروی و امریکا اظهار داشت که «ما به پیمان سالت
 ٢نیاز داریم» .وی به بار اذعان داش��ت که مستردس��ازی معاهده از مجلس س��نا زاییدۀ اندیشۀ او بود و
گفت که «حتا پیش از وقایع افغانس��تان واضح ش��ده بود که این معاهده از مجلس سنا نخواهد گذشت.
پیمان مذکور در وضعیت کنونی دربس��ت رد میش��د و این کار همگان را به نقطۀ آغاز برمیگرداند».
وانس اظهار عقیده کرد که «واپسکشی معاهده از بحث و شور مجلس سنا باعث نجات آن شد .تاریخ
عمل مرا تایید خواهد کرد».
پیرامون مناس��بات با متحدین اروپایی ایاالت متحده ،وانس تاکید کرد که وی «عالقمندی خاص
اروپاییها را برای پاس��داری پیآمدهای دیتانت( ((29درک میکند و بنابر آن درس��ت نیس��ت آنها را به
س��بب مخالفت خاموشانۀ ش��ان با برخی برنامههای امریکا انتقاد کرد .».روی مناسبات امریکا با چین،
وانس الزم میدانس��ت اندازۀ معینی از حزم و احتیاط نش��ان داده ش��ود چون درگیرشدن با بیجنگ در
مس��ایل نظامی میتوانست ،نهایت خطرناک باشد .بهصورت عموم ،برداشت بار این بود که وانس واقع ًا
نگران مناسبات متقابل با اتحاد شوروی و مسئلۀ دیتانت نظامی بود.
ب��ار دیداره��ای خود با کس��نجر را بهصورت خاص دلچس��پ یافته بود ،چون با ای��ن مالقاتها با
دپلوماس��ی شخصی وزیر خارجۀ پیش��ین امریکا بیشتر آشنا ش��ده و به این عقیدۀ راسخ رسیده بود که
کسنجر در برابر ادارۀ فعلی امریکا و بخصوص در برابر برژنسکی ،این «منجی پولیندیاالصل امریکا که
از نظر بیولوژیک برایش مشمئزکننده بود» بازی نهانی و ظریفی را پیش میبرد .بار در واقع فکر میکرد
( ،Cyrus Vance ((29وزیر خارجۀ امریکا از ۱٩٧٧تا ( ۱٩٨٠یادداشت ویرایشگر نسخۀ انگلیسی)
( ، détente ((29سیاست تنش زدایی میان شرق و غرب (کشورهای عضو پیمان ناتو و پیمان وارسا) – برگرداننده
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که کس��نجر «حکومت را با ش��ور هرچه بیشتر در ارتباط با تجاوز شوروی میترساند و اداره امریکا را بر
آن میدارد تا دست به اقدامات ابلهانه و شتابزدهیی بزند که سپس خود آنها را در انظار عامۀ امریکا
به باد انتقاد بیرحمانه قرار دهد ».بدین گونه کس��نجر این انتباه را تقویت میکرد که قصر س��فید بدون
وجود وی در پاسداری از منافع ملت امریکا درمانده بود و کشور را از بحرانی به بحران دیگر میبرد.
هنگام مباحثه روی روابط دوجانبه میان ایاالت متحدۀ امریکا و چین ،کسنجر ُرخزنی و کرشمهبازی
وزی��ر دفاع امریکا (هارولد براون) را با بیجنگ برمبنای ضدیت مش��ترک با ش��وروی «کیش حماقت»
توصیف کرد .به باور کسنجر ،پیشکردن دانۀ چینی در عرصۀ شترنج نظامی روسها را در حال زیچ قرار
خواهد داد که یگانه راه برونرفت از آن برای روسها حملۀ هس��تهیی بر چین بهخاطر امحای قابلیت
نظامی آن خواهد بود .کس��نجر به مالقات خود با براون هنگام برگش��ت وی از سفر به جمهوری مردم
چین( ((29اش��اره کرد« :من از وی پرس��یدم که آیا ما از نظر معنوی و نظامی آمادگی داریم درصورتیکه
روسه��ا اقدامی کنند از چینیه��ا دفاع کنیم؟ براون( ((29جواب داد ک��ه در چنین حالتی ایاالت متحده
مجب��ور خواهد بود چین را به تقدیر و سرنوش��ت آن رها کن��د .این کار به حیثیت و اعتبار امریکا صدمۀ
جبرانناپذیر وارد خواهد ساخت».
در گفتگوهایی که کس��نجر با بار داش��ت چندین مرتبه بر این نکته تأکید کرد که «رقابت با اتحاد
ش��وروی که برژنسکی واله و شیدای آنس��ت فقط وقتی ممکن بوده میتواند که همکاری وجود داشته
باش��د ».کسنجر برآن بود که فراموشکردن این نکته به معنی پایان سیاستهای معقول و پایان صلح
خواهد بود.
نظریات شولمن که به گفتۀ بار تحلیل درخشانی از عوامل سببی حوادث افغانستان به دست میداد،
به این موضعگیری نزدیک بود .شولمن را عقیده بر آن بود که در گام اول ادارۀ کارتر مالمت بود چون
اتحاد ش��وروی را در تنگنا قرار داده ،فضای جنبیدن را از آن گرفته بود ،بنابر آن تصمیمی که روسها
گرفته بودند یگانه تصمیم ممکن بود.
بار برداشتهایش از دیدار با امریکاییها را جمعبندی نموده ،اظهار داشت که «کارتر با ناپیگریها
و تصامیم خدشهدارش که بهصورت آنی و بدون سنجش بهخاطر حفظ نام و اعتبار خود اتخاذ میکند
بیدرمان و چارهناپذیر است» و باور داشت که همکاری با ادارۀ امریکا به گونۀ فزاینده دشوار و دشوارتر
خواهد ش��د .بدین دلیل وی اظهار داش��ت که الزمس��ت از نیروهای مخالف کارت��ر در ایاالت متحده
پش��تیبانی کرد ،که منظورش در گام اول مدعی کاخنش��ینی قصر سفید یعنی سناتور ادوارد کنیدی بود.
این سناتور وقتی دریافت که بار در ایاالت متحده حضور دارد ،برایش تلفون کرد تا تأسف خود بهخاطر
( ((29هارولد براون وزیر دفاع امریکا از تاریخ  ٩ -۵جنوری  ۱٩٨٠از جمهوری مردم چین بازدید کرده بود( .یادداشت
نویسنده)
( ((29در اصل بجای «براون» «کسنجر» آمده که باید اشتباه باشد – برگرداننده
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عدم توانایی دیدار با وی را به س��بب یک س��فر انتخاباتی به ایالت آیوا ابراز کند و گفت که در فرصتی
پس��ینتر به اروپا پرواز کرده و ش��خص ًا با وی مالقات خواهد کرد .س��ناتور کنیدی ندیم رازدار خود پیتر
ادلمن را نزد بار فرستاد .ادلمن در گفتگوهایش با بار صریح و بیپرده سخن میگفت و به دستور سناتور
کنیدی تحلیل و ارزیابی سناتور از اوضاع را برایش داد .به باور سناتور کنیدی مشخصۀ درازمدت مشاجرۀ
ایران اقبال کارتر برای انتخابشدن مجدد به مقام ریاستجمهوری امریکا را افزایش میبخشید چون به
وی امکان میداد قاطعبودن و تزلزلناپذیربودن خود را نش��ان دهد .حوادث افغانستان که منازعۀ ایران
را زیر ش��عاع قرار داده ب��ود ،نیز به نفع کارتر بود .اما کنیدی متیقن ب��ود که عالقمندی همگانی مردم
امریکا به مس��ئلۀ افغانس��تان که مقامات امریکایی آن را دامن میزدند ،به زودی فرونشس��ته و محراق
توجه به ایران برخواهد گشت .این پرسش که «جنجال و مناقشه را با پنهانساختن شاه در امریکا کی
آغاز کرد؟»( ((30طرحش��دنی و جواب به آن برای ادارۀ بر س��ر اقتدار ناراحتکننده و سرافگندگیآور بود.
ادلمن اظهار داش��ت که چنین پیش��امدی به کنیدی اجازه خواهد داد تا کارزار انتخاباتیاش را زیر شعار
«نورمالس��ازی روابط با اتحاد شوروی و سایر کش��ورها بهخاطر تأمین صلح» پیش ببرد .طوس برندۀ
کنی��دی در این قمار به گونهی��ی نقشبازیکردن وی در حل معضلۀ گروگانان امریکایی در تهران بود.
ادلم��ان به صراحت به بار حالی کرد که «اگر ماس��کو در این جهت با کنی��دی کمک کند ،میتواند بر
انکشاف بسیار مثبت در مناسبات شوروی با امریکا حساب کند».
ج��ان تنی( ((30یک سیاس��تمدار امریکای��ی به روز  ۵مارچ به نمایندگی از س��ناتور ادوارد کنیدی در
ماس��کو حضور بهم رس��انید تا اندیش��ههای کنیدی را درمورد راههای کاهش تش��نجات بینالمللی به
رهبری ش��وروی انتقال دهد .به عقیدۀ س��ناتورکنیدی بخش مربوط به سیاست خارجی در بیانیۀ برژنف
به رأیدهندگان در ناحیۀ باومن( ((30اس��تواری و پیگیری اتحاد ش��وروی در ارتباط با سیاس��ت دیتانت
(تنشزدای��ی) را نش��ان میداد و بنیاد واقعی حل و فصل مس��ئلۀ افغانس��تان را پیش کش��یده بود .در
( ((30منظور از «جنجال و مناقش��ه» و «پنهان س��اختن ش��اه» ماجراییست که از سی س��ال تا کنون روابط امریکا و
ایران را تیره نگهداش��ته اس��ت .شاه ایران چند روز پیش از برگشت خمینی از فرانس��ه به ایران و پیروزی انقالب اسالمی در
فبروری  ۱٩٧٩از تهران فرار کرد و آواره گردید .وی بخاطر پناهندگی سیاسی و نیز چون از بیماری سرطان رنج میبرد بار
بار از حکومت امریکا تقاضا کرد تا اجازه دهد جهت درمان به یکی از شفاخانههای مشهور امریکا برود .حکومت امریکا که از
احساس��ات ضد امریکایی مردم ایران بخاطر نقش س��ی آی ای در سرنگونی رژیم مترقی داکتر محمد مصدق در سال ،۱٩۵٣
اعادۀ س��لطنت س��رکوب گر پهلوی و حمایت دوامدار از آن نیک آگاه بود ظاهرا ً ش��اه را به امریکا راه نداد ولی خاموشانه و در
پنهان در اکتوبر  ۱٩٧٩به وی اجازۀ ورود به امریکا و بس��تری ش��دن در بیمارس��تان معروف «مایوکلینیک» نیویارک را داد.
وقتی این خبر به بیرون درز کرد ایرانیها آنرا توطئۀ جدیدی همانند توطئۀ سال  ۱٩۵٣برای سرنگونی رژیم نوبنیاد جمهوری
اسالمی درک کردند .در نومبر  ۱٩٧٩گروهی زیر نام «دانشجویان پیرو خط امام» با بهره مندی از پشتیبانی دولت جمهوری
اسالمی به محوطۀ سفارت امریکا هجوم برده  ۵٣تن دپلومات امریکایی و کارکنان سفارت را گروگان گرفتند و خواهان اخراج
شاه از امریکا و سپرده شدن او جهت محاکمه به حکومت اسالمی ایران شدند .این گروگان گیری مدت  ۴۴۴روز ادامه کرد و
پس از شکس��ت کارتر در انتخابات س��ال  ۱٩٨٠ریاست جمهوری امریکا و فقط چند ساعت بعد از حلف وفاداری رونالد ریگن
بمثابۀ رئیس جمهور جدید امریکا از حزب جمهوری خواه در  ۲٠جنوری س��ال  ۱٩٨۱با رهایی گروگانان از جانب حکومت
ایران پایان یافت – .برگرداننده
(John V. Tunney ((30
( ((30حوزۀ انتخاباتی نزدیک ماسکو برای شورای عالی اتحاد شوروی – برگرداننده
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عی��ن زمان ادارۀ کارتر کوش��ش میکرد تا محتوی صلحجویانۀ پیش��نهادات برژن��ف را تحریف نماید.
قصر س��فید با علمکردن «تهدید نظامی ش��وروی» و جاهطلبی شوروی برای دسترسی نظامی به خلیج
ف��ارس ترهات و چرندیاتی چن��د را به خورد اذهان عامه میداد .فضای تنش و کینهتوزی در قبال همه
مردمان ش��وروی از طرف کارتر  ،برژنس��کی ،پنتاگون( ((30و مجتمع صنعتی نظامی دامن زده میش��د.
کاندیدان ریاس��تجمهوری از حزب جمهوریخواه همه هیس��تری شورویس��تیزی را شالق میزدند و
پیش��گویی میکردند که «خ��ون افغانها دامن روسها را همچنان خواه��د گرفت که خون ویتنامیها
دامن امریکاییها را گرفت و جایگاه اتحاد شوروی ،خصوص ًا در کشورهای اسالمی ،پایین خواهد آمد».
ام��ا بودند گروهه��ای دیگری در ایاالت متحده ک��ه در درون ادارۀ کارتر نماینده داش��تند (وانس،
کریس��توفر( ((30و دیگران) و سیاس��تهای کارتر را در منافات با منافع ایاالت متحده میدیدند و بر آن
بودند که میش��د تنش را از راه گفتگو و مذاکره با برژنف کاهش داد .کنیدی با درنظرداش��ت همۀ این
نکات به این نتیجه رس��یده بود که باوجود پیآمدهای منفی برای شخص خودش ،وی وظیفه داشت تا
خود دس��ت به کار ش��ده ادارۀ کارتر را برای اقدام جهت کاهش تنش و تشنج مجبور سازد .کنیدی باید
بیدرنگ عمل میکرد چون سس��تی از جانب نیروهای صلحجوی امریکا تغییر مش��ی و مسیر سیاسی
را برای کارتر ،در صورت انتخاب مجددش به س��مت رئیسجمهور امریکا ،ناممکن میس��اخت ،زیرا در
آن صورت مجبور میبود تا به سیاس��ت وخیمسازی مناس��بات امریکا با شوروی ادامه دهد .در صورت
پی��روزی جمهوریخواهان در انتخابات اوضاع صرف میتوانس��ت بدتر گردد .کنیدی الزم میدانس��ت
میان  ١٦و  ١٨مارچ بیانیهیی روی حوادث افغانس��تان ایراد نماید .وی قصد داشت از کاخ سفید بخواهد
ت��ا ضمانت دهد که در امور داخلی افغانس��تان مداخله ننموده همه امکانات داستداش��تۀ خود را جهت
حصول اطمینان از توقف مداخلۀ چین و پاکس��تان در این کشور به کار خواهد بست .وی میخواست از
حکومت ببرک کارمل بخواهد تا با اتخاذ سیاس��ت عدم انس�لاک اعالم دارد که به هیچ پیمان نظامی
شامل نخواهد شد و حضور قوای خارجی را در افغانستان اجازه نخواهد داد .کنیدی همچنین قصد داشت
کارمل را تشویق کند تا حکومت افغانستان را بیشتر دموکراتیزه کرده اعضای سایر احزاب و نمایندگان
روحانیون را در حکومت جا دهد .کنیدی میخواست بر حکومات ایاالت متحده و اتحاد شوروی ندا دهد
تا مذاکرات را روی تدابیر مشخص تضمین عدم مداخله در امور داخلی افغانستان آغاز نمایند و چگونگی
چنین تضمینات را که برای هردو جانب قابل قبول باش��د ،با س��همگیری ملل متحد پیشنهاد کنند .وی
ب��ر آن بود تا در صورت دلگرمکنندهبودن نتایج مذاکرات ش��وروی و امریکا از حکومت اتحاد ش��وروی
بخواهد تا در موافقت با مقامات افغانی حس��ن نیت خود را با بیرونکش��یدن  ١٠٠٠٠تا  ٢٠٠٠٠سرباز از
افغانس��تان نشان دهد و تاریخی را برای بیرونکشیدن سربازان باقیمانده در طی سالهای ٨٢-١٩٨١
( ((30یعنی وزارت دفاع امریکا – برگرداننده
( Warren Christopher ((30مع��اون وزی��ر خارج��ه ( )۱٩٨۱ -۱٩٧٧و وزیر خارجۀ امری��کا ()۱٩٩٧ -۱٩٩٣
(یادداشت ویرایشگر نسخۀ انگلیسی)
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تعیین کند .کنیدی فکر میکرد که برخی از این پیش��نهادات برای حکومت شوروی قابل قبول خواهند
بود و اگر برژنف تأیید خود را از این مواضع ابراز میداش��ت ،احس��اس سپاسگزاری میکرد چون چنین
تأییدی نیروهای صلحجو را قوت قلب میبخشید.
تنی برتفاوت اساس��ی میان پیش��نهاد کنیدی و حکومت امریکا تأکید میکرد .در واقع قصر س��فید
بیرونکشی سربازان شوروی را از افغانستان میخواست ،به عبارۀ دیگر مهر تأییدی میخواست بر این
که آنها به گونۀ غیرقانونی به افغانس��تان فرستاده شده بودند ،درحالیکه کنیدی بدون این که به وجه
حقوقی حضور سربازان شوروی تماس گیرد بر آن بود که بیرونکشیدن سپاهیان شوروی با اقداماتی در
پیوند گذاشته شود که عدم مداخله از بیرون را در امور داخلی افغانستان تضمین نماید.
کیجیب��ی معلوم��ات فوق را یکجا با تبصرههای خود به مقام��ات عالیتر گزارش داد« .گرچه همه
پیش��نهادات کنی��دی را نمیتوان قابل قبول دانس��ت ،به س��گالش و کنکاش میارزند چون با مش��ی
اتخاذشده توسط کارتر و سیاستمداران دیگر امریکایی در تناقض اند».
اظهارات محرم توماس واتس��ن( ((30س��فیر امریکا در ماس��کو ،س��ناتور رابرت برد( ((30و سناتور الن
کرنس��تون( ((30به روز  ١۴می فاش س��اخته شدند .آنها اظهار داشته بودند که در مذاکرات آتیه در ویانا
امریکاییها قصد داشتند تا اضافه بر مسئلۀ افغانستان گسترهیی از مسایل در ارتباط با مناسبات شوروی
و امریکا مانند مس��ایل امنیت اروپا ،تجارت و همکاری اقتصادی بهشمول فروش غله به اتحاد شوروی
را به بحث کشند .بدین گونه حدت مسئله افغانستان کمتر چشمگیر میشد.
صداهایی نیز وجود داشت که انتقاد شدید از تهاجم شوروی را خفه میساختند .به گونۀ مثال به روز
 ١٢جوالی  ١٩٨٠نشریۀ «وستنیک»( ((30فرانسوی مقالهیی را از قلم شوانمان( ((30رهبر (CERES((31
به نشر سپرد که احتجاجات کیجیبی در رد ادعاهای تهدید نظامی شوروی را به کار برده ،این اندیشه
را که تنش و تش��نج روی موضوع افغانس��تان گناه اتحاد شوروی بود ،در شک قرار میداد و تالشهای
امریکا برای ساختن سالح نیوترونی را افشا میساخت .رئیس شورای خدمات اجتماعی اسالمی (ایجنت
«روگوف»( )((31نیز بیانیهیی با اهداف مشابه ایراد کرد.
( Thomas J. Watson ((30رئیس شرکت  IBMو سفیر امریکا در اتحاد شوروی (یادداشت ویرایشگر)
( Senator Robert Byrd ((30سناتور ایالت ورجینیای غربی از حزب دموکرات از  ۱٩۵٨به بعد (یادداشت ویرایشگر)
( Senator Alan Cranston ((30سناتور ایالت کلیفورنیا از حزب دموکرات( ۱٩٩٣ -۱٩٦٨ ،یادداشت ویرایشگر)
( Vestnik ((30ظاهرا ً نام شفری برای روزنامۀ لوموند  Le Mondeفرانسوی است( .یادداشت ویرایشگر)
( Jean-Pierre Chevènement ((30سیاس��تمدار چپگ��را ،عض��و کابین��ه و کاندید ریاس��ت جمهوری از حزب
سوسیالیست فرانسه – برگرداننده
( CERES ((31مخف��ف ( Centre d'études, de recherches et d'éducation socialisteمرکز مطالعات،
پژوهش و آموزش سوسیالیستی) – برگرداننده
( ((31نه این ش��ورا و نه رئیس آن ش��ناخته نشدند .به احتمال قریب به یقین شورایی بود در عرصۀ بینالمللی ساخته
و پرداخته و وظیفه خوار روسها ،همانند «ش��ورای علما و روحانیون» حکومت دستنش��اندۀ روسها در افغانستان به ریاست
س��عید افغانی که مجتمع خودفروختهیی بود از روحانیونی چون مولوی عبدالولی حجت ،مولوی جمیل ظریفی و دیگران که
«چون بخلوت میرسند آن کار دیگر میکنند» – .برگرداننده
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در ماه جوالی یک گردهمایی بینالمللی همبس��تگی با مردم افغانس��تان دایر گردید .پوس��ترهایی
که اعالم میداش��تند «سیآیای آسیا را به قارهیی از رهبران کامیکازی( ((31مبدل میسازد» از ماسکو
فرستاده شده و بر وزارتخانهها و ساختمانهایی که هیئتهای نمایندگی بود و باش داشتند و باهم دیدار
میکردند ،آویخته شدند .اقامتگاه کیجیبی پوسترها را به سفارتخانهها و مقرهای نمایندگیها بهشمول
سفارتخانۀ اتحاد شوروی ارسال داشت ،اما افغانها پیام پوسترها را درک نمیکردند و میپرسیدند «چرا
در بین کشتهشدگان تصویر ترهکی نیز دیده میشود؟ وی کمونیست و بنیانگذار ح.د.خ.ا .است»
غربیها ازهر نش��انۀ ضعیف حل سیاسی معضلۀ افغانس��تان دلگرم میشدند .ارباب قدرت شوروی
اکث��راً خورده ریزههای کژاگاهی و معلومات نادرس��ت ،به گونۀ مثال درمورد بیرونکش��ی ش��ماری از
س��ربازان از افغانستان را برون میدادند .ژیسکاردیس��تن( ((31به سادگی فریب این حقه را خورده ،گفت

که «این یک حرکت نهایت هوش��مندانه و دوراندیش��انه اس��ت که نش��ان میدهد رهبری شوروی به
حل سیاس��ی معضلۀ افغانس��تان عالقمند است ».دیس��تن از این که اولین رهبر غربی بود که برژنف از
این تصمیم به او اطالع میداد ،به خود میبالید .حکومت ش��مید صدراعظم آلمان نیز با ش��ور و ش��وق
مشابهی فریب این نیرنگ را خورد .برونو کرایسکی( ((31صدراعظم اتریش به این پندار شد که این اقدام
(بیرونکش��ی شماری از سربازان اتحاد ش��وروی از افغانستان) نشان میداد که اتحاد شوروی آماده بود
«فضای پیش از بهوجودآمدن معضلۀ افغانس��تان» را در مناسبات شرق و غرب بهمثابۀ وزنهیی در برابر
مشی شتابزده و سنجیدهنشدۀ کارتر در امور بینالمللی برقرار سازد.
چ��ون دل بخواهد وقاحت نیز دلپس��ند آید .ای��ن اولین باری نبود که س��ادهلوحی فریب نیرنگی را
میخورد .گویی غربیان س��رانجام به دغا پی بردند چون حینی که گورباچف در سال  ١٩٨٦وعده سپرد
که ش��ش غند از سربازان شوروی را پیش از موعد تعیینش��ده از افغانستان بیرون میکشد ،کسی زیاد
ابراز شادمانی نکرد.

پایان

( kamikaze ((31به پیلوتهای جاپانی میگفتند که در دو سال اخیر جنگ جهانی دوم برای انجام حمالت انتحاری
و فرجامین پرواز بدون برگش��ت آموزش دیده و فرستاده میش��دند .آنها در زمانی که هنوز تکنولوژی طیارات بدون خلبان
و راکتهای کروز به وجود نیامده بود با قربانکردن حیات خود هواپیماهای خود را به راکتهای رهبری شده مبدل ساخته
به عرش��ههای کش��تیهای متحدین میزدند و به عقیدۀ خود دین نهایی به میهن خویش را ادا کرده به افتخار جاوید دس��ت
مییافتند .حدودا ً  ۱۱٠٠چنین پرواز در س��الهای  ۴۵ -۱٩۴۴انجام یافت .منظور از «رهبران کامیکازی» رهبرانی اس��ت که
گویا به فرمان سیآیای خود و کشور خود را تباه و برباد میسازند – .برگرداننده
( Valéry Giscard d’Estaing ((31رئیس جمهور فرانسه ()۱٩٨۱ -۱٩٧۴
(Bruno Kreisky ((31
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سیدمحمد گالبزوی
(ایجنت با نام مستعار «مامد»)
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عبدالصمد ازهر
(ایجنت با نام مستعار «فتح»)

سلطانعلی کشتمند

محمود بریالی
(ایجنت با نام مستعار «شیر»)
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عبدالمجید سربلند

بارق شفیعی
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صالح محمد زیری

اسلم وطنجار

دستگیر پنجشیری
(ایجنت با نام مستعار «ریچارد»)

شیرجان مزدوریار

153

شاه محمد دوست
(ایجنت با نام مستعار «پیرس»)
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ضمیمه:

«کیجیبی» و «کیجیبی زادگان» در افغانستان
درجواب «معلوم الهویه» ای بنام انجنیر یاسین فوالدی
داکتر حمید سیماب ( 1اپریل )2009

در مــزاج بـدرگـان جــز فحــش کـم دارد اثـر
زخم سگ را بی لعاب سگ چسان مرحم کنم؟

خوانن��دگان عالقمند از مدتی بدینس��و زنجیرۀ بهم پیوس��تۀ ترجمه های اینجانب از
رسالۀ «کی جی بی در افغانستان» نوشتۀ واسیلی میتروخین کارمند دیرین سال کی جی
بی ،دس��تگاه جهنمی جاسوسی اتحاد ش��وروی سابق را روی سایت های انترنتی «افغان
جرمن آنالین» و «گفتمان» پیگیری و مطالعه کرده اند که برای اولین بار اس��نادی را از
آرش��یف کی جی بی درارتباط ایجنت بودن اراکین و س��ربرآوردگان «حزب دموکراتیک
خلق افغانستان» (ح.د.خ.ا ).با شمه هایی از ننگ نامۀ زندگی سیاسی این جاسوسان برمال
س��اخته اس��ت .خوانندگان هریک برابر فهم و طینت خود از آن برداشت هایی نموده اند.
اخیراً آقای انجنیر یاس��ین فوالدی ،یکتن از «سنگک» شده های ح.د.خ.ا .برابر با طینت
و فطرت «اگس��ایی» و «خادی» خود قلم برداش��ته و «مکثی» بر ترجمه های اینجانب
نموده و به شیوۀ معروف «اگسایی» و «خادی» اینجانب را نوازش و مورد تفقد قرار داده
است.
نش��ر مقالۀ آقای فوالدی توس��ط «افغان جرمن آنالین» کاربایس��ته یی بود چون از
یکطرف حق آقای فوالدی ادا شد که زحمت کشیده بازتاب فطری خود و همکیشان خود
در برابر افشاگری های «تاواریش» سابقۀ شانرا به نمایش گذاشت و ازطرف دیگر پورتال
افغان جرمن آنالین با نش��ان دادن اخالق خجس��تۀ پرهیز از سانسو ِر آرای مخالف نمونۀ
ارزنده یی از رس��الت ژورنالیستیک را ارائه داد ،چیزی که آقای فوالدی و تاواریش های
کی جی بی و رفقای هم س��لک خلقی و پرچمی اش چه در روزگار دولت و دولتمداری
شان و چه پس از آن هرگز جرأت و شهامت آنرا نمی توانستند و نمی توانند داشته باشند.
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و اما برای من ،نشر مقالۀ آقای فوالدی مؤجد احساس دوگانۀ رضائیت خاطر ازیکسو
و بار دل از س��وی دگر ش��د .رضائیت خاطر ازآنکه قولۀ دژخیمان کوردل و ش��رف باختۀ
خلقی و پرچمی همچو آقای فوالدی برایم نش��انۀ آنست که زحمت من در ترجمۀ رسالۀ
مذکور و قرار دادن آن در اختیار هموطنان و نس��ل های آینده پاداش خود را یافته و تیر
به هدفش نشس��ته اس��ت زیرا اینان حتی تاکنون که محصول «انقالب برگش��ت ناپذیر
ظفرنمون و شکوهمند هفت ثور» شان میهن و هم میهنان ما را بدین روز و روزگارسیاه
رسانده است هنوز هم معنی شرم و آزرم را درنیافته اند .این از یکسو ،و بار دل از آنکه بین
انتخاب «بد» و «بدتر» قرار گرفتم ،چون اگر با تعرض هایی که آقای فوالدی برشخص
اینجانب ارزانی فرمودند پاس��خ درخور دهم باید برای ادای حق ش��ان به سطح خودشان
فرودآیم که نصیب هیچ انس��ان شریفی مباد ،و اگر دم فروبندم و پاسخ ندهم فرومایگان
س��نگک ش��دۀ خلقی و پرچمی آنرا دال بر الجواب بودن و یاهم جبن و ترس اینجانب
تعبیر خواهند کرد که باز هم چنین ننگ و مذلت از همه انسانان شریف دور باد .بنابران با
انتخاب «بد» در برابر «بدتر» ،خود را ناگزیر از پاسخ دهی می بینم .نیاز به یاد آوریست
که چون همه چیز آش��کار اس��ت ،هرگز به سنگک ش��ده های خلقی و پرچمی رضائیت
خاطر درگیر ش��دن در دایرۀ بی فرجام دیالوگ خصمانه و گفت و شنید زنجیره یی درین
مورد یا س��ائر مواردی را که به ننگ نامۀ زندگی ح.د.خ.ا .ارتباط می گیرد نخواهم داد تا
آنها بدینوس��یله وقت و حوصله و نیرویم را از رس��وا سازی مستند وطنفروشان – تاحدی
که در توان اس��ت – ب��ه تحلیل برند .بنابرین ،این اولین و آخرین پاس��خم ،چه در حال
و چ��ه در آینده ،به چنین جفیدن ها خواهد بود .ازخوانن��دگان گرامی «مجهول الهویه»
مانن��د خودم بخاطر تندی و گزندگی بیان این پاس��خ از پیش پ��وزش می خواهم ،چون
وقتی انس��ان با بی شرمی و آزرم نشناسی اعضای «سنگک شدۀ» حزبی مقابل می شود
ک��ه ملتی را به گودال تباهی و بدبختی پرتاب کرد ولی هنوزبخود نمی گیرند و همچون
قحبه های هزار داماد گریبانگیر دیگران شده آنانرا بباد ناسزا می گیرند ،نمی توان شیوۀ
بیانی جز این را بکار برد.
آقای یاسین فوالدی در ابتدای مقال شان می فرمایند:
«برگرداننده ش��خص مجه��ول الهویه ای که خودرا حمید س��یماب
معرف��ی میکند ،می باش��د .وی که واقع ٌا در فحش گویی و یاوه س��رایی
دکتورا دارد ،در مقدمهء این برگردان ،که پر از دش��نام و ناس��زا در سطح
اوباش کوچه ها است ،س��عی نموده است طوری وانمود کند که موفقیت
بزرگی نصیب گردیده»...
آقای فوالدی ،درقس��مت «مجهول الهویه» بودن باید ب��ا گردن پت اذعان کرد که
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«ما مالمت!» .آری ،من مجهول الهویه هس��تم مانند هزاران انس��ان این وطن که حزب
دموکراتیک خلق افغانس��تان راهی پولیگون ها و گورهای دسته جمعی کرد .من مجهول
الهویه هس��تم مانند هزاران انسان شریفی که حزب دموکراتیک خلق افغانستان در اتاق
های تحقیق و ش��کنجه گاه های اگسا و خاد ،در زیرخانه های وزارت داخله و خاد شش
درک و خاد داراالمان ،خاد صدارت و خاد والیات و ولس��والی ها بجرم ش��رافتمند بودن،
زیر دهل «هفت ثور» نرقصیدن و زبونی جاکش��ی روس��ها را نپذیرفتن ،در زیر ش��کنجه
های ش��ما جان خود را ،زندگی خود را ،عزیز خود را ،پدر و برادر و فرزند خود را از دس��ت
دادن��د .من مجهول الهویه هس��تم مانند هزاران هزار مرد و زن و کودکی که در روس��تا
های س��وختۀ افغانس��تان زیر بمباران روسها و اعضای حزب دموکراتیک خلق افغانستان
تکه تکه ش��دند و س��وختند و زیر خرابه های خانه های خود مدفون گشتند .من مجهول
الهویه هستم مانند هزاران انسانی که حزب دموکراتیک خلق افغانستان زنده در گورهای
دسته جمعی انداخت و باالی شان بلدوزر گشتاند .من مجهول الهویه هستم مانند ملیون
ها هموطن ش��ریفی که با قبول کابوس فرار ناگزیر از پی آمدهای ش��وم کارنامۀ حزب
دموکراتیک خلق افغانس��تان در دیاران بیگانه آواره و دریوزه گر و دربدر گردیدند .آری،
آقای فوالدی ،من واقع ًا مجهول الهویه هس��تم چون قطرۀ ناچیزی در رودبار خروش��ندۀ
قربانیان جنایات ش��ما و رفقای حزبی حزب دموکراتیک خلق تان هس��تم .و در برابر ما
همه «مجهول الهویه» ها ،شما واقع ًا «معلوم الهویه» هستید ،همانگونه که «نابغۀ شرق»
تان ،بنیاد گذار حزب تان« ،تره کانوف» تان معلوم الهویه اس��ت ،همانگونه که «ش��اگرد
وفادارش» معلوم الهویه اس��ت ،همانگونه که ببرک کارمل میل س��وارتان معلوم الهویه
اس��ت ،همانگونه که اس��داهلل سروری قصاب اگس��ا و داکتر نجیب قصاب خادتان معلوم
الهویه هستند .آقای فوالدی ،در مجهول الهویه بودن« ،ما مالمت!».
واما در قس��مت دکتورا داش��تن در فحاشی و یاوه س��رایی :شکسته نفسی می کنید،
آقای فوالدی! شما به شهادت نوشتۀ تان درین فنون ناشریف استاد هستید چون شاگرد
ممتاز و سنگک شدۀ مکتب وطنفروشی و روس پرستی حزب دموکراتیک خلق افغانستان
هس��تید .نفرین همه «مجهول الهویه ها» نثارتان که هر فریاد درد و دادخواهی قربانیان
جنایات حزب تان و هر افشاگری کارنامۀ سیاه تانرا «یاوه» می پندارید.
آقای فوالدی پس از وطنفروش خواندن اینجانب (روس��پی های حرفوی هم به همه
زنان ش��ریف دشنام روسپی بودن می دهند) و پس از خیال پردازی های افیونی در مورد
مردمی و وطنپرست بودن حزب دموکراتیک خلق افغانستان چنین ادعا می کند:
«ایس��تاده گی یک ع��ده از اعضای ح��زب در برابر ش��وروی ها در
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موضوع��ات جداگانه و در م��واردی که منافع مردم و کش��ور مطرح بود،
ش��اهد انکار ناپذیر این ادعا است  .اگر انسان های جاسوس صفتی چون
واسیلی متروخین و حمید سیماب آن را به خاطر فریب مردم طور دیگری
تعبیر می نمایند ،نماینده گی از وجدان ناپاک خود شان میکند».
جالب اس��ت! آقای یاس��ین فوالدی از ایس��تادگی اعضای ح.د.خ.ا .در برابر ارباب و
معبودشان که حمد و ثنایش بامگاه تا شامگاه ورد زبان و ُمهر جبین اعضای ح.د.خ.ا .بود
حرف می زند ولی نفرموده اند که در کدام مقطع و درچه موردی در برابر ارباب چشم باال
کرده و ایس��تادگی نموده اند؟ آگاهی و حافظه سیاسی بیشترینۀ نسل ما تا زمان مبارزات
انتخاباتی آقای کارمل و سائر معلوم الهویه های خلقی و پرچمی در سال های  ۴٠برمی
گردد وهر چه می بینیم و می پالیم در هیچ جایی هیچ نشانه یی از چنین جرأت و شهامت
در کارنامۀ ح.د.خ.ا .نمی یابیم .از «مواردی که منافع مردم و کشور مطرح بود» فرمودید.
آیا هرگز کس��ی از ش��ما خلقی ها و پرچمی ها گاهی به مردم کشور توضیح کرده اید (یا
از ارباب پرس��یده اید) که چرا ،مث ً
ال ،میتر گاز صادراتی صفحات ش��مال در آنس��وی مرز،
در خاک اتحاد ش��وروی ،قرار داشت و هرگز هیچ مقام افغانی (بافرض اینکه قرار داشتن
میتر فروش فروش��نده در خانۀ خریدار منطق یا توجیهی داشته باشد) نه به آن دسترسی
داشت و نه اجازۀ پرسش؟
آقای یاسین فوالدی سپس با کارشناسی (و شاید هم از روی سابقه و تجربۀ شخصی)
درفشانی نموده شرایط جاسوس شدن را توضیح می کند:

«میان استخدام شونده و ارگان استخدام کننده [برای جاسوسی] حتم ٌا
ق��رارداد تحریری عق��د میگردد ،که طی آن مکلفی��ت های هردو طرف،
چگونگی و اندازهء پرداخت های پولی ،ش��ماره یا نام مستعار و غیره درج
می باش��د .هیچ جاسوس یا اجنت بدون امضای س��ند تحریری مبنی بر
قبول شرایط و تأکید بر وفاداری ،استخدام نه میگردد»
و ازآنجاییکه چنین سندی با امضای بزرگان و عالی مقامان ح.د.خ.ا .هنگام استخدام
شان بحیث جاسوس توسط کی جی بی در دست نیست ،بنابران نتیجه می گیرد که:
«…اینها همه حرف و حکایت است که برای بر کرسی نشاندن آنها
هیچ نوع س��ندی ارا ئه نگردیده است .ازین حرف های مفت در مورد هر
کس��ی میتوان گفت و ازین حکایات خیالی در مورد هرکسی میتوان بافت
 .ب��رای اثبات ادع��ای بلند باالی اجنت نامیدن حتم ٌا باید س��ند معتبری
از قبیل کاپی مقاوله میان اجنت و دس��تگاه اس��تخدام کننده ،کاپی سند
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تحری��ری اخذ ش��ده از اجنت مبنی بر پذیرش ش��رایط اس��تخدام و ابراز
وف��ا داری  ،یا در حد اقل کاپی یک راپور اس��تخباراتی تحریری با خط و
امضای وی ،ارا ئه ش��ود  .درینجا حتی یک سند ساخته گی هم در زمینه
وجود ندارد ( گرچه دس��تگاه های اس��تخباراتی ،امروز قادر به جعل همه
چیز استند»).
می گویند هیچکس��ی کورتر از کسی نیست که نخواهد ببیند و کرتر از کسی نیست
که نخواهد بش��نود (و باید اضافه کرد :هیچ کسی بی حیا تر از آنکه حیا نشناسد نیست).
چش��م کور و گوش کر را ش��اید چاره یی باش��د اما وجدان کور چاره ناپذیر است .آشکار
اس��ت که هیچگونه سندی سنگک شده ها را مجاب نخواهد ساخت چون آقای فوالدی
باگفتن اینکه «دس��تگاه های اس��تخباراتی امروز قادر به جعل همه چیز هستند» از پیش
ش��رمگاه خود را پوش��انده است و هرگونه س��ندی هم از هرمنبعی ،چه در حال و چه در
آین��ده ،اگر براید آقای فوالدی از پیش ایمان آورده اس��ت که جعل کردۀ فالن و بهمان
دستگاه استخباراتی غیر روسی هست و خواهد بود .اما برهان قاطع همانا عمل و تجربه
و تاریخ اس��ت .مگر لیست سیزده هزار ستم کشتۀ حزب دموکراتیک خلق افغانستان که
«ش��اگرد وفادار» خون های آنانرا با بروت های اس��تاد خود «نابغۀ ش��رق» گویا «پاک
کرد» جعل کدام دستگاه استخباراتی است؟ مگر گورهای دسته جمعی اخیراً کشف شدۀ
قربانیان جنایات حزب دموکراتیک خلق افغانستان جعل کدام دستگاه استخباراتی است؟
مگر میل س��واری آقای کارمل بر تانک روس��ی و آورده ش��دن دولی اش از آنسوی مرز
شمال کشور بنام «مرحلۀ نوین و تکاملی انقالب شکوهمند ثور» (به اصطالح «انقالب»
حزب دموکراتیک خلق افغانستان) جعل کدام دستگاه استخباراتی است؟ مگر قرار گرفتن
هم��ه صالحیت ها و مقدرات کش��ور ،از مقام آقای کارمل گرفته تا کاتب دفتر ،بدس��ت
«مشاورین» روسی جعل کدام دستگاه استخباراتی است؟ مگر شکنجه های اعمال شده
توس��ط ش��خص آقای داکتر نجیب اهلل و زیردستان خادیستش ،انباشته شدن زندان ها و
اعدام های شبانه بدست آنان ،جعل کدام دستگاه استخباراتی است؟
خائنین و ش��رفباختگان وجدان مرده همه از یک گریبان س��ر می کشند و نخستین
دفاع (بخوان :دیده درایی) آنان نیز همانس��ت که آقای فوالدی چنین رسا بیان می دارد:
«برای اثبات ادعا  ...حتم ٌا باید سند معتبری  ...ارائه شود» .درکشوری که فزون بر هشتاد
در صد آن بیس��وادند ،درکش��وری که هیچگونه زیربنای اس��تواراداری و حقوقی ندارد و
آنچه بود موم دس��ت تزویرهای خودکامگان و اربابان قدرت بود (و هس��ت) ،درخواست
حد اقل «کاپی مقاوله  ...کاپی س��ند تحریری  ...کاپی یک راپور  »...بمثابۀ س��ند معتبر
و گواهی بر س��یاه کاری های ارباب قدرت ترفند «م��رزا قلمانه» و برگ برندۀ دغلی در
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بازی شیادان ،و همانا فرستادن عقب نخود سیاه است ،بخصوص آنکه وقتی دستیاب هم
ش��ود از پیش یقین اس��ت که «جعلی خواهد بود» .آقایان گلبدین حکمتیار ،برهان الدین
ربانی ،عبدالرس��ول سیاف ،قسیم فهیم ،رشید دوستم ،کریم خلیلی ،حاجی محمد محقق،
یونس قانونی ،اسداهلل سروری ،بازمانده های عبدالعلی مزاری و سائر خائنین برادرکش و
وطنفروش مانند شما همه سپاسگزار شمایند ،آقای فوالدی ،که چنین از جنایات آنها نیز
دفاع کرده اید چون باوجود ش��هادت تاریخ و چشمدید و سرگذشت یک ملت اثبات خود
فروختگی و جنایت را مش��روط و منوط بر ارائۀ س��ند معتبر دانس��ته اید – آنهم در حالی
که اس��ناد برامده از عرش خیانت و جنایت هم برایتان معتبر نیست چون «دستگاه های
استخباراتی ،امروز قادر به جعل همه چیز استند»! تعجبی ندارد که محاکم درماندۀ دولت
کرزی تاکنون نتوانس��ته اند سرجالد خون آشامی چون اسداهلل سروری (از رهبران حزب
«پرافتخار» دموکراتیک خلق و معاون رئیس جمهور در «مرحلۀ نوین و تکاملی "انقالب
شکوهمند ثور"») را محکوم کنند زیرا هنوز هم دنبال «سند معتبر» می گردند ،و تعجبی
نیز ندارد که سرجالد «فرهیخته تر» حزب دموکراتیک خلق افغانستان ،داکتر نجیب اهلل،
وقتی ناقوس پایان کار برایش بصدا درآمد نخستین کاری که کرد امر بر نابودسازی کلیه
اس��ناد خاد ،بخصوص ریاس��ت تحقیق آنرا ،صادر کرد تا هیچ سندی از نامردمی جانیان
خادیس��ت نماند و سنگک ش��ده هایی مانند آقای یاسین فوالدی بتوانند غُر زنند و طلب
«اسناد معتبر»ی کنند که بدست خود از بین برده اند.
ولی تاریخ بی رحم اس��ت .آقای فوالدی و س��نگک شده های خیانت و جنایت از هر
قماش و کرباسی که باشند – خلقی ،پرچمی ،جهادی ،طالبی – می توانند مطمئن باشند
که اس��ناد کوبنده تر از پارچه کاغذی که امید خود را به نبود آن بس��ته اند و کوبنده تر از
آنچه تا کنون برآمده اس��ت وجود دارند و دیر یا زود – همانگونه که آرش��یف میتروخین
پس از دو دهه از اندرون کی جی بی برآمد – برخواهند آمد .حقیقت نمی میرد و هراندازه
اهریمن کرداران آنرا س��رکوب و انکار کنند بازهم چش��م می گشاید و آواز بلند می کند،
همانگونه که دیدیم گورها س��خن گفتند و اس��تخوان ها گواهی دادند .آقای فوالدی و
رفقایش یقین ًا اینرا می دانند و در کابوس س��همگین آنروز بس��ر می برند ،از همین سبب
افیون انکار واقعیت بکار می برند تا توهم بیخودانۀ «الگویی از پاک نفس��ی ،راس��تکاری
بودن امثال تره کی،
و وطن پرس��تی» و «بهترین و صادق ترین فرزندان این کش��ور» ِ
امین ،کارمل ،س��روری ،نجیب و خود آقای فوالدی و س��ائر همکیشانش را کیف و نشئۀ
خاص بخشند .از همین سبب هم است که در برابر هر آنچه این خواب افیونی را پریشان
س��ازد قوله سرمی دهند و پریش��ان سازندۀ خواب خود را در آیینۀ ضمیر خود دیده «خود
واقعیت عامل و سرچش��مۀ سی
فروخته»« ،وطنفروش» و «جاس��وس» می نامند .انکا ِر
ِ
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س��ال بدبختی و تباهی وطن برای سنگک شده های خلقی و پرچمی چنان مخد ِر کارا و
مؤثر است که در گام اول چشم و گوش شانرا در برابر واقعیت عینی کور و کر می سازد
و سپس وجدان شانرا (اگر داشته باشند) می کشد تا هرگونه سند و گواه و دلیل و برهانی
برایش��ان «جعلی» و «تبلیغات به خاطر تحت تأثیر قرار دادن اذهان عامه» باشد .وجدان
مرده را درمانی نیست .آقای فوالدی و همکیشان ،کابوس تان را بیداری مباد.
ش��رف باختگانی چون آقای فوالدی و س��ائر سنگک ش��ده های حزب دموکراتیک
خلق افغانس��تان بخاطر بی شرمی شان در انکار خیانت ها ،جنایت ها و وطنفروشی های
حزب ش��ان و رهبران جاسوس آن شایس��تۀ نفرین ابدی مردم و تاریخ هستند  ...و نباید
بخاطر آنچه هس��تند از آنها گله داش��ت .به همین سبب اس��ت که باید فراتر از آنها دید
و – گرچه س��خت دش��وار است – حساب عده یی را از حس��اب اینان جدا کرد .با چنین
دیدی ،زش��تی مطلق گرایی حکم می کند که «بد مطلق نباشد در جهان» .نگارنده باور
دارم که در صفوف ننگ زدۀ حزب دموکراتیک خلق پیشین ،حزب وطن پسین و هرآنچه
انجمن های شغاالن امروز نام خود را می گذارند ،عناصر و افرادی وجود دارند که وجدان
ش��ان هن��وز رمق دارد ،بر خیان��ت و جنایت رهبران خود آگاه و باورمن��د ،از بزه آن منزه
و از روس��یاهی جفای خود در ایستادن در صف جاسوس��ان ،وطنفروشان ،روس پرستان
و آغازگران بربادی افغانس��تان س��ر افگنده و شرمسارند .راهی که چنین اشخاص بطرف
دوزخ پیمودند و مردم خود را در آن افگندند شاید با نیات نیک مفروش بود .باوجود درد و
داغهایی که از هویت و کارنامۀ جمعی چنین عناصر بدل مردم و تاریخ کشور نقش بسته
اس��ت ،همانگونه که در پیشگفتار ترجمۀ «کی جی بی در افغانستان» نوشتم ،نمی توان
اسیر درد و داغ گذشته باقی ماند و باید به آینده دید و بطرف آینده ره گشود .برای چنین
امری ناگزیر باید گزینۀ تیغ کین در نیام کردن را سنجید ،ولی برای اینکه چنین تمکینی
ممکن باش��د و برای اینکه ارواح پدران ما ،مادران م��ا ،برادران و خواهران و فرزندان ما
که بدس��ت خلقی ها و پرچمی ها – مستقیم یا غیر مستقیم – شرنگ مرگ و بربادی و
نامرادی سرکش��یدند ما را به خاطر بازماندن دروازۀ بخشایش بروی شیر آدم خورده های
اینان ببخش��ند ،کمترین انتظاری که از خلقی ها و پرچمی های وجدان نمرده می توان
داش��ت دیدن عرق ش��رم برجبین شان و شنیدن واژۀ «ببخش��ا!» از لبهایشان در آستان
تاریخ و مردم است .از همین جاست که وقتی می بینیم که چنین نیست و یاسین فوالدی
ها هرزه گی و دیده درایی را به آسمان هفتم رسانده اند ،خاموشی و شکیبایی دیگر آویزۀ
ننگ می گردد« .پدرکشتی و تخم کین کاشتی ،پدر کشته را کی بود آشتی».
شکی نیست که از برخی جهات کارنامۀ خلقی ها و پرچمی ها در برابر شنایع و فجایع
احزاب و تنظیم های اسالمی جهادی و طالبی رنگ می بازد .حساب آن وحوش و بهائم

161

کـیجـیبـی در افغـانســتان

جداست و درینجا ما را با آن اوقیانوس لجن کاری نیست ،اما آنچه گفتنیست اینست که
دعا بردن کفن کش قدیم او را «الگویی از پاک نفسی ،راستکاری و وطن پرستی» نمی
سازد ،از «بهترین و صادق ترین فرزندان وطن» در حساب نمی آرد و از بار نفرینش نمی
کاهد بلکه برآن می افزاید چون رسم اهریمن کرداری همو گذاشت .بزرگترین روسیاهی
تاریخی نه تنها برای کفن کش قدیم و ش��رکأ بلکه برای ارباب و معبود ش��ان درینست
که بنام واالترین آرمان های بش��ریت نامردمی کردند و زالل باور و امید به اندیشه های
واالی انسانی را در کام خلق های ملیونی به شرنگ نومیدی مبدل ساختند.
آقای یاسین فوالدی اگر بویی ازین واقعیت ها برده بود چنین هرزه نویسی را ترزبان
ذهن ناپاک نمی ساخت ،اما
بیدل از شبپره کیفیت خورشید مپرس            حق نهان نیست ولی خیره نگاهان کورند

