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 26/10/2017        احسان هللا مایار

 زوال خدام دون صفت بیگانگان

خاک آبائی شان را با ملت معصوم آن به لیالم گذاشتند. چهار و خود را به بیگانه فروختند نما ها افغان  عده ای از

افغان را بی رحمانه زیر پاهای کثیف دشمن دین و چهرۀ مخنث باالی شرافت افغانی خط بطالن کشیدند و ملت 

 ارزش های افغانی به خاک و خون غلتاندند. 

کشتار انسان های خوش طینت و مهمان به  گروه که در خباثت مانند نداشتند نیاز آغاز به قدرت رسانده شدن ا

ما در آن زیر سایۀ امن زندگی می  فرزندانکه را و راغ و دمن میهن پاک ما  پرداختند ماوطن داران نواز 

چنگیز و هالکو را سرخ رو در جهنم بین زباله که  شدندجنایات متصدی چنان  کردهسان  کیبه خاک کردند، 

تا زمانیکه زیرتخدیر ودکای روسی از یک قصر به قصر  خدا نا ترساناین . ساختنددان های تأریخ سر بلند 

ۀ شان تا زمانیکه به وجود نا میمون و خوش خدمتی بیگانعزیز دیگر شب را سپری می کردند نمی دانستند که آن 

 داشته باشد، از آن ها استفاده می کند و روزیکه خواسته باشد سر به نیست شان می کند. شان ضرورت 

های کثیف متعدد و از سرحد قیاس دور بوده لیک بزرگترین و سخیفترین آن منتهی مجبور به جنایات این چهره 

فرار قشر روشنفکر افغان و فرار ملیونها انسان وطندوست از خاک و کاشانۀ ابائی شان خالصه شده می تواند 

اصالت ها و ضابطه  که نسل امروزی زادۀ همان اقشار مختلف افغان می باشند که یک تعداد بی شمار آنها از

های افغانی و ملی بیگانه شده و با ورود و اسکان مجدد شان در خاک افغان ها فرهنگ اصیل افغانستان را چنان 

 ی کنند که از شناخت بیرون می باشد.بی رحمانه پامال م

د که این قشر موج عکس العملی را که منتج به یک طوفان عظیم گردید، به وجود آورروی صحنه بر آوردن 

یک تعداد آنها با همسایۀ طماع ما، پاکستان، در گذشته روابط داشتند و با ورود سیل آسای انسان ها در تعداد آنها 

افزایش یافته و در تلۀ تذویر بیگانه ها زیر نظر دستگاه استخباراتی یک کشور بیگانه بین دو افغان جنگ های 

صد ها هزار انسان در دشت و دره های افغانستان گم نام طعمۀ خانمان سوز با چنان شدت و حدت به راه افتاد که 

 پرندگان و حیوانات وحشی گردیدند.

. صدای ضجه و ناله گدای رحم بیگانگان شدند از حرمان مملوملیون ها انسان با دار و ندار زندگی به سینه های 

هر آنچه آن انسان  ر نگردید.های شان به اسمان ها سر کشید، لیک گوش شنوائی روی سیارۀ خاکی زمین میس

 های محروم کشیدند ما احساس کرده نمی توانیم، زیرا ما آنها نبودیم تا بدانیم. 

 ای آخندهای ایرانی پناه جستند و دستگاه استخباراتیهمچنان ملیون ها انسان بنابر روابط لسانی و مذهبی در دن

 ن افغان به دام آنها طعمۀ بقا و حیات جستند.او هزار پرداختندبا فعالیت شباروزی در بازی بزرگ منطقه  "واحا"
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آخند های ایران بیرحمانه فرزندان ما افغان ها را در ریگزارهای عراق و سوریه فدای خواسته های سیاسی خود 

 .ندبه نفع ایران نشانه ای از خود باقی گذاشتما افغان فرزندان نمودند و خون 

ایران و یا پاکستان، رفتند باز گشتنی نیستد، لیک زنده هائیکه هزاران بی ، چی به نفع یت مرگابد آنهائیکه با

عزتی و نا امیدی ها را در کلبه ها و یا زیر خیمه های مندرس در حواشی سرحدات کشور های طماع و بیرحم 

 سپری نمودند، به وطن برگشتند و خود را بیگانه تر از کشور های همسایه یافتند. 

 متوجه شدند با فرهنگ جدید و بیگانه ای سر و کار دارند. ملیون ها جوان مهاجر به خاکی به نام وطن برگشتند و 

در عین زمان چی در ایران و یا پاکستان قشر عظیمی از ملت افغان علیۀ بی خدایان حاکم در خاک افغان های 

مسلمان ها زیر بیرق اسالم قیام کردند و هزاران هزار شان با عقیدۀ واقعی مسلمانی قربان کردند و گم نام زیر 

 گردیدند. و باز نگشتنی رهسپاربه دیار نیستی خاک و یا سر خاک وطن شان 

را بایست کنار گذارم، زیرا از موضوعی که در نظر دارم کمی فاصله می گیرد، لیک این چند سطر مقدمه گونه 

 احتمال دارد روزی باالی آن بحث نمود. 

 جلب نمود که فکر می کنم راپوری از دستگاه استخبارات شوروی نظرم رای پارینه ام البالی یاد داشت هادر 

زیر بال و حمایۀ بیگانگان خودرا در خدمت شان بنابر روابط تباری و یا مذهبی برای تخریب  هبه عنوان کسانیک

 ارضی میهن ما قرار داده اند، هوشداری داده و آیندۀ شان را خوب مجسم می سازد. وحدت ملی و تمامیت 

    اینک راپور یاد دشده:

KGB  داخلي آن گزارشاتو 

Christopher Andre و   Oleg Gordievsky   

 :465ص 

بیروي سیاسي در ماسكو    Stashinskyیشتاشینسك ۀصدا در سراسر جهان درمورد محاكم و بعد از بلند شدن سر

یك امر عادي اجراي وظیفه شمرده  KGB  شوروي توسط اتحاد ۀفیصله كرد كه كشتن اشخاص خارج از ساح

ه كه صالحیت بصالحیت خود استفاده نماید، چنان اینتواند صرف در مراحل خاص از  نشده بلكه این اداره مي

دست ه صورت اختصاصي به ب 1979قتل رسانیدن حفیظ هللا امین رئیس جمهور افغانستان را در ماه دسامبر 

  .داشتند

 : 579-573ص 

 وجود آمده بود بقایاي آن در اواخرهمان دهه با تجاوزه ب 1970توافقات دیتانت بین شرق وغرب كه در سال 

یك كودتاي كمونیستي رژیم  1978را ازدست داد. در ماه اپریل  نظامي شوروي در افغانستان ماهیت خود

یس جمهور با اعضاي فامیلش حیات خود را ئین كودتا را جمهوري محمد داود را  در افغانستان ازبین برد، در

 .ازدست دادند

یون حزب كمونیست پرچم و نورمحمد تره كي بین ببرك كارمل رهبر فراكسمحمد داود انتخاب جاه نشین  در

شد. مركز تصمیم گیري در ماسكو در انتخاب  رهبر حزب خلق رقیب وي باید از طرف ماسكو تصمیم گرفته مي

در افغانستان وظیفه    KGBبحیث جاسوس سابقه دارمجره اینطرف به هاي طوالني ب ببرك كارمل كه از سال

تر بود. بریژینف در یك مالقات  تره كي بنابر طرفداري لیونید بریژنیف قويداشت، اسرار داشتند. لیكن موقف 
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حیث ه مختصر با تره كي از وي خوشش آمده و این حسن نظر باعث گردید تا كدر مركزي در انتصاب وي ب

 .ندس جمهور افغانستان موافقه كرئی

 .تره كي توسط حفیظ هللا امین معاون وي كشته شد 1979در سپتامبر 

را در  كو با یك چشم كورشده سوي قاتل تره كي نگریسته " انتخاب" امین را تبریك گفتند و آرزوي خودماس

اساس گستردن روابط ه را ب برادرانه بین دو كشور خواستار شده دوام همبستگي خود توسعه و انكشاف روابط 

 .دوستانه همسایگي نیك و همكاري نزدیك ابراز داشتند

كرد. راپورهاي واصله از كابل مقاومت شدید رهبران  تباهي وحشتناكي را پیش بیني ميمركز قدرت در ماسكو 

خدمت زیر  كرد. به عالوه از آن نا رضایي قواي عسكري و فرار شان از اسالمي را در برابر امین واضح مي

رنج مي  بیرق رژیم كابل و سقوط وضع اقتصادي در كشور درد سري دیگري بود كه كدر مركزي را در ماسكو

 .داد

تصمیم گیري ماسكو بحث ها و مناقشات جدي و طوالني صورت گرفته در مورد طرق مبارزه و از بین ۀ درحلق

امر صادر گردید تا هرچه سریعتر اجراي اقدامات  KGB كابل تصامیم الزمه اتخاذ نمودند و به  ۀبردن معضل

 .گذاري نمایند بعدي را پالن

، ماسكو تغییراتي مهمي KGB  در غرب و افشاي تشكیالت 1971درسال   Oleg Lyalinشدپناهنده  بعد ازفرار و

                 وعملیات مرطوب طالبمFCD (First Chief Directorate )  5 ۀرا در تشكیل آن اداره روي دست گرفتند. شعب

ده. پالن كشتن امین به آورده ش  S حداث مدیریتجدید اال 8 ۀشعب ۀقدامات خصوصي " در تشكیل تحت ادارا " و

 .كرنیل میكا ییل تالیبوف را انتخاب كرد تا امین را از بین بر دارد 8 ۀاین اداره محول گردیده و شعب

یجان بود سال هاي متمادي را در افغانستان گذشتانده و لسان فارسي را مثل یك افغان یتالیبوف كه ازمردم اذربا

 .بدون كدام مشکل داخل خاك افغانستان شودتوانست  ميوی صحبت مي كرد. از اینرو 

برایش  8 ۀتالیبوف به كابل مواصلت نمود و حامل زهري بود كه جهت كشتن امین از شعب 1979اواخر خزان  در

 .كه داشت در قصر ریاست جمهوري به حیث آشپز وظیفه پیدا كرد ۀتهیه گردیده بود. وي با رابط

چند سال بعد از این جریانات به غرب فرار كرد، امین  FCD 5 ۀز شعبكه ا Vladimir Kuzichkin قرار اظهارات

در خوردن غذا و نوشیدن خود ازبیم مسموم گردیدن احتیاط زیاد مي كرد وعموماً خوراك و مشروب خود را در 

 .آخرین لحظات تبدیل مي كرد

ع در افغانستان روز به روز چون امین موفق گردید تالیبوف را در اجراي وظیفه اش ناكام سازد، كنترول اوضا

 .دشوارتر مي گردید

هاي واصله از دستگاه هاي جاسوسي شوروي در كابل ماسكو را اخطار مي داد اگر امین به زودي ازبین  راپور

گذاري جمهوریت اسالمي مخالف شوروي در افغانستان  برداشته نشود سقوط كابل حتمیست و كسي مانع بنیاد

 .شده نمي تواند

مركزي بود. مسئولین این شعبه اجازه  ۀروابط بین المللي در كمیت ۀنظامي شعب ۀي محرك تقاضاي مداخلمركز اول

نمي داد كه در یك مملكت سوسیالیستي همسایه یك انقالب اسالمي موفق گردد تا یك نظام سوسیالیستي را از بین 

روابط  ۀمعلومات بهتر نسبت به شعب بنابر داشتن یاتحاد شورو ۀبردارد. اكثریت اراكین مركز و وزارت خارج
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بین المللي بیم داشتند كه با تجاوز نظامي در یك مملكت مشكالت عظیمي را در برابر جهان غرب و سوم مواجه 

 .خواهند شد

نظامي مخالفت داشتند. لیكن با خراب شدن اوضاع در  ۀدر فرستاندن و مداخل FCD اندروپوف و مدیر عمومي

 .تره كي توسط امین  موقف اندروپوف ضعیف گردیده و مجبور به تفاهم گردید افغانستان بعد از قتل

كه شخصاً با تجاوز نظامي  ۀ، اندروپوف موقف خود را موازي با تجرب1989به اساس نشر مطالعات شوروي در 

" شورشیان  تانك هاي شوروي ۀاندوخته بود مقایسه مي كرد. در آن وقت با وسیل 1956در مجارستان در سال 

 .ضد انقالب " را در آنجا از بین بردند و یك حكومت كمونیستي پایدار را در مجارستان محكم بندي كرد

نهایي فرستادن قواي نظامي در پولیت بیرو كدام اختالف نظر مهمي را خلق نكرد و  ۀطوریكه دیده شد فیصل

طوري بحث مي گردید كه سقوط كابل  Kuzichkin ۀ اساس فیصله و تصمیم  در مورد تجاوز نظامي قرار گفت

موفقیت كامیابي  یك سال قبل بنیادگرایان اسالمي را در برابر  ۀبنیاد گرا امر حتمیست واین سلسل توسط مسلمانان

كه  به حیثیت و پرستیژ اتحاد شوروي در صورت سقوط كابل وارد میگردد  ۀشاه ایران تعقیب مي نماید. صدم

 از اینرو شوروي نمي تواند چنین خطري را به پیكر نظام خود قبول كند. غیر قابل پیشبیني است. 

ي پولیت أد بدون اینكه با اعضاي بدون حق ردستگاه مركزي  با فرستادن قواي نظامي به افغانستان موافقه نمودن

قدرت بیرو در مورد فرستادن قشون سرخ مشوره صورت گرفته باشد. ادوارد شودنازي )وزیر خارجه در دوران 

كاندید عضو پولیت بیرو  1979میكاییل گورباچوف كه در نومبر سال  گورباچوف( هیشه انتقاد مي كرد كه وي و

 .بودند بار اول از طریق رسانه هاي شوروي از فرستادن قوا در افغانستان با خبر گردیدند

قواي نظامي شروع كردند. طیارات غول پیكر ترانسپورتي نظامي به انتقال  1979در شامگاهان روز كرسمس 

سه دقیقه متناوباً به میدان هوایي بین المللي كابل فرود مي آمدند و پرواز مي كردند. از جانب  این طیارات در هر

 .دیگر قواي بیشتر نظامي از طریق شاهراه شمالي داخل قلمرو افغانستان مي شدند

از میدان هوایي به صوب قصر  ت زره پوشبا یك یون KGB دسامبر یك گروپ اختصاصي كوماندو 27در شام 

قرارداشت. این    Boyanirovریاست جمهوري به حركت افتاده كه در رأس آن یك نفر كلونیل )دگروال( به نام

ملبس  پتریننگ مخصوص یافته بود. تمام این گرو ه ویدر مركز تربیوي بالشیكا ترب 8نت شخص قوماندان یو

كردند. در راه استفاده مي  ینقلیه از نمبر پلیت عسكري افغان با یونیفورم نظامي اردوي افغان بودند و در وسایط

 چك پاینت متوقف گردیدند. افغانی گ، ا.م( یونت از طرف پهره داران یتاج ب ۀعمومي جانب قصر)تپ

ها باز  ند. درهمین لحظه عقب موتر( را در محا صره آوردییك گروپ نظامي افغاني اطراف یونت )شورو

كوماندو  ۀعساكر افغاني را توسط ماشیندار از بین بردند. كلونیل بویانیروف قطع یهمه ا KGB گردید و یونیت

باالیي به  ۀقصر در طبق ۀامین را با یك زن یك جا در میخانحفیظ هللا را در قصر هدایت نموده، رئیس جمهور 

   د.قتل رسانی

ماند تا این داستان در بیرون از این ه امر كرده بود كه احدي از افغان ها در این صحنه باید زنده نبویانیروف 

خون گروپ كوماندو كه هنوز هم ملبس به یونیفورم افغاني بودند، سهواً  ین كشت وا محوطه خارج نشود. در

و عسكر  KGB نفر هاي كوماندو نفر از 12پراسیون در حدود وبویانیروف را نیز به قتل رسانیدند. در این ا

 .شوروي به قتل رسیدند
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ر افغان جاسوس سابقه دا پراسیون در قصر ریاست جمهوري كمونیست تبعید شده ووبه تعقیب حمله و موفقیت ا

ود از طریق رادیو كابل ابالغیه جاه نشین امین از طرف ماسكو تعیین گردیده ب حیثه ببرك كارمل، شخصیكه ب

وي امور حكومت را به دست گرفته و از اتحاد شوروي طالب حمایت نظامي گردیده است.  صادر نمود كه یا

بلكه از داخل خاك شوروي  این ابالغیه طوري وانمود مي گردید كه از كابل پخش مي شود لیك واقعیت نداشت

 28. اول صبح رادیو كابل حینیكه امین كشته مي شد پروگرام عادي خود را تعقیب مي كرد .افته بودیانتشار 

 ۀمحكم ۀاعالن نمود كه امین به اثر فیصل قواي نظامي شوروي قرار داشت ۀدسامبر رادیو كابل كه فعالً در ادار

خون آشام جاسوس  خودرا ازدست داده و به حیث جاني انقالبي "اعدام" گردید. امین بعد از قتل نام "رفیق امین"

 .امپریالیسم امریكا مسمي گردید

اضا نمود تا اسناد مربوط وي را نموده و ابلهانه ازحكومت امریكا تق CIA امین را متهم به جاسوسيببرك كارمل 

دسترسش بگذارد. مركز اداره درماسكو تیوري جاسوسي امین را زیادتر گسترش مي داد و استخدام امین را  هب

بین اشخاصیكه در مركز  ند. درتعیین مي كرد CIA مادامیكه در یونیورستي كلومبیا تحصیل مي نمود در دستگاه

را قبول داشتند، یك نفر از  این نظر %50قدرت در ماسكو باالي این نظر بحث میشد یك تعداد آنها كمتر از

یورستي كلومبیا سال بعد از این واقعات تیوري جاسوسي امین را در زمان تحصیل در یون 10ن روسي یمؤرخ

چند ماه قبل از درگذشت خویش  1988خویش در سال  ۀمصاحبدر یك   Kim Philby حتي هنیویارك رد نمود

 .استخدام امین را یك طرح اضافه تر از خیالي مي پنداشت

 ۀبا مشكالت روبرو گردید. قرار گفتمركز تصمیم گیري قرار اظهارات  كوسیشكین با فرستاندن قواي نظامي 

  :وي ما دو سهوي بزرگي نمودیم

ز یه ما  قواي مقاومت را كوچك و ناچدوم اینك ظامي افغان با عالقه میجنگد واول ما فكر مي كردیم كه قواي ن

 .مي پنداشتیم

نفرتجاوزكرد( صرف  100000نفر از قواي شوروي )این تعداد به زودي اضافه از  80000 1980دربهار سال 

 جهت كنترول شهرها و مراقبت قواي عسكري افغاني ضرورت بود. 

نفوس افغانستان به نصف اصلي شان تخمین مي گردید و تعداد  UNICEF ورقرار راپ 1980در نصف سال 

 .پناهگزینان جهاني را تشكیل میكرد %25مهاجرین افغاني مساوي به 

را طور  به كوسیشكین نظر خود KGB یك نفر از جنرال هاي مركزي 1980در یكي از ساعات اول صبح سال 

ترس جان خودماني تشریح نموده كه این طرز دید بین اشخاص دیگري در مركز نیز تایید مي گردید و لیكن از 

 :گفت یم یخود برمالء نمي كردند، و

افغانستان ویتنام ما است... پاي ما در جنگي داخل شده که نه برنده مي شویم و نه آنرا واگذاشته مي توانیم. این 

 .یك كثافتیك احمقي است و 

 KGB جاسوسي شوروي در كابل مراكز ۀوددر افغانستان در پهلوي دستگاه موج یشورو یبعد از داخل شدن قوا

 300توسعه یافته و هشت نمایندگي آن در سراسر مملكت احداث گردید. تعداد مجموعي اعضاي ك ج ب بالغ به 

ده در اداره وظیفه داشتند. این اشخاص همیشه نفر دیگر به حیث كمک كنن 100نفر مي گردید كه در پهلوي آنها 

 .با تفنگچه و ماشیندار در پهلوي بستر مي خوابیدند
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نفر اول ك ج ب در كابل، جنرال بوریس سیمیونوف كه بعد از داخل شدن قشون در كابل تعیین گردیده بود 

 د.نسبت خستگي جنگ برطرف گردی 1982 درحوالي سال

ام در ك ج ب براي احراز خدمت در افغانستان زیاد تر از بست در تشكیل جاي تعجب است كه تقاضاي استخد

  .خود پیش بیني مي كردند ۀبود. جوان ها با خدمت در منطقه جنگ چانس بهتر را براي آیند

 .به صورت عادي  مركز استخبارات  در ماسكو ماهوار یك صد راپور از كابل دستیاب مي نمود

ساله را در  32 ینجیب هللا یك شخص سنگدل وبا انرژدست اندر كار شده و بعد از كشته شدن امین ك ج ب 

رأس خدمات اطالعات دولتي )خاد(، جانشین رئیس پولیس مخفي خون آشام امین، تعیین كردند. نجیب هللا از 

  .داشتن "هللا" در نام خویش دل خوش نداشت، از اینرو تقاضا نمود تا صرف به نام " رفیق نجیب " یاد شود

رئیس كارمل اعالن كرد كه خاد برخالف تعامل سابق كسي را " لت وكوب ، زجر روحي و جسمي" نخواهد 

كرد. وي عالوه كرد كه: برخالف گذشته در چوكات حكومت دستگاه استخباراتیي گنجانیده مي شود تا از آزادي 

 .حمایت نماید لیدرشیپي پ د پ ا تتح ، عالیق انقالب، از ملت و دولت،دیموكراتیك، آزادي ملي، استقالل كشور

دستگاه خاد توسط ك ج ب تربیه و تشكیل گردیده بود. در یك وضع ظالمانه وجنگ بي نتیجه، ك ج ب در خاك 

افغان زمان وحشت ستالین را دوباره احیاء كرد. سازمان عفو بین المللي شواهد در دست دارد كه زجر هاي 

زن ها و ا طفال در سر تا سر مملكت توسط دستگاه خاد صورت مي خالف تعامل انساني در برابر مرد ها، 

مي بودند و حضور داشت  شوروي حاضر ینگرفت. شواهد در دست است كه هنگام زجردادن متهمین مشاور

 .یاد میآورده شان را در اروپاي شرقي ب ۀیك نسل سابق ۀآنها خاطر

 : خویش را در دفتر خاد چنین حكایت مي كرد یك معلمه كه به پاكستان مهاجر شده بود داستان استنطاق

حین تحقیق در دفتر خاد بر سبیل احتجاج تقاضا نمودم كه نفر روسي اجازه ندارد از من كه یك زن افغان در 

افغانستان هستم تحقیق نماید. این تقاضاي من موجب برآشفتگي مشاور روس گردید، دست هایم را بسته كردند و 

روسي نفرهاي خاد مرا تا سرحد بیهوشي لت  ۀسوختاند. به اثر امر تحقیق كنند با سگرتنفر روسي لب هایم را 

وكوب كردند. وقتیكه دوباره به حال آمدم خود را تا گلوغرق در برف یافتم. در روز بعدي با سوزن هاي برقي 

معلمه چطور ین وجودم را زیر جریان برق قرار دادند و در تمام مدت مشاور روسي حاضر مي بود. ازینكه ا

 .انه است اما تعداد زیادي ملت افغان ازاین نوع مظالم زنده نمانده اندگزنده مانده سؤال جدا

به دست  1986نجیب هللا دوران خدمت خودرا تاج پوشي كرده، قسمیكه در اول مقام جنرال سكرتري را درسال 

كرد. جاي تعجب است كه بیرون برآمدن  مقام ریاست جمهوري را تصاحب  1987آورده بود و بعد ازان در سال 

كه قواي شوروي مملكت حیات قدرت نجیب هللا را براي مدتي تمدید نمود. حینی ۀفغانستان دورقواي شوروي از ا

 .رو گردیدنده ب ، قواي مجاهدین نسبت گیر و دار و تنا قض بین همدیگر به مشكالت بیشتر رورا ترك كرد

ت افغاني را در برابر شوروي و عكس العمل شدید بین المللي را تا این سرحد مركز قدرت در ماسكو قواي مقاوم

در مجارستان  1956قوي پیش بیني نمي كردند. ك ج ب طوري محاسبه كرده بود كه مانند تجاوز شوروي در سال 

برمي  مختصر احتجاج به حالت عادي ۀروابط ذات البیني بعد از یك دور در چكوسلواكي، 1968و هكذا در سال 

گردد، اما اكثریت جهان سوم و دنیاي غرب حد فاصل واضح بین تجاوزهاي گذشته شوروي و فعلي در افغانستان 

 .كردند و این براي بار اول است كه قشون سرخ در یك مملكت مربوط جهان سوم تجاوز میكند مي

 انیپا


